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Esnaf ve sanatkâr›n   
gündemi bir ‘t›k’ ile      

elinizin alt›nda...

Tüm şikayet ve önerileriniz için...

www.istbakkallarodasi.org

Sürekli
güncellenen
içeriğiyle
sizleri
bekliyor. 
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‹smail KESK‹N
‹stanbul Bakkallar Odas›
Başkan›

Değerli Esnaf Arkadaşlarım
Değerli Dostlar!

Bu güzel Ramazan ayında sizleri
saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Ramazan ayının ülkemize , mille-
timize ve tüm insanlığa hayırlar getir-
mesini diliyorum.

Ramazan ayında yaşadığımız
hareketlilik, Ramazan Bayramı’nın
bitmesi ve okulların başlamasıyla gıda
piyasasında bir durgunluğun olabile-
ceğini düşünüyorum.  

Esnaf için büyük bir beklenti olan
Esnaf Değişim, Dönüşüm, Destek
Projesi  çalışmaları hızlandırılmalı.
Tedbirler acilen devreye sokulmalı.
Esnafın sıkıntı yaşaması bir şekilde
önlenmelidir.

Esnafa faizsiz kredi vermenin
yanında esnafın vergi yükünün azaltıl-

ması, sicil affının uygulanması, biri-
ken Bağ-Kur ve SSK prim borçlarının
taksitlendirme çalışmaları bir an önce
yapılmalıdır. 

Bereketli günler, bol kazançlar
dileğiyle Ramazan Bayramınızı kut-
lar, işlerinizde başarılar dilerim.

Hep birlikte daha nice bayram -
lara...

Hoşçakalın.
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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), TÜBİTAK Başkanlığı'na bağlı TÜSSİDE
(Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) ile İstanbul Çınar Otelde “Esnaf ve Sanatkârlar Meslek
Kuruluşları Ortak Akıl Platformu’nun yedincisini düzenledi. Toplantı 17 birlik başkanı, yönetim kurulu
üyeleri ve genel sekreterlerin katılımıyla gerçekleşti. Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Ortak
Akıl Platformu istişare ve değerlendirme toplantısında konuşan TESK Başkanı Palandöken, Ortak
Akıl toplantısına katılan esnaf temsilcileriyle, hem yaşadıkları kentlerinin hem de esnafın meseleleriyle
birlikte bölgesel sorunları ele alacaklarını belirterek, esnafın artık haksız rekabetten biran önce kur-
tarılması gerektiğini söyledi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Müsteşarı Ali Boğa:

“Ortak akıl bizim kültürümüz-
de zaten var. İstişare edelim der-

ler eskiler. Akıllı insan aklını,
çok akıllı insan insanların aklını
kullanır. Yüz yüze insan ilişkile-

rini sizler götürüyorsunuz. Diğer
makineleşmiş organizasyonlarda

insan ilişkileri görünmüyor”

Esnaf ve sanatkarlar 
‘Ortak Akıl Platformu’nda
bir araya geldi 
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TESK Başkanı Palandöken,
''Bu haksız rekabeti bazen
büyük mağazalar bazen

kamu kurumları yaratıyor. Perakende
sektörünün kuralsız ve büyükleri koru-
yan yapısı esnafın gelişmesini ve büyü-
mesini engelliyor. 100'e yakın meslek
dalı ve yüz binlerce esnaf bu ortamdan
olumsuz etkileniyor. Kamu kurumları-
mız devletin imkânlarını kullanarak
esnafla rekabete giriyor. Lokanta, pas-
tahane, otel, kuaför, fırın işleten çok
sayıda kamu kurumu var. Bu kurumlar
hizmetlerini üyeleri ile sınırlı tutmuyor,
halka açıyorlar. Bu da esnafın iş kaybı-
na neden oluyor.

TESK Başkanı Palandöken:
“Haksız rekabeti ortadan

kaldırmak amacıyla hazırladı-
ğımız perakende sektörünün
düzenlemesine ilişkin yasa
tasarısı, TBMM'ye sevk edil-
meli ve biran önce yürürlüğe
konulmalıdır. Aksi halde
esnaf ve sanatkâr çok kısa
zaman içerisinde yok olacak,
üretim ve istihdam azalacak,
sonuçta ülke ekonomisi zara-
ra uğrayacaktır”



Haksız rekabeti ortadan kaldırmak
amacıyla hazırladığımız perakende sek-
törünün düzenlenmesine ilişkin yasa
tasarısı, TBMM'ye sevk edilmeli ve
biran önce yürürlüğe konulmalıdır.

Aksi halde esnaf ve sanatkâr çok kısa
zaman içerisinde yok olacak, üretim ve
istihdam azalacak, sonuçta ülke ekono-
misi zarara uğrayacaktır. Biz fazla bir
şey istemiyoruz, istediğimiz rakipleri-
mizle eşit şartlarda mücadele edebil-
mektir.''

Daha sonra konuşan Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğa
esnaf ve sanatkar kesiminin, Türk top-
lumunun omurgasını, yaşam felsefesini,
mozaiğini en iyi yansıtan kesim olduğu-

Oda’m›zdan Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

88 TEMMUZ - AĞUSTOS 2010



nu söyleyerek, “Ortak akıl bizim kültü-
rümüzde zaten var. İstişare edelim der-
ler eskiler. Akıllı insan aklını, çok akıllı
insan insanların aklını kullanır. Yüz
yüze insan ilişkilerini sizler götürüyor-
sunuz. Diğer makineleşmiş organizas-
yonlarda insan ilişkileri görünmüyor.
Kredi kartı makine çalışıyor oralarda.
İnsan ilişkileri robotlaştırılmış durum-
da. Esnafın insanlarla ve esnafın esnaf-
la ilişkisi bizim Türk toplumunun
mayasını oluşturur. Bizim bakkalla iliş-
kimiz ya da tıraş olduğunuz berberle
ilişkimiz öyledir ki, ihtiyacım var dük-

kânı aç derseniz açar. Saat önemli
olmaz. Eczacı öyledir, ihtiyacınız varsa
açtırırısınız. Ama insan ilişliklerini
ortadan kaldırdığınız zaman bunu
yapamazsınız ve de yaptıramazsınız.
Esnafın dimdik ayakta olması için hep
beraber çalışmamız gerekiyor. Bu bağ-
lamda 3 D, değişim dönüşüm stratejisi
adı altında planlar çıkardık. Bu planla-
rı geçtiğimiz günlerde Başbakanımız
açıkladı. Hedefi doğru tespit edersek
ortak karar vererek bunun çözümünde
daha başarılı olacağımıza inanıyorum”
dedi. 
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Bakkal Amca
bu Ramazan’da
da vatandaşın
yanında

Ramazan ayının gelmesiyle başlayan hareketlilik ve koşturmaca neticesi müşteri ve esnaf ilişkilerine
dikkat çekmek isteyen İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin, esnafa hatırlatma ve öneriler-
de bulundu.

Bakkal ve küçük esnafa seslenerek, Ramazanı asla
fırsatçılar gibi değerlendirmemeleri gerektiğini
söyleyen İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail

Keskin, “Ramazan ayında sattığımız ürün fiyatlarına daha
dikkat edelim. Bizler küçük esnaf ve bakkal amcalar olarak
hiç bir zaman “Müşteri velinimetimizdir” felsefesinden taviz
vermedik ve asla vermeyeceğiz.  Bu söz, sadece slogan değil,
işimizin özü, hayatımızın felsefesi olmalıdır. Bizler bakkal
amcalar olarak, ahilik geleneğiyle ve bu düsturla yetiştik ve
mahalleye hizmet ettik. Bakkal amca olarak insan psikoloji-
sini en iyi bilen ve bizzat yaşayan esnaflarız. Bizler esnaflığı
ticaret için yapmış olsak da bir görevimizin de bulunduğu-
muz mahalleye ve sokağa hizmet olduğu da unutulmamalı-
dır. Hep anlatır ve söyleriz ya; bakkal istihdam merkezidir,
mahallenin bekçisi ve emniyet subapıdır, ailenin kileridir,
dengedir, faizsiz kredi veren bankadır” diyerek açıklamala-
rına şöyle devam etti:

Ülkemizde 200 binin üzerinde bakkal olduğu ve her bak-
kal amcanın müşterisinde 5 bin TL olduğunu düşünürsek
rakam 1 milyar Türk Lirası eder. Bu rakam küçümsenecek
bir rakam değildir. Ülkemizdeki bu ekonomik şartlarda bu
yükü bizim şartlarımızda sırtlayacak bir finans kurumunun
olduğunu düşünmüyorum.”

“Müşterilerimize karşı güler yüzümüzü eksik
etmeden, oruçlu olduğumuzu unutmadan
sabırla hizmetimizi sürdürelim. Mahallelinin
Ramazan dolayısıyla dükkânlarımızı daha
fazla ziyaret edecekleri de unutulmamalı”

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde sey-
retmesi ve buna bağlı olarak sinirlerin gergin olabileceğine
dikkat çeken İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin,
“Sıcakların artması, vatandaşın ekonomik seviyesi,  yaşanan

hayat sıkıntıları ve tarafların oruçlu olması esnaf-müşteri has-
sasiyetlerimizi her zamankinden daha fazla artırmıştır.
Müşterilerimize karşı güler yüzümüzü eksik etmeden, oruçlu
olduğumuzu unutmadan sabırla hizmetimizi sürdürelim.
Mahallelinin Ramazan dolayısıyla dükkânlarımızı daha fazla
ziyaret edecekleri de unutulmamalı. Bunu bir fırsat bilerek,
hizmette kusur etmeyelim ki, ramazanda dükkânımıza ayağını
alıştırdığımız müşterilerimiz umulur ki, bu alışkanlıklarını
ramazandan sonrada sürdürürler. Böylece kaybettiğimiz müş-
terilerimize yeniden kavuşmuş oluruz”  dedi.

“Hiçbir gıda maddesinin piyasada yokluğu ve
eksikliği çekilmiyecek” 

Yetkililerin dikkatini çeken Başkan Keskin, “Ramazan
ayındaki uyarılar,  tedbirler, kontroller fiyat artışlarını
engelleyecektir. Ancak, Ramazandan sonra kontrollerdeki
yumuşama ve oluşan boşluklar fiyat artışlarına sebep olabi-
lir. Yetkililer özellikle bu konudaki tedbirlerini artırmalıdır-
lar” dedi.  

“Fırsatçıların ve spekülatörlerin suni söylem-
lerine kulak asmayın”

Ramazan ayına başladığımız bu günlerde; hiçbir gıda
maddesinin piyasada yokluğunun ve eksikliğinin çekilmeye-
ceğini, dolayısıyla fırsatçıların ve spekülatörlerin suni söy-
lemlerine kulak asmamamız gerektiğini söyleyen Keskin,
bakkal ve müşterilerine seslenerek; 

“ALDIĞINIZ HER ÜRÜNÜN FATURASINI ALIN,
SATTIĞINIZ HER ÜRÜNÜN FİŞİNİ VERİN Kİ ÜLKE
KALKINSIN, REFAH DÜZEYİMİZ YÜKSELSİN. TÜM
ESNAFIMIZA HAYIRLI İŞLER DİLER, HERKESİN
RAMAZAN-I ŞERİFİNİ KUTLARIM” dedi
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İSTBAKO BAŞKANI İSMAİL KESKİN:
“GÖRDÜĞÜNÜZÜ DEĞİL,  İHTİYACINIZ OLANI ALIN.   
İHTİYACININIZ KADAR ALIN Kİ, BÜTÇENİZ ZORLANMASIN”
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İSTBAKO  Başkanı Keskin

‘3 D’ yetersiz ama buna da    

İstanbul Bakkallar Odası
(İSTBAKO) Başkanı İsmail

Keskin, kamuoyunda ''3D'' ola-
rak bilinen  “Değişim, dönüşüm
ve destek projesi” ile ilgili ola-
rak yetersiz, ancak ilerlemek ve
bir adım daha öteye gidebilmek
için, “Evet” demenin doğru
olacağını düşündüklerini söyle-
di.

Başkan Keskin, konuya ilişkin
yaptığı yazılı açıklamasın-
da, ''Sayın Başbakanımız

tarafından açıklanan ve küçük esnafı
büyük bir beklenti içerisine sokan
'Değişim, Dönüşüm ve Destek Projesi'
hükümetten beklentilerimizi tam anla-
mıyla karşılamamaktadır. Yapılan
düzenlemeler ve taahhütler esnaf ve
sanatkârımızın istediği seviyede değil-
dir. Ancak mevcut durumun iyileşmesi-
ne katkı sağlayacağını düşünerek evet
demek durumundayız” dedi.

‘3 D’ ile ilgili çalışmalarında çok
yavaş ve sıkıntılı yürümekte olduğunu
söyleyen Keskin, “Bu düzenlemeye
‘evet’ dememiz yeterli manasında algı-
lanmamalıdır. ‘3 D’  bu ekonomik kriz-
de çok zor günler yaşayan esnafımıza
sadece nefes aldıracaktır. ‘3 D’ ye evet
dememizin sebebi beklentilerimizin

devam ettiği manasındadır. Hükümet
12 Eylül Anayasa referandumundan
sonra, gerekli yasal düzenlemeleri de
yaparak küçük esnafın sorunlarına
çözüm bulmak durumundadır. Aksi
halde, sıkıntılar yaşanabilir ” diyerek
sözlerini şöyle sürdürdü:  

“Sanayi ve Ticaret Bakanımız
Sayın Nihat Ergün, ‘destek paketiyle
belirli konularda esnaf ve sanatkârın,
bazı kurum ve kuruluşlarca, çeşitli
argümanlar kullanılarak desteklenece-
ğini ve paket kapsamında esnaf ve
sanatkârın üzerindeki vergi yüklerinin
azaltılmasına dönük bazı çalışmaların
Maliye Bakanlığı ile koordineli bir
şekilde sürdürüleceğini bildirmişti.’
Ancak, hala hazırda bir ilerleme kay-
dedilememiştir ve esnafa yansıyan bir
durum söz konusu değildir. Umutla
bekliyoruz’’ 

‘Evet’
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İkitelli
OSB’nin
iftarında
esnaf,
sanayici
ve
bürokrasi
buluştu

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
geleneksel iftar yemeğinde bir
araya gelen siyaset, bürokrat

ve iş dünyası temsilcileri, iftar öncesi
çeşitli konularda sohbet etme ikanı
bulurlarken iftar sonrası bir konuşma
yapan İstanbul Valisi Hüseyin Avni
Mutlu işadamlarına seslenerek, “Ülke-
miz ve çalışanlarınız için yaptıkları-
nızdan dolayı sizleri kutluyorum.
İstanbul’da bereket kapılarının en
büyüğü olmuş, binlerce kişiye iş imkâ-
nı sağlayan İkitelli Organize Sanayi
Bölgesi’nde istihdam sağlayan ve bu
mübarek iftar sofralarında bizleri
buluşturan siz değerli iş adamlarımıza
teşekkür ediyorum. Bu mübarek ve
bereketli iftar sofrasında bizleri buluş-
turan yüce Allah’a da hep beraber
şükredelim. İnşallah nice Ramazanları
birlikte yaşar, bereketli iftar sofrala-
rında iftarımızı acarız” diyerek
şükretti ve temennide bulundu.

İSTESOB Bşk. Vek.
İsmail Taşkın

İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu

İSTESOB Bşk.
Faik Yılmaz

İSTBAKO Başkanı İsmail Keskin, İŞKUR İl Müdürü
Muammer Coşkun, İl Tarım Müdürü Ahmet Kavak,
Bayındırlık ve İskan Müdürü Kasım Kayıhan

İkitelli Vergi Dairesi Müdürü Süreyya Koçarslan,
Küçükçekmece Vergi Dairesi Müdürü Nurettin Demircan,
İSTBAKO Başkanı İsmail Keskin

“Binlerce kişiye iş
imkânı sağlayan İkitelli
Organize Sanayi Bölgesi’nde
istihdam sağlayan ve bu
mübarek iftar sofralarında
bizleri buluşturan siz değerli
iş adamlarımıza teşekkür
ediyorum”
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“Ülkemiz ve çalı-
şanlarınız için yaptıkları-
nızdan dolayı sizleri kut-
luyorum”

İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu
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İSTESOB Başkanı 
Faik Yılmaz
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İSTESOB iftarı WOW Otel’de
gerçekleşti
İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin (İSTESOB), geleneksel iftar programı
bu yıl WOW İstanbul Otel’de çok sayıda siyaset, bürokrat ve esnaf temsilcilerinin katılı-
mıyla tamamlandı.

İftar yemeğinin bitiminden sonra
ev sahibi olarak katılımcılara
teşekkür eden İstanbul Esnaf

ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTE-
SOB) Başkanı Faik Yılmaz, makro
ekonomik verilerde görülen düzelmele-
rin kısa zamanda Ramazan’ın da hik-
met ve bereketiyle küçük esnaf ve
sanatkâra yansıması temennisinde
bulunarak, esnaf ve sanatkarların tem-
silcisi olan oda başkanlarını Topkapı
Eresin Otel’de Sanayi ve Ticaret
Bakanı Nihat Ergün’ün de katılımıyla
gerçekleşecek, küçük esnafın sorunları-
nın masaya yatırılacağı toplantıya
davet etti. 

Esnaf ve sanatkarlar yeni
müjde bekliyor

İSTESOB iftarında konuşan
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar

Konfederasyonu (TESK) Başkanı
Bendevi Palandöken, “Hepimizin
sorunları hepimizin sıkıntıları var.
Esnaf ve zanaatkârın sorunları önemli
ve biz de önemli bir şekilde takip edi-
yoruz. Sevgili başkanlarım, değerli
yönetim kurulu arkadaşlarım, TESK’in
Ankara’da vereceği iftar yemeğine
Sayın Başbakanımızın da katılacağını
biliyoruz. Sayın Başbakanımız yaklaşık
beş ay önce İstanbul Dolmabahçe’de
açıkladığı Değişim, Dönüşüm ve Destek
programından sonra şimdide,
Ankara’dan TESK’in iftarından esnaf
ve zanaatkârımıza yeni bir müjde ver-
mesini bekliyoruz” dedi.

Daha sonra söz alarak iftara katı-
lanlara seslenen AKP İstanbul İl
Başkanı Aziz Babuşçu, “Bugüne kadar
esnaf ve sanatkârımızın, sanayicimizin,
tüccarımızın yanında olduğumuzu,
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AK Parti İstanbul İl Başkanı
Aziz Babuşçu

onların sorunlarını çözme çabalarımızı
sizde yakinen biliyor ve izliyorsunuz”
diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:    

“Esnaf ve sanatkâr, bir toplumun
sadece ekonomik gelişmişliğinin ifade-
si olarak değil, aynı zamanda sosyo-
kültürel olarak da geldiği mesafeyi
durduğu yeri en iyi resmeden, en iyi
ortaya koyan tolumdaki temel göster-
ge tablolarından biridir. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi, sır-
tınıza giydiğiniz elbiseden, ayağınıza
giydiğiniz kunduraya kadar sanat
sahiplerine muhtaçsınız. Esnafın
sanatkârın ne düşündüğü önemlidir.
Onların değerlendirmeleri toplumun
gidişatıyla ilgili olarak en doğru veri-
leri ortaya koyar. Esnaf birlikleri,
Odalar, Dernekler bir tolumun demok-
rasi kültürünün kökleşmesine de çok
ciddi katkı sağlarlar. Çünkü onlar
temsilcisi oldukları meslek teşekkülle-
rinin sorunlarını dile getirdikleri
kadar, hükümetlere demokratik baskı
gücü olarak da düşüncelerini aktarır-
lar ve toplumun sadece ekonomik
anlamda değil demokrasi kültürünün
bireysel çizgisini ortaya koymasına da
çok ciddi katkıda bulunurlar.” 

İftar yemeğine katılan Vali
Hüseyin Avni Mutlu da, Ramazan’la
birlikte başlayan rahmet ve bereketin
sürdüğünü söyleyerek, iftarı tertiple-
yen İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliğine teşekkür etti.

“Esnaf bizde bereketin
sembolüdür. Onlar üretir-
ler ve satarlar. İnsanların
ihtiyaçlarını karşılarlar. O
nedenle toplumumuzun en
önemli sosyal kesimini
teşkil ederler ve toplumun
temel direğidirler. Bu
nedenle esnafı güçlü olan
toplum mutlu toplumdur”

“Esnaf ve
sanatkarın sorun-
ları önemli”

“Esnaf ve sanatkâr,
bir toplumun sosyo-
kültürel olarak da
geldiği mesafeyi dur-
duğu yeri en iyi res-
meden, en iyi ortaya
koyan toplumdaki
temel gösterge tablo-
larından biridir”

TESK Genel Başkanı
Bendevi Palandöken
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İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu

Vali Mutlu, esnaf ve sanatkârları
çok önemsediklerini belirterek, “Esnaf
bizde bereketin sembolüdür. Onlar
üretirler ve satarlar. İnsanların ihti-
yaçlarını karşılarlar. O nedenle toplu-
mumuzun en önemli sosyal kesimini
teşkil ederler ve toplumun temel dire-
ğidirler. Bu nedenle esnafı güçlü olan
toplum mutlu toplumdur. Dolayısıyla,
esnafın güçlü olmasına toplumun mut-
luluğu adına büyük önem veriyoruz ve
onun derdini talebini önemsiyoruz. 

Valiniz olarak ben, yakın ilişki
içinde olduğum birlik başkanınız ve
yönetiminizle İstanbul’da daha güçlü
esnafın olması için her zaman yanınız-
da olacağım” dedi.

“Esnafı güçlü
olan toplum mutlu

toplumdur”

İSTESOB Başkanı

Faik Yılmaz

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz:
Makro ekonomik verilerde görü-
len düzelmelerin kısa zamanda
Ramazan’ın da hikmet ve bere-
ketiyle küçük esnaf ve sanatkâra
yansımasını temenni ediyorum
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İSTBAKO Başkanı İsmail Keskin:

Küçük esnaf olarak adalet
istiyoruz
“AVM ’lerin Kural Tanımaz Uygulamaları Bakkalları Çileden Çıkarma Noktasına
Getirmiştir” diyen, İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin, AVM’lerin
Ramazan dolayısıyla mesai saatlerinde değişiklik yaparak kapanış saatlerini gece
24:00’e kadar uzatmalarına sert tepki gösterdi.

Ramazan dolayısıyla müşteri
ve ciro kayıplarını önlemek
için alınan bu kararın çok

düşündürücü olduğunu söyleyen Keskin,
“Küçük esnaf bu ülkenin vatandaşı
değil mi?  Daha nereye kadar sabrede-
ceğiz. Bizde bu ülke için vergi veriyo-
ruz, istihdam oluşturuyoruz. Buna rağ-
men haksız rekabet şartlarında eziliyo-
ruz. Fakat akşam sabah yasa çıkacak
kurtulacağız diye bekliyoruz. Şimdi de
daha da ileri giderek kendi kendilerine

karar alıp mesai saatlerini değiştiriyor-
lar. Bu kuralsızlığa başıboşluğa kim
dur diyecek? Bakkallardan tatil günle-
rinde çalışma ruhsatı isteyen yetkililer
nerde?

“Kural tanımazlık hat
safhaya gelmiştir. Yetkilileri
ve ilgilileri göreve ve sorum-
luluğa davet ediyorum”

Bir dernek başkanı oturup bir karar
alıyor ve tüm yurtta bunu uygulamaya

kalkıyor. Bu ne cüret, bu ne başıboş-
luktur? Ben, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığına bağlı bir esnaf odası ola-
rak, yasanın bana tanıdığı haklar dışı-
na çıkamazken ve böyle bir tevessülde
bulunmazken, bunlar kimden destek
alıyor neye göre hareket ediyorlar?
Geldiğimiz nokta göstermektedir ki,
taviz tavizi doğurmuş. Kural tanımaz-
lık hat safhaya gelmiştir. Yetkilileri ve
ilgilileri göreve ve sorumluluğa davet
ediyorum” dedi.
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Başkan İbrahim Talan, ilçe
genelinde bulunan ve küçük
esnafa büyük sıkıntılar

yaşatan büyük alışveriş merkezlerinin
aynı zamanda ruhsatsız olarak faaliyet
gösterdiklerini tespit ettiklerini söyledi.
Talan, söz konusu marketleri belediye-
ye şikâyet ettiklerini, yapılan inceleme
sonrası Eski Pazar Caddesi üzerinde ve
Dereboyu üzerinde bulunan iki marke-
tin mühürletildiğini belirtti. Talan,
ayrıca Kumla’da bulunan iki mağaza
ile Manastır’da bulunan bir büyük mar-

kete mühlet verildiğini kaydetti.
Talan, Kumla’da bulunan bir mağa-

zanın ise usulsüz olarak ruhsat aldığı-
nı, mahkeme sürecinin devam ettiğini

ifade etti. Talan, ayrıca yollarda bulu-
nan elektrik direklerinde yer alan mar-
ketlere ait reklam tabelalarının sökül-
mesini istedi.

Gemlik Esnaf Odası iki büyük
marketi mühürletti 
Gemlik Esnaf ve Sanatkârlar
Odası Başkanı İbrahim Talan,
belediyeye müracaat ederek iki
büyük marketi mühürlettikleri-
ni, 3 ayrı markete de mühlet
verildiğini açıkladı.

“Gemlik Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkanı
İbrahim Talan’ın belediyeye
müracaatıyla 2 büyük marketin
kapatılması basında da geniş
yankı buldu. Yerel basın haberi
birinci sayfadan okuyucularına
duyurdu”
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Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat
Ergün, işsizlere ve işverenlere yeni
bir müjde verdi.

Mesleki
eğitim alan
işçinin primi
devlet
tarafından
ödenecek
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İstihdam ile mesleki eğitim ilişkisinin
güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü
ve bir paketin hazırlanmakta olduğunu
söyleyen Ergün, pakette mesleki yeterlilik
belgesine sahip kişilerin istihdam edilmesi
halinde işveren paylarını 1 yıl süreyle ve
mesleki belgesi olan kişilerin primlerini de
18 ay süreyle Hazinenin karşılaması gibi
unsurların yer aldığını söyledi.   

Sanayi ve Ticaret Bakanı
Nihat Ergün, Hilton Otel'de
Büyüyen Anadoluya Kredi

Kolaylıkları Projesi tanıtım toplantısı
öncesinde yaptığı açıklamada; 

İstihdam Paketi ve Ulusal İstihdam
Stratejisi çalışmaları hakkındaki soru-
ları da cevaplayarak, iki çalışmanın
paralel yürüdüğünü ifade etti. İstihdam
Mesleki Eğitim Belgesi'nin Bakanlar
Kurulu'nda imzaya açıldığını vurgular-
ken, Başbakan Erdoğan'ın imzasından
sonra belgenin getirdiklerinin açıklana-
cağını kaydetti. Ulusal İstihdam
Stratejisi çalışmasının da son noktaya
geldiğini söyleyen Ergün, strateji belge-
sinin çok daha kapsamlı çok değişik

alanları içine aldığını dört beş başlık
altında önemli çalışmalar bulunduğunu
aktardı. 

Mesleki yeterlilik belgesine
sahip kişilerin istihdam
edilmesi halinde 1 yıl süreyle
işveren payları Hazine
tarafından karşılanacak

'İşsiz ve işverenlere dönük yeni teş-
vikler var mı?' sorusuna Ergün, istih-
dam mesleki eğitim ilişkisinin güçlendi-
rilmesi maksadıyla önemli düzenleme-
ler getirildiğini ifade etti. Ergün'ün ver-
diği bilgiye göre işsizlerin mesleki eği-
tim ve yeterlilik belgeleri istihdamda
büyük avantajlar sağlayacak. Sanayi

Bakanı getirilen yenilikleri şöyle açık-
ladı: "Mesleki yeterlilik belgesine sahip
kişilerin istihdam edilmesi halinde 1 yıl
süreyle işveren payları Hazine tarafın-
dan karşılanacak. Mesleki teknik eğiti-
mi tamamlamış ve mesleki belgesi olan
kişilerin 18 ay süreyle Hazine'ce karşı-
lanması gibi unsurlar var. Bunlar
Bakanlar Kurulu imzalarından sonra
yürürlüğe girecek." 

Mesleki teknik eğitimi
tamamlamış ve mesleki 
belgesi olan kişilerin pirimleri
18 ay süreyle Hazine'ce 
karşılanacak
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TÜMBAK Cash@Caryy Genel
Müdürü Şemsettin Keskinci,
Tumbak Cash@Caryy olarak

amaçlarının tüm bakkal esnafına daha
ucuz ve kaliteli mal ve hizmet sunmak
olduğunu söyleyerek, “Bakkalların stok
maliyetlerini düşürmek ve müşterisine
sürekli taze ürün vermesini sağlamak
için büyük ambalajlı ürünleri küçük
parçalara bölerek satın almalarını sağ-
lıyoruz. Böylece ürünün fire vermesini
ve bozulmasını önleyerek bakkalında
zarar görmesini engelliyoruz. TÜMBAK
bakkalın müşterisine mal satmaz.
Bakkalın müşterisi TÜMBAK’ın müşte-
risi değildir. TÜMBAK’ın müşterisi
bakkaldır. TÜMBAK’ın ticari politikası

bakkallara kaliteli ve avantajlı mal
tedarik ederek, bakkalları ön plana
çıkarmak ve desteklemektir. TÜMBAK
ulusal ve yerel marketler gibi bakkalın
müşterisine mal satmaz” dedi. 

Bakkallara ucuz mal tedariki
hizmeti veriyoruz

TÜMBAK Cash@Caryy Genel
Müdür yardımcısı Kamil Bulut’ta altın-
cı şubelerini Bağcılar’da açtıklarını ve
hedeflerinin şube sayısını altmışa çıkar-
mak olduğunu söyleyerek, “Başbaka -
nımızın söylediği gibi toplu alımlar
yaparak, bakkallara ucuz mal tedariki
hizmeti veriyoruz. Biz toptancılardan
farklı olarak bakkallara adet bazında
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Merkezi Güngören’de bulunan ve ilk şubesini Şişli Kurtuluş’ta açan TÜMBAK Cash@Caryy,
Fatih, Sultangazi, Bahçelievler ilçelerinden sonra altıncı şubesini Bağcılar’da açtı.

TÜMBAK Cash@Caryy altıncı
mağazasını Bağcılar’da açtı



dahi mal vererek sermayesini çeşitlendi-
rerek kullanmalarına yardımcı oluyo-
ruz” dedi.

“Milli kültürümüzün
önemli kazanımlarından
bakkallarımıza gerek mal ve
hizmet vererek, gerekse
alışveriş yaparak destek
olmaya çalışan herkesi çok
seviyoruz”

Açılışa katılan İstanbul Bakkallar
Odası Başkanı (İSTBAKO) İsmail kes-
kin de, TÜMBAK Cash@Caryy’nin yeni
bir şube daha açmış olmasından büyük
mutluluk duyduğunu ifade ederek,
“Milli kültürümüzün önemli kazanımla-
rından bakkallarımıza gerek mal ve hiz-
met vererek, gerekse alışveriş yaparak
destek olmaya çalışan herkesi çok sevi-
yoruz. Bakkallar bizim toplumumuzda
amca diye bilinir. Amcada baba yarısı
sayılır. İşte gönüllerimizde ‘bakkal
amca’ olarak taht kuran bakkallardan
alışverişinde bir kutsallığı olduğu unu-
tulmamalıdır” dedi.

“İstanbul’daki bakkallara
verilen bu hizmeti çok
önemsiyoruz”

İl dışından gelerek açılışa katılan
bakkal odaları başkanlarından Bolu
Bakkallar Odası Başkanı Selahattin
Ayen, İstanbul’daki bakkallara verilen
bu hizmeti çok önemsediğini söyleyerek,
“Bolu’da böyle bir şansımız yok.
İnşallah Tumbak Cash@Caryy çok hızlı
büyür de, Bolu’ya kadar gelir. Bolu
Bakkalları da Tumbak Cash@Caryy
imkânlarından yararlanma imkânı bul-
muş olur” dedi.
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“Biz toptancılar-
dan farklı olarak bakkal-
lara adet bazında dahi
mal vererek sermayesini
çeşitlendirerek kullan-
malarına yardımcı
oluyoruz”
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İSTESOB Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi
Öğrencilerini iftarda ağırladı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. İlhan Şahin’in koordinatörlüğünde
gerçekleşen ziyarette Türk Dünyasının folklorik

değerleri ve gelenekleri sergilenirken “kız uğurlama geleneği”
canlandırıldı. 

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz katılımcılara hitaben yap-
mış olduğu konuşmasında 2011’de Kırgızistan ve Türk
Cumhuriyetlerine ziyaretler yapacaklarının müjdesini vererek,
“Gönlümüz ve kalbimiz çocuklarımızla, onlar bizim her şeyi-
miz,  onlardan ayrı olmamız, onları unutmamız ne mümkün,
önümüzdeki yıllarda da beraber olacağız” diye konuştu. 

Organizasyon kapsamında Prof. Dr. İlhan Şahin tarafın-
dan Kırgız kalpağı giydirilen İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz,
Prof. Dr. İlhan Şahin’e ve TRT Avaz yayın koordinatörü
Adnan Soy adına TRT Avaz temsilcisine plaket verdi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
(İSTESOB), “Atayurttan Anayurda Evlatları -
mızla Buluşuyoruz” etkinlikleri kapsamında
düzenlediği iftar yemeğinde Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi öğrencilerini ağırladı. 

Atayurttan-
Anayurda
Evlatlarımızla
buluştuk

“Gönlümüz ve kalbimiz çocukları -
mızla, onlar bizim her şeyimiz,  onlardan ayrı
olmamız, onları unutmamız ne mümkün,
önümüzdeki yıllarda da beraber olacağız”



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

22 77TEMMUZ - AĞUSTOS 2010

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken

'Değişim Dönüşüm ve Destek
Projesi' hızlandırılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonu (TESK)
Genel Başkanı Bendevi
Palandöken, açıklanan
değişim, dönüşüm ve
destek ''3D'' projesi ile
ilgili olarak çalış-
maların yavaş
yürütüldüğünü
iddia ederek,
acilen hızlandırıl-
masını talep etti.

Palandöken, konuya ilişkin yap-
tığı yazılı açıklamada, ''Sayın
Başbakanımız tarafından

açıklanan ve üyelerimizi büyük bir bek-
lenti içerisine sokan 'Değişim, Dönüşüm
ve Destek Projesi' kapsamında istediği-
miz sonuçlara halen ulaşamadık. Çünkü
geçen 4 aylık zaman içerisinde yapılan
çalışmalar esnaf ve sanatkârımızın iste-
diği hızda değil. Çok yavaş ilerliyor. Bu
da ekonomik krizde oldukça zor günler
yaşayan esnafımızı rahatlatmıyor'' dedi.

Sicil affının işletilemediğine ve kredi
alamayan esnafın işini büyütemediğine
değinen Palandöken, vergi ve SGK prim
borçları yüzünden ihalelere giremeyen
esnafın iş yapamadığını vurguladı.

''Piyasalar rekabetten uzaklaşıyor.
Hâlbuki bireysel işletmelerin hayata
geçmesiyle hem işsizlik azalacaktır,
hem de piyasalarda rekabet artacaktır''
diye konuşan Palandöken, çalışmaların
acilen hızlandırılmasını ve esnafı rahat-
latacak kararların alınmasını istedi.

“Esnaf ve sanatkar 28 çeşit
vergi ödüyor. Bu vergilerin
azaltılması ve biriken borç -
ların düşük faiz ile taksitlen -
dirilmesi gerekmektedir”

Yaptığı açıklamada vergi oranları-
nın yüksekliğinden yakınan Palandöken,
esnaf ve sanatkârın 28 çeşit vergi öde-
diğini, bu vergilerin azaltılması, biriken

vergi borçları için düşük faiz ve uzun
vadeli taksitlendirme yapılması gerekti-
ğini savundu.

“Esnaf almadığı sağlık
hizmeti için de faizli prim
borcu ödüyor, Bağ-Kur prim-
lerinin yapısının 'Emeklilik ve
Sağlık primleri' olarak mutla-
ka ayrıştırılarak yeniden
düzenlemeye gidilmeli”

Bu durumun aynı şekilde SGK prim
borçlarının ödenmesi için de geçerli
olduğunu belirten Palandöken, esnafın
3'te 2'sinin şu an doktora gidip, muaye-
ne olamadığını ve ilaç alamadığını öne
sürdü.

SGK'nın, esnaftan almadığı sağlık
hizmeti için de faizli prim borcunu iste-
mesini eleştiren Palandöken, Bağ-Kur
primlerinin yapısının 'Emeklilik ve
Sağlık Primleri' olarak mutlaka ayrıştı-
rılarak yeniden düzenlemeye gidilmesi
gereğinin de altını çizdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel
Başkanı Bendevi Palandöken, açıklanan değişim, dönüşüm ve
destek ''3D'' projesi ile ilgili olarak çalışmaların yavaş
yürütüldüğünü iddia ederek, acilen hızlandırılmasını talep etti.
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AK Parti İl Başkanı
Aziz Babuşçu

İETT’den Muhteşem Bir İftar
İETT, Genel Müdür Dr. Hayri Baraçlı’nın ev sahipliğinde şanına yakışır bir iftar yemeği tertipleyerek,
çok sayıda davetliyi buluşturdu.  
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Prof. Dr. Adem Baştürk
İstanbul Büyükşehir

Belediyesi Genel Sekreteri

Dr. Hayri Baraçlı
İETT Genel Müdürü

Hidiv Kasrı’nda verilen
iftara AK Parti İstan bul
İl Başkanı Aziz

Babuşçu, İstanbul Büyük şehir
Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr.
Adem Baştürk, Yıldız Teknik Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail
Yüksek, Genel Sekre ter Yardımcısı
Muzaffer Hacı mus tafaoğlu, Mevlüt
Vural, İstanbul Defterdarı Bekir
Bayrak dar, İstanbul Çevre Orman
Müdü rü Prof. Dr. Mehmet Emin
Bir pınar, İSKİ Genel Müdürü Prof.
Dr. Ahmet Demir, İETT Genel
Müdür Yardımcıları Mümin
Kahveci, Ali Rıza Kiremitci, İBB
Ulaşım Daire Başkanı Dursun Bal -
cıoğlu, İDO Genel Müdürü Ah met
Paksoy, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü
Ömer Yıldız, Belbim Genel Müdürü
Harun Maden, Sağlık A.Ş. Genel
Müdürü Dinçer Çetintaş, İETT
daire başkanları, birim müdürleri,
sendika temsilcileri, İstanbul Esnaf
ve Sanatkar lar Odaları Birliği
Yönetim Kuru lu Üyesi ve İstanbul
Bakkallar Odası Başkanı İsmail
Keskin, Özel Halk Otobüsü yönetici-
leri ve basın mensupları katıldı.

Başbakan’ın mesai 
verdiği kuruluş

İftarda konuşma yapan AK
Parti İstanbul İl Başkanı Aziz
Babuşçu, İstanbul’a hizmet eden
İETT’nin çok değerli bir ku rum
olduğunu söyledi ve “Sayın Başba -
kanımızın mesai verdiği bir kuru-
mun temsilcileriyle yemek do la -
yısıyla birlikte olmaktan duyduğum
memnuniyeti ifade etmek istiyorum.
Önümüzdeki sürecin Rama zanın
iklimini kuşandığımız ve istifade
ettiğimiz günler olarak ta mam -
 lanmasını ve bayrama da aynı coş-
kuyla erişmemizi diliyorum” dedi.

Yemekte söz alan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Genel Sek -
reteri Prof. Dr Adem Baştürk,
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin
yaklaşık 50 bin çalışanıyla büyük
bir aile olduğunu ve bu ailenin içe -
risinde genel müdürlüklerin bulun-
duğunu söyledi. Ailenin en büyük
parçalarından olan İETT’nin 140
yıllık geçmişe sahip köklü bir
kurum olduğuna değinen Baştürk,
Türkiye’de tarihi bu kadar eskiye
dayanan kurumların sayısının çok
az olduğunu söyledi. 

“Sevginin olmadığı yerde
şevk, şevkin olmadığı
yerde verimlilik olmaz”

Yemekte ev sahibi sıfatıyla
söz alan Genel Müdür Dr. Hayri
Baraçlı, konuşmasının başında
ramazanın sevgi ve rahmet ayı
olduğuna değindi ve birlikte iftar
açmanın gurur ve mutluluk verici
olduğunu söyledi. İETT’nin aile
bilinciyle hareket eden bir kurum
olduğunu söyleyen Baraçlı,
‘Sevginin olmadığı yerde şevk
olmaz, şevkin olmadığı yerde de
verimlilik olmaz. Biz asırlardan
beri farklılıkların, zenginliğin ve
barışın egemen olduğu bir kentte
hizmet verirken elbette ki kalite-
yi, standardı ve müşteri memnu-
niyetini ön planda tutuyoruz.
Ama içinde sevgi, samimiyet ve
ilgi yoksa yaptığınız her işte bir
şeyler eksik kalır. Bu nedenle
çalışanlarımız yolcusuna, yolcula-
rımız da şoförüne sevgi ve empa-
tiyle yaklaştığında birçok prob-
lem kendiliğinden çözülecektir’
dedi. Genel Müdür Baraçlı,
konuşmasının sonunda yemeğe
katılan tüm davetlilere ve İETT
çalışanlarına teşekkür etti.   
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Adada bakkal olmak… 

Vesile Teyze’nin bakkallık
serüveni 1970 yılında eşinin
ölümünden sonra başlamış

ve hala devam ediyor. 
Adalar vapuru, Kınalıada İskelesi’ne

yaklaşıp vapurdan inip İskele Caddesi 3
numaraya geldiğinizde, “Ankara
Pazarı” tabelası yılların yorgunluğuyla
sizleri selamlarken, kapıdan içeri girdi-
ğinizde ise kasanın başında heybet ve
zarafeti ile tam bir Anadolu insanını
sembolize eden Vesile Güveli karşılıyor
sizi… 

Bizi de öyle karşıladı. Adaya gez-
meye gitmediğimizi yılların tecrübesiyle

hemen anlayan Vesile Teyze “Buyurun
nerden geldiniz? Niçin geldiniz?” diye
sordu. Durumu izah ettikten sonra
kasanın hemen yanına bir sandalye iste-
yerek, bizi de oturttu. Sonra hemen
çalışanlara seslenerek karşı taraftaki
kahvehaneden çay almalarını söyledi ve
bize ikram etti. Derken, koyu bir sohbet
başlamıştı zaten…

1970 senesinde beyini kaybedince
dükkan Vesile Teyze’ye kalmış

Bakkal işletmeciliğinin nasıl başla-
dığını sorduğumuzda, derin bir iç çeken
Vesile Teyze hikâyeyi şöyle anlatıyor:

Kınalıada’da bakkal işletmeciliğinde 40 yılını geride bırakan, 72
yaşındaki Vesile Güveli için, “Adada bakkal Olmak” hayata tutun-
mak, yaşamdan zevk almak, huzur bulmak, sevmek ve sevilmek
demek.
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“Yetmişte beyimi kaybedince mecburen
dükkânı ben işletmeye başladım. Başka
kimsemiz yoktu. Bir oğlum vardı, o da
o zamanlarda küçüktü. Burası eşimden
önce de bakkaldı. Burada bir Rum bak-
kal vardı. Eşim burayı ondan devir
almıştı. Bu binayı zaten bir Rum müte-
ahhitle birlikte babam yapmıştı. Ben
Ada’da doğdum, Ada’da büyüdüm.
Eşimde yabancı değildir. O da
Rizeli’dir. Akrabamdı. Bizim kökenimiz
Rize Güveliler’dendir.” 

“Eskiden Ada’da bakkal
sayısı fazla olmasına rağmen
iş fazlaydı. Şimdi bakkal
sayısı da iş de azaldı”

Ada’da da artık eski işlerin olmadı-
ğını söyleyen Vesile Teyze, “Eskiden
müşteriye mal yetiştiremezdik. Burada
dört eleman çalışırdı. At arabamız
vardı. Gündüz yetiştiremediğimiz yerle-
re akşam at arabamızla servis yapar-
dık. Eskiden Ada’daki bakkal sayısı da
çoktu, işimizde daha iyiydi. Şimdi bak-
kal az, iş yok. İki yıldır da Dia açıldı,
bizim de bütün esnafın da işleri daha
kötü oldu. Önceki yıllara nazaran
Ada’ya ulaşımın daha sık olması, sürek-
li gelen gidenin olması da ihtiyaçların
Ada dışından karşılanmasında etkili.
Artık insanlar ihtiyaçlarını İstanbul’dan
karşılıyor. Kışın burada kalanların sayı-
sı çok az. Buradaki insanların çoğu
kışın Şişli ve Osmanbey’de oturuyor.
Biz de burayı kışın kapatıyoruz. Yazın
sezon başladığında yeniden açıyoruz”

diyerek, Ada’daki bakkal işletmeciliği-
nin de geldiği noktanın sıkıntılı olduğu-
nu söyledi.

“Bakkal işletmeciliğini 
çok seviyorum”

Bakkal işletmeciliği yapmaktan çok
mutlu olduğunu söyleyen Vesile Teyze,
“Birazda çalıştığımızın hakkını alabil-
sek, emeğimizin karşılığını görsek”

diyerek iyi niyet temennisinde bulundu.
Bizde Vesile Teyzenin temennilerine

en içten duygularımızla katılırken, tüm
bakkallarımıza bol kazançlar diliyoruz.

“Önceki yıllara
nazaran Ada’ya ulaşımın
daha sık olması, sürekli
gelen gidenin olması da
ihtiyaçların Ada dışından
karşılanmasında etkili.
Artık insanlar ihtiyaçlarını
İstanbul’dan karşılıyor.
Kışın burada kalanların
sayısı çok az. Buradaki
insanların çoğu kışın Şişli
ve Osmanbey’de oturuyor.
Biz de burayı kışın kapatı-
yoruz”
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Mehmet Suat Çobanlar,
bakkallık mesleğine baba-
sının yanında çıraklıkla

başlamış. 
Baba Çobanlar, 1951 mübadelesin-

de Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelmiş.
Uzun bir süre Edirne Uzunköprü’de ter-
zilik yapmış. Daha sonra İstanbul’a
gelerek burada kereste dükkânı açmış ve
bir sürede kerestecilik yapmış. Bu gün
dükkânında bulunduğu apartmanın arsa-
sını da işte o yıllarda almış. 1960 ihtila-
lından sonra bir süre kereste ticaretinde-
ki duraksama baba Çobanları yeni bir
arayışa itmiş ve bu arayış neticesinde
bakkal işletmeciliği ortaya çıkmış. 

1958 yılında hayata gözlerini açan
Mehmet Suat Çobanlar, 1961 yılında
bakkal dükkânı açıldığında henüz üç
yaşındaymış. Mehmet Suat Çobanlar,
ticareti ve hayatı bu bakkalda babasının
yanında tanımış. Çünkü aynı yıllarda
annede bir fabrikada çalışmak zorun-
daymış…

İlk, Orta ve Lise öğrenimini
sürdürürken babasının en
büyük yardımcısı olmuş

Mehmet Suat Çobanlar, bir taraftan
düşe kalka büyürken, bir taraftan da
ticareti öğrenmiş. İlk, Orta ve Lise öğre-
nimini sürdürürken, babasının en büyük

yardımcısı olmuş. Fakat daha sonra üni-
versite öğrenimi için Yugoslavya’ya git-
mek için ayrılmak zorunda kalmış. 

Bakkallık özellikle çalışma süreleri
açısından zor bir meslektir. Mehmet
Suat Çobanlar öğrenim görmek üzere
bakkaldan ayrılırken babalarına yardım-
cı olmak üzere yerine Abisi atanmış. 

Yugoslavya’dan 1989 yılında
Türkoloji bölümündeki öğrenimini
tamamlayarak dönen Mehmet Suat
Çobanlar, sadece bir yıl öğretmenlik
yaptığını söyleyerek, “Zaten dükkân
benim üzerimeydi, bakkallığı da özle-
miştim, dükkâna devam ettim. Bir süre
sonrada bağ-kurdan emekli oldum”

Dergimizin bu sayısında, bakkalların yaşadığı bunca olumsuzluğa rağmen, samimi ve kanaatkâr bir
ifadeyle; “Şükürler olsun her şey çok güzel, sıkıntımız bu büyük marketler. Bunlar bazı ürünlerde
indirim kampanyaları yaparak müşterileri de insanları da kandırıyorlar. Çünkü üç üründe indiriyor-
larsa beş üründe bindiriyorlar. Fakat bunu çok profesyonel yapıyorlar. Ama ümidimizi yitirmedik
zaman bizi haklı çıkaracak, herkes neyin ne olduğunu anlayacak, hak ve adalet yerini bulacak, her şey
çok güzel olacak” diyerek şükreden bakkal Mehmet Suat Çobanlar ile görüştük. 

“Her
şey çok
güzel
olacak”



diyerek sözlerini şöyle sürdürüyor:
“Şu anda burada abim ben ve yeğe-

nim çalışıyoruz. Abim sabahleyin açıyor.
Yeğenin öğleyin duruyor bende akşam
duruyorum. Yeğenimden Allah razı
olsun. Rica ettik bizi kırmadı geldi,
bizimle çalışıyor. Bütün işi yapan yeğen.
Biz dükkânın malını alıyoruz bırakıyo-
ruz. O siliyor, süpürüyor, temizliyor, dizi-
yor.”

Anne Eli Değmiş Gibi…
Gerçekten de dükkâna bayan elinin

değdiği her yönüyle kendini hissettiriyor.
Temizliğiyle ve raflardaki nizam ve inti-
zamla bunu müşahede etmek mümkün. 

Bizde ikindi vakti konuk olduğumuz
için, nöbet değişimi henüz gerçekleşme-
diği için yeğen Sema Tokatlı’nın bakkal
işletmeciliğini ne kadar severek yaptığını
bizzat müşahede ettik. Demek ki insan,
bir işi severek yaptığı zaman ne kadar
mutlu oluyormuş onu da gördük. 

“Sıkıntımız bu büyük mar-
ketler. Bunlar bizim işlerimizi
bitirdi. Bazı ürünlerde kam-
panya yaparak müşterileri de
insanları da kandırıyorlar.
Kola, süt, deterjan gibi bazı
kalemler var onları çok ucuza
satıyorlar”

Sema hanımı mutsuz eden tek şey,
amcasının da ifade ettiği gibi büyük
marketler ve onların bakkallara yaklaşı-
mı. Sema hanımda, “Şükürler olsun her
şey çok güzel. Sıkıntımız bu büyük mar-
ketler. Bunlar bizim işlerimizi bitirdi.
Bazı ürünlerde kampanya yaparak müş-
terileri de insanları da kandırıyorlar.

Kola, süt, deterjan gibi bazı kalemler var
onları çok ucuza satıyorlar. Bizim alış
fiyatımızın bile altında.  Nasıl alıyorlar
onu da anlamıyorum. Fakat sattıkları
çoğu ürünlerin fiyatları bizim fiyatları-
mızdan daha yüksek. Zaman zaman
bende gidip bakıyorum, fiyat araştırması
yapıyorum. Sütü biz iki milyona satıyo-
ruz onlar 1.49 satıyorlar. Onlarda man-
tık şu; ana temel gıda maddelerini uygun
satıp müşteriyi çekmek. Yoksa ben bu
sakızı burada 1.50 TL ye satıyorum,
aynı marka sakız orada 2 TL. Mesela
ben bu kurabiyeyi, 3.50 TL’ye satıyo-
rum, aynı marka kurabiye marketlerde
3.75 TL’ye satılıyor. Fakat toz şeker,
pirinç, yağ, kolayı ucuz satıyorlar.”

“Burası yaklaşık 50 yıllık bir dük-

kân, market problemimiz olmasa Allaha
şükür halimizden memnunuz. Ama mar-
ketler bizi fena bunaltıyor. Mahalleliyi
de bazı ürünlerde kampanya yaparak
kandırıyor. Fakat bu aldatmacayı bak-
kallar olarak bizim mahalleliye anlatma-
mız mümkün değil. Çünkü biz bakkalız,
yani tarafız. Dolayısıyla bizim anlatma-
mız müşteride yanlı olduğumuz algısı
oluşturabilir. Bunu mahalleli kendi fark
etmeli, ya da Bakkallar odası bu konuda
bir çalışma yapmalı.”

Marketler Yasası ne oldu?
“Uzun zamandan beri beklediğimiz

perakende piyasasını düzenleyecek bir
yasa vardı. Bildiğimiz kadarıyla o yasa
ile çalışma saat ve günlerine de bir
düzenleme gelecekti.  Ona ne oldu? Bu
gün bile Alışveriş merkezlerinin çalışma
saatlerini Ramazan dolayısıyla uzattıkla-
rını öğreniyoruz. Bizi düşünen yok.
Demiyorlar ki, bakkal da biraz nefes
alsın, ayakta kalsın.”  

Oda başkanımızın çalışmala -
rını yakından takip ediyoruz

“Bizi bizden başka düşünen yok. Oda
başkanımızın çalışmalarını takip ediyo-
ruz. Bakkallar için çok uğraşıyor. Bu
dergi bizim için çok önemli” diyen Sema
Tokatlı, ‘Bakkal Dünyası’ dergisinde
yayınlanan bakkal röportajlarını sürekli
okuduğunu ve kendi kendine “Acaba
onlar başkanın yakınları ve tanıdıkları
olduğu için mi onlara gitmişler” diye
düşündüğünü söyleyerek, “Bize de bir
gün geleceğinizi hiç düşünmüyordum.
Demekki yanılmışım” dedi. 
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Balıkesir’in Edremit ilçesi Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mustafa Alparslan,
belediye başkanlarına seslenerek “Esnaf kepenk kapatmadan esnafa sahip çıkın”
uyarısında bulundu.

Edremit Bakkallar ve Bayiler
Odası Başkanı Mustafa Alparslan
yerel yöneticileri uyardı 
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Son yıllarda ilçede mantar gibi türeyen zincir ve büyük
marketlerin, bakkalları, büfeleri, fırınları, lokantaları,
berberleri, balıkçıları ve manavları yok olma durumu

getirdiğini söyleyen Edremit Bakkallar ve Bayiler Odası
Başkanı Mustafa Alparslan, “Büyük ve zincir marketler görü-
nüşte üç beş kişiye iş olanağı sağlıyor. Oysa küçük esnafın
dükkânında ya çocuğu, ya annesi yâda babası veya akrabası
çalışıyor. Dükkân kapanınca bir aile işsiz kalıyor. Büyük ve
zincir marketlerin bir defaya mahsus belediyelere verdikleri

astronomik rakamlar ve hibeler cazip gibi görünse de, uzun
vadede küçük esnafın sağladığı katkıyla kıyaslanamaz ve de
kıyaslanmamalıdır. Küçük esnaflar yıllardır belediyelere
emlak, çevre ve tabela vergisi verirler. Mahallenin her türlü
sıkıntısına çözüm üretmeye çalışırlar. Oysa bazı büyük mar-
ketlerin bırakın bölge ekonomisine, ülke ekonomisine dahi hiç-
bir katkısı yoktur. Bölgelerinden topladıkları paraları doğru-
dan yurt dışına aktarırlar” dedi. 
Gelişmeleri doğru algılayıp iyi değerlendirmek gerekir diyen
Edremit Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mustafa
Alparslan, “Kısacası artık birlik ve beraberlik zamanı gelmiş-
tir. Daha fazla gecikmeden ve esnafımız kepenk kapatmadan,
belediye başkan ve meclis üyelerinin akli selim hareket ederek
doğru kararlar alması zorunlu olmuştur”  dedi.

“Bölgemiz üreticisinden hiçbir
ürün almayan, çalıştırdığı personele
ödediği asgari ücretinde bir kısmını
çalışanına satış yaparak geri alan, bu
kuruluşlar, yetmiyormuş gibi sabah
08:00'den gece 24:00'e kadar açık
tutularak, esnafımıza darbe üstüne
darbe vurmaktadırlar”

Esnafın sabrının çok zorlandığını ve esnaf teşkilatı olarak bu
sabrın taşmaması için büyük çabalar sarf ettiğini söyleyen
Alparslan, “Bölgemiz üreticisinden hiçbir ürün almayan,
çalıştırdığı personele ödediği asgari ücretinde bir kısmını çalı-
şanına satış yaparak geri alan, bu kuruluşlar, yetmiyormuş
gibi sabah 08:00'den gece 24:00'e kadar açık tutularak, esna-
fımıza darbe üstüne darbe vurmaktadırlar. Bir kaç kalem
ürünü ucuz satıp bizlere şirin görünen aslında kanımızı emen
küçüklü büyüklü bu marketlerin esnafımızı temelli öldürme-
mesi ve bu kısa sezonda bir nebze nefes alabilmesi için açılış
ve kapanış saatlerinin (sabah 09:00, akşam 21:00 gibi)düzen-
lenmesi hususunda, ilçe ile belde belediye başkanları ve meclis
üyelerinin seçim zamanı geldiğinde boyunlarının öne eğik kal-
maması için, meclis kararı alarak yardımlarını bekliyoruz”
diye konuştu.
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YTÜ Rektörü Prof. Dr.
İsmail Yüksek, Tarihi
Yarımada'nın envanterinin

çıkarılması, restorasyonlarının organize
edilmesi gibi amaçlara hizmet etmesi
için “Tarihi Yarımada Enstitüsü”
kurulmasının planlandığını bildirdi.

Üniversiteler ve belediyeler
arasında işbirliği

YTÜ Rektörlük binasında düzenle-
nen protokol imza töreninde konuşan
Rektör İsmail Yüksek, Fatih Belediyesi
başta olmak üzere belediyelerle ortak
çalışmalar yapmak için projeler geliş-
tirdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Yüksek, belediye ve üni-
versitelerin iş birliğinin, şehir planlama-
sı açısından büyük önem arz ettiğini
belirterek, “Kurmayı planladığımız
Enstitü, Tarihi Yarımada’nın envanteri-
nin çıkarılması, restorasyonlarının

organize edilmesi için hizmet verecek”
dedi.

Fatih Belediyesi’nin, Enstitü için
Yedikule Mahallesi’nde 5 bin 400 met-
rekarelik binayı 20 yıl boyunca Yıldız
Teknik Üniversitesi’nin hizmetine sun-
duğunu belirten Rektör Yüksek, Tarihi
Yarımada’nın adına yakışır bir şekilde
korunması için bir çalışma başlatmış
olmalarından büyük mutluluk duyduğu-
nu, bilim dünyasındaki teorik bilgilerin
yaşam bulacağını kaydetti.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa
Demir, Tarihi Yarımada’yı gelecek
nesillere en iyi şekilde aktarmak için
büyük bir çaba gösterdiklerini belirte-
rek, “Enstitü ile ilçede yaşayanların
Tarihi Yarımada hakkında bilgilendiril-
mesi, eğitilmesi ve toplumsal farkında-
lık oluşturulması konusunda akademik
düzeyde önemli gelişmeler kaydedile-
cektir. YTÜ bünyesinde kurulacak olan

Enstitü ile göz bebeğimiz olan Tarihi
Yarımada’nın sorunlarına ortak çözüm-
ler üretilecek” dedi. Fatih'in geleceği
konusunda akademik çevrelerle işbirli-
ğinin çok önemli ve elzem olduğuna da
dikkat çeken Demir, yerel yönetimlerin,
akademisyenlerin ve sivil toplum kuru-
luşlarının her zaman işbirliği içinde
olması gerektiğini söyledi.

“Enstitü ile ilçede
yaşayanların Tarihi Yarımada
hakkında bilgilendirilmesi,
eğitilmesi ve toplumsal far-
kındalık oluşturulması konu-
sunda akademik düzeyde
önemli gelişmeler kayde -
dilecek” 

Tarihi
Yarımada
Enstitüsü
kuruluyor 
Fatih’te, Tarihi Yarımada
Enstitüsü kurulması için Fatih
Belediyesi ile Yıldız Teknik
Üniversitesi arasında protokol
imzalandı.

Fatih’te Yeni doğan bebeğe 'Hoş Geldin' hediyesi 

Fatih Belediyesi, ilçe genelinde yeni doğan tüm bebeklere özel
hazırlanmış “Bebek Paketleri” hediye ederek, dünyaya hoş

geldin diyor.
Fatih Belediyesi tarafından bu sene başlatılan uygulama ile bele-

diye görevlileri yeni bebek sahibi olmuş aileleri evlerinde ziyaret ede-
rek, tebrik ediyor ve hazırlanan bebek paketini armağan ediyor.

İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda belirle-
nen adreslere, ailenin ihtiyacı olup olmamasına bakılmaksızın verilen
“Bebek Paketleri”nde, annenin ve bebeklerin ihtiyacını karşılayacak,
zıbın setinden mamalara, şampuandan bebeklere özel hassas temizlik
malzemelerine kadar pek çok armağan bulunuyor.

Bebeklere yönelik ürünler üreten firmalarla işbirliği yapılarak
hazırlanan bu özel bebek setlerini hazırladıklarını belirten Fatih
Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Biz, ailelere yaşadıkları yerin
önemine dikkat çekmek için, böyle bir sürpriz düşündük” dedi.
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Erzurum Bakkallar Odası
Başkanı Ahmet Turan Bostan
“Herhangi bir kurum ya da

kuruluştan emekli olarak tazminat
almaya hak kazanan vatandaşlar, ikra-
miyelerini genellikle bakkal dükkânı
açmak için kullanıyorlar” diye konuştu.
Ticaret sektörünün en küçük kolu olan
bakkallığın, dar bir çerçevede ele alın-
masının yanlış olacağını vurgulayan
Başkan Ahmet Turan Bostan,
“Bakkallık aslında bir terbiye ve ticaret
kültürünün öğretildiği bir okuldur.
Herkes bakkal olamaz, olmamalıdır
da” ifadelerini kullandı. Küçük esnaf
olarak tarif edilen bakkalların,
Erzurum’da özellikle son birkaç yıldır
çok sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini
ifade eden Bakkallar Odası Başkanı
Ahmet Turan Bostan, ticaretin kendile-
rine göre en önemli kollarından birisi
olan bakkallığın, şehirde bitme noktası-
na geldiğini söyledi. 

“6,5 ay içerisinde 
70 bakkal dükkânı kapanıyor,
yerine 75 bakkal dükkânı
açılıyor”

Bakkal geleneğinin geldiği noktayı,
2010 yılına ait verilerin çok güzel bir
biçimde ortaya koyduğunu anlatan
Başkan Ahmet Turan Bostan, “6,5 ay
içerisinde 70 bakkal dükkânı kapanıyor,
yerine 75 bakkal dükkânı açılıyor.
Kapatanlar, bu işe yıllarını vermiş ve
esnaflık kültürüyle yoğrulmuş kişilerden
oluşurken, yeni bakkal dükkânı açanla-
rın tamamına yakın bir bölümü ise,
hayatında daha önce hiç ticaret yapma-
mış olan kişilerden oluşuyor. Fotoğrafa
bence bu kısımdan bakmak lazım.
Çünkü mevcut şartlar içerisinde bugün
yeni işyeri açanların birçoğu, gelecek yıl
dükkânını kapatacak olan adaylar ara-
sında bulunuyorlar.” şeklinde konuştu. 

Bakkallar Odası Başkanı Bostan,
“Vatandaş düşünüyor, taşınıyor, emekli
ikramiyesini değerlendirmek için en
akılcı yol olarak bakkal dükkanında
karar kılıyor. İçinde bulunduğumuz zor
şartlar içerisinde bu düşünceyle açılan
işyerlerinde başarı elde edildiği pek
görülmemiştir. Esasen bize bunları söy-
leten, küçük esnafın geldiği içler acısı
noktadır. Çünkü biz yıllardır bu işin içe-
risinde olmamıza rağmen önümüzü
göremiyorken, işe yeni başlayanlar nasıl
tutunacaklar, doğrusu bilmiyoruz” ifa-
delerini kullandı.  

“Bakkallık aslın-
da bir terbiye ve ticaret
kültürünün öğretildiği
bir okuldur. Herkes
bakkal olamaz, olma-
malıdır da” 

Erzurum Bakkallar Odası Başkanı Ahmet Turan Bostan, Erzu -
rum’da yılbaşından buyana 6,5 aylık dönemde bakkal dükkânı a -
çan ların neredeyse tamamının emeklilerden oluştuğunu söyledi. 

Erzurum Bakkallar Odası Başkanı Ahmet Turan Bostan:

“Emekli olan
bakkal açıyor”

“Herhangi bir kurum ya da kuruluştan emekli
olarak tazminat almaya hak kazanan vatandaşlar,
ikramiyelerini genellikle bakkal dükkânı açmak
için kullanıyorlar”
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Söylentiler üzerine harekete
geçen Tire Bakkallar Odası
Başkanı Mehmet Kantur, tüm

Tireli bakkallar adına yaptığı açıklama-
sında, söylentilerin gerçek olması halin-
de Tire’de sadece bakkalların değil 72
iş kolundan binlerce esnafın mağdur
olacağını ve Tire’deki sıcak paranın
kent dışına çıkacağını iddia etti.    

Çıkacak olan yasa, mevcut
faal durumdaki süper ve
hipermarketler ile alışveriş
merkezlerini fazla etkile-
meyecek

Kantur, bu tür rivayetlerin çıkış
sebebinin yılan hikâyesine dönen ve bir
türlü çıkmayan marketler yasası oldu-
ğunu da söyleyerek, “Çıkacak olan
yasaya tamamen kurtarıcı olarak bak-
mak yanlıştır. Yasa, mevcut faal
durumdaki süper ve hipermarketler ile
alışveriş merkezlerini fazla etkilemeye-
cek. Ancak bundan sonra yapılacak ve
açılacak olan alışveriş merkezlerinde;
şehrin imar, otopark, trafik akışı ve
esnafın durumu göz önüne alınarak

yapılması uygun olacaktır. Asıl tehlike
mahalle aralarına kadar inen zincir
mağazalardır. Bu tür mağazaların 72 iş
kolunu doğrudan etkilediğini ve iş yerini
kapatan her esnafın toplam 4 kişilik bir
aile olduğunu düşünürsek, ortaya kor-
kunç bir tablonun çıktığını görürüz. Bu
tür mağazaların, yerleşim yerlerinin
nüfusuna uygun olarak kurulacak ve
aralarında esnaf temsilcilerinin de bulu-
nacağı konseylerden alınacak izinlerle
açılması daha uygun olacaktır” dedi. 

Bu şartlarda ve böyle bir başıboş-
luktan istifade edilerek, Tire esnafının
mağdur edilmesine seyirci kalmayacak-
larını söyleyen Kantur, konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Son günlerde adı şeh-
rimizle anılmaya başlayan KİPA adlı
zincir alışveriş merkezinin Tire’de
mağaza açmasını istemiyoruz.
Belediyemiz böyle bir AVM’ ye destek
vermezse, Tire’de açılması mümkün
olmaz. Bu anlamda Tire Belediye
Başkanını ve yetkilileri kendi esnafını
düşünmeye çağırıyoruz. Bu mağazaların
istediği metrekare büyüklükte imarlar

kent merkezinde yok. Fakat yapılan
imar değişiklikleri ile bunlara izin veri-
lebiliniyor. Belediyemizden rica ediyo-
ruz, bu tür alışveriş merkezlerine izin
vermesinler.”

“Asıl tehlike
mahalle aralarına kadar
inen zincir mağazalar-
dır. Bu tür mağazaların
72 iş kolunu doğrudan
etkilediğini ve iş yerini
kapatan her esnafın
toplam 4 kişilik bir aile
olduğunu düşünürsek,
ortaya korkunç bir tab-
lonun çıktığını görü-
rüz” 

Tire Bakkallar Odası Başkanı
Kantur:

Tire’ye 
KİPA
istemiyoruz
Tire Bakkallar Odası Tire’ye KİPA hiper-
market açılacağı yönündeki söylentilere sert
tepki gösterdi.



Reis markalı bakliyat ve hububatları artık
bazı büyük zincirlerde görmek zor. Tür -
kiye'nin en çok bilinen bakliyat ve hububat
firmasının sahibi Mehmet Reis bazı zincir
marketlerden ürünlerini çektiklerini açıkla-
dı. Reis,  büyük ve zincir marketlerin kes-
tikleri anlamsız faturaların ve ta lep lerin bu
kararda etkili olduğunu söyledi.
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2008 ve 2009’daki krizin
Türkiye’deki en büyük etkile-
rinin iş ahlakı üzerinde oldu-

ğunu iddia eden Mehmet Reis, “Krizin
finansal etkisi bir gün ortadan kalkabi-
lir. Fakat iş ahlakı üzerindeki çöküntü-
sünün kalkması çok zor olacak.
Alışveriş yapıyorsunuz. Mal alıp mal
veriyorsunuz. Dürüst olmaya çalışıyor-
sunuz. Ancak birileri farklı şekilde kar
etmeye çalışıyorlar. Perakende nokta-
ları sizden mal alıp üzerine karını
koyup satmak yerine, market katılım
bedeli, mağaza açılış bedeli, raf kirası,
insert bedeli gibi değişik isimler altın-
da astronomik bedeller istiyorlar. Bu
gibi talepler nedeniyle birçok tedarikçi
zor duruma girdi. Bu sadece bizim
sektörde değil, genel bir sorun. Bu
durum üreticilere zarar veriyor” dedi.

“Artık zincir marketlerin
olur olmaz faturalarından
bıktık. Bazıları ile yollarımızı
ayırdık”

Üretici ve tedarikçi firmaları adeta
silindir gibi ezmekten çekinmeyen zin-
cir marketlerle, ciddi sorunların yaşan-

dığını belirten Mehmet Reis, “Artık
zincir marketlerin olur olmaz faturala-
rından bıktık. Bazıları ile yollarımızı
ayırdık. Piyasadaki bazı firmaların
ticari ahlaktan uzak bir biçimde, yap-
tıklarını marifet sayarcasına bir tavır
içerisinde olması birçok üretici firma-
nın zora girmesine ve beraberinde zin-
cirleme iş kazalarına neden oluyor”
dedi.

“Çıkacak olan yasanın, üreti-
ci ve tedarikçinin istediği
gibi çıkacağını sanmıyorum.
Eski Sanayi Bakanı Ali Coş -
kun’dan bu yana takip ediyo-
rum. Organize perakendeciler
bu işte çok organizeler”

Yıllardır tartışma konusu olan ve
kamuoyunda marketler yasası olarak
bilinen yasasının da bu sorunu çözebi-
leceğinden emin olmadığını söyleyen
Reis sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Çıkacak olan yasanın, üretici ve
tedarikçinin istediği gibi çıkacağını
sanmıyorum. Eski Sanayi Bakanı Ali
Coşkun’dan bu yana takip ediyorum.
Organize perakendeciler bu işte çok

organizeler. Yıllar öncesinde olduğu
gibi yine Don Kişotluk yine Mehmet
Reis’e düşüyor. Sadece ben değil canı
yanan diğerleri de sorunu dile getirsin-
ler aksi halde canları daha çok yana-
caktır. Ne zaman yasa gündeme gelse
sesleri daha çok çıkıyor ve baskı oluş-
turuyorlar. Bütün perakende noktaları,
festival, doğum günü bedeli, mağaza
açılışı, gondol bedeli gibi gerekçelerle
tedarikçilere faturalar çıkartıyor.

Bir tepki olarak 200 noktadan
çekilmiş olduk. Bir iki zincirle daha
yollarımızı ayırabiliriz. Henüz karar
vermedim. Burada ayrılık kararını
onlar vermedi. Ben verdim. Bu uygula-
ma sektörde bir ilk oluyor. Gerekirse
küçülür, ihracata odaklanırım. Ama bu
uygulamaları kabullenemem. Benim
için onur meselesi oldu. İlk resti ben
çektim. Haksız ve emrivaki uygulama-
lardan dolayı bu kararı verdim. Tabi ki
bazıları istisna ama birçoğu gereksiz
maliyetler çıkarıyorlar. Bir akit yapı-
yorsunuz. Akdin dışında sizden talepte
bulunuyorlar. Güç bizde mantığıyla
hareket ediyorlar. Sözleşmenin dışında
ne olduğu belirsiz faturalar kesiyorlar.

Reis, bazı
marketlerde
ürünlerinin
satışını
yaptırmıyor
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Ne faturası biliyor musunuz? Ürün
gelmedi faturası, ya da canım sıkıldı
sana fatura kestim mantığı. Bunlar
ciddi rakamlar. Pek çok tedarikçi
bugün tok meclisinde açım demiyor,
diyemiyor. Birçoğu kepenk kapatıyor
ve kapatmaya da devam edecekler.
Çok ciddi bir risk ve baskı altındalar.
Perakende noktalarının raflarına
kadar hizmet veren tedarikçilerini
zorda bırakmaya hakkı yok. İşte bura-
da masaya yumruğu vurmak lazım.
Bende onu yaptım. Zincir mağazaların
mağdur ettiği tedarikçilerin sayısı her
geçen gün artmaktadır. Çok yakında
mağdurların bir dernek kurması kaçı-
nılmaz olacaktır.”

“Eski Sanayi
Bakanı Ali Coşkun’dan
bu yana takip ediyorum.
Organize perakendeciler
bu işte çok organizeler.
Yıllar öncesinde olduğu
gibi yine Don Kişotluk
yine Mehmet Reis’e
düşüyor. Sadece ben
değil canı yanan diğerle-
ri de sorunu dile getir-
sinler aksi halde canları
daha çok yanacaktır.
Ne zaman yasa gündeme
gelse sesleri daha çok
çıkıyor ve baskı oluştu-
ruyorlar. Bütün pera-
kende noktaları, festi-
val, doğum günü bedeli,
mağaza açılışı, gondol
bedeli gibi gerekçelerle
tedarikçilere faturalar
çıkartıyor”

Ramazan’da 
zam yok!

Ramazan öncesi temel gıda ürünlerinde fiyatların
artacağı yönünde spekülasyonlar yapıldığını söyleyen
Reis Gıda’nın patronu Mehmet Reis, Türkiye’de ürün
sıkıntısı olmadığını ve bu yıl Ramazan’da pirinç ve
bakliyat fiyatlarında bir artış olmayacağını söyledi.
Reis, şöyle konuştu: “Bu yıl ki Ramazan ayı öncesiyle,
geçtiğimiz yıllar kıyaslandığında; eski talebin olmadı-
ğını ve kumanya hazırlıklarının yapılmadığını görüyoruz. Şu ana kadar beklenen
Ramazan’a özel alışveriş yok. Önceki yıllarda Ramazan’ın 3 ay öncesi hareketli-
lik başlardı. Ramazan’a girmiş bulunmamıza rağmen hareketliliğin başlamaması
tüm ilgili sektörler tarafından hayretle karşılanmaktadır. Reis, 1994 yılında yap-
mış olduğu fiyatları dondurma kampanyasında olduğu gibi, bu yılda Ramazan
ayı öncesinde ve içerisinde fiyatlarını sabit tutacak. Erzak paketinin içerisine
konulan kuru gıda, şeker, çay, makarna, salça, zeytin, tuz, reçel vs. ürünlerde
aşırı bir fiyat artışı olmadı. Pirinç, bulgur, fasulye, mercimek fiyatları 2008
fiyatlarına kadar geriledi.” 

Kumanyalar Azaldı Bakliyatta Hile Arttı
Fiyat artışı olmamasına rağmen iş adamlarının çalışanlarına ve ihtiyaç

sahiplerine dağıttığı kumanya sayısında önemli düşüş olduğunu söyleyen Mehmet
Reis, hilelerin de arttığına dikkat çekerek, kumanya yaptıracak kuruluşların
yöneticilerine ve erzak dağıtacak iş adamlarına bazı tavsiyelerde bulundu. Reis,
“Evinize hangi marka ürün alıyor ve mutfağınızda kullanıyorsanız o marka
ürünlerden kumanya hazırlatın. Bazı kumanya paketlerinde ucuza ürün vermek
için hile yapılmaktadır. İthal ve yerli ürünler, farklı çeşitte olan pirinçler karıştı-
rılıyor. Aynı şekilde rutubetli ve kuru ürünler birbirleriyle harman edilerek satılı-
yor. Bakliyatta; yöre önemlidir, mahsulün yeni ya da eski olması fiyatta, pişmede
ve lezzette fark eder. Eski mahsul ürünler özelliklerini kaybettikleri için geç
pişer, kabuk atar ve lezzet kaybına uğrar. Rutubetli pirinç ise lapa olur. Pirinç
alırken aynı cinsten olmasına, kuru olmasına ve kırık tane oranına dikkat edil-
mesi gerekir.”

Geleneksel Lezzetler Sağlıklı Nesiller
Sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda sosyal sorumluluk üstlenen Reis,

2009’da başlattığı obezite ile mücadeleyi 2010 yılında da devam ettireceklerini
belirterek, “Geleneksel Lezzetler,
Sağlıklı Nesiller” sloganıyla çeşitli
etkinlikler yaparak, obeziteyi devamlı
gündemde tutmaya çalışacaklarını
söyledi. Reis, toplumsal hayatımızda
önemli bir yer tutan Ramazan ayında
sağlıklı beslenmeye daha çok özen
gösterilmesi gerektiğini söyleyerek,
“İftar ve sahurda yiyeceklere dikkat
edilmeli. Ramazana özel yemekler
hazırlanmalı, dengeli ve sağlıklı bes-
lenme ile ilgili yapılması gerekenler
unutulmamalıdır” dedi. 

Reis Gıda’nın patronu Mehmet
Reis, bu yıl pirinç ve bakliyat
fiyatlarının artmayacağını söyledi.



Çikolata sektörünü dipsiz
kuyuya benzeten Şölen
Çikolata Yönetim Kurulu

Başkanı İsmail Çoban, yakın bir gele-
cekte yurt dışında yatırım planlamadık-
larını, özellikle Gaziantep'te büyümeyi
hedeflediklerini söyledi.  'Aynısını yap-
mak değil, fark yaratmak' anlayışıyla
yükselişlerini sürdüreceklerini söyleyen
Çoban, Sanayide zaman zaman risk
almanın gerekliliğine inandıklarını ve
bu anlayışla kriz dönemlerinde de büyü-
düklerini vurgulayarak, "Başarımızın
sırrı dürüstlük ve küçük ayrıntılarda
saklı. Her sanayici mutlaka risk alabil-
meli, ama akıllı bir risk almalı, riskin

karşılığını nasıl alacağını hesaplamalı"
diye konuştu. 

Ürünlerinin yüzde 60'ını dış
piyasaya, yüzde 40'ını da iç
piyasaya sunuyor

İsmail Çoban, yılsonuna kadar
Gaziantep'e yaptıkları yatırım miktarı-
nın 20 milyon euroyu aşacağını tahmin
ettiğini söyledi. Ürünlerinin yüzde
60'ının dış piyasaya, yüzde 40'ının da iç
piyasaya sunulduğunu dile getiren
Çoban, hedeflerinin Türkiye çikolata
sektörünün zirvesine yükselmek
Dünyanın en modern teknolojilerini bün-
yesine katarak adını “örnek alınması
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Şölen Çikolata'nın Yeni Hedefi Belli Oldu:

Türkiye Çikolata sektörünün
zirvesinde yer almak

CANDY Industry Dergisi'nin Küresel Top Listesi'nde dünyanın çikolata ve şekerleme listesinde ilk 100
firma arasında 65'inci sırada yer alan Şölen Çikolata, yurt dışındaki listelerde gösterdiği başarının
aynısını yurt içi listelerinde de gösteriyor. 2009 yılındaki ekonomik krize rağmen büyümeyi gerçekleş-
tirip, istihdam sağlayan Şölen Çikolata, Türkiye’nin en başarılı ilk 500 şirketini açıklayan İstanbul
Sanayi Odası’nın, İSO 500 listesinde 27 sıra birden yükselerek 204. sıraya yerleşti. 
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gereken tesisler” diye dün-
yaya duyuran Konya Şeker,
dünyanın değişik ülkelerin-
den gelen konukların ilgi
odağı olmaya devam edi-
yor.olduğunu belirterek şun-
ları kaydetti: 

“Birincilik çok zor
gibi görünse de biz
pazar payımızı artır-
mak istiyoruz”

"Şu anda sektörde
Türkiye'nin ilk üçü arasında-
yız. Ama bizim hedefimiz
liderlik. Birincilik çok büyük
hedef ama hedefin de çok iyi
tespit edilmesi gerekiyor.
Birincilik çok zor gibi
görünse de biz pazar payı-
mızı artırmak istiyoruz. Onu
da normal ürünlerle, yani
piyasada rekabeti yüksek
olan ürünlerle değil, farklı
ürünler yaratarak başarma-
mız gerektiğini düşünüyoruz.
Piyasa payımız ürün seg-
mentine göre değişiyor. Şu
anda bayramlık çikolata kategorisinde
iyi durumdayız. Yüzde 30'a yakın pazar
payına sahibiz. Bizim mesleğimiz dipsiz
kuyu gibi. Bisküvi, kek konusunda yatı-
rım yapacağız, ama aynı keki yapmaya-

cağız. Farklı yeni ürünler yapacağız,
unlu mamullere ağırlık vermek istiyo-
ruz. Verimliliğin artması ve ekibin iyi
yetişmesi için de branşlaşmak gereki-
yor." 

Geçtiğimiz altı aylık
süreçte yüzde 20’lik bir
büyüme gerçekleştirdi
2011 hedefi yüzde 30

Şölen'in 2010'da ihracat ve
iç piyasada toplam yüzde 30
gibi bir büyüme hedefinin oldu-
ğunu, geçen beş ayda yüzde 20
oranında büyüme ve ihracat
gerçekleştirildiğini kaydeden
Çoban, "Bizim sektör anlamın-
da yılın son 4- 5 ayı daha
önemli olduğu için yüzde 30
olarak belirlediğimiz hedefimize
ulaşacağımızı düşünüyorum"
dedi. 

2009'da 72 milyon 546 bin
Dolar ihracat gerçekleştirerek
2008'da 173'üncü sıradaki
Türkiye ihracat listesindeki yer-
lerini 145'inci sıraya yükselttik-
lerini kaydeden İsmail Çoban,
aracılarla birlikte geçtiğimiz yıl
yaptıkları ihracatın 118 milyon
dolara ulaştığını açıkladı.
Çoban, " Dünyaca ünlü Mısırlı
tasarımcı Karim Rashid ile
çalışmalarımız devam ediyor.

Kendi alanında mükemmel çalışmalar
yapan bir insan. Bence güzel gidiyor.
Birkaç iyi tasarımla inşallah bu sene
yeni ürünler çıkar" diye konuştu. 

Danet,
“helal

gıda” sertifikası
aldığını açıkladı.
Helal gıda sertifika-

sının, ihracat faaliyetlerini daha da güç-
lendirerek, yurt dışında yaşayan
Müslümanlara daha güvenli ve sağlıklı
hizmet vermelerini sağlayacağını belirten
Danet Genel Müdürü  Sait Uluçay,
“Danet olarak bugüne kadar kesim ve
işleme konusunda, İslami usullere uygun
çalışma hassasiyetimizi en üst düzeyde
tutuk. Bu sertifika ile öncelikle bunu tescil
ettirdik. Ayrıca, ihracat faaliyetlerinde eli-
mizi güçlendiren bir belgeye kavuştuk.
Bundan böyle başta Orta Doğu ve Orta Asya
bölgesi olmak üzere tüm dünya
Müslümanları ve dini hassasiyeti olan tüketiciler için de
tercih edilen  bir marka olacağız. Sertifikamızı aynı
zamanda Dünya Helal Konseyi’nin üyesi olan GİMDES’ten

alarak belgemize uluslararası tescil
kazandırdık. Amacımız bu  sertifika
ile uluslararası pazarlara daha kolay
girmek ve tutunmak. Bundan böyle
üzerinde helal gıda amblemi bulunan
ürünlerimiz ile de yurt dışında
Türkiye’yi temsil edeceğiz.”

Danet’e Helal Gıda’ sertifikası 
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Tariş Üzüm Birliği Başkanı
Türker, yaptığı yazılı açıkla-
mada, içerdiği mineral ve

vitaminlerin yanı sıra kansızlık, vitamin
eksikliği ve benzeri sağlık sorunlarının
giderilmesi gibi yararları bulunan pek-
mezin Türkiye'de kişi başına düşen
tüketiminin yetersiz olduğunu bildirdi. 

Maliyeti düşürmek amacıyla
katılan maddeler ürünün fay-
dalarını yok ediyor ve
katkısız pekmez üretenlere
de haksız rekabet oluşturuyor

Piyasada bazı pekmezlere maliyeti
düşürmek amacıyla glikoz ve benzeri

tatlandırıcı maddeler katılarak bu ürü-
nün faydalı özelliklerinin yok edildiğini
ve düşük fiyatlarla satıldığını ifade eden
Türker, bu durumun sadece üzümden
katkısız 'gerçek pekmez' üreten işletme-
lere karşı haksız rekabet oluşturduğunu
kaydetti. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın
açıkladığı gıda denetim raporunda piya-
sada satışa sunulan pekmezin yüzde
34'ünün sorunlu olduğunun açıklandığı-
nı hatırlatan Türker, tüketicilerin pek-
mez satın alırken daha bilinçli davrana-
rak, güvenilir markaları tercih etmeleri
uyarısında bulundu. 

Tariş Üzüm Birliği
Başkanı Ali Rıza Türker,
piyasada bazı pekmezlere
maliyeti düşürmek amacıyla
glikoz ve benzeri tatlandırıcı
maddeler katılarak bu ürü-
nün faydalı özelliklerinin yok
edildiğini ve düşük fiyatlarla
satıldığını belirterek, tüketi-
cilere pekmez satın alırken
dikkat etmeleri uyarısında
bulundu. 

Tariş Üzüm Birliği Başkanı Türker Tüketicileri Uyardı

Pekmez alırken güvenilir
markaları tercih edin
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Tebliğ uyarınca, zey-
tinyağı diğer sıvı
yağlara, diğer sıvı

yağlar da zeytinyağına karış-
tırılamayacak. Doğrudan
tüketime yönelik zeytinyağları
ve pirina yağları, nihai tüketi-
ciye dökme olarak satışa
sunulamayacak. Zeytinyağı
ambalajında coğrafi işaret
kullanımına da sınırlandırma
getirildi. 

Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı'nın, zeytinyağı ve
pirina yağı tebliği ile bu yağ-
ların analizine ilişkin kriterle-
ri belirleyen 2 tebliği Resmi
Gazete yayımlandı. Tebliğ ile
ham pirina yağı, pirina yağı,
rafine pirina yağı ve zeytinya-
ğı ayrı ayrı tanımlanırken,
naturel zeytinyağları, ''Natürel
sızma zeytinyağı, natürel
birinci zeytinyağı, ham zeytin-
yağı/rafinajlık'' olarak sınıf-
landırıldı. 

Serbest yağ asitliği,
oleik asit cinsinden
her l00 gramda 2
gramdan az olacak

Natürel zeytinyağlarında,
serbest yağ asitliği oleik asit
cinsinden her 100 gramda 0,8
gramdan fazla olmayacak.
Natürel birinci zeytinyağında,
serbest yağ asitliği, oleik asit
cinsinden her l00 gramda 2
gramdan az olacak. 

Serbest yağ asitliği oleik
asit cinsinden her 100 gram-
da 2 gramdan fazla veya

duyusal ve karakteristik özel-
likleri bakımından doğrudan
tüketime uygun olmayan yağ-
lar, ''ham zeytinyağı/rafinajlık
yağlar'' olarak değerlendirile-
cek. 

Natürel zeytinyağları-
na hiçbir gıda katkı
maddesi ilave
edilmeyecek

Zeytinyağlarında kullanı-
lacak doğal aroma maddeleri,
ürünlerdeki bileşenler ve pes-
tisit miktarları, Türk Gıda
Kodeksi mevzuatına uygun
olacak. 

Zeytinyağlarının etiketlen-
mesinde, zeytinyağına çeşni
ve/veya aroma ilave edilmesi
halinde, ürün adından önce
çeşni ve/veya aroma maddesi-
nin adı, ürün adı ile aynı
punto büyüklüğünde olacak
şekilde belirtilecek. 

Sadece natürel sızma zey-
tinyağları ve natürel birinci
zeytinyağları etiketlerinde
ilgili mevzuatına uygun olarak
coğrafi işaret kullanılabilecek.
Pirina yağı hiçbir koşulda
zeytinyağı olarak adlandırıla-
mayacak. 

Halen faaliyet gösteren ve
tebliğ kapsamındaki ürünleri
üreten işyerlerince üretilmiş
veya üretilecek olan natürel
ikinci zeytinyağı, karma piri-
na yağı, çeşnili zeytinyağı ve
ham zeytinyağı, 1 Ağustos
2011 tarihine kadar piyasada
satılabilecek.

Zeytinyağları ve pirina
yağlarının tekniğine uygun ve
hijyenik şekilde üretim,
hazırlama, işleme, muhafa-
za, depolama, taşıma ve
pazarlanmasını sağlamak
üzere özelliklerini belirleyen
tebliğ, tüketicinin daha sağ-
lıklı bilgilendirilmesi ve zey-
tinyağının kalitesinin korun-
ması amacıyla yenilendi. 

Zeytinyağı diğer sıvı yağlara
karıştırılamayacak 

TEMMUZ - AĞUSTOS 2010
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PepsiCo Avrupa Ar-Ge Başkanı
Rob Hargrove, Frito Lay
Kocaeli Fabrikası'ndaki tören-

de yaptığı konuşmada, PepsiCo'nun
''kriz yılı'' olarak anılan 2009'u başarılı
bir şekilde geride bıraktığını söyledi.

Hargrove, lezzetli, aynı zamanda
besleyici yiyecek ve içeceklerden oluşan
portföy oluşturmak istediklerini belirte-
rek, enerji kullanımı, su ve ambalaj
malzemesi ihtiyacını azaltacak yenilikçi
yöntemler de geliştirdiklerini söyledi.

“Türkiye, PepsiCo'nun strate-
jik öneme sahip pazarların-
dan birisi. Bu durum yalnızca
genç nüfusa sahip olmasın-
dan, yiyecek ve içecek sek-
törünün hızla büyüyor
olmasından değil, aynı
zamanda kıtaları ve kültürleri
birleştiren bir köprü”

Sürdürülebilir büyümeye en fazla
katkı sağlayan Ar-Ge'ye her yıl daha
fazla kaynak aktardıklarına işaret eden
Hargrove, şöyle konuştu:

''Ar-Ge merkezi için Türkiye'yi seç-
memizin çok yalın bir nedeni var.
Türkiye, PepsiCo'nun stratejik öneme
sahip pazarlarından birisi. Bu durum
yalnızca genç nüfusa sahip olmasından,
yiyecek ve içecek sektörünün hızla
büyüyor olmasından değil, aynı zaman-
da kıtaları ve kültürleri birleştiren bir
köprü olmasından kaynaklanıyor. Orta
Doğu'dan Akdeniz'e uzanan mutfak kül-
türlerinin önemli bir kesitine sahipsiniz,
ayrıca Türk kültürü ve nüfusu hızla
modernleşiyor. Geleneksel mutfak kültü-
rüne duyulan sevgi, yenilikçi ürünleri
uyarlamaya duyulan ilgiyle dengeleni-
yor.''

PepsiCo Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin
daha çok bölgesel ağız tadına uygun

ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlaya-
cağına değinen Hargrove, şöyle devam
etti:

“Türkiye'ye ait tatları ve ben-
zersiz yerel lezzetleri dünyaya
daha fazla sunuyor olacak”

''Ar-Ge merkezimizle birlikte bura-
daki ekibim, Türkiye'ye ait tatları ve
benzersiz yerel lezzetleri dünyaya daha
fazla sunuyor olacak. Türkiye şimdi,
Yunanistan, Kıbrıs, Sırbistan, Bosna-
Hersek, Romanya ve Bulgaristan'ın için-
de bulunduğu Doğu Avrupa Bölgesi'nde
ürün ve tatların belirlenmesinde daha
fazla etkiye sahip olacak. PepsiCo
Türkiye Ar-Ge Merkezi'nde, bölgesel
lezzet tercihlerine göre ürünlerimizi
yerelleştirmek ve besin değerlerini artır-
mak ana odak noktamız olacak.
Beslenme ve diyet ihtiyaçlarından kay-
naklanan kamu sağlığı problemlerine

PepsiCo Türkiye Ar-Ge Merkezi, Frito Lay Kocaeli Fabrikasında düzenlenen törenle açıldı.
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Dünya devinin 
Ar-Ge üssü Türkiye
oluyor
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ilişkin özel çözümler sunacak, tüketici-
lerimizin dengeli beslenmesine yardımcı
olacak üstün kalitede ürünler geliştire-
ceğiz.''

“Bu merkezle PepsiCo'nun
çevresel sürdürülebilirlik
taahhütlerini de yerine
getireceğiz”

Hargrove, Türkiye Ar-Ge
Merkezi'nin, PepsiCo'nun sağlık, kalite
ve hijyen taahhütlerini Türkiye ve
Güneydoğu Avrupa Bölgesi'nde hayata
geçirmelerine olanak sağladığını ifade
ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Sağlıklı beslenmeye katkıda bulu-
nacak besleyici malzemelerden üretil-
miş yiyecek ve içecek alternatiflerini
daha fazla sunmayı, küresel ürün port-
föyümüzde sağlıklı tahıl, meyve, sebze,
kuruyemiş, tohum ve az yağlı süt ürün-
lerinin miktarını artırmayı, 2015 yılına
kadar başlıca küresel yiyecek markala-
rındaki ortalama sodyum miktarını
yüzde 25, doymuş yağ miktarını yüzde
15 oranında, 2020 yılına kadar da baş-
lıca küresel içecek markalarındaki ilave
şeker oranını yüzde 25 oranında azalt-
mayı taahhüt ediyoruz. PepsiCo olarak,
Türkiye'de kurduğumuz bu merkezle
PepsiCo'nun çevresel sürdürülebilirlik
taahhütlerini de yerine getirmek için
çalışıyor olacağız. Türkiye Ar-Ge
Merkezi'nin ileri ki yıllarda çevreye
daha az zarar veren ambalajların geliş-
tirilmesi konusunda da önemli rolü ola-
caktır.''

PepsiCo Güneydoğu Avrupa Bölge
Başkanı Alexei Mekonoshin’da,

Türkiye'nin, 14 ülkenin bağlı bulunduğu
Güneydoğu Avrupa Bölgesi'nin merkez
ülkesi olarak seçilmesinin PepsiCo'nun
Türkiye'ye verdiği önemin bir kanıtı
olduğunu söyledi. 

Geçen yıl en büyük hedeflerinden
birinin yerel lezzetleri globalleştirme
çalışmalarının oluşturduğunu dile geti-
ren Mekonoshin, bu hedef doğrultusun-
da emin adımlarla ilerlediklerini, bunun
en somut örneğinin açılışı yapılan Ar-
Ge merkezi olduğunu kaydetti.
Mekonoshin, şöyle devam etti:

Güneydoğu Avrupa'nın
Merkez Ülkesi Türkiye

''Güneydoğu Avrupa Bölgesi'nin mer-
kez ülkesi olan Türkiye, İngiltere,
Fransa, İspanya ve Rusya ile birlikte
PepsiCo Avrupa'nın 5 yönetim merkez-
lerinden birisi. Türkiye, bölgede özellik-
le Doğu Avrupa Bölgesi'nde satılacak
yeni ürünlerin belirlenmesinde en çok
söz sahibi olan ülke konumunda. Bu
doğrultuda geçen yıl başladığımız, bu
yıl da devam eden 'Hisseli Tatlar
Kampanyası' yerel tatlarımızın belirlen-
mesinde tüketicilerimizin görüşlerine
başvurduğumuz başarılı bir kampanya
oldu. Tüketicilerimiz çağrımıza olumlu
tepki verdi ve 83 binden fazla formülü
yaratıp bize ulaştırdılar. Bu tatlar ara-
sında yoğun çalışma ve sıkı bir elemeyle
3 tadı belirledik ve nihai seçimi yapmak
üzere yine tüketicilerimizin damak ter-
cihlerine başvurduk. “
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Galya Molinas, Türk ekonomisi ve hızlı tüketim
pazarında kriz sonrası büyümenin kadınların eği-
limleri ile şekillendiğine dikkat çekti ve “Ev

hanımları artık kuruşun hesabını yaparak, liste
hazırlayarak alışverişe çıkıyor. Ama aynı
zamanda da kendisini iyi hissettirecek ürünlere
yöneliyor. Kozmetikteki hızlı toparlanma bunun
ispatı” dedi.

İçecek Pazarında Son Durum
Nielsen raporlarına göre 2010’un ilk dört

ayında Türkiye’nin tamamında gazlı içecekler
kategorisi yüzde 5, meyve suyu yüzde 6, paketli
su ise yüzde 18 büyüdü. Coca-Cola’nın Türkiye’deki beğenilir-
liğinde Milli Takım ve futbol sponsorluğunun önemli payı

olduğuna dikkat çeken Galya Molinas, “2000-2010 yılları
arasında Türkiye satışlarını ikiye katladı” diye konuştu.

“Nielsen raporlarına göre
2010’un ilk dört ayında Türkiye’nin
tamamında gazlı içecekler kategori-
si yüzde 5, meyve suyu yüzde 6,
paketli su ise yüzde 18 büyüdü.
Coca-Cola’nın Türkiye’deki beğeni-

lirliğinde, Milli Takım ve futbol sponsorluğu-
nun payı büyük ”

Coca-Cola’nın Türkiye Genel
Müdürü Galya Frayman
Molinas, Türk ekonomisinde ilk
çeyrekteki büyümenin gazlı
meşrubat pazarına da
yansıdığını söyledi. Molinas,
“Geçen sene bütün alkolsüz içe-
cek pazarı %4 küçülmüştü, bu
sene ilk dört ayda %10’luk bir
büyüme var. Biz de Coca-Cola
Türkiye olarak ilk yarıda Dünya
Kupası’nın da etkisi ile bunun
üzerine çıkacağımızı tahmin
ediyoruz. Şu anda Satış tah-
minlerimizin üzerine çıktık”
dedi.

Coca-Cola Türkiye 
Satış tahminlerinin üzerine çıktı 
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Türkiye piyasasına yeni giren ‘Asmabağ’ içecek, ‘Asmabağ’ alkolsüz şarapları ile içecek
sektöründeki yerini aldı.

İçecek Sektörünün Yeni İsmi 
Asmabağ Alkolsüz Şarapları      

Türkiye’nin dört bir yanına
alkolsüz şarap gönderen
‘Asmabağ’ alkolsüz şarapla-

rı, Türkiye’de alkolsüz şarap konsep-
tinde ilk ve tek marka olma özelliğini
taşıyor.

Asmabağ İçecek Ticaret ve Sanayi
Ltd. Şti. Genel Direktörü Kübra Güler,
yıllardır sürdürülen Ar-Ge çalışmaları-
nın bir sonucu olan ‘Asmabağ’ alkolsüz
şaraplarının ileri teknolojiyle ve el değ-
meden hazırlandığını belirtti.

Hiçbir katkı maddesi yok 
ve %100 doğal 

Güler, kaynağından hiçbir tahribat
görmeden alınan üzümlerin Alman -
ya'da ki merkezlerinde şişelenmekte
olduğunu ve içerisine hiçbir katkı mad-
desi eklenmediğini, %100 doğal bir
bu tik şarabın oluşması için azami
derecede çaba göstermekte olduklarını
söyledi.   

Merlot-Carignan-Shiraz-Kerner
üzümlerinin anavatanı olan Fransa,

İspanya ve Almanya dan  Asmabağ
markası ile ithal edilmekte olan alkol-
süz şarapların Türkiye’nin birçok nok-
tasında ki bayiler kanalı ile satışa
sunulduğunu söyleyen Kübra Güler,
şarap severlerin keyfini çıkararak ve
tadını hissederek gönül rahatlığı ile
içebilecekleri, hamilelerin, şeker hasta-
larının, seyahat edenlerin ve alkol
tüketmek istemeyenlerin keyifle kulla-
nabilecekleri yepyeni bir ürün olan
Asmabağ alkolsüz şarapları;  Kırmızı,
Beyaz, Pembe ve Köpüklü, Demı-Sec
olarak dört çeşit ile ilk kez raflardaki
yerini aldığını söyledi.  

Alkollü şarap tadında ve
antioksidan özelliği yüksek

Asmabağ İçecek Ticaret ve Sanayi
Ltd. Şti. Genel Direktörü Kübra Güler,
birçok ülkede alkolsüz şarap üretildiği-
ni, ancak Almanya’dan ithal edilerek,
Türkiye'de 'Asmabağ' markasıyla piya-
saya sunulan şarabın normal alkollü
şarap tadında ve resveratrol (Bir çeşit

antioksidan madde) oranının diğer
şarap türlerinden daha yüksek olduğu-
nu belirtti. 

Sağlığa yararlı özellikleri
dikkat çekici

Güler, 'Asmabağ' alkolsüz şarabının
hammaddesi olan üzümün, sağlığa iyi
geldiği belirtilen resveratrol yönünden
zengin olan Fransa'nın Bourgogne böl-
gesinden geldiğini ifade etti. ‘Asma-
bağ’ şaraplarında resveratrolün yüksek
olmasının sağlık açısından önemli
olduğunu söyleyen Güler, resveratrolün
kansere, kalp ve damara, deri kanseri-
ne ve gözlere iyi geldiğini kaydetti. 

Şu an dünyanın birçok noktasında
alkolsüz şarapla yapılan kokteyller ve
alkolsüz şarapla yapılan yemekler
sunulmakta olduğunu söyleyen Kübra
Güler, Türkiye’de de ‘Asmabağ’ alkol-
süz şarapları ile leziz ve enfes yemek-
ler yapılabileceğini, sıcak yaz günlerin-
de eşsiz tatlarla keyifli serinlikler
yaratılabileceğini söyledi. 



Haberler Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

44 88 TEMMUZ - AĞUSTOS 2010

Sıcaklar Süt ve 
Süt Ürünlerini Tehdit Ediyor 

Hekim Süt Genel Müdürü Sedat Murat Bayrak,
normal şartlarda süt ve süt ürünlerinin ihtiva
ettiği bakterilerin çoğunluğunun insan sağlığına

faydalı olduğunu belirtti. Bayrak, bu ürünlerin soğutma ve
hijyen şartlarında muhafaza edilmemesi halinde bozulabile-
ceğine dikkat çekti. 

Süt ürünleri açısından 
genellikle soğutma ve hijyen şartlarına 
dikkat edilmediği görülüyor

Süt ürünlerindeki olumsuz değişimlerin önüne geçmek
için ürünlerin, ambalajlarının üstünde belirtilen soğutma
şartlarında ve hijyenik koşullarda muhafaza edilmesi gerek-
tiğini ifade eden Bayrak,"Uygun soğutma sınırları (+2) ,
(+6) santigrat derece aralığıdır. Ancak, satış noktalarında
ve nihai kullanıcılarda yapılan bazı gözlem ve incelemeler
neticesinde, süt ürünleri açısından genellikle soğutma ve hij-
yen şartlarına dikkat edilmediği görülmüştür." dedi. 

Bazı satış noktalarının, enerji tasarrufu amacıyla, gerek
içecek dolaplarının gerekse şarküteri ve sütlük dolaplarının
akşamdan elektrik bağlantısını kesebilmekte veya gün içeri-
sinde (+6) derecenin üzerinde çalıştırabildiğini dile getiren
bayrak, "Benzer şekilde depodan dolaba veya dolaptan dola-

ba transferlerde ürünün ısınmasına dikkat etmeyebilmekte-
dirler. Bu gibi durumlarda özellikle kolalı, meyve suyu gibi
içeceklerin tamamı ısınıp soğumaya karşı sorun yaşamaz-
ken, tamamen doğal yapısı nedeniyle ayran ve yoğurt yuka-
rıda açıklanan sebeplerden dolayı, ısınıp tekrar soğumaya
karşı tepkili ürünlerdir ve bozulmaktadırlar. Ayran ve
yoğurt ürünlerinde yaşanan bu deformasyon tekrar soğutula-
rak giderilemez. Diğer süt ürünleri içinde ayni şartlar geçer-
lidir" diye konuştu. 

Piyasada, son kullanma tarihi ve ısıya
dayanıklılık açısından oldukça farklı ürünler
bulunmakla birlikte, bunlar doğallıktan uzak
ürünlerdir

Bayrak, süt ürünlerindeki olumsuz muhafaza ve son kul-
lanma tarihi aşımına dayalı bozulmaların, herkes tarafından
kolayca tespit edilebileceğini vurguladı. Bayrak, şunları
belirtti: "Isı değişikliklerine karşı bahsedilen hassasiyet süt
ürünlerinin doğal ve sağlıklı oluşunun bir göstergesidir.
Piyasada, son kullanma tarihi ve ısıya dayanıklılık açısından
oldukça farklı ürünler bulunmakla birlikte, bunlar doğallık-
tan uzak ürünlerdir. Yoğurt ve ayran ürünlerinde en uzun
dayanıklılık süresi (son kullanma tarihi), üretimden itibaren
15-16 gün, peynir ve tereyağı ürünlerinde ise 6 aydır. Bu
sürelerden daha uzun dayanan ürünler mutlaka suni koruyu-
cu katkı maddeleri ihtiva etmek zorundadır." 

Tüketicilere son kullanma tarihi geçmemiş bozuk süt
ürünleri ile karşılaşmaları halinde, konuyu üretici firmaya
şikâyet olarak yansıtmalarını ve ürünü satın aldıkları nokta-
nın muhafaza koşullarını sorgulamalarını isteyen Bayrak,
Hekim Süt olarak bugüne kadar tüketicilere sundukları kali-
teli, sağlıklı, leziz ve en önemlisi her türlü kalite ve gıda
güvenliği belgesine sahip süt ürünleri 'Hekime Güvenin' slo-
ganıyla geliştirerek vatandaşlara arz etmeye devam edecek-
lerini vurguladı.

Mevsim normallerinin
üzerinde seyreden hava
sıcaklığı ve yüksek nem
oranının, süt ve süt ürün-
lerinde önemli tehditler
oluşturabileceği belirtildi. 
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Seyidoğlu Genel Müdürü Mehmet Göksu, bu yıl Ramazan ayının yaza denk gelmesi
nedeniyle toptancı ve marketlerden meyveli yaz helvası, kakaolu fındık kreması ve mar-
melat gibi hafif gıdalara ciddi talep geldiğini söyledi. 

Göksu, yaptığı açıklamada,
şirket olarak kendilerinin
de hafif tatlı ve reçel ürün-

leriyle tüketicinin karşısına çıkacakla-
rını, meyve fiyatlarının da düşük sey-
retmesi nedeni ile Ramazan öncesinde
reçel ve yaz helvası ürünlerinde indiri-
me gittiklerini açıkladı. Seyidoğlu,
"380 gramlık reçel çeşitleri ortalama
2.5 TL fiyatla satılıyor" dedi. Ramazan
ayında dar gelirli ailelere yönelik kam-
panyalar da yaptıklarının altını çizen
Seyidoğlu, "Bu yıl Ramazan'da geçen
yıla göre yüzde 15 oranında büyümeyi
hedefliyoruz" dedi. 

Altı çeşit meyveyle 
üretilen hafif kalorili 
yeni helva çeşitleri piyasaya
sürüldü

Şirket olarak yaza özel meyveli
helva ürettiklerini, bu çerçevede altı
çeşit meyveyle üretilen hafif kalorili
yeni helva çeşitlerini piyasaya sürdük-
lerini açıklayan Seyidoğlu, bu ürünler
arasında Cevizli yaz helvasının ciddi
talep gördüğünü vurguladı. Seyidoğlu,
düşük kalorili ürünlerin özellikle büyük
şehirlerde ve sıcak Ortadoğu ülkelerin-
den talep gördüğünü anlattı. Aşırı
yağışların da satışlar üzerinde olumlu
etki yaptığını açıklayan Seyidoğlu,
"Satışlarımız, geçen yıla oranla yüzde
10 artış gösterdi" dedi. 

“Yaz ayının da etkisiyle hafif
ürünlerden oluşan şarküteri
ürünlerine yüksek rağbet var.
5 Yıldızlı oteller, restoranlar,
yemek şirketleri ve top-
tancılar Ramazan ayı için
stok yaptılar”

Bu yıl yaz mevsimine denk gelen
Ramazan ayına ilişkin tüketici ve top-
tancı taleplerini de değerlendiren

Seyidoğlu, "Yaz ayının da etkisiyle
hafif ürünlerden oluşan şarküteri ürün-
lerine yüksek rağbet var. Tüm 5
Yıldızlı oteller, restoranlar, yemek şir-
ketleri ve toptancılar Ramazan ayı için
stok yaptılar. Toptancı ve marketler de
yaz olduğu için hafif ürünlere yöneli-
yor. Bol Cevizli ve meyveli yaz helvası,
kakaolu fındık kreması, zengin reçel ve
marmelat ürünlerimize ciddi talep
oldu" diye konuştu.
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Dünyanın en büyük sofralık zey-
tin üreticisi Marmara Zeytin
Tarım Satış Kooperatifleri
Birliği (Marmarabirlik), devler
liginde tırmanışını sürdürüyor.
2009 yılındaki cirosuyla
Marmarabirlik, İstanbul Sanayi
Odası (İSO)'nın 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu listesinde 56,
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
(BTSO)'nun 250 Büyük Firma
listesinde de 8 basamak yukarı-
ya çıktı. 

Hem İSO'nun, hem de
BTSO'nun, şirketlerin vergi
öncesi net iç ve dış satış

rakamlarına göre sıraladığı kuruluşlar
arasındaki tırmanışını sürdüren
Marmarabirlik, 2009 yılında 144 mil-
yon 572 bin Lira ciro elde etmişti.
Marmarabirlik, bu ciroyu toplam 25
bin 125 ton zeytin, zeytin ezmesi ve
zeytinyağı satışından elde etti. 

Marmarabirlik Başkanı Hidamet
Asa, üreticilerin alın teri döktüğü
ürünü, zorlu piyasa
koşullarında rekabet ede-
bilecek fiyatla satmaları
halinde daha çok ürün
alabileceklerine dikkat
çekti. Asa, şöyle konuştu: 

"Tüketicinin memnu-
niyetinin üretici-
ye yansıması
kaçınılmaz ola-
caktır. Bu neden-
le kaliteli ve hijyenik üretim ile tüketi-
ci beğenisine odaklandık. Satış ve
pazarlama ağımızı genişlettik. Bayilik
sistemini canlandırmak, perakende
satış noktalarında daha çok
Marmarabirlik ürününü bulundurmak
için ekiplerimizi de çabalarımızı da

artırdık. 2010 yılının ilk yarısındaki
satış rakamları iyi yolda olduğumuzu
gösteriyor. Çıtayı her geçen gün yük-
seltiyoruz ve başarımız, üretici ortak-
larımızın birliklerine sahip çıkmasıyla
daha da artıyor." 

Hedef: Yeni pazarlar
Marmarabirlik Başkanı Hidamet

Asa, bir yandan yurt içinde sofralık
zeytin tüketimini artırmaya, bir yan-
dan da yurt dışında yeni, daha önce

ulaşılmamış Pazarlar
bulmaya çalıştıklarını
belirtti. Marmarabirlik
ürünü gönderilen ülke
sayısının da 25'e çıktığını
söyleyen Asa, ihracat
yapılan ülkeler listesine

Yeni Zelanda’nın
da eklendiğini,
Japonya ile
temasların sür-

düğünü söyledi. 
Marmarabirlik, bu yılın ilk altı

ayında iç pazara 70 milyon 253 bin
TL karşılığında 11 bin 663 ton, yurtdı-
şına da 11 milyon 859 bin Dolar kar-
şılığında 3 bin 144 ton zeytin, zeytin
ezmesi ve zeytinyağı sattığını açıkladı. 
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NÇS Firması; Gala cinsi kırmızı elma ile, yaz mevsiminde tüketici-
ye taze elma tüketme imkanı sağlıyor. 

Türkiye'nin 36 yıllık kozmetik
devi Hobby Kozmetik, Hintli
Dabur şirketine satıldı. 

Uygun arazi, uygun sulama,
suyun kalitesi, uygun alet
ekipman ile üretim olana-

ğının yanında önemli hasat dönemine
giren NÇS; Japon eriğinin ilk hasatını
gerçekleştirmesinin ardından şimdi de
Gala cinsi kırmızı elmanın ilk hasatıy-
la bir ilke imza atıyor. 

Zirai ilaç kalıntısı olmayan ürünler
yetiştirmeyi ana öncelik
olarak belirleyen Sunar
Grup bünyesindeki NÇS
Firması, çevreyi kirletme-
den ve doğal dengeye zarar
vermeden Avrupa standart-
larında meyve üretimi ger-
çekleştirmektedir. 350
dönüm arazide 13 çeşit
Japon eriği, 4 çeşit bodur
elma, 6 çe şit nektarin, 3
çeşit şeftali ve Ameri kan
narı yetiştiren NÇS,
SunMey markasıyla ürünlerinin satışı-
nı gerçekleştirmektedir. 

Yazlık elma çeşidi
NÇS yetkilileri tarafından verilen

bilgilere göre; Gala grubu elmalar en
erkenci elmalar arasında yer almakta
olup yazlık elma çeşidi olup yaz mevsi-
minde tüketiciye taze elma tüketme
imkanı sağlamaktadır. 

Sulu, asit oranı düşük ve brixi
(çözünür kuru madde) yüksek olup
tatlı bir elma grubudur. Turfanda
yetiştiricilik için Adana bölgesinde,
dikimi tercih edilen önemli bir çeşit
olma yolunda hızla ilerlemiştir. 

NÇS firmasının yaklaşık 140 ton
üretimi bulunmaktadır. Ürünler Mer -
sin Adana ve İstanbul'da satışa sunul-
maktadır. 

Sağlık İksiri Elma
Sunar Grup bünyesindeki NÇS fir-

ması yetkilileri tarafından verilen bil-
gilere göre; elmanın bağırsak kanseri-

ne, kalp-damar hastalıkla-
rına ve şeker hastalıkları
tedavisinde faydalı olduğu
belirtiliyor. Elma; içerdiği
posa ve antioksidan özelliği
sayesinde mücevher değe-
rindedir. Tüm posalı yiye-
cekler gibi, kolesterolü
doğal yollardan düşürür.
Dışarıdan aldığımız yağlı
hayvansal gıdalar, bir
koruyucu olmadığı zaman
bağırsakta emilim gerçek-

leştirir. 
Elma ise bu emilimi engeller ve

dışkı yoluyla dışarı atılmasını sağlar.
Ayrıca sindirim için gerekli olan, kara-
ciğerden on iki parmak bağırsağına
akıtılan safra asitlerinin gereksiz olan
kısımlarını da emerek, vücuttan atıl-
masını sağlar. Kandaki kolesterol mik-
tarı bu yolla düşer. 

Günde bir adet elma yemek sağlık
için çok faydalıdır. Tatlı yerine elma
yemek kilo problemleri olanları, tatlı-
dan uzaklaştırır. Tokluk hissi yaratır.
Ancak en önemli akılda tutulması
gereken konu şudur, tüm değeri kabu-
ğundadır. Asla Kabuğunu Soymayın.

Hindistan'ın en büyük hızlı
tüketim ürünleri şirketle-
rinden olan Dabur yeni

pazarlara yönelme stratejisi çerçeve-
sinde Türkiye'de Hobi markalı ürün-
leri ile tanınan Hobby Kozmetk'e
talip olmuştu. İki şirket arasında bir
süredir devam eden görüşmeler
anlaşma ile sonuçlandı ve Dabur,
Hobby ile Türkiye pazarına girmiş
oldu. 

Satışı doğrulayan yetkililer,
"Şirketin yüzde 100 hissesinin satışı
gerçekleşti. Konu şu anda Rekabet
Kurulu'nda. 1-1.5 ay içerisinde onay
çıkabilir. Satın almanın ardından da
Hobby Kozmetik ekibi aynı şekilde
çalışmaya devam edecek, kadrolarda
bir değişiklik olmayacak." diye
konuştu.

Hobi Kozmetik, Hobby markası
ile Türkiye'nin önde gelen kozmetik-
çileri arasında bulunuyor. 36 senelik
mazisi olan şirket Türkiye'de saç
jölesi pazarının yarısına yakınını
elinde tutuyor. Toplam 215 çeşit
ürünle piyasada bulunan Hobi daha
çok saç ürünleri, şampuanlar, cilt
kremleri, el ve vücut losyonları ve
sıvı el sabunları ile biliniyor. 

Geçen sene 10 milyon dolarlık
ihracat gerçekleştiren şirket Suriye
ve Ürdün’de pazar lideri. Irak, Suu -
di Arabistan, Türk cumhuriyetlerin-
de de çok güçlü konumda bulunuyor. 
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Bayramların vazgeçilmez çikolata
lezzeti Octavia, bu Ramazan Bayramı
için geleneksel lezzetini yenilenen
ambalajları ile zenginleştirdi. Fındıklı,
hindistan cevizli, sütlü ve yeni bitter
çeşidi ile bayram coşkusunu artıran
Octavia, hem misafirleriniz için, hem de
ziyaretlerinizde daha şık sunumlar için özel bir alternatif oluşturuyor. 

Pirinç patlakları ve çikolatayı içindeki yumuşak krema ile buluşturan çikola-
ta efsanesi Octavia, bayram için renkli, yepyeni ambalajları ile göz dolduruyor. 

Halk’ın yeni ürünü “Tatbeni Ev
Keki Tadında”, hem ortası delikli
görünüşü hem
sağlıklı lezzeti
ile alıştığımız
anne keklerini
aratmıyor.
Kakaolu ve
meyveli olmak
üzere iki ayrı
çeşidi bulunan
“Tatbeni Ev
Keki Tadında”, pratikliğiyle annelere
mutfaklarda kolaylık sağlıyor ve yaz

aylarında beş çaylarına ve dost sohbet-
lerine lezzet katıyor. 

Kek çeşitlerinin yanı sıra, zengin
içeriği ve
enfes tadı ile
yeni kakaolu
fındık kreması
Halk
Kremax’ı da
tüketiciyle
buluşturan
Halk yeni

çeşitleriyle mutfaklardaki yelpazesini
genişletmeye devam ediyor. 

Halk’tan halka yeni lezzetler

Hayat Su, çocuklar için özel
olarak tasarlanan yeni şişeleriyle

çocuklara su içme alışkanlığı
kazandıracak. Disney

kahramanlarının,
Şimşek McQueen gibi
özel arabaların ve
çocuklara özel oyuncak
hikâyelerinin yer aldığı
şişeleri ve pratik kapağı

ile Hayat Su, 10 milyon
çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Hayat, 
suyu sevdirecek

Bayramın tadı Octavia 
ile çıkacak

Dimes Buzz: Buzz’la serinle!
Bu yazın serinleme alternatifleri Dimes’ten. 

Düşük kalorisi ve benzersiz lezzeti ile Buzz gibi Light
Limonata’yla, ekşi elmanın karşı koyulmaz tadı ve baş-
tan çıkarıcı ferahlığı Dimes Buzz Ekşi Elma İçeçeği.
Doğal ve sağlıklı serinliği yepyeni bir lezzetlerle buluş-
turan Dimes Buzz’lar, favori içecek olacaklar.  

Maggi’den
tavuk çeşnileri

Türk damak tadına uygun
olarak geliştirdiği hazır çorba ve
bulyonların yanı sıra yemek
harçlarıyla da ürün yelpazesini
sürekli genişleten Maggı; tavuk
çeşnileri ailesine üç yeni lezzet
daha ekledi.

Acı baharatlı, soğan-sarımsak-
lı ve yoğurtlu yeni çeşnilerle farklı
damak tatlarına göre alternatif
lezzetler sunan özel Maggı tavuk
çeşnileri, aynı pakette yer alan
katlanmış fırında pişirme torbası
ile birlikte satışa sunuluyor.
Böylece birbirinden lezzetli,
yumuşacık tavuklar pişirmenizi
kolaylaştırıyor. Afiyet olsun.



Farklı lezzetleriyle tüketicilerin vazgeçilmezi olan İçim Dolcia, Ramazan
sofralarına Dolcia Bizden Tatlar Keşkül ve Sakızlı Muhallebi çeşitleri ile ayrı
bir keyif katacak 

Birbirinden lezzetli çeşitleri ile tüketicilerin vazgeçilmezi olan İçim Dolcia,
Ramazan’a özel Bizden Tatlar Keşkül ve Bizden Tatlar Sakızlı Muhallebi çeşit-
lerini piyasaya sundu. İçim Dolcia, yeni ürünleri ile Ramazan sofralarının keyfi-
ni tamamlayacak.

İçim Dolcia: Bizden Tatlar Keşkül 
ve Bizden Tatlar Sakızlı Muhallebi

Vazgeçilmez iftar sofralarına lezzet katan Knorr, yeni çorba çeşitleriyle
ramazanı karşılıyor. Orta Anadolu sofralarının olmazsa olmazı, adını içine ekle-
nen hamurun elde ovularak hazırlanmasından alan Oğmaç, Akdeniz’in heybetli
Toros dağlarının esintisini sofralara taşıyan Toros ve klasik Türk damak tadından
vazgeçemeyenlerin favorisi Erişteli Yoğurt Çorbası.  İftar sofralarınızı mükem-
mel lezzete ulaştıracak çorba çeşitleri raflardaki yerini aldı ve sizleri bekliyor.
Afiyet olsun. 
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Tamek, yeni çıkardığı ürünü
Tamek Kavrulmuş Ispanak ile
ramazan sofralarınız için hem
lezzetli hem de pratik bir çözüm
sunuyor. 

Sofralarınızdan eksik etmeye-
ceğiniz Tamek Kavrulmuş
Ispanak ile ramazan boyunca
hem ailenize hem de misafir-
lerinize zamandan tasarruf
ederek bir-
birinden lezzetli
ve sağlıklı
yemek alternati-
fleri sunabile-
ceksiniz. 

Tamek
Kavrulmuş
Ispanak servise
hazır halde 520
gr.lık cam
kavanozlarda
raflardaki yerini
aldı. Afiyet
olsun..

Tamek
Kavrulmuş

Ispanak

Knorr’un ‘Geleneksel Anadolu Çorbaları’
ailesi genişliyor

Dalin bebek serisi yeni sıvı deterjan

Sohbetlerin koyulaştığı, güzel sofraların mimarı, sıcak
aile ortamlarının yaşandığı sevgi dolu yemeklerin
vazgeçilmez tercihi, genç yaşlı herkesin ortak kararı Sunar
markası, yeni ince belli şişeleriyle tüketiciyle buluşuyor. 

Bitkisel yağların faydalarını yeni ambalajında sunan
Sunar, sofraları da süslüyor. 

Bebek bakım ürünleri uzmanı olan Dalin, hassas ciltli bebeklerinize özel Sıvı
Deterjan mucizesini yarattı. Dalin Sıvı Deterjan likit yapısıyla toz deterjanlar

gibi kalıntı bırakmaz. Bebeğinin hassas
cildini düşünen annelere hassas bir
bakım imkanı sağlar. 

Bebeklerde ve hassas ciltli yetişkin-
lerde olabilecek alerjik reaksiyon riski-
ni minimuma indiren hipoalerjenik
ürün grubunda yer alan Dalin Sıvı

Deterjan hem ekonomik hem de
pratik.

Sunar: Marifetli ince belli



Gıdada, ortalama olumsuz
örnek oranı yüzde 5,28
çıkarken, bal, pekmez, tavuk

eti, kırmızı toz-pul biber ve incir ezmesi,
en fazla olumsuzluk tespit edilen ürünler
oldu.

Olumsuz örnek oranı, pekmez örnek-
lerinde yüzde 33,96'ya, bal örneklerinde
yüzde 16,74'e, kanatlı etlerinde ise
yüzde 17,98'e çıktı.

İncir ezmesi örneklerinin yüzde
17,39'unda, ballı çerez örneklerinin
yüzde 21,62'inde, kırmızı toz-pul biber
örneklerinin yüzde 14,77'sinde limitlerin
üzerinde aflatoksin belirlendi.

Etiket bilgilerinin mevzuata uygun-
luk oranı yüzde 97,84 oldu. Denetimler,
gıda üreticilerinin etiketleme kuralları-
na, ''ambalaja'' çok önem verdiğini,
gıdanın içeriği konusunda ise o kadar
hassas davranmadığını ortaya koydu.

Verilere göre bakanlık, ''içerik'' ve
''etiket'' denetimi olarak iki ayrı kate-
goride denetim programı yürütürken,
etiket denetimlerindeki olumsuz örnek-
lerin oranının çok düşük kaldığı, içerik
denetimlerinde ise, olumsuz örneklerin
kanatlı eti, bal ve pekmezde yoğun-
laştığı belirlendi. 

Zeytinyağında taklit ve tağşiş oranı

yüzde 2,5, ayçiçeği yağında yüzde 8,
kızartma yağlarında sağlığa aykırı yağ
kullanımı oranı yüzde 7,95 çıktı.

AB kriterleri de dikkate alınarak
yürütülen gıda denetim faaliyetleri kap-
samında 22 bin 172 gıda analizinde
içerik denetimi yapıldı.

Bunların yüzde 94,72'sinde, 21 bin
1'inde analiz sonuçları mevzuata uygun
çıktı. Ancak, 1171 gıda örneğinde anal-
iz sonuçlara mevzuata uygun çık-
mazken, ortalama olumsuz örnek oranı,
yüzde 5,28 olarak hesaplandı.

Süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve
unlu mamuller denetiminde olumsuz
örnek oranı ortalamanın altında
kalırken, kanatlı eti, pekmez, bal, kuru
meyveler, bitkisel yağlar, şekerli
mamullerdeki denetim sonuçlarındaki
olumsuz sonuç oranı oldukça yüksek
çıktı.

Analiz Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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Tüketilen
Gıdaların
Yüzde
5,28'i
Bozuk! 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 22 bin 172 gıda örneğinde yaptığı
analiz sonucunda, 1171 örnek olumsuz bulundu.
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Ekmek örneklerinin büyük bölümü,
mikrobiyolojik kriterler yönünden uygun.
Analiz edilen 309 ekmek örneğinden
sadece 5'inde (yüzde 1,62) mikrobiyolo-
jik yönden olumsuzluk tespit edildi.

Süt Ürünlerinde Taklit Ve
Tağşiş Oranı Yüzde 4,89

Bakanlık, 660 beyaz peynir
örneğinde mikrobiyolojik kriterler
yönünden denetim yaptı. Analizler sonu-
cunda, 24 peynir örneğindeki mikrobiy-
olojik değerlerin mevzuata uygun
olmadığı belirlenirken, olumsuzluk oranı
yüzde 3,64 olarak hesaplandı.

Analiz sonuçlarına göre, 284 yöresel
peynir örneğinden 5'inde (yüzde 1,76)
mikrobiyolojik açıdan uyumsuzluk belir-
lendi.

Sade, meyveli veya çeşnili dondurma
veya sütlü buzda, 380 örnekte mikrobiy-
olojik analiz yapılırken, 17 örnek (yüzde
4,47'si) olumsuz çıktı.

Sade yoğurtta taklit, tağşişin tespi-
tine (jelatin aranmasına) yönelik 893
örnek üzerinde yapılan analiz sonucun-
da, 27 örnekte (yüzde 3,02) olumsuzluk
saptandı. Analiz edilen 757 süt ürün-
lerinin 37'sinde (yüzde 4,89) taklit ve
tağşiş yapıldığı, süt yağı yerine bitkisel
yağ katıldığı belirlendi.

Yoğurtta toplam spesifik mikroorga-
nizma sayısı açısından analiz edilen 377
örnekten 6'sı (yüzde 1,59) olumsuz çıktı.

Kırmızı Et Ürününe, Domuz
Eti Veya Kanatlı Eti Konması

Kırmızı et ve et ürünlerinde domuz
eti ve (at-eşek gibi) tek tırnaklı hayvan
etinin katılıp katılmadığını belirlemek
için 462 örnek analiz edildi ve 3 örnek
(yüzde 0,65'i) olumsuz çıktı.

Ancak, kırmızı et ürünlerine kanatlı
eti katılıp katılmadığını belirlemek
amacıyla yapılan denetimlerde olumsu-
zluk oranı yüzde 3,20 olarak belirlendi
ve 406 kırmızı et ürününden 13'üne
kanatlı eti katıldığı ortaya çıktı.

Tavuk, hindi, bıldırcın veya devekuşu
etinde mikrobiyolojik kriterler yönünden
yapılan analizlerde, olumsuzluk oranının
yüzde 17,98 ile oldukça yüksek olduğu
belirlendi.

Analiz edilen 545 örnekten 98'inin
mikrobiyolojik kriterler yönünden iste-
nilen nitelikte olmadığı saptandı.

Balda ve Pekmezde Taklit ve
Tağşiş Oranı Yüksek

Bakanlık, analiz ettiği 914 bal
örneğinin 153'ünde, 265 pekmez
örneğinin 90'ında taklit ve tağşiş
yapıldığını belirledi. Analiz edilen ürün-
lerin balda yüzde 16,74'ü, pekmezde ise
yüzde 33,76'sı taklit veya tağşiş ürün
çıktı.

Şeker veya şekerlemelerde boya
miktarı tayini amacıyla analiz edilen
312 örnekten 22'sinde limitlerin
üzerinde boya belirlenirken, olumsuz
örnek oranı yüzde 7,05 olarak hesap-
landı.

Kuru Meyveli Ürünlerde
Aflatoksin Sorunu

Kuru meyvelerde aflatoksin tespiti
amacıyla yapılan denetimlerde, kırmızı
toz-pul biber ile incir ezmesinde afla-

toksin açısından önemli sorun yaşandığı,
fındıkta bu sorunun hemen hemen
çözüm aşamasında bulunduğu belirlendi. 

Verilere göre, incelenen 583 fındık
örneğinden sadece 6'sında (yüzde 1,03)
limitin üzerinde aflatoksin saptanırken,
168 fındık ezmesi örneğinin hiç birinde
limitin üzerinde aflatoksine rastlanmadı.

Analiz edilen 517 kuru kayısı
örneğinin 70'inde (yüzde 13,54) limitin
üzerinde kükürtdioksit belirlenirken,
kanserojen olarak bilinen ''okratoksin A''
aranması amacıyla 165 kuru üzüm
örneği alındı ve hiç olumsuz örnek çık-
madı.

Denetimlerde kuru incir örneklerinin
sadece yüzde 3,09'unda limitin üzerinde
aflatoksin çıkarken, incir ezmesi örnek-
lerinin yüzde 17,39'unda limitin
üzerinde aflatoksin saptanması dikkati
çekti. Analiz edilen 485 kuru incir
örneğinin 15'i, 23 incir ezmesi örneğin-
den 4'ü aflatoksin yönünden olumsuz
çıktı.

Antepfıstığında aflatoksinli örnek
oranı yüzde 5,23, antepfıstığı ezmesinde
yüzde 0,96 olarak belirlendi. Analiz
edilen 516 antepfıstığı örneğinin
27'sinde, 104 antepfıstığı örneğinin
1'inde limitin üzerinde aflatoksin belir-
lendi.

Yerfıstığında analiz edilen 525
örnekten 33'ünde, yerfıstığı ezmesinde
analiz edilen 59 örnekten 2'sinde limitin
üzerinde aflatoksin çıktı.
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“AB kriterleri de dikkate alınarak yürütülen
gıda denetim faaliyetleri kapsamında 22 bin 172
gıda analizinde içerik denetimi yapıldı.

Bunların yüzde 94,72'sinde, 21 bininde analiz
sonuçları mevzuata uygun çıktı. Ancak, bin 171 gıda
örneğinde analiz sonuçlara mevzuata uygun çıkmaz-
ken, ortalama olumsuz örnek oranı, yüzde 5,28 ola-
rak hesaplandı”

Analiz...‘Bakkal›m’ hep var olacak
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Lokum ve helva örneklerinde afla-
toksinli örnek oranı yüzde 2'nin altında
kalırken, analiz edilen ballı çerez örnek-
lerinin yüzde 21,62'sinde yüksek afla-
toksin belirlendi. Alınan 207 lokum
örneğinden 4'ü, 210 helva örneğinden
4'ünde ve 148 ballı çerez örneğinden
32'sinde limitlerin üzerinde aflatoksin
olduğu ortaya çıktı. 

Bakanlık, analiz ettiği 413 toz-pul
biber örneğinden 61'inde (yüzde 14,77)
limitlerin üzerinde aflatoksin buldu.

Ayçiçeği Yağında 
Tağşiş Fazla

Sıvı yağlarda taklit ve tağşişin tespi-
tine yönelik 521 zeytinyağı örneğinde
yapılan analiz sonucunda 13, 175
ayçiçeği yağı örneğinde yaptığı analiz
sonucunda 14, 160 mısır yağı örneğinde
yaptığı analiz sonucunda ise 2 olumsuz
sonuç tespit etti.

Örneklere göre taklit ve tağşiş oranı,
mısıryağında yüzde 1,25, zeytinyağında
yüzde 2,50 olurken, ayçiçeği yağında
yüzde 8 düzeyinde tespit edildi.

Kanserojen olarak bilinen yanmış
kızartma yağlarının tekrar kullanıl-
masını önlemek amacıyla ''polar madde
ve dumanlanma noktası'' yönünden anal-
iz edilen 151 yağ örneğinden 12'sinin
kullanım için uygun olmadığı belirlendi.
Örnek sayısına göre olumsuzluk oranı
yüzde 7,95 düzeyinde çıktı.

Sıvı yağlarda poli aromatik
hidrokarbonlar (PAH)-benzo(a)pren
yönünden analiz edilen 273 örnekten
15'i (yüzde 5,49)olumsuz çıktı.
Margarinlerde benzoik ve sorbik asit
aranması için yapılan denetimlerde,
örneklerin yüzde 99,6'sı mevzuata
uygun bulundu.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın
gıda denetim programlarına ilişkin
sonuçlara göre, denetim programı kap-

samında 2 bin 262 bitkisel üründe
pestisit (zirai ilaç kalıntısı) analizi
yapılırken, örneklerin 155'inde (yüzde
6,85) limitlerin üzerinde kalıntı tespit
edildi.

Geçen yıl bin 311 hazır yemek
örneğinde mikrobiyolojik analiz yapıldı.
Bin 253 hazır yemek örneğinde analiz
sonuçları mikrobiyolojik kriterlere
uygun çıkarken, örneklerin 58'inin
(yüzde 4,42'si) bu kriterlere uymadığı
belirlendi.

Bebek mamalarında kurşun aran-
ması için 122 örnekte yapılan analizde,
3 örnekte limitlerin üzerinde kurşun
olduğu belirlenirken, olumsuzluk oranı
yüzde 2,46 olarak hesaplandı.

Taze ıspanakta nitrat kalıntısı belir-
lemek için alınan 125 örnekten 3'ünde
(yüzde 2,40) limitin üzerinde nitrat
belirlendi. Fazla miktarda kullanılan
gübre, ıspanak ve yeşil yapraklı bitkil-
erde nitrat birikmesine neden oluyor.

Denetimlerde analiz edilen 2 bin
401 tuz örneğinden 94'ünde (yüzde
3,92) iyot oranının mevzuata uygun
olmadığı belirlenirken, analiz edilen
258 salamura asma yaprağından sadece
2'isinde kükürt oranı limitlerin üzerinde
çıktı.

Mikrobiyolojik analize tabi tutulan
382 kuruyemiş örneğinden 4'ünün
(yüzde 1,05) mikrobiyolojik kriterleri
taşımadığı belirlendi.

Elma suyu ve elma suyu içeren
karışım meyve sularında patulin aran-
ması için 166 örnek üzerinde yapılan
analizde, 2 örnekte patulin çıkarken,

olumsuz örnek oranı yüzde 1,20 oldu.
Alkollü içki denetim programı kap-

samında yapılan denetimlerde 599 rakı,
viski, votka örneğinden 3'ünde metil
alkol olduğu belirlendi. Distile alkollü
içkilerde 767 örnek üzerinde yapılan
analizlerde ise 23 örnekteki (yüzde
3'ünde) alkol hacminin mevzuata uygun
olmadığı ortaya çıktı.

Etiketlemede Mevzuat Uyum
Yüzde 100 Yakın

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın
gıda ürünlerinin etiketlenmesine ilişkin
yaptığı denetimlerde, üreticilerin
etiketlemeye ilişkin mevzuata hemen
hemen tam uyum sağladığı belirlendi.

Bakanlık, 36 bin 718 gıda örneği
üzerinde etiket denetimi yaparken,
sadece 102 örneğin etiketlenmesinin
mevzuata uygun olmadığı tespit edildi.
Etiketlemede mevzuata uyum yüzde
99,72 çıkarken, olumsuz örnek oranı
yüzde 0,28'de kaldı.

Etiketlemede mevzuata uyum
toplam denetimde yüzde 99,72 uyum
belirlenirken, en yüksek uyumsuzluk
oranı yüzde 0,98 ile süt ve süt ürün-
lerinde görüldü. 3 bin 56 süt ve süt
ürününden 30'unun etiketinin mevzuata
uygun olmadığı tespit edildi.

Denetlenen 3 bin 42 alkollü içki
etiketinin 7'si, 2 bin 984 alkolsüz içecek
etiketinin 15'i, 3 bin 684 gıda katkı
maddeleri etiketinin 20'si, 2 bin 788
ithal ürün etiketinin 14'ünün mevzuata
uygun olmadığı belirlendi.
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Dünya Nüfus Günü münasebe-
tiyle bir açıklama yapan
Doç. Dr. Emel Mercan İrgil,

sosyal, siyasi ve ekonomik sebeplerden
dolayı son dönemde nüfusta yüzde 60
oranlarında bir artış olduğuna dikkati
çekti.

İrgil, "M.Ö. 8 binlerde 8 milyon olan
nüfus, 1830'lu yıllarda 1 milyar,
1930'da 2 milyar, 1960'da 3 milyar, 15
yıl sonra 4 milyar, 13 yıl sonra 5 mil-
yar, günümüzde ise 6, 5 milyar olmuş-
tur. 18. yüzyıl sonrasında, sağlıklı gıda
üretimi ve tıbbın ilerlemesi ile ölüm
oranlarında azalış, beraberinde aşırı
doğurganlığı ve dolayısı ile nüfusun artı-
şını getirmiştir. Bugünkü ölüm ve genç
nüfusun büyüme oranlarını dikkate aldı-
ğımızda ise büyük bir tehlike ile karşı
karşıya kalacağımızı görebiliyoruz.
Çünkü nüfusun bu denli artışı dünyanın
kaldırabileceği rakama çok yakında ula-
şacak. Açlık, işsizlik gibi faktörlerle
ortalama ölüm yaşı ve doğurganlık
oranlarına göre, dünya nüfusundaki

artış 11 milyara çıktığında önemli ölçü-
de duracak" dedi.

İşsizlik, hızlı kentleşme, köyden
şehre göç, yeşil alanların azalması,

yetersiz altyapı ve gecekondulaşma gibi
etkilerin nüfus artışını tetiklediğini ifade
eden İrgil, bu artışın tüketime de yansı-
dığını söyledi.

Türkiye'de ilk nüfus sayımının
1927'de yapıldığını hatırlatan Doç. Dr.
İrgil, "Bu tarihte yapılan sayımda 13,6
milyonluk bir veri elde edilmişti. Bu
rakamın 2010 yılı nüfus sayımlarında
72, 5 milyon olması tahmin ediliyor. Bu
verilerde görülüyor ki, Türkiye'de yaş-
lanma süreci hızlanmış, 65 yaş ve üzeri
nüfus yüzde 5,5 olmuştur. Nüfus artış
hızı da 1985'ten sonra düşmeye başla-
mıştır. Şehirlerde yaşayan nüfus oranı
yüzde 64,9. Nüfusunda en fazla artış
görülen bölge Marmara" diye
konuştu.

Dünya nüfusu 
11 milyarda 
duracak

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyelerin-
den Doç. Dr. Emel Mercan İrgil, dünya nüfusundaki artışın 11 milyardan sonra dura-
cağını söyledi.

“Açlık, işsizlik gibi faktörlerle ortalama ölüm yaşı ve
doğurganlık oranlarına göre, dünya nüfusundaki artış 11
milyara çıktığında önemli ölçüde duracak”
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Gıdada tam
güvenli süreç
başlıyor

Tarım Bakanlığı’nın hazırladığı
çalışmaya göre et ürünleri AB

sürecine uygun hale getirilecek.
Tarım Bakanlığı’nın hazırladığı
AB sürecine açılan 12’nci fasıl

çalışmasına göre, Türk halkı
artık ‘nüfus cüzdanlı’ et yiye-

cek, bozuk gıdaya anında
müdahale edilecek, gıdalar üze-

rindeki zirai mücadele ilacı
kalıntısı seviyeleri AB ile uyum-

lu hale gelecek. 

Avrupa Birliği (AB) üyelik
sürecine açılan 12’nci fasıl
Türkiye’ye gıdada ‘tam

güvenlik’ getiriyor. Bu sayede, Türkiye
gıda politikasını ‘çiftlikten çatala’
güvenlik üzerine kuracak. Marketten
alınan ette hayvanın annesi, kim tara-
fından alındığı, kesildiği yer gibi tüm
bilgiler bulunacak. Yani Türk halkı
artık bir anlamda ‘nüfus cüzdanlı et’
yiyecek.

Gıdada AB sürecinin getireceği
ve Tarım Bakanlığı tarafından hazır-
lanan düzenlemeler şöyle:

* AB gıda mevzuatının temel hede-
fi olan insan hayatı ve sağlığının yük-
sek düzeyde korunması gerçekleştirile-

cek. Bu aynı zamanda hayvan sağlığı
ve refahı, bitki sağlığı ve çevrenin
korunmasını da içeriyor. AB’nin temel
politikası olan ‘Çiftlikten sofraya (ahır-
dan çatala) gıda güvenliği’ temin edile-
cek.

* Koyun, keçi ve sığır türü hayvan-
ların hepsi doğduklarından itibaren
küpelenecek, nereye satıldığı nerede
kesildiği gibi bilgiler kayıt altına alına-
cak.

* Tüketici, marketten aldığı etin
hangi hayvandan elde edildiği, bu hay-
vanın annesinin kim olduğu, bu hayva-
nın kimler tarafından alınıp satıldığına
dair bilgilere, kaç doğum yaptığı, nere-
lere seyahat ettiği, uygulanan ilaçlar,

aşılar gibi verilere istediği takdirde
ulaşabilecek.

* Vatandaşların güvenli gıdaya ve
tükettiği gıda konusunda doğru bilgiye
erişimi sağlanacak. 

* Gıda ile ilgili düzenlemeler konu-
sunda vatandaşın görüşü alınacak,
anket v.s gibi yollarla karar alma süre-
cine katılımları sağlanacak.

* Gıda zincirinde izlenebilirlik
daha etkin hale getirilecek.

* Gıda ve yeme ilişkin daha sıkı
kontroller yapılacak, bu kontroller için
ayrıntılı denetim planları hazırlanarak
uygulanacak.
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* Yapılan kontroller sonucunda
gıdada bir sorun tespit edilmesi duru-
munda, ‘Hızlı alarm sistemine’ bilgi
girilerek, geriye dönük takibi yapılabi-
lecek ve sorunlar kaynağında tespit
edilebilecek.

* Sorunları oluşturan acil durum-
larda ve kriz anında uygulanmak üzere
planlar oluşturulacak ve zaman kay-
betmeden müdahale edilebilecek.

* Gıdanın güvenli olmadığı anlaşı-
lırsa, ilaçlar gibi etkin ve seri bir
biçimde piyasadan toplatılacak.

* Lokanta, restoran, satış yerleri,
soğuk hava ve depolama yerleri dahil,
bitkisel ürünleri işleyerek gıda üreten
işyerleri ve yem üreticileri merkezi sis-
temli daha sıkı bir kayıt altına alına-
cak ve kendileri için belirlenen hijyen
kuralları uygulanacak.

* Et, süt, su ürünleri, yumurta gibi
hayvansal ürünleri işleyenler; faaliyete
geçmeden önce onaya tabi olacak ve
hijyen kuralları sıkı bir şekilde uygula-
nacak.

* Gıda güvenliği ile ilgili tüm
sorumluluk gıda işi yapanlarda olacak,
bunlar çalışanlarının hijyeni ve eğitimi-
ni sağlayacak.

* Kullanılan zirai mücadele ilaçları
AB’ye uyumlu hale getirilecek, çevre
ve insan sağlığı için risk teşkil edebile-
cek olanların piyasaya girişi engellene-
cek.

* Katkı maddeleri, tatlandırıcılar,
aroma maddeleri, çözücüler, veteriner
ilaç kalıntıları, bitki koruma ilacı
kalıntıları, etiketleme ve beyan kural-
ları, numune alma planları ile analiz
metotları AB’de yer alan kurallar çer-
çevesinde yeniden gözden geçirilecek
ve tüketici güvenliğini ön plana çıka-
ran, ticarette engelleri ortadan kaldı-
ran yeni mevzuat düzenlemelerine gidi-
lecek.

* Hayvan hastalık ve zararlıları ile
mücadele kapsamında laboratuarların
teşhis altyapıları daha da güçlendirile-
cek, uluslararası akreditasyonları
tamamlanacak. Bölgesel referans labo-
ratuarları haline gelerek diğer ülkelere
de hizmet vermesi sağlanacak.

* Çevreyi olumsuz yönde etkileyen
hayvancılık işletmelerinin rehabilitas-
yonu yapılarak AB standartlarına ulaş-
ması sağlanacak, hastalık takip sistemi
daha etkin hale getirilecek. 

* Merkez ve taşra teşkilatındaki
veteriner servisinin alt yapısı güçlendi-
rilecek. 

* Çiftlikte yetiştirilirken, nakil
esnasında ve kesim anında hayvanların
refahı ve korunması sağlanacak.
Ahırlar, nakil araçları ve kesimhaneler
belirlenen kurallara göre tasarlanıp,
inşa edilecek.

“Çiftlikte yetiştirilirken, nakil esnasında
ve kesim anında hayvanların refahı ve korunması
sağlanacak. Ahırlar, nakil araçları ve kesimhaneler
belirlenen kurallara göre tasarlanıp, inşa edilecek”
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MÜSİAD, ''AB Sürecinde
Gıda ve Tarımın Geleceği''ni
masaya yatırdı 

Toplantıya, MÜSİAD Kurucu
Başkanı Erol Yarar,
MÜSİAD Genel Başkan

Yardımcısı Nail Olpak,
MÜSİAD Gıda ve Tarım
Sektör Kurulu Başkanı Dr.
Halim Aydın, GÜBRETAŞ
Genel Müdürü Mehmet Koca
ile TSE Gıda Sektörü
Belgelendirme Müdürü Necla
Solak katıldı. 

Devlet Ticaret Yapmamalı 
Toplantıda konuşan MÜSİAD

Kurucu Başkanı Erol Yarar, devletin et
ithalatı yapmasına karşı olduklarını
söyledi. MÜSİAD olarak yıllarca devle-
tin ticaret yapmaması gerektiğini dile
getirdiklerini belirten Yarar, ''Şuana
kadar bu yöntemle başarılı olduğu
görülmedi. 6 aydır et ithalatına rağmen

fiyatlar düşmüyorsa bu durum bize yön-
temde bir yanlışlığın olduğunu gösterir.
Özel sektör hiçbir zaman satamayacağı
eti ithal ederek kendini riske atmaz.
Özel sektöre ithalat izni verilmesi duru-
munda kırmızı ette arz-talep dengesi
oluşacak'' dedi. 

Türkiye-AB müzakerelerinin en
önemli fasıllarından birinin tarım oldu-
ğunu vurgulayan Yarar, sürecin yeni fır-
satları ve tehlikeleri birlikte barındırdı-

ğını söyledi. Türkiye'nin tarım
ülkesi olmasına karşın Güney
Kore, Hollanda kadar
GSMH'ya tarımın katkı sağla-
yamadığını belirten Yarar,
bunu ancak eğitimli ve bilinçli
üreticiler ile sağlanabileceğini
sözlerine ekledi. 

Gübrenin verimi için toprak
analizi şart 

GÜBRETAŞ Genel Müdürü
Mehmet Koca, Türkiye'de yılda 5 mil-
yon ton civarında gübre tüketilmesine
rağmen, gübrenin toprak analizine
uygun tüketilmediği için sağlıklı sonuç
alınamadığını belirtti. GÜBRETAŞ'ın
pazar payının yüzde 27'ye ulaştığını bil-

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
Gıda ve Tarım Sektör Kurulu, MÜSİAD Genel
Merkezi'nde ''AB Sürecinde Gıda ve Tarımın Geleceği''
konulu istişare toplantısı düzenledi. 
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diren Koca, geçen yıl 1 milyon 380 bin
tonluk ihracat gerçekleştirdiklerini, 500
çalışanları, 2 limanları, 5 lojistik mer-
kezleri ve 2 bin 800 bayileri bulunduğu-
nu anlattı. 

Koca, gübre hammaddesinin
Türkiye'de kısıtlı olması nedeniyle sektö-
rün dışa bağımlı olduğunu, kendilerinin
de hammadde kaynaklarına sahip
olmak amacıyla yatırım arayışına gir-
diklerini ifade ederek, İran yatırımları-
na ilişkin bilgi verdi. 

Riskli olmasaydı İran'da tesisi
alamazdık 

Razi Petrokimya'nın özelleştirilmesi-
nin Türkiye'nin yurtdışında en büyük
ikinci yatırımı olduğunu belirten Koca
şunları vurguladı: ''İran'da milli hassasi-
yetler çok önemli. Türkleri çok seviyor-
lar. Özellikle Türkiye'nin komşuları ile
'sıfır sorun' politikası bizim için büyük
avantaj oldu. İran'ın riskli bir ülke oldu-
ğu belirtiliyordu. Zaten böyle olmasaydı
dünyanın büyük firmaları bize bunu
yedirmezdi. Biz buna rağmen 550 mil-
yon dolarlık bir yatırım yaptık. Üretimi-
mizin yüzde 80'ini ihraç ediyoruz.
Ambargoya rağmen ihracatımızın yüzde
50'sini Japonya yüzde 50'sini ABD'ye
satıyoruz.'' 

Bio güvenlik Yasasına katkı
sağlayacağız 

MÜSİAD Gıda ve Tarım Sektör
Kurulu Başkanı Dr. Halim Aydın ise bu
yıl düzenlenecek Uluslararası İş
Formu'nda (IBF), özellikle bio teknoloji

ve bunun etkileri konusunu ele alacakla-
rını söyledi. 3 yıllık bir süredir hazırlığı
devam eden Türkiye Tarım Raporu'nun
bitme aşamasına geldiğini ifade eden
Aydın, ''Konvansiyonel ve fonksiyonel
tarıma ilişkin görüşlerimizi raporda
sunacağız. Türkiye'de hazırlığı devam
eden Bio Güvenlik Yasası ile ilgili çalış-
malara katkı sağlayacağız '' dedi. 

Tarladan rafa kadar denetim
olacak 

TSE Gıda Sektörü Belgelendirme
Müdürü Necla Solak ise 13. Gıda
Güvenliği, Veterinerlik ve bitki Sağlığı
Faslı'nın Türk tarımına denetim konu-
sunda önemli katkı sağlayacağını vurgu-
ladı. Solak, şunları söyledi: "Artık tarla-
dan rafa kadar denetim olacak. Tüm

süreçlerde katkı maddesi ve güvenliği
ihlal eden bir durum olması halinde üre-
tici bundan sorumlu olacak. Tüketici
doğru bilgiye zamanında ulaşabilecek.
Sonuçta işini iyi yapan üretici ile kötü
üretici hızla ayrışacak.'' 
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Karabuğday ve Faydaları

Kan şekerinin kontrolü, koles-
terolün düşürülmesi ve sağ-
lıklı beslenmek için kara-

buğdayın mucizelerini Taylan Kümeli
anlatıyor.

Karabuğday ile tanışmakta sayısız
fayda var. Beyaz ekmeğe çok düşkün
olsanız da, tam tahıllı ekmeğe yönel-
mek, sağlıklı beslenmek için iyi bir
seçim... Karabuğday, isminden dolayı
tahıllarla birlikte ele alınıp sınıflandırıl-
masına rağmen Gramineae (Buğday -
giller) familyasına dahil değildir. Üçgen
şeklindeki tohumları tüketilen, Rusya,
Ukrayna, Kuzey ve Doğu Avrupa, Kuzey
Amerika, Japonya ve Çin gibi ülke ve
bölgelerde üretilen bir bitkidir. Poly -
gona ceae (Kuzukulağı giller) familyasına
dahildir.

Karabuğday’da Gluten 
maddesi bulunmaz

Gluten, Çölyak (Celiac) hastalarının
kesinlikle kaçınması gereken bir besin
maddesidir. Çünkü çölyak hastalarının
glutenli besin maddelerini sindirmeleri
mümkün değildir. Eğer bu hastalar glu-
ten ihtiva eden gıdalar alırlarsa bağır-
sak duvarları kızarıp kabarır, tahriş
olur. Daha ileri durumlarda ishal, gaz,
şişkinlik, kramp, ağrı gibi karınla ilgili
bazı problemler yaşarlar.

Kan şekerinin 
daha iyi kontrolü 

Karabuğday, kan şekerinin kontrolü-
ne katkıda bulunur. Rafine beyaz undan
yapılmış ekmekle karabuğday taneleri-
nin kan şekeri üzerine etkileri test edile-
rek karşılaştırılmış, karabuğdayın kan-
daki şekeri ve insülin cevabını önemli
oranda azalttığı görülmüştür.

Karabuğdayın açlık duygusunu bas-
tırmadaki etkisinin de en üst derecede

olduğu saptanmıştır. Iowa’da 36 bin
kadın üzerinde yapılan ve 6 yıl süren
tam hububat ve şeker hastalığının etki-
lerinin araştırıldığı bir çalışmada günde
3 porsiyon karabuğday gibi tam hubu-
bat tüketen kadınların, haftada bir por-
siyon tüketenlerle kıyaslandığında yüzde
21 oranında daha az şeker hastalığına
yakalanma riskine sahip oldukları tespit
edilmiştir. Çünkü karabuğday mükem-
mel bir magnezyum kaynağıdır. Daha
çok magnezyumca zengin gıdalarla bes-
lenen kadınların yüzde 24 daha düşük
şeker hastalığına yakalanma riskine
sahip oldukları anlaşılmıştır.

Karabuğday insan vücudunda
istenmeyen kolesterolün
azaltılmasında etkilidir

İnsan vücudu karabuğdayda bulunan
proteinin yüzde 74’ünü kullanabilir.
Diğer bazı gıdalarda yüksek proteine
sahiptir ancak çoğu yüksek oranda yağ
ihtiva eder. Oysa karabuğday hemen
hemen yağsızdır.

Kalp hastalıklarına ve
kansere karşı koruyucu bir
bitkidir

Özellikle Karabuğday gibi tam tane-
lerde çok bulunan ve fitokimyasalların
bir tipi olan bitki lignanları bağırsaklar-
daki flora tarafından enterolakton’a
çevrilir. Bu bileşiğin göğüs kanseri ve
hormona dayalı kanser tiplerine ve kalp
hastalıklarına karşı koruyucu olduğu
anlaşılmıştır. Karabuğday gibi tam
taneler, kuruyemişler, tohumlar ve
çilek, böğürtlen gibi gıdalar bitki lig-
nanları için zengin kaynaklardır. Yine
kahve ve çay gibi bazı içeceklerde de
bol miktarda bulunur. Journal of
Nutrition’da Ekim 2004’de yayınlanan
bir çalışmada Danimarka’da menopoz

sonrası 857 kadının kanlarındaki ente-
rolakton seviyesi ölçülmüş, daha çok
karabuğday gibi tam taneli gıdaları
tüketen kadınların kanında bu koruyucu
lignan seviyesi önemli oranda daha yük-
sek bulunmuştur.

Karabuğday karaciğerin
çalışmasını kolaylaştıran
Choline içerir

Yüksek tansiyon ve kansızlığa karşı
korur. Potasyum, magnezyum, fosfor ve
demir karabuğdayda bol miktarda bulu-
nur. Demir diğer tahıllarda olduğundan
daha yüksektir. Bu mineraller yüksek
tansiyon ve kansızlıkta çok önemli bir
role sahiptirler. Japon araştırmacılar
karabuğdayın vücudu rahatlattığını, ilti-
haplanmayı, aşırı terlemeyi, burun
kanamasını iyileştirdiğini ve önlediğini
ve bağırsakların fonksiyonlarının iyi bir
şekilde devamlılığını sağladığını bildir-
mişlerdir.

Tam buğday unu nedir?
Tam buğday unu “buğday taneciğini

tamamen içeren” undur. Rafine buğday
unu ise işlenmiş olduğu için buğday
taneciğinin bazı kısımlarını içermez.
Eğer ekmek tam buğday unu ile yapılır-
sa buğdayın tabii yapısında bulunan bir-
çok vitamini minerali ve posayı dengeli
olarak içerir. Rafine yani işlenmiş buğ-
day kullanılırsa bunlar azalır.

Özet olarak tam taneli tahıllar kan-
ser, diyabet, şişmanlık ve diğer kronik
rahatsızlıklara karşı koruyucu özellik
gösterirler. Ancak tam taneli tahılın
içerisindeki faydalı maddelerin çoğu
rafine işlemi sonucu kayba uğramakta-
dır. Yani kullanılacaksa tam buğday
unu tercih edilmelidir. 
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Uzmanlar karayemişin içinde
barındırdığı antioksidan
bileşenler sayesinde başta

kanser, diyabet ve alzheimer olmak
üzere birçok hastalığın oluşumunu ve
gelişimini önlemeye yardımcı olduğunu
belirtiyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Analitik ve
Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Sevgi Kalaylı, daha önce yap-
tıkları bir araştırma ile karayemişin,
içindeki zengin antioksidan bileşenleri
sayesinde vücuttaki hücre yenilenmesini
sağladığını vurguluyor.

Meyvenin bolca tüketilmesini tavsi-
ye eden Kalaylı, karayemişin, kanser,
alzheimer, diyabet, doku ve cilt hasta-
lıkları, kalp-damar hastalıkları ve
romatizmal hastalıkların gelişmesini
önlediğine dikkat çekiyor. Reçeli ve
pekmezi de yapılan karayemiş, adeta
insülin görevi yaparak şeker hastalığına
iyi geliyor. Üreme hormonlarını geliştir-
me, sindirim düzenleme, demir eksikli-

ğini giderme ve prostat problemlerini
önleme gibi birçok hastalığın tedavisin-
de de önemli rol oynuyor. Çekirdeği
tansiyon hastalarına iyi geliyor.
Yaprakları ise çay gibi demlenerek sinir
bozuklukları, öksürük dindirici ve
spazm giderici olarak kullanılıyor.

Anavatanı Doğu Karadeniz Bölgesi olan ve Karadeniz'in tamamına yayılan ve bölgede
karayemiş (taflan) olarak bilinen yemiş, binbir derde deva olarak görülüyor. Taflan,
kanser, alzheimer, diyabet, doku ve cilt hastalıkları, kalp-damar hastalıkları ve romatiz-
mal hastalıkların gelişmesini önlüyor.

Her derde devadır
Karadeniz’in karayemişi

“Karayemiş; kanser,
alzheimer, diyabet, doku
ve cilt hastalıkları, kalp-
damar hastalıkları ve
romatizmal hastalıkların
gelişmesini önlüyor. Reçeli
ve pekmezi de yapılan
karayemiş, adeta insülin
görevi yaparak şeker has-
talığına iyi geliyor”



Dinçer Gıda 1980 yılından bu
yana gıda ve bakliyat piya-
sasında faaliyet göstermek-

tedir. Kuruluşunun ilk yıllarında eskiden
bağlarıyla ünlü, Üsküdar’ın Bağlarbaşı
semtinde faaliyetine başlamıştır.
İstanbul’da gıda piyasası eskiden
Unkapanı’ndaydı. Bütün gıda işletmele-
ri ihtiyaçlarını Unkapanı piyasasından
temin ediyordu. Ancak Anadolu yaka-
sında bir boşluk vardı. İşte Dinçer bu
talep ve boşluktan doğdu.

25 yıldır bakliyat firmasında
faaliyet gösteriyor

1992 yılından itibaren de kendi inşa
ettiğimiz Ümraniye’deki binamızda faa-
liyet göstermekteyiz. Yaklaşık 25 yıldır
bakliyat piyasasında faaliyet göstermek-
teyiz.

Sektöre girdiğimiz yıllarda bakliyat
ve pirinç 120 kg’lık çuvallarla alınıp
satılırdı. Daha sonra 50 kg’lık ve 25
kg’lık çuvallarda alınıp satılmaya baş-
landı. Hipermarketçiliğin ülkemize gir-
mesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte, paket
bakliyat talebi oluşmaya ve bu konuda
üretim yapan firmalar daha küçük
ambalajlı ürünleri üretmeye başladı.

Dinçer‘de ülkemizde yaşanan bu
değişim sürecini yakından izlemiş ve bu
konuda gerekli çalışmaları yaparak
90’lı yıllardan itibaren dökme diye tabir
ettiğimiz açık ürünlerin yanı sıra paket
bakliyat üreticisi olmuştur.

Ürün portföyümüz, bütün tarımsal
ürünleri içermektedir. Bunlar sırasıyla,
Marmara ve Trakya Bölgemizde üretti-
ğimiz baldo ve osmancık pirinç çeşitleri,
Gaziantep ve Mardin yöremizde üretti-
ğimiz kırmızı mercimek (footbol-yaprak
çeşitleri), pilavlık, köftelik ve çiğköftelik
bulgur çeşitleri,Yozgat, Çorum havali-
sinde yetiştirdiğimiz yeşil mercimeği-
miz, Nevşehir, Gülşehir havalisindeki
Nohutumuz, İzmir’de ürettiğimiz aşu-
relik buğday, bakla, böğrulce (karnıka-
ra) ve sarı mercimeğimiz, Erzincan’da
ve Konya ‘da dermason fasulye, battal
fasulye çeşitleri, Niğde’de yetiştirilen
barbunya fasulyesi portföyümüzdeki
ürün çeşitleridir. Bu ürünler 500 gr.-1
kg - 2,5 kg – 5 kg – 10 kg –25 kg  ve
50 kg’lık ambalajlarda satışa hazır
şekilde müşterilerimize sunulmakta -
dır. 

“Kalite ve hijyen konusunda
asla taviz vermiyoruz”

Ürünlerimizde özellikle kalite ve
hijyen unsuru ön planda tutulmaktadır.
İkinci husus ürünlerimizdeki kalite
sürekliliğidir. Bu iki konuda asla taviz
vermemekteyiz. Sektörümüzde, stan-
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Dinçer Gıda:
Bakliyatta 25 yıllık güven

İstanbul Anadolu yakasında
1980’li yıllarda ortaya çıkan
taleple doğan, ulusal markala-
rımız ve değerlerimizden
“Dinçer Gıda”nın serüvenini
Mehmet Tevfik Dinçer şöyle
anlatıyor:



dartlara ve hijyen şartlarına gereken
önemi veren firmalarımızın yanında,
halen merdivenaltı diye tabir ettiğimiz
üretimler de varlığını sürdürüyor.
Bilindiği gibi paket bakliyat üretimi
yapmak için Tarım ve Köyişleri
Bakan lığı’ndan üretim izni almak gere-
kiyor. Gıdaların üretim ve tüketimindeki
standartların, Türk Gıda Kodeksi’ne
uygun olması gerekir. Firmamız bu
konuda tarım bakanlığından üretim izni
sertifikalarını almış ve bu standartlara
uygun şekilde üretim yapmaktadır.
Bununla da yetinmeyip ilk önce ihracat
için faydalı olacağını düşündüğü ISO
9001-2000 ile HACCP, Daha sonra
ISO 22000;2005 Gıda Güvenliği
Sistemini kurmuş, denetiminden geçmiş,
onay almış ve bu uluslararası geçerliliği
olan kalite sistemi belgelerini almıştır.

Ayrıca 2010 yılında TTKD tarafından
verilen 2009 tüm tüketicilere tavsiye
ödülünü almış. Akabinde de yine
TTKD’nın 2010 yılında verdiği,
“Tüketici Ödülü”ne layık görülmüştür.

İhracat; Ülkemizin ekonomik büyü-
mesinin en önemli ayaklarından birisini
oluşturuyor. Firmamız da bunun bilin-

cinde olarak ürettiği ürünlerde, yurt içi
pazarına verdiği önemin yanı sıra,
İhracat’a da büyük önem veriyor.
Dinçer Gıda, Bakliyat ürünlerinde sür-
dürülebilir kalite ve hijyen anlayışı ile,
aranılır bir marka olma konumuna
oturmak istiyor. 
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“Bilindiği gibi paket bakliyat üretimi yapmak için
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan üretim izni almak
gerekiyor. Gıdaların üretim ve tüketimindeki standartla-
ra, Türk Gıda Kodeksi’ne uygun şekilde üretilmesi gere-
kiyor. Firmamız bu konuda tarım bakanlığından üretim
izni sertifikalarını almış ve bu standartlara uygun şekilde
üretim yapmaktadır”
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Barış Manço Evi açıldı

Kadıköy Belediyesi
Manço'nun Moda'daki evini
bir müze-ev konseptiyle

yeniden düzenledi. “Barış Manço Moda
81300” adını taşıyan ev, Manço'nun
hayranlarının ziyaretine açıldı. “Bir
insan en son ne zaman bahsedilmekten
vazgeçilirse o zaman ölmüş sayılır”
diyen Manço'nun yaşadığı, eserlerini
ürettiği Yusuf Kamil Paşa Sokak
No:5'teki köşkünü Halk Bankası’ndan
kiralayan Kadıköy Belediyesi, proje için
yaklaşık 2 yıldır çalışıyordu. Müze-ev,
Kadıköy Belediye Başkanı Selami
Öztürk önderliğinde, Halk Bankası’nın
desteği, Türkiye’nin ilk oyuncak müzesi-
ni kuran Sunay Akın’ın danışmanlığı ve
sahne tasarımcısı Ayhan Doğan’ın yara-
tıcılığıyla hayat buldu.

Türkiye’nin “Barış Manço 81300
Moda” adıyla tanıdığı Barış Manço’nun
Moda Yusuf Kamil Paşa Sokakta bulu-
nan evi,  müze haline getiren Kadıköy
Belediyesi, özel bir davetle Barış
Manço’nun Ailesini ve hayranlarını bir
kez daha 81300 Moda adıyla bilinen
Manço’nun Evi’nde buluşturdu.   

Manço Ailesi adına konuşan Lale
Manço da eşinin paylaşmayı çok sevdi-
ğini, bu evi dostlarıyla sevenleriyle pay-
laşmaktan hoşlandığını hatırlatarak
“Burasının müze haline getirilerek

sevenleriyle paylaşılması bizim için
onun vasiyetiydi. Bu vasiyeti Kadıköy
Belediye Başkanı Selami Öztürk’ün des-
teğiyle gerçekleşti. Çok mutluyuz” dedi.

 ‘Barış Dolu' Bir Geziye 
Ne Dersiniz?..

Barış Manço'nun Evi, 1800'lü yıllar-
da Moda'da yaşayan Vitol Ailesinin yap-
tırdığı, ayakta kalan son köşklerden
biridir. Manço, 19. yy. Viktoryen tarz-
da yapılmış bu köşkü çok beğendiği ve
romantik bulduğu için 1984 yılında
Whittol'lerin son fertlerinden satın
almış. Tuğladan cepheyi çevreleyen kilit
taşları, ferforje çift kanatlı balkonları
ile o zamanın karakteristik mimari
özelliklerini taşıyan köşkün, siyah çift
kanatlı demirden yapılmış olan ana
kapının kenarlarındaki mermer silme-
lerde, Manço'nun ölümünün ardından
hayranları tarafından yazılan sözler ori-
jinal haliyle yer alıyor. Şimdi sizleri bu
müze-evde “Barış dolu”' kısa bir gezin-
tiye çıkaracağız; 

Çok özel eşyalar sergileniyor
Manço sizleri evinin bahçesinde

“Adam Olacak Çocuk”ları ile karşılı-
yor. Bahçede Manço'nun arabası ve
meşhur şarkısından esinlenilerek hazır-
lanmış olan domates, biber ve patlıcan

maketleri bulunuyor. Evin girişinde,
antrenin hemen sağındaki salonda,
Manço'nun bestelerini yaptığı, bizzat
Avusturya'dan aldığı ve “O benim
rüyam” dediği meşhur Steinway B210
kuyruklu piyanosu bulunuyor. Çalışma
masası, antika değeri olan objeler, cam
eserlerin sergilendiği salonun bir köşe-
sinde de Manço'nun ödülleri ve kıyafet-
leri yer alıyor. Antrenin solundaki, 90
kilo ağırlığındaki 12 kollu bir avizenin
aydınlattığı yemek odasında, 7 katlı
Napolyon tarzı bir dolap, İngiliz
Kraliçesi Ann dönemine ait bir büfe ile
Manço'ya çeşitli ülkelerden verilen
beratlar sergileniyor. Müzede, ailenin
içinde yaşadığı dönemde yemek odasına
servis amacıyla kullanılan bir oda şimdi
kıyafet odası olarak tasarlandı. Burada
Manço'nun giysileri, askerlik döneminde
kesmek zorunda kaldığı saçlarından da
bir tutam bulunuyor. 

Barış Abi'ye ait notaların izinde sür-
dürülen bu gezide, birinci kata gelindi-
ğinde ise ziyaretçileri ebeveyn banyosu,
banyonun tam karşısında sağa doğru
uzanan küçük antrede de Manço ailesi-
nin heykelleri karşılıyor. 20. yy. Fransız
ekolünün tipik bir örneği olan yatak
odasında da yatak, gardırop gibi eşyala-
rın yanı sıra Manço'nun alamet-i farika-
sı olan yüzükleri sergileniyor. Misafir

Kadıköy denilince akla Moda gelir. Moda denilince de elbette ''7'den 77'ye'' herkesin
sevgilisi Barış Manço... 
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yatak odasının en dikkat çekici parçası
ise, iyi bir koleksiyoner olan Barış
Manço'nun, eşi Lale hanım ile evlendik-
ten sonra beraber aldıkları ilk antika
eşyalar. Lale ve Barış Manço çiftinin
oğulları Doğukan ve Batıkan'a ait olan
ikinci katta da Belçika Kraliyet akade-
misi'nde resim ve grafik eğitimi alarak
birincilikle mezun olan usta sanatçının
çalışmaları duvarları süslüyor. Müze-
evin en eğlenceli bölümlerinden biri ise
hiç kuşkusuz ''Adam Olacak Çocuk''
odası. Manço, 1998'de TRT'de yayınla-
nan “7'den 77'ye” programındaki Adam
Olacak Çocuk bölümüyle çocukların da
sevgilisi olmuştu. Ziyaretçileri zamanda
bir yolculuğa davet eden bu odada
kurulan ekranda, program izlenebiliyor. 

Müze-evi diğer bölümlerinde de
“Modern Evliya Çelebi” Manço'nun

seyahat ettiği ülkelere ait fotoğrafları,
pasaportları, Adam Olacak Çocuk prog-
ramlarında da kullandığı esprili kravat-
ları da görülebiliyor. 

“Müze-evin kışlık
bahçe kısmında da
Kurtalan Ekspres üyeleri-
nin heykelleri gelenleri
selamlıyor. Plak şeklinde
tasarlanmış masa ve nota
şeklindeki sandalyelerin
bulunduğu yazlık bahçe
de, Süper Babaanne ve
Arkadaşım Eşek heykelleri
nostalji havası estiriyor” 

Kültür & Sanat...‘Bakkal›m’ hep var olacak
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İstanbul dünya gençlerine 
ev sahipliği yaptı

Dünyanın en geniş katılımlı ve
en önemli gençlik buluşması
olan Dünya Gençlik

Kongresi’nin 5.’si, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Gençlik Meclisi, E Gençlik
Derneği ve Peace Child International
organizatörlüğünde, 31 Temmuz - 13
Ağustos tarihleri arasında Avrupa
Kültür Başkenti İstanbul'da gerçekleşti. 

Daha önce Havai, Fas, İskoçya ve
Kanada’da gerçekleştirilen kongrenin
amacı; dünyanın bugün karşılaştığı
sorunların çözümünde gençlerin en
etkin rolü nasıl alabileceklerini tartış-
mak ve bu yönde sürdürülebilir gençlik
stratejileri oluşturmak. Kongre kapsa-
mında, dünyanın 147 ülkesinden gelen

1000 genç ve ülkemizden 400 kadar
gencin yanı sıra çok sayıda kalkınma ve
gençlik uzmanı, gazeteci, akademisyen,
eğitmen, sanatçı ve diplomat ülkemizde
buluştu. Katılımcılar, İstanbul’da ve
Türkiye’nin çeşitli illerinde atölye çalış-
maları, paneller, kültürel etkinlikler vb.
çalışmalara katıldılar. 

Birçok bakan ve yerel yöneti-
ci etkinliğe katıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Kampüsü’nde gerçekleştiri-
len Dünya Gençlik Kongresi Basın
Toplantısı’na; Devlet Bakanı Faruk
Nafiz Özak, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş,

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik
Meclisi Başkanı Muzaffer Demir olmak
üzere birçok yerli ve yabancı diplomat,
akademisyen ve basın mensubu katıldı. 

Kongrenin açılış günü Devlet
Bakanı Egemen Bağış, Spordan
Sorumlu Devlet Bakanı Faruk  Nafiz
Özak, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı
Sabri Dereli, Yıldız Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr. İsmail Yüksek, Kredi
ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü
Hasan Albayrak, Esenler Belediye
Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler
Kaymakamı Nazım Madenoğlu,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik

Dünyanın en geniş katılımlı ve en önemli gençlik buluşması olan Dünya Gençlik
Kongresi’nin 5.’si, 31 Temmuz - 13 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşti. 
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ve Spor Müdür Vekili Hüseyin Gür,
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü
Tamer Taşpınar ile uluslararası kuru-
luşlardan temsilciler katıldı.

Dünya Gençlik Yılı
Birleşmiş Milletler tarafından ilan

edilen “Dünya Gençlik Yılı”nın 12
Ağustos 2010 tarihinin başlangıcı
olması ve Birleşmiş Milletlerin resmi
web sitesinde İstanbul’da yapılacak
Kongrenin dünyadaki önemli gençlik
etkinlikleri arasında ilan edilmiş olması
da Kongrenin önemini bir kat daha
artırıyor. Kongre aynı zamanda
İstanbul’a gelme imkânı bulamayan
fakat bu kongrenin bir parçası olmak
isteyen gençler için United Games
International destekleri ile sanal ortam-
da da yayınlandı.  

İstanbul 2010 çerçevesinde
gerçekleşti

Ana sponsorluğunu İstanbul 2010
Avrupa Kültür Başkenti Ajansı,  medya
sponsorluğunu ise TRT’nin gerçekleştir-
diği kongreye ayrıca; İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, Esenler
Belediyesi,  Yıldız Teknik Üniversitesi,
Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğü Gençlik
Hizmetleri Dairesi, İl Valilikleri ve
çeşitli özel sektör kuruluşları da destek
sağladı. 

Ana teması “İmece” olarak belirle-
nen 5. Dünya Gençlik Kongresi Türkiye
2010, imece ve imecenin bileşenleri,
demokrasi, birliktelik, dayanışma,
güven ve gönüllülük temalarıyla gerçek-
leştirildi. “İmece” teması çerçevesinde
yardımlaşma, dayanışma, toplumun ve
toplumların ortak değerlerini korumak
veya ihtiyacı olan birey veya toplumları
desteklemenin anlamı dünya gençlerinin
dikkatine sunuldu. 

Kongre bünyesinde atölye çalışma-
ları, eylem projeleri, kültürel geziler ve
kültürel tanıtımların yanı sıra birçok
farklı etkinlik düzenlendi. 

“İmece teması çerçe-
vesinde yardımlaşma, daya-
nışma, toplumun ve toplum-
ların ortak değerlerini koru-
mak veya ihtiyacı olan birey
veya toplumları destekleme-
nin anlamı dünya gençlerinin
dikkatine sunuldu”

Sancaktepe 
16. Yağlı Güreş’lerinde
nefesler tutuldu 
Dünyanın en geniş katılımlı ve en önemli gençlik buluşması
olan Dünya Gençlik Kongresi’nin 5.’si, 31 Temmuz - 13
Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşti. 

Sancaktepe Belediyesi’nce bu
yıl 16.sı düzenlenen Yağlı
Pehlivan Güreşleri, izleyen-

leri büyüledi. Pehlivan Ordulu Recep
Kara ile final güreşi yapan 21 yaşın-
daki Antalyalı pehlivan Ali Gürbüz,
Sancaktepe güreşlerinin başpehlivanı
oldu. Recep Kara 2. Ekrem Yavuz ve
Mahmut Kavakçı adlı pehlivanlar ise
birlikte 3’ncü oldular.

600 pehlivan kıran kırana
güreştiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Mehteran Bölüğü’nün eşliğinde ger-
çekleştirilen kortej yürüyüşünün
ardından Abdurrahman Gazi türbesi
ziyaret edilerek Kur’an-ı Kerim okun-
du, dualar edildi. Şölen alanında bir
dakikalık saygı duruşundan sonra
İstiklal Marşı okundu. Yaklaşık 20
bin kişinin izlediği ve Sancaktepe
Belediye'since gerçekleştirilen organi-
zasyonda ev sahipliği yapan Başkan
İsmail Erdem'in konukları;
Sancaktepe Kaymakamı Necmettin
Kalkan İstanbul Milletvekili Mehmet
Sekmen Sivas Milletvekili Selami
Uzun Güreş Federasyonu Başkanı
Osman Aşkın Bak ve halkın geniş
katılımıyla gerçekleştirilen Geleneksel
Sancaktepe Yağlı Güreşleri televiz-
yonlardan da naklen yayınlandı. 

Sancaktepe yağlı güreşlerine baş-
lamadan önce bir konuşma yapan
Belediye Başkanı İsmail Erdem Türk
sporumuz olan güreş sporuna ayrı bir
önem verdiklerini ifade ederek şunları
söyledi;

“İstanbul'un Kırkpınar’ına hoş
geldiniz, sefalar getirdiniz.
Sancaktepe Belediyesi olarak Ata
sporumuz güreşe ayrı bir destek ve
önem veriyoruz.  Belediye bünyesinde
oluşturduğumuz güreş takımımız ülke
genelinde başarılı sonuçlar almaya
başladı. Bu duygu ve düşüncelerle
Sancaktepe Er Meydanı’nda kol bağ-
layan pehlivanlarımızın atalarına
layık olacak bir şekilde ve centilmen-
ce mücadele edeceklerinden asla şüp-
hem yok. Tüm koç yiğitlere başarılar
diliyorum.” Protokol konuşmalarının
ardından başlayan güreşler kıran
kırana devam ederken güreş severle-
rin nefesleri tutuldu.

Sancaktepe’nin yeni ağası 
Törende gerçekleştirilen ağa artır-

masına 9 ağa adayı katıldı.
Adaylardan Samandıralı ünlü İş
adamı Lütfü Akkurt 2011 yılı
Geleneksel Sancaktepe Yağlı Pehlivan
Güreşlerinin ağası oldu. Lütfi Akkurt,
ağalık kupasını Sancaktepe Belediye
Başkanı İsmail Erdem’in elinden aldı.



Küçükçekmece Belediyesi’nin 2005
yılından bu yana geleneksel olarak
düzenlediği yaz spor okulları; öğren-

cileri, sokaklarda bekleyen tehlikelerden uzak
tutuyor.

Tatil dönemlerinde, Küçükçekmeceli gençle-
rin yoğun ilgi gösterdiği spor okullarından bugü-
ne kadar toplam 20 bin 341 öğrenci yararlandı.

Modern spor aletlerinin bulunduğu 7 spor
tesisinde, 5 Temmuz’da başlayan eğitimlere bin
200 öğrenci devam ediyor. Gençlerin ruhsal ve
bedensel gelişimine büyük katkı sağlayan spor
okulları sayesinde öğrenciler; sokakta kendilerini bekleyen
uyuşturucu, alkol, sigara vb. kötü alışkanlıklardan uzak tutul-
maya çalışıyor. 

Her Branşta Spor İmkânı
Yaz spor okullarında Küçükçekmeceli gençler futbol, bas-

ketbol, voleybol, yüzme, tekvando, karate ve jimnastik dalla-
rında verilen eğitimlerden yararlanma imkânı buluyor.

Alanında uzman, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksek Okulu mezunu hocaların ders ver-
diği eğitimlere katılan tüm öğrencilere
şort, tişört ve şapka da Küçükçekmece
Belediyesi tarafından hediye ediliyor.

Aileler ve öğrenciler memnun
Küçükçekmece halkı belediyenin vermiş olduğu bu hizmet-

ten oldukça memnun. Okulların tatile girmesiyle birlikte
çocuklarını sokaktan eve alamayan aileler; “Tatil dönemlerin-
de çocuklarımızı kontrol etmekte hayli zorlanıyorduk.
Sokaklar tehlikelerle dolu. Belediyemizin çocuklara bu imkânı
vermesi çok iyi oldu.” diyerek Başkan Aziz Yeniay'a teşekkür
etti. Yaz spor okullarına katılan öğrenciler de istedikleri
branşta spor yaparak keyifli bir tatil geçirdiklerini söyledi.

Kent ve Yaşam Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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Kitap okuyana 
lüks oto kazanma şansı

İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kültür
AŞ Genel Müdürü Nevzat

Bayhan, Miniatürk'te düzenlenen basın
toplantısında, kitap okumayı özendir-
mek ve İstanbul kültürünün tanıtımına
katkı sağlamak amacıyla bu kampanya-
yı düzenlediklerini bildirdi.

Sağduyu çağrısı
İstanbul kültürünün yurt içinde ve

dışında tanıtılması amacıyla önemli
hamleler yapıldığını belirten Bayhan,
bu kültürün yeniden keşfedilmesi için
vatandaşların kampanyaya sağduyu
göstermelerini istedi.

Milli Piyango'dan sonra kamunun
gerçekleştirdiği en büyük kampanya
olduğunu söyleyen Kültür AŞ Genel
Müdürü Nevzat Bayhan, ''İstanbul kül-
türünün öğrenilmesi için gereğince
kitap okumalıyız. Ülke olarak bu kam-
panyanın kültürel kalkınma sağlayaca-
ğını umut ediyorum'' dedi.

Kampanyaya nasıl katılım
sağlanacak

Bayhan, kampanyaya katılımın
nasıl gerçekleşeceğini anlatırken şunları
söyledi:

''Kültür AŞ'nin, İstanbul'un farklı

noktalarında 'İstanbul Kitapçısı' şubele-
ri bulunacak. Bu şubelerden 20 TL ve
üzeri alışveriş yapan vatandaşlara her
20 TL'lik alışverişleri için kampanyaya
katılım bileti verilecek. Milli Piyango
İdaresi yetkililerince görülüp mühürle-
nen kampanya katılım kutularına bu
bileti atanlar arasından çekiliş yapıla-
cak.''

Nevzat Bayhan'ın verdiği bilgiye
göre, kampanyada, bir kişiye 2010
model araba, 50 kişiye işletim sistemi,
50 kişiye bisiklet, 10 kişiye motosiklet
olmak üzere çeşitli hediyeler dağıtıla-
cak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, İstanbul'u açık hava kütüphanesine
dönüştürmek amacıyla ''Kültür AŞ Yayınları ve İstanbul Kitapçısı Kazandırıyor''
başlıklı kampanyasını 'Seyyar Kitap' projesiyle hayata geçiriyor.

Küçükçekmece'de, ‘Sokağa değil spora’ sloganıyla
bu yaz döneminde de bin 200 öğrenci daha ücretsiz
spor hizmetlerinden faydalanıyor.

Gençler sokağa
değil spora gidiyor 



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

77 11TEMMUZ - AĞUSTOS 2010

Şişlili genç sanatçılar Almanya’da

AB tarafından, İstanbul ile
birlikte “Kültür Başkenti”
ilan edilen Almanya’nın

Werne şehri, Türkiye’nin de aralarında
olduğu altı ülkeden gelen 80 genci ağır-
ladı.

Werne ve Şişli Belediyeleri tarafın-
dan ortaklaşa düzenlenen “Avrupa’da
Gezen Sanat” adlı proje, Türkiye,
Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve
Polonya’dan 80 genci buluşturdu. 13-
24 yaşları arasındaki gençler, 1 yıl
boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalar-
da yaptıkları resimleri altı ülkede sergi-
lediler.

Istanbul ve Ruhr Bölgesi:
Kardeş kültür başkentleri

“Avrupa’da Gezen Sanat” projesi-
nin son durağı, Almanya’nın Werne
kenti oldu. İstanbul ile birlikte 2010
Avrupa Kültür Başkenti ilan edilen
Ruhr bölgesine bağlı olan Werne şehri,
80 gence 10 gün boyunca ev sahipliği
yaptı. Türkiye’den Şişli Belediyesi’nin
ortak olduğu projeye, Şişli bölgesinden
de 15 genç katıldı. 6 ülkenin gençleri,
10 günlük Werne gezisi boyunca,
Alman ve Türk ailelerin evlerinde misa-
fir edildiler. Avrupalı gençler aynı
zamanda bu sene ilki gerçekleştirilen
Gençlik Parlamentosu’na katıldılar ve
“Göç ve Entegrasyon” konulu bir yasa
tasarısı hazırladılar. “Avrupa’da Gezen
Sanat” projesi kapsamında, 6 ülkeden
gençlerin çeşitli temalarda yaptıkları
resimler, Werne Belediyesi’nin tarihi

binasında yapılan bir törenle sergilendi.
Törene, Şişli Belediye Başkanı Mustafa
Sarıgül de, Werne Belediye Başkanı
Lothar Chirst’in davetlisi olarak katıldı.

Sergi açılışında konuşan Werne
Belediye Başkanı Lothar Chirst, proje-
nin amacının Avrupa kültürünün zen-
ginliğini ve çeşitliliğini göstermek oldu-
ğunu söyledi. Avrupa’da yaşayan insan-
ların birbirleri ile kaynaşmalarını
hedeflediklerini belirten Chirst, “Kültür
Başkenti olan İstanbul’da sadece Asya
ile Avrupa değil, aynı zamanda doğu ve
batı, eski ve yeni, gelenek ve ilerleme
de buluşuyor. Bu kentte değişik dinler-
deki farklı halklar uzun yıllardır barış
içinde yaşıyorlar. Bu nedenle, Avrupa

ve tüm dünya halklarının barış ve kar-
deşliği için bu buluşmanın çok büyük
anlam taşıdığına inanıyorum” dedi.

Şişli Belediye Başkanı Mustafa
Sarıgül de, 21. yüzyılda en önemli
sorumluluğun, dünya barışını geliştir-
mek için çalışmak olduğunu belirterek,
“Geleceğin Avrupa’sını yaratmak, genç-
lerimizin ortak çalışmasıyla mümkün
olacaktır. Şişli ve Werne belediyeleri,
ortaklaşa gerçekleştirdikleri projeyle
tüm dünyaya bu mesajı vermiştir”dedi.

Törende daha sonra, Werne
Belediye Başkanı Lothar Chirst ile Şişli
Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, iki
kent arasında düzenlenen “Kardeş
Belediye” protokolünü imzaladılar.

Avrupa Birliği’nin “Avrupa Kültür Başkenti” unvanı verdiği iki kentin sanatçı gençleri, Almanya’da
bir araya geldiler.

Şişli'de açık havada sinema keyfi

Şişli Belediyesi,
yaz döneminde

kültür sanat etkinliği
kapsamında 28 mahal-
lede 11 ayrı sinema
filmi gösterimi yapacak.

11 yıldır sokak
tiyatroları ve film gös-
terimleri kapsamında
Şişli’de kültür-sanat
etkinliklerine imza atan
Şişli Bele di yesi, yaz
boyunca ilçenin 28
mahallesinde 11 ayrı
film gösterimi yapacak.

Şişli Belediyesi’nin
bu kapsamda her yaz
düzenli olarak gerçek-
leştirdiği “Yazlık
Sinema Günleri” 30
Temmuz Cuma günü
Zülfü Livaneli’nin
yönetmenliğini üstlendi-

ği “Veda” filmi ile start
aldı.

Şişli Belediyesi
Eğitim-Kültür Müdür -
lüğü’nün gerçekleştirdi-
ği “Yazlık Sinema
Günleri” Eylül ayına
kadar devam edecek.
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51. Uluslararası Nasreddin
Hoca Şenlikleri, Konya'nın
Akşehir İlçesinde yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akşehir
Belediyesi ile Nasreddin Hoca ve Tu rizm
Derneği tarafından organize edilen
etkinliklere; Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin,
Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Konya
Milletvekilleri; Faruk Bal, Orhan
Erdem, Mustafa Kabakçı, Ayşe
Türkmenoğlu, mülki amirler ile yerli ve
yabancı binlerce vatandaş katıldı. 

Geçen sene olduğu gibi bu yıl da
Akşehir'e giderek Nasreddin Hoca şen-
liklerinde faaliyet gösteren Çaykur
Reklam ve Tanıtım Tırı vatandaşlardan
büyük ilgi gördü. Özellikle yabancı misa-
firler Çaykur Reklam ve Tanıtım Tırında
ikram edilen çayın tadını ve lezzetini
fark ettikten sonra yetkililerden bilgi
almayı da ihmal etmediler. Nasreddin
Hoca'yı anma şenlikleri kapsamında
Akşehir'de hizmet veren Çay kur Reklam

ve Tanıtım Tırı her gün binlerce bardak
demlenmiş çayı misafirlere tattırarak
yine gönüllerde taht kurdu. 

Bu yılki törenlerde temsili Nasrettin
Hoca, tiyatrocu Emin Olcay tarafından
canlandırıldı. Nasreddin Hoca, türbeden
çıktı ve eşeğe ters binerek protokol üye-
leri ile birlikte göle maya çalmak için
yola çıktı. Göle maya çalması beklenen
Nasrettin Hoca, "Evrensel barış için,
kendimi göle mayalıyorum" diyerek
Akşehir deresine atladı. Daha sonra

ÇAYKUR’un gezici tırı
Nasreddin Hoca diyarında 
ÇAYKUR Reklam ve Tanıtım Tırı bu yıl 51.si yapılan Uluslararası Nasreddin Hoca
Şenliklerinde yerli ve yabancı konuklara Çaykur Çayı ikram etti.       
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
Mehmet Ali Şahin, Konya Valisi Aydın
Nezih Doğan ve protokol üyeleri göle
maya çaldı. 

ÇAYKUR Reklam ve Tanıtım
Tırı vatandaşlardan büyük
ilgi gördü. Özellikle yabancı
misafirler Çaykur Reklam ve
Tanıtım Tırında ikram edilen
çayın tadını ve lezzetini fark
ettikten sonra yetkililerden
bilgi almayı da ihmal
etmediler.

51. Uluslararası Nasreddin Hoca
Şenlikleri'nin devamında Akşehir Kültür
Merkezi'nde tören düzenlendi. Sergi açı-
lışının ardından Nasreddin Hoca ve eşi
de buluştu. Buluşmada, temsili eş rolü-
nü temsili Nasreddin Hoca olan tiyatro
oyuncusu Emin Olcay'ın yine tiyatrocu
olan eşi Hayat Olcay canlandırdı.
Buluşmanın sonrasında ise şenlik çarşısı
ve sergilerin açılışları yapıldı.

Çay tadında kayısı keyfi  

Uluslararası Kayısı Festivalinde kurduğu stant ve tanıtım tırı ile ziya-
retçilere kayısının yanında çay ikram eden ÇAYKUR büyük ilgi
gördü.       

Malatya Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından bu yıl 18.’si düzenlenen “Malatya
Sanayi ve Ticaret Fuarı  &  Uluslararası Kayısı Festivali”ne ÇAYKUR damgası-
nı vurdu. Açılışını, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün yaptığı Malatya
Mişmiş Park Fuar alanında düzenlenen açılış törenine Bakan Ergün ile birlikte
Malatya Valisi Ulvi Saran, Elazığ, Sivas, Tunceli ve Bitlis Valileri, Malatya
Milletvekilleri Mücahit Fındıklı, Ömer Faruk Öz, Öznur Çalık ve Mehmet Şahin,
Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Adıyaman ve Elazığ Belediye
Başkanları, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, Emniyet Müdürü
Ali Osman Kahya, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, TSO Başkanı Hasan
Hüseyin Erkoç ile binlerce vatandaş katıldı.

“ÇAYKUR'un piyasaya yeni sürdüğü organik ürünlerine
fuarda büyük ilgi” 

141 yerli ve yabancı firmaların iştirak ettiği fuarda en büyük ilgiyi hem içeri-
de kurduğu stant sayesinde, hem de fuar alanında konuşlanan tanıtım ve reklam
tırıyla halka hizmet veren ÇAYKUR'un faaliyetleri gördü. 

Özellikle ÇAYKUR'un piyasaya yeni sürdüğü organik ürünlerine büyük ilgi
gösteren fuara gelen
katılımcılar, ÇAY-
KUR görevlileri
tarafından kendile-
rine demlenip
ikram edilen çayla-
rı yudumlayarak
memnuniyetlerini
dile getirdiler.

Küçükçekmece'de, ‘Sokağa değil spora’ sloganıyla bu yaz döne-
minde de bin 200 öğrenci daha ücretsiz spor hizmetlerinden
faydalanıyor.
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Gıda sektörünün en büyük
reyonu: Gıda 2010

18. Uluslararası Gıda Ürün-
leri ve Teknolojileri Fuarı
için geri sayım başladı.

Türkiye’nin alanında en büyük fuarı, sek-
törün devlerini bir araya getirip sektör-
deki gelişmeleri, yenilikleri ve fırsatları
profesyonel ziyaretçiler için sergileyecek.
Gıda 2010 Fuarı, 23–26 Eylül tarihleri
arasında İstanbul Fuar Merkezi / Cnr
Expo’da gerçekleştirilecek.

ITE Group Türkiye Ofisi E
Uluslararası Fuarcılık (EUF) ve İstanbul
Fuarcılık (ITF) tarafından yapılacak
olan fuar bu yıl da geniş katılımcı profili
ile dikkat çekiyor. Avrasya’nın alanında
en büyük uluslararası fuarı olma yolunda
hızla ilerleyen Gıda 2010’nun katılımcı
profilinde süt ve süt ürünleri, et ürünleri,
şekerleme ürünleri ve çikolata, dondu-
rulmuş hazır gıda, konserve ürünleri,

Uluslararası Gıda Ürünleri ve
Teknolojileri Fuarı, 18. kez
kapılarını açıyor. Türkiye’nin
alanındaki en büyük ve en kap-
samlı fuarı, sektörün devlerini
bir araya getirerek gıda sek-
törünün gündemini belirleye-
cek. 



doğal ve organik ürünler, gıda katkı ve
yardımcı maddeleri, alkollü içecekler,
alkolsüz içecekler, çay ve kahve ürünle-
ri, dondurulmuş deniz ürünleri, bitkisel
yağlar, zeytin, unlu gıdalar ve makarna-
lar, helal gıda ürünleri, reçel, bal, pek-
mez ve helva ürünleri, bakliyat, baha-
rat, kuruyemişler, soslar, bebe gıdaları,
yaş meyve, sebze ve diğer gıda ürünleri
yer alıyor. 

Pazarlama şirketleri, toptancı kuru-
luşlar, marketler, ithalatçılara, ihracat-
çılar, otel, restoran, bar, kulüp işletme-
leri, tatil köyleri, catering firmaları,
fast food kuruluşları, yolcu ağırlama
servisleri, askeri ve resmi kuruluşlar,
büfeler, kuruyemişçiler, kantin işletme-

cileri, gıda firmaları yöneticileri, gıda
ve kimya mühendisleri, medya mensup-
ları fuarın ziyaretçi profilini oluşturu-
yor. 

Lider Markalar Gıda
Fuarı’nda

Koska, Güllüoğlu, MeySu, Çaykur,
Marmara Birlik, Selva, Tat Makarna,
Oba Makarna, Berrak Makarna, Metin
Helva, Memişsan, Tunas, Nazar Sakız,
Estuz, Filiz Helva, Yayla Bakliyat, CP
Piliç, Seyidoğlu, Selenay, Orkide,
Kristal, Trakya Birlik Biryağ, Aroma,
Hotblood, Bağdat Baharat,
Helvacızade, Tibet, Lebsan, Aydın
Kuruyemiş, Anı Bisküvi, Şimşek
Bisküvi, Hazal Büsküvi, Candy Bar,
Çağla Gıda, Olca Gıda, Ertay Gıda,
Aksu Vital,  Belinda, Güzelpınar,
Çobanpınar, Evren Kuruyemiş, Ravin,
Konya Şeker, İdeal Bakliyat, Malkara
Süt, Kahkecizade ve diğer lider marka-
lar 18. Uluslararası Gıda Ürünleri ve
Teknolojileri Fuarı’nda görülebilecek
önemli markalardan bazıları.

70’den Fazla 
Yabancı Firma 

Başta İran’dan Federation of
Iranian Food Industry Associations, Sri
Lanka’dan  Sri Lanka Tea Board,
Hindistan’dan APEDA, Tea Board of
India ve İngiltere, İtalya, Almanya
Avusturya, Polonya, Yunanistan,
Bulgaristan, Makedonya, Kosova,
Ukrayna, Azerbaycan, Sri Lanka,
Hindistan, Tayland, Çin, Tayvan, Kore,

Suudi Arabistan, İran, Suriye’den 70
üzerinde katılımcı firma.

45 Binin Üzerinde Yerli ve
Yabancı Ziyaretçi

Sektörün önde gelen firmalarına ev
sahipliği yapacak olan Gıda 2010, yerli
ve yabancı olmak üzere 45 binin üzerin-
de profesyonel ziyaretçi ağırlamayı
hedefliyor. Başta Ortadoğu ve Avrupa
olmak üzere Balkan ülkelerinden ve
Türk Cumhuriyetleri’nden alım heyetle-
rinin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor. 

IPACK 2010 Fuarı ile 
Eş Zamanlı

25. Uluslararası Ambalaj,
Paketleme ve Gıda İşleme Sistemleri
Fuarı (IPACK 2010) ile eş zamanlı
yapılacak olan GIDA 2010’a, T.C
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye
Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri
Federasyonu (TGDF) ve TGDF çatısı
altında 23 dernek, KOSGEB ve
İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) des-
tek veriyor.

Hem ulusal hem de uluslararası
işbirlikleri yapma ve yeni bağlantılar
kurma imkanı veren fuar, bu yıl sektö-
rün önde gelen 400 firmasına ev sahip-
liği yapmayı planlıyor. Firmaların şim-
diden yoğun ilgi gösterdiği Gıda 2010,
sektörün gündemini belirleyecek.   

18. Uluslararası Gıda Ürünleri ve
Teknolojileri Fuarı, 23–26 Eylül 2010
tarihleri arasında sektör profesyonelleri
tarafından ziyaret edilebilecek.
Daha fazla bilgi için: www.ite-gida.com
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“Sektörün önde gelen firmalarına ev sahipliği
yapacak olan Gıda 2010, yerli ve yabancı olmak
üzere 45 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ağırla-
mayı hedefliyor. Başta Ortadoğu ve Avrupa olmak
üzere Balkan ülkelerinden ve Türk Cumhuri -
yetleri’nden alım heyetlerinin fuarı ziyaret etmesi
bekleniyor”
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İSTESOB’dan yeni bir hizmet

“Alo Esnaf” hattı devrede

“ALO ESNAF” hizmetiyle
ilgili olarak bir açıklama

yapan İSTESOB Başkanı Faik, “Amaç,
esnafımızın yaşadığı her sorunda ve o
an onun yanında olabilmektir. Kısa bir
süre önce projemiz hayata geçmiş
olmasına rağmen çok yoğun telefon
almaktayız. Bağ-kur’dan girişimciliğe,
basit usulden kredilere, sicil kaydından
ajanlığa kadar çok geniş yelpazede
soruların yöneltildiği yüzlerce telefon

geldi. Bu da bize, yaptığımız bu hizme-
tin ne kadar önem teşkil ettiğini göste-
riyor” dedi. 

Hafta içi ve mesai saatlerinde faali-
yette olacak olan, “ALO ESNAF” hiz-
metinin 0212 660 60 34 nolu telefon
hattı üzerinden yürütüleceğini söyleyen
İSTESOB Başkanı Faik, “Esnaf ve
sanatkârımıza bir telefon kadar yakı-
nız” dedi. 

İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB), Esnaf ve sanatkârın sorunlarına ve sorula-
rına daha hızlı cevap vermek ve çözüm getirmek için “ALO ESNAF” hizmetini başlattı.

KOSGEB Çağrı Merkezi hizmete girdi

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat
Ergün, KOSGEB Çağrı Merkezi'nin
açılışını yaptı. 7 gün 24 saat kesinti-

siz hizmet verecek çağrı merkezinde ilk telefo-
nu Bakan Ergün cevapladı. 

Açılışta konuşan Ergün, son yıllarda hızla
yayılan çağrı merkezlerinin binlerce gence
istihdam imkânı sağladığını dile getirdi. KOS-
GEB Çağrı Merkezi sayesinde, KOBİ'ler ve
girişimcilere KOSGEB destek ve hizmetleri,
KOSGEB desteklerinden kimlerin faydalanabi-
leceği, desteklenen sektör başlıkları ve KOS-
GEB Veri Tabanına kayıt aşamaları hakkında
bilgi verileceğini söyledi. 

KOSGEB'i 81 ile yayarak KOBİ'lerin daha
fazla hizmet almasını sağlamak istediklerine
vurgu yapan Ergün, bütün KOBİ'lere merkezi
arama çağrısında bulunarak, "444 1 567
rakamlarını tuşladığınızda 7 gün 24 saat
KOSGEB'in hizmetlerini anlatan arkadaşları
bulacaksınız" dedi. 

“KOSGEB Çağrı Merkezi
sayesinde, KOBİ'ler ve girişimcilere
KOSGEB destek ve hizmetleri, KOS-
GEB desteklerinden kimlerin faydala-
nabileceği, desteklenen sektör başlık-
ları ve KOSGEB Veri Tabanına kayıt
aşamaları hakkında bilgi verilecek”
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Üyelerimizi tan›yal›m

Ahmet Deniz 
Kadıkoÿ

Aydın Güngör 
Şisļi

Ayfer Uzunc ̧ivi
Arnavutko ̈y

Aysel Ug ̆urlu
Beylikdu ̈zü

Bahar Ö̈zelc ̧i
Kadıköy

Barıs ̧ Kaya 
Avcılar

Caner Can
Sarıyer

Cemalettin Aktaş
Beylikdüzü

Durdu Tutal
Esenyurt

Emine Arslan
Esenyurt

Emre Kurt
Fatih

Erhan Demir
Esenyurt

Erkan Çalış
Beyoğlu

Ersin Torun
Sarıyer

Faruk Almaz
Adalar

Fatma Kahraman
Avcılar

Gözel Kan
Beyoğlu

Hakan Yıldız
Eyüp

Hakkı Hakan Kanat
Şişli

Hakverdi Kamacı
Esenyurt

Hasan Çiftçi
Üsküdar

Hasan Kabakçı
Şişli

Hayal İnan
Tuzla

Hidayet Çalışkan
Sarıyer

Hülya Akgün
Büyükçekmece
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Üyelerimizi tan›yal›m

Kader Demirci
Esenyurt

Kadriye Tiryaki
Eyüp

Kamil Baltacı
Üsküdar

Koçali Akçiçek
Fatih

Lütfiye Funda Aktan
Maltepe

Mehmet H. Bakaç
Fatih

M. Salih Aktaş
Esenyurt

Musa Şeker
Fatih

Mustafa Aytaç
Eyüp

Necmi Doğdu
Kadıköy

Nurgül Ertuğ
Beylikdüzü

Nurhan Zorba
Büyükçekmece

Nursel Kaya
Avcılar

Selma Sabancılar
Şişli

Selvihan Öge
Kadıköy

Sezer Yolcu
Ataşehir

Sinan Aktaş
Kadıköy

Suna Güner
Sarıyer

Şeyhmus Kelekçibaşı
Avcılar

Şirzade Yıldırım
Fatih

Tarık Akyazı
Sultanbeyli

Tugay Tokdemir
Şişli

Tuncay Kudaş
Tuzla

Yusuf Çakıl
Kartal

Z. Mehmet Aydınalp
Arnavutköy



4733 SAYILI 
KANUNUN CEZAİ

HÜKÜMLER BAŞLIKLI  
8. MADDESİNİN 
5. FIKRASI

HÜKÜMLERİNDEN;
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Üyelerimizin
dikkatine!

f) Kurumdan belge almam›ş kişilerden ürün
alan veya bu kişilere ürün satan ya da belgesinde
belirtilen işyeri d›ş›nda sat›ş 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›ş belgesi almadan tütün
mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin
toptan sat›ş›n› yapanlara 50.000 (ellibin) Türk
Liras›; perakende sat›ş›n› yapanlara ise 5.000
(beşbin) 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›şa arz edenlere, ticari amaçla sarmal›k
k›y›lm›ş tütün üretenler ile satan veya sat›şa arz
edenlere 5.000 (beşbin) Türk Liras› idarî para
cezas› verilir.

j) Yetkili olmad›klar› halde, aç›k olarak içki
sat›ş› veya sunumu yapanlar ile sat›şa 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.






