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

Değerli Dostlar,
Sevgili Ahiler!
Ekim ayı içerisinde Ahilik
Haftası’nı kutladık. Ahiliği bilir,
günümüzde sık konuşuruz. Ahi kelimesi ‘Kardeşim’ anlamındadır.
Ahilik teşkilatı, Ahi Evran tarafından zamanın esnaf ve sanatkarları
arasında 13. yüzyılda kurulmuştur.
Ahilik kurumu, yalnız esnafın ekonomik birlikteliğini ifade etmez, aynı
zamanda çok güçlü eğitim ocağıdır.
Ahilik teşkilatı mensuplarına meslek öğretirken güzel ahlaklı insan
yetiştirme hizmetleri olmuştur.
Çalışmak ve üretmek, alın teri ile
kazanmak Ahilikte bir ahlak kuralıdır.
Günümüzde biz esnaflar, Ahilik
kurallarına göre çalışarak en iyiyi, en
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güzeli yapmak durumundayız.
Geleceğimizde başka detaylar olsa da,
Ahilik kurallarına göre çalışmak bize
çok şeyler kazandırcaktır.
Ahi teşkilatında yetişen insanlar,
gittikleri heryerde ürettikleri kaliteli
ürünlerin yanı sıra, saygılı, sevecen
davranışları ile insanların gönlünde
yer etmişlerdir. Bugün ihtiyaç duyduğumuz insan profili budur.
Sevgi ve saygılarımla.
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Oda’m›zdan

İSTESOB’un Antalya Eğitim
Semineri başarı ile tamamlandı
İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) 2010 yılı Hizmetiçi
Eğitim Semineri 20-22 Eylül tarihleri arasında Antalya-Kemer Göynük'te Majesty
Mirage Park Resort Otel'de yapıldı.

İ

ŞKUR İstanbul İl Müdürü
Muammer Coşkun ve KOSGEB
İkitelli İGEM Müdürü
Selahattin Kaya'nın konuşmacı olarak
katıldığı, İSTESOB'nun 2010 yılı eğitim seminerine oda başkanlarının ilgilisi de yoğundu. Üç gün süren seminerde, esnafın kredi alma aşamasındaki
sıkıntıları, esnafa verilen destekler,
işsiz ama girişimci olmayı düşünenlere
verilen eğitimler, mevzuat ve yöneticilik gibi pek çok konu masaya yatırıldı.
Seminerin açılış konuşmasını yapan
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, ilk
olarak oda, birlik, federasyon seçimleri
derken esnaf ve sanatkârlar teşkilatı

EYLÜL - EKİM 2010
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İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz:
“Hükümetin açıkladığı 3D Değişim,
Dönüşüm, Destek Eylem Planı kapsamında yer alan esnafın krediye ulaşma sorunu
ve girişimcilik konusu üzerinde İSTESOB
olarak üzerimize düşeni yapıyoruz.
Birliğimizde verilen İSTESOB-İŞKURKOSGEB ortaklı "Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimleri" bunun en önemli kanıtıdır”

açısından çok yoğun bir yılı geride
bıraktıklarını söyledi. Buna rağmen
Başkan Faik Yılmaz, esnaf ve sanatkârlar için çalışmalarına hız kazandırdıklarını da şu sözlerle ifade etti:
"Hükümetin açıkladığı 3D Değişim,
Dönüşüm, Destek Eylem Planı kapsamında yer alan esnafın krediye ulaşma
sorunu ve girişimcilik konusu üzerinde
İSTESOB olarak üzerimize düşeni
yapıyoruz. Birliğimizde verilen İSTESOB-İŞKUR-KOSGEB ortaklı
"Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri"
bunun en önemli kanıtıdır. Bugün aramızda olan İŞKUR İl Müdürü
Muammer Coşkun ve KOSGEB İkitelli
İGEM Müdürü Selahattin Kaya bizlere
daha kapsamlı bilgiler sunacaktır.
Şimdiden bizi bir araya getiren ve teşkilatımızı daha da güçlenmesini sağlayan eğitim seminerimizin yararlı ve
güzel geçmesini dilerim.”

İŞKUR İl Müdürü Muammer
Coşkun, gerçekleştirdiği konuşmasında
işsizlerin gördükleri eğitim sonrasında
nitelikli bir eleman olarak istihdam
edilmesi gerektiğini ve bu aşamada
odaların eğitim hizmeti vermesinin
önemine değindi.
Seminerde esnafın kredi alma aşamasındaki sıkıntıları, esnafa verilen

destekler, işsiz ama girişimci olmayı
düşünenlere verilen eğitimler, mevzuat
ve yöneticilik gibi pek çok konu masaya yatırıldı.Yeni yönetmelik ve uygulamalar ile ilgili detaylı bilgiler verildi.
Seminere konuşmacı olarak katılan
KOSGEB İkitelli İGEM Müdürü
Selahattin Kaya ise oda başkan ve
yöneticilerini KOSGEB'in esnaf ve

İŞKUR İl Müdürü
Muammer Coşkun:
“İşsizlerin gördükleri
eğitim sonrasında nitelikli bir eleman olarak
istihdam edilmesi gerekiyor ve bu aşamada odaların eğitim hizmeti vermesi büyük önem
taşıyor”
8
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KOSGEB İkitelli İGEM
Müdürü Selahattin Kaya
“1990 yılında kurulan
KOSGEB’in kuruluş ve
faaliyet amaçlarında bir
düzenlemeye gidilerek,
2009 yılının mayıs ayında resmi gazetede yayınlanan değişiklik ile kurumumuz imalat sanayi
dahil toptan perakende
ve hizmet sektöründe
faaliyet gösteren firmalara da destek veren
kurum haline geldi”

sanatkârlara yönelik destekleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Kaya, gerek
meslek odalarının gerekse esnaf ve
sanatkarların KOSGEB’den daha etkin
şekilde faydalanacakları bir sürece
girildiğinin altını çizerek, “1990 yılında kurulan KOSGEB’in kuruluş ve faaliyet amaçlarında bir düzenlemeye gidilerek, 2009 yılının mayıs ayında resmi
gazetede yayınlanan değişiklik ile kurumumuz imalat sanayi dahil toptan
perakende ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalara da destek veren
kurum haline geldi. Küçük esnaf ve
sanatkarın KOSGEB’in bu imkanlarından faydalanmasını temenni ediyoruz”
dedi.

"Kurumsal İletişim ve Temel Protokol
Bilgileri" ve "Topluluk Karşısında
Konuşma ve Hitabet Sanatı" konuları
hakkında eğitim verildi.
Antalya'da yapılan 2010 yılı İSTESOB Hizmetiçi Eğitim Semineri, baş-

kanların konuşmacılara yönelttiği soruların cevaplanması ve ardından da gerçekleşen sertifika töreniyle son buldu.

İSTESOB Eğitim Müdürü
Metin İçtem seminerde
3 başlık altında konuştu
İSTESOB Eğitim Müdürü Metin
İçtem seminerde, "Yöneticiliğin eskimesi ve eskimeye direnen yöneticiler",
"Doğru karar vermek" ve "Mesleki eğitim organizasyonu" başlıklı 3 bölümden
oluşan bir sunum gerçekleştirdi. Son
olarak esnaf teşkilatı temsilcilerine,
kişisel gelişim uzmanı tarafından
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Mustafa Uzun

Mustafa Nuhoğlu

Aziz Şentürk

İsmail Keskin

İsmail Taşkın

Şükrü Akyüz

Kemal Gürel

Sadettin Olpak

Yaşar Hangün
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Mustafa Keskin

İSTESOB Yönetimi
Antalya-Kemer
Göynük'te Majesty
Mirage Park Resort
Otel'de gerçekleşen
hizmet içieğitimi
seminerine tam
kadro katılarak
burada sunulan bildirileri ilgiyle takip
ettiler.

Hizmetiçi eğitim
seminerine katılan
oda yöneticilerine
sertifikaları dağıtıldı. Sunum yapan
kurum temsilcilerine plaketleri verildi.

Hasan Pehlivan
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Selahattin Kaya

EYLÜL - EKİM 2010

Mustafa Nuhoğlu

Muammer Coşkun

Faik Yılmaz
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TESK Genel Kurulu yapıldı

Palandöken yeniden Genel
Başkan seçildi
Ankara Rixos Otel'de yapılan
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK) 18'inci
Olağan Genel Kurulu'nda
Bendevi Palandöken yeniden
Genel Başkan seçildi.

12
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Oda’m›zdan

M

evcut Genel Başkan
Bendevi Palandöken ve
Artvin Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği Demirhan
Elçin’in başkanlık için yarıştığı kongreye; Başbakan Erdoğan ve CHP Genel
Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra,
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan, Devlet Bakanları Zafer
Çağlayan ve Egemen Bağış, Tarım ve
Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker,
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün,
DSP Genel Başkanı Masum Türker ve
çok sayıda milletvekili, bürokrat ile
çeşitli meslek örgütlerinin başkan ve
yönetim kurulu üyeleri katıldı.

TESK Başkanı Palandöken:
“Meslek mensupları
Gümrük Birliği sürecinde
yabancı sermaye tekeline
bırakıldı”
Genel kurulun açılışında konuşan
TESK Başkanı Palandöken, esnaf ve
sanatkarın yıllardır biriken sorunları
olduğunu, dünyada hızlı bir yenilenme
yaşanmasına rağmen esnaf ve sanatkarın daha statükocu, kaderine terk edilmiş olduğunu ve meslek mensuplarının
gümrük birliği sürecinde yabancı sermaye tekeline bırakıldığını ifade etti.

“719 delegeden 710
geçerli oyun 402'sini
Palandöken alırken, rakibi
Artvin Birlik Başkanı
Demirhan Elçin ise 308
oyda kaldı”
TESK Genel Başkanı ve Türkiye
Bakkallar ve Bayiler Federasyonu
Başkanı Bendevi Palandöken ile Artvin
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanı Demirhan Elçin'in listelerinin
yarıştığı TESK Genel Kurul Seçimlerinde, yapılan oylama sonucunda 719
delegeden 710 geçerli oyun 402'sini
mevcut Genel Başkan Bendevi
Palandöken alırken, rakibi Artvin Birlik
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Başkanı Demirhan Elçin ise 308 oyda
kaldı. Bendevi Palandöken’in listesinden; Faik Yılmaz (İstanbul ESOB),
Mehmet Burhan Aksak (Muş ESOB),
Fevzi Apaydın (Türkiye Şoförler ve
Otomobilciler Federasyonu), Kazım
Barışık (Adana ESOB), Musa Çelikkol
(Denizli ESOB), Arif Tak (Bursa
ESOB), Kemal Kaya (Kocaeli ESOB),
Alican Ebedinoğlu (Diyarbakır ESOB),
Bekir Duvarcı (Konya ESOB), Mustafa
Alan (Kayseri ESOB), Rasim Fırat
(Erzurum ESOB), Ömer Küsbeoğlu
(Gaziantep ESOB), Hasan Geriter
(Manisa ESOB) ve Şevket Keskin
(Malatya ESOB) yönetim kurulu asıl
üyeliklerine; Cemil Erdem, Fazlı
Yalçındağ, Ahmet Akbıyık, Özcan
Saraçoğlu ve Abdullah Sevimçok denetim kurulu asıl üyeliklerine seçilerek
konfederasyon organlarında görev aldılar.

“

Şimdi önümüze
bakıp esnaf ve sanatkârımızın sorunlarını en kısa
zamanda çözme gayreti
içerisinde olacağız.
Demokratik bir seçim yaptık. Oy verende vermeyende benim üyemdir. Artık
seçim bitti. Ben herkesin
başkanıyım”
Seçim sonrası delegeler tarafından
omuzlara alınan ve 'En büyük Başkan
bizim Başkan’ sloğanları atılan kongrede delegelere teşekkür konuşması
yapan Palandöken, “Artık seçim bitti.
Şimdi önümüze bakıp esnaf ve sanatkârımızın sorunlarını en kısa zamanda
çözme gayreti içerisinde olacağız.
Demokratik bir seçim yaptık. Oy verende vermeyende benim üyemdir. Ben
herkesin başkanıyım. Kapım bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da herkese açık olacak” diye konuştu.
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İSTESOB Başkanı
Faik Yılmaz TESK yönetiminde
Kendisini esnaf ve sanatkârın sorunlarına adayan İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
(İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, esnaf teşkilatlarının üst yönetimi olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar
Konfederasyonu (TESK) Genel Kurul'unda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilerek, başkan vekilliği görevine getirildi.

İ

stanbul Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliği Başkanı Suat
Yalkın’ın beklenmedik bir anda
vefatının ardından hizmet bayrağını
devir alan Faik Yılmaz, geçtiğimiz
aylarda İSTESOB’da yapılan olağan
genel kurulda yeniden İstanbul Esnaf
ve Sanatkârlar Odaları Birliği
Başkanlığına seçilmişti. Teşkilatın
başına geçtiği gün başlattığı reform
niteliğindeki yenilikleri, İSTESOB başkanlığına yeniden seçilmesiyle daha da
artırarak, esnaf ve sanatkârı kurtarma
ve destekleme seferberliği başlatan

“

Faik Yılmaz’ın bu çalışmaları teşkilattan da yankı buldu.

Esnaf teşkilatlarında
uzun yıllara dayanan deneyim
Cemiyet hayatına 1972 yılında
Güngören Spor Kulübü’nde başlayan ve
daha sonra Güngören Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Güngören Merkez
Mahallesi muhtarlığı, Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi,
Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu ve
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği gibi çeşitli kurumlarda başkan

TESK'in 18. Olağan Genel Kurulunda
yönetim kuruluna ve TESK Başkan vekilliği görevine seçildi”
16

ve başkan vekilliği gibi görevlerde
bulunmuş ve halen bu görevlerin bir
kısmını da yürütmekte olan Faik
Yılmaz, son olarak Ankara Rixos
Otel'de yapılan TESK'in 18. Olağan
Genel Kurulunda yönetim kuruluna ve
TESK Başkan vekilliği görevine seçildi.

Faik Yılmaz: “büyük alışveriş
merkezleri ile ilgili yasal
düzenlemelerin çıkarılması,
5362 Sayılı Esnaf ve
Sanatkârlar Mesleki Kuruluşları Kanunu’nun değişen
koşullara göre yeniden uyarlanması ve esnafın çözüm
bekleyen diğer sorunları üzerine çalışmalar yürüteceğiz”
Seçildiği görev ve sorumluluğun
bilincinde olduğunu belirten TESK
Başkan Vekili Faik Yılmaz, 1 milyon
916 bin esnaf ve sanatkârın çözüm
bekleyen çok sayıda sorunu bulunduğunu söyleyerek, “Esnaf ve sanatkârların
vergi, sigorta ve Bağ-Kur borçlarının
yeniden yapılandırılması ve bir an önce
uygulamaya konulması, yeni yasama
döneminde büyük alışveriş merkezleri
ile ilgili yasal düzenlemelerin çıkarılması, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Mesleki Kuruluşları Kanunu’nun
değişen koşullara göre yeniden uyarlanması, esnaf ve sanatkârlar üzerindeki
prim ve vergi yükünün azaltılması,
enerji fiyatlarının aşağı çekilmesi ve
mesleki eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılması gibi acilen çözüm bekleyen
sorunların çözümüne yönelik olarak
ilgili ve yetkili kişiler nezdinde çalışmalar başlatacağız” dedi.
Esnafa hizmeti ibadet kabul eden
Faik Yılmaz’ın önümüzdeki aylarda
teşkilata yönelik hizmetlerinin ses getireceğini düşünen esnaf ve sanatkârlar,
umutlarının tükendiği bir anda kendileri için yeni bir umut olan Yılmaz’a
çalışmalarında başarılar dilediler.
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Oda’m›zdan

FAİK YILMAZ’IN BAŞKAN VEKİLLİĞİNE SEÇİLMESİNİN
ARDINDAN ÖNÜMÜZDEKİ ZAMANLARDA TESK’İN TEŞKİLATA
YÖNELİK HİZMETLERİYLE SES GETİRMESİ BEKLENİYOR.
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Esnaf ekonomik sicili nedeniyle
kredi kullanamıyor

E

snaf ve Sanatkârlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifleri
kefaletiyle kredi kullanmak isteyen küçük esnaf, krizde bozulan Ekonomik sicili dolayısıyla kooperatif kapısından boş dönüyor.
Başbakanın “Esnaf kardeşimin
kullanacağı kredinin faiz oranını 3
puan daha düşürüyoruz. 1 Eylül
2010'dan itibaren, Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifleri kefaletiyle, Esnaf ve
Sanatkâra Halk Bankası'nın uygulayacağı faiz oranını, yüzde 13'ten, yüzde
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İSTBAKO Başkanı
İsmail Keskin:

bir hale
“Küçük esnaf öyle
ini, aragelmiş ki; bırakın ev
nları, birbasını ipotek yaptıra
on yıllarını
çok esnaf gelecek
şartlar
ipotek ettirmiş. Bu
kredi
altındaki bir esnafa
z şartları
verirken koyacağını
durumuna
da esnafın mevcut
rekir”
göre belirlemeniz ge

10'a çekiyoruz. Yüzde 10'luk faizinde
yüzde 5'ini Hazine karşılayacak. Esnaf
bir yıla kadar vadeli kredilerde yüzde
5 faiz ödeyecek” açıklamalarının
ardından, Kredi ve Kefalet
Kooperatiflerinin kapısına koşan
Esnaf ve Sanatkârlar, hayal kırıklığı
yaşadı.
Yaşanan fiili durum hakkında bir
değerlendirme yapan İstanbul
Bakkallar Odası Başkanı İsmail
Keskin, “Esnaf ve sanatkâra destek
ve hizmet vermek isteyen hükümetimizin ve başbakanımızın gayretlerini
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“

İşletme kredisi limitimiz 50 binden 100 bine, yatırım kredisi
üst limiti de 250 bine yükseltildi. Bunun için ipotek almak durumundayız. Ancak, Esnafın elinde ipotek yaptıracak gayrimenkulü
kalmamış”

takdirle karşılıyoruz. Ancak, küçük
esnaf öyle bir hale gelmiş ki; bırakın
evini, arabasını ipotek yaptıranları, birçok esnaf gelecek on yıllarını ipotek
ettirmiş. Küçük esnaf adeta kıskaç
altındadır. Bu şartlar altındaki bir
esnafa kredi verirken koyacağınız şartları da esnafın mevcut durumuna göre
belirlemeniz gerekir. Eğer bunu yapmazsanız, hali vakti yerinde işi gücü iyi
olanlar krediyi alır, gerçek ihtiyaç
sahipleri de bekler. Hep bekledikleri
gibi…” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hükümetten gerçek ihtiyaç sahipleri için, gerçekçi şartlar bekliyoruz.
Esnaf ve sanatkârın sırtında kambur
haline gelmiş SGK prim borcu, Kira
borcu, stopaj vergisi borcu gibi birçok
borç varken, kredi şartlarına aldığın
parayla önce borcunu ödeyeceksin,
borçsuz geleceksin derseniz ya gerçekleri görmüyorsunuz ya da kendi alacaklarınızı kurtarmak peşindesiniz.
Gerçekten esnafı kurtarmak istiyorsanız, krediyi de gerçek ihtiyaç sahibine
ulaşacak şartları tesis ederek verirsiniz.”

“

Esnaf ve Sanatkârlarımıza bu zor günlerinde destek
olma adına gösterdiğimiz her
türlü kolaylık ve çabaya rağmen kredi kullanabilecek
şartlara uygun esnaf bulmakta zorlanıyoruz”

Konuyla ilgili olarak görüşlerine
başvurduğumuz Aksaray Esnaf ve
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Aksaray Esnaf ve Sanatkârları Kredi ve
Kefalet Kooperatifi Başkanı Necdet Yalkın

Sanatkârları Kredi ve Kefalet
Kooperatifi Başkanı Necdet Yalkın,
Esnaf ve Sanatkârın ekonomik olarak
çok zor günlerden geçmekte olduğunu
söyleyerek, “Esnaf ve Sanatkârlarımıza bu zor günlerinde destek olma
adına gösterdiğimiz her türlü kolaylık
ve çabaya rağmen kredi kullanabilecek
şartlara uygun esnaf bulmakta zorlanıyoruz. Esnaf yaşanan krizde bozulan
Ekonomik sicili dolayısıyla kredi kullanamıyor” dedi.
Bizde burada belli sorumluluğu
olan insanlarız bizimde yetkilerimiz bir
yere kadar diyen Başkan Yalkın,
“İşletme kredisi limitimiz 50 binden
100 bine, yatırım kredisi üst limiti de
250 bine yükseltildi. Bunun için ipotek
almak durumundayız. Ancak, Esnafın
elinde ipotek yaptıracak gayrimenkulü
kalmamış. Bizim, 10 bin liraya kadar
iki kefil alarak kredi verme yetkimiz
var. Onda da kefillerin sicilleri temiz
olması gerekiyor” diyerek sözlerini
şöyle sürdürdü:

“

Her şeye rağmen Kredi
ve Kefalet Kooperatifleri’nin
sağladığı imkanlardan daha
iyi kredi bulmak ya da almak
mümkün değildir”

“Biz bankalara nazaran yinede
daha ılımlı davranıyoruz. Mükellefin
taksitlendirilmiş ve ödeme takvimine
uygun devam eden borcu varsa bile,
yardımcı olaya çalışıyoruz. Bankalar
nerede ise telefon borcunuz var size
kredi veremeyiz diyecekler. Kredi kullanım şartlarında esnafı zorladığımız
söylenemez. Fakat esnafın durumu zor.
Ekonomik sicili temiz esnaf bulmak
zor. Krediyi yine durumu iyi olan esnaf
alabiliyor. Durumu kötü olanın sicili de
kötü olduğu için kredi kullanamıyor.”
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Operasyon başladı! Bakkallar
sorunlarına çözüm arıyor
Bakkal esnafının yaşadığı sıkıntılar İstanbul Bakkallar Odasında Yönetim Kurulu
Başkanı İsmail Keskin’in başkanlığında masaya yatırıldı.

İ

stanbul Bakkallar Odası toplantı salonunda Yönetim Kurulu ve
Denetim Kurulu Üyelerinin de
hazır bulunduğu toplantıda; bakkal
esnafının sorunları, çözüm önerileri,
zincir ve süper marketlerle rekabet için
alternatif yöntemler, 2009 yılında
perakende pazarının gelişim süreci,
tüketici alışkanlıklarındaki değişimler,
bakkalın pazardaki konumu, bakkalın
gelecekte ayakta kalabilmesi ve kurumsallaşabilmesi için yapılması gerekenler
konuşuldu.

Bakkalın sattığı ürünlerdeki
pazar paylarının değişimi
Son yıllarda tüketici alışkanlıklarındaki değişiklikler hakkında genel
bilgilerinde verildiği toplantıda;
Bakkalın en çok satış gerçekleştirdiği
markalar ve ürünler, bakkal sayısının
ve pazar payının daralma nedenleri
hakkında da bilgiler tartışıldı.
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Yapılan araştırmalara göre bakkal
sayısının ve pazar payının azalmasının
başlıca nedenleri arasında: standardizasyon eksikliği, yanlış ürün seçimi,
rekabete uygun satış fiyatlarının olmaması, satınalma koşul ve ölçeklerinin
sınırlı olması, pazarlama ve tanıtım
aktivitelerinin kullanılamaması ve
bütün bunlara bağlı olarak zaman içerisinde tüketicinin bakkala olan talebinin azalması sıralandı.

gerekli çalışmaların yapılması kararına
vardı.

“Bakkalları Geliştirme ve
Destekleme” Projesi çerçevesinde eylem planı

• Bakkalların toplu hareket etmelerini
sağlayarak satın alma gücü oluşturmak ve ekonomik anlamda güçlü
olmalarını sağlamak,

Büyük marketler karşısında zora
düşen bakkalların desteklenmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varan
yönetim, bakkal esnafını geliştirmek ve
desteklemek üzere “Bakkalları
Geliştirme ve Destekleme” başlığı
altında aşağıdaki eylemleri içeren
bir projenin hayata geçirilmesi için

• Bakkalların kapanmasını önleyerek
işsizliğin artmasına engel olmak ve
istihdamı artırmak,
• Bakkalların fiziksel çalışma koşullarının düzeltilmesine katkı sağlamak
ve görsel standarda bütünlük sağlamak,

• Bakkalların satışlarını ve karlarını
artırarak gelir seviyesini yükseltmek,
• Hipermarket ve süpermarket zincirlerine karşı bakkalları korumak ve
güçlendirmek,
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• İşbirliği ve güç birliği oluşturarak,
sektördeki gelişmeleri yakından takip
etmek ve günün şartlarına uygun
çalışmalar yapmak,
• Bakkalların mesleki eğitimlerine
katkı sağlamak, Üye işyeri sahiplerine vizyon kazandırmak,
• Ortak standartlar oluşturmak ve
bunun sürdürülebilir olmasını sağlamak ve denetleme mekanizması kurmak,

• Oluşturulacak merkezi otomasyon
sistemi sayesinde bakkalların yaptıkları satışlar, tüketici tercihleri ve
alışkanlıkları hakkında bilimsel veriler toplamak,
• Merkezi satın alma yöntemiyle daha
uygun fiyatlara mal temin etmelerini
sağlamak,
• Elde edilen fiyat avantajlarıyla hem
rekabet etmek hem de tüketicileri
korumak,

• Bankalarla yapılacak anlaşmalarla,
bankacılık işlemlerindeki maliyetlerinde avantajlar sağlamak,
• Tüketicide bakkala olan güveni artırmak,
• Üye işyerlerinde ürün standardına
gitmek ve listelenen ürünlerin tüm
işyerlerinde bulunurluğunu sağlayarak, müşteri sadakati oluşmasını sağlamak,

• Reklam, ilan ve insertlerle bilinirliği
ve tüketici bilincini arttırmak,

• Bakkallar için devletten ihtiyaç
duyulacak destekleri sağlamak ve bu
yönde çalışmalar yapılmasına katkıda bulunmak, rehberlik etmek,

• Her geçen gün sıkıntı çeken bakkalların yapısını güçlendirmek ve bakkal
esnafının birbirleriyle dayanışmasını
sağlamak,

• Tüketicilerin ihtiyaçlarını kendilerine
en yakın yerlerden en uygun fiyata
satın almalarını sağlamak,

• Ortak bir veritabanı oluşturmak.

• Yabancı sermaye karşısında, yerli
sermayeyi güçlendirmek,

• Bakkalların ortak giderlerini azaltmak,

• Ürün ve fiyat birliği sağlamak,
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Başbakan Erdoğan’dan esnafa
yapılandırma müjdesi
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu
(TESK) 18. Olağan Kongresi'nde; esnafa borçlarıyla ilgili bir söz verdiğini ve bu çalışmanın Başbakan Yardımcısı Ali Babacan nezaretinde başladığını belirterek, “Öyle zannediyorum ki bu yapılandırma çalışmaları, ekim, bilemediniz kasım ayında inşallah
nihayete erecek” dedi.
22
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D

eğişik bakanlıklardan
gelen açıklamalarla yılan
hikâyesine dönen esnaf ve
sanatkârın borçlarıyla ilgili yapılandırma söylentilerine Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan Ankara Rixos Otelde
yapılan TESK’in 18. Olağan Genel
Kurulunda, “TESK’in iftar yemeğinde
esnafımıza söz vermiştim. Borçlarla
ilgili bir çalışma yapacağımızı ifade
etmiştim. Şu anda Başbakan
Yardımcım Babacan nezaretinde çalışmalar devam ediyor. Bu yapılandırma
çalışmaları, ekim, bilemediniz kasım
ayında inşallah nihayete erecek, esnaf
ve sanatkârların kamuya olan vergi,
sigorta ve Bağ-Kur borçlarının yeniden
yapılandırılmasıyla ilgili bir çerçeve
oluşturmuş olacağız” açıklamalarıyla
son noktayı koydu.

“

Biz, ülke olarak,
millet olarak kendimize
güvenmek durumundayız.
Bizim tek başına esnaf
geleneğimiz, esnaf kültürümüz bile dünyada eşi benzeri olmayan bir hazinedir
ve biz bu hazineye sahip
çıkarak daha da geliştirmek zorundayız”

ber çözümler üretmenin çabası içinde
olduklarını anlattı.

“

Esnaf ve Sanatkârlar
Değişim, Dönüşüm, Destek
(3D) Strateji Belgesi ve
Eylem Planı”
TESK ile birlikte hazırladıkları;
Esnaf ve Sanatkârlar Değişim,
Dönüşüm, Destek (3D) Strateji Belgesi
ve Eylem Planı’nı uygulamaya başladıklarını hatırlatan Erdoğan şöyle
devam etti:
“Bu plan içinde TESK’in güçlendirilmesi de yer aldı. Bu kapsamda 5362
sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek
Kuruluşları Kanunu’nda değişiklik
yapıyoruz, örgütlenmedeki dağınıklığı
kaldırıyoruz. Yine TESK’in, Milli
Prodüktivite Merkezi’ne ödediği aidatı
kaldırma adımı atıyoruz. TESK’in,
Sosyal Güvenlik Kurumu yönetim kurulunda temsil edilmesini de sağlayacağız.”

“Dünyanın belki her ülkesinde
esnaf ve sanatkâr, ekonomik bir aktör
olarak görünür. Ama ben şunu büyük
bir gurur ile ifade etmeliyim ki, bizde
Türkiye'de, esnaf ve sanatkâr ekonomik
bir aktör olmanın çok ötesinde, sosyal
yapımızın, kültürümüzün, dayanışmamızın, kardeşliğimizin asli unsurudur,
çimentosudur. Bizim esnafımız gelir,
‘Bismillah’ diyerek dükkânını açar.
Gün boyunca kazandığına kanaat eder
ve akşam şükür ile dükkân kapatılır.
Sabah dükkânına gelen müşterisine,
‘Ben siftahımı yaptım, yandaki komşum henüz siftah etmedi, lütfen alacağınızı ondan alın’ diyecek kadar gönlü
zengin ve kanaatkâr bir esnafımız vardır. Yozlaşmış olabilir, hırpalanmış
olabilir ama ahilik kültürümüzün gereği bu” dedi.

Esnaf,
prim ve vergi
affıyla bir parça
olsun rahatlamayı
ümit ediyor!

Başbakan Erdoğan, Türkiye'de,
1 milyon 900 bin esnafın bulunduğunu,
aileleri ve yanlarında çalışan elemanlarıyla düşünüldüğünde TESK'in, 10 milyonu aşkın bir kitlenin hakkını savunan
en büyük sivil toplum örgütlerinden biri
olduğunu anlattı. Hükümet olarak
esnaf ve sanatkârın sorununun çözümünde TESK ile istişareye büyük önem
verdiklerini anımsatan Erdoğan, ''Biz,
ülke olarak, millet olarak kendimize
güvenmek durumundayız. Bizim tek
başına esnaf geleneğimiz, esnaf kültürümüz bile dünyada eşi benzeri olmayan bir hazinedir ve biz bu hazineye
sahip çıkarak daha da geliştirmek
zorundayız'' dedi.

“

Beraber çözüm üretmenin çabası içindeyiz”
Özellikle son dönemde esnafı ilgilendiren her konuda TESK ile oturup
konuştuklarını belirten Erdoğan, bera-
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KOBİ’ler için yeni dönem,
KOSGEB’den yeni destekler
KOSGEB Başkanı Mustafa
Kaplan KOSGEB’in yeni destekleri hakkında KOBİ’lere bilgiler sundu. KOSGEB Başkanı
Mustafa Kaplan, Ülkemizin
ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve
orta ölçekli işletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu
ekonomik gelişmelere uygun
biçimde gerçekleştirmek üzere
1990 yılında 3624 sayılı
Kanunla kurulan KOSGEB’in
önemli bir boşluğu doldurduğunu ve o zamandan bu yana
hayati işlevler yerine getirdiğini
söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“2

009 yılı içerisinde de;
imalat sanayi dışındaki
KOBİ’lerin desteklenmesi konusunda görülen eksikliğin giderilmesi ve ülkemizin KOBİ politikasının
daha organize bir yapıda yönlendirilmesi için 3624 sayılı kanunda,
KOSGEB’in kurulması kadar önemli
bir değişikliğe gidilerek hizmet ve ticaret sektörlerindeki işletmeler de KOSGEB hedef kitlesine dahil edildi.
İmalat sanayi dışındaki KOBİ ve girişimcilerin de hedef kitlemize alınmasıyla hizmet götüreceğimiz işletme sayısının yanı sıra misyonumuz da ciddi
anlamda genişleyerek KOSGEB ülkemizin KOBİ’lerden sorumlu ulusal
kuruluşu niteliğine kavuştu.
Kanun değişikliğini müteakip
KOSGEB’in hedef kitlesinin genişlemesi, mevcut destek sistemindeki aksaklıklar, KOBİ’lerin esnek ve dinamik bir
mevzuat yapısına ihtiyaç duyması ile
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KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan

işletmelerimizin talep ve beklentileri
KOSGEB Destek Sisteminde değişiklik
yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Bu kapsamda, çalışma grupları
oluşturulmuş; KOBİ’lerin bölge, sektör
ve ölçek parametrelerine göre farklılaşan ihtiyaçlarını esas alan destek siste-

“

KOBİ’lerin
bölge, sektör ve ölçek
parametrelerine göre
farklılaşan ihtiyaçlarını
esas alan destek sistematiğinin kurgulanmasına yönelik destek sistemi revizyon çalışmaları başlatıldı”

matiğinin kurgulanmasına yönelik destek sistemi revizyon çalışmaları başlatılmıştır.
Genişleyen hedef kitle ihtiyaçlarına
cevap verebilecek, erişimi kolay, etkin
ve yalın, gelişime açık ve dinamik,
maliyet ve farklılaştırma esaslı stratejilerin uygulanmasına imkan sağlayan,
işletmelerin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini daha etkin destekleyen, ortaklık kültürünün teşvik edildiği, girişimciliğin desteklendiği ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırıldığı, tematik alanlarda destekleme imkanı sağlayan,
KOBİ temelli stratejilerin uygulanacağı, katma değeri ve rekabet gücü yüksek, gelişme potansiyeli olan sektörlerin öncelikli olarak desteklenebileceği,
bölge, sektör, yöre ve işletme ihtiyaçlarına göre tasarlanmış proje esaslı, edevlet yapılanması ile uyumlu, kamu
hizmetlerinin sunumu ile ilgili düzenlemelerle uyumlu, bilgi yoğun hizmetlerin
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mektedir. Destek oranı 1.ve 2.
Bölgelerde %50; 3. ve 4. Bölgelerde
ise %60 olarak uygulanacaktır.
(İstanbul 1. Bölge İller arasındadır)

Girişimcilere Destek

daha etkin sunulduğu bir destek sistemi oluşturulmuştur.
KOSGEB yeni dönemde işletmelere, girişimcilere, KOBİ’lere yönelik
projeleri olan meslek kuruluşlarına ve
işletici kuruluşlara, geri ödemeli ve
geri ödemesiz olmak üzere;
• Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel
Uygulama Destek Programı,
• KOBİ Proje Destek Programı,
• Tematik Proje Destek Programı,
• İşbirliği-Güç birliği Destek
Programı,
• Girişimcilik Destek Programı ile
• Genel Destek Programı başlıkları
altında destekler verilecektir.”

Gücünü Birleştirene
Destek
İşbirliği-Güçbirliği Destek
Programı ile ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar ve ortak imalat ve hizmet sunumu
gibi konularda bir araya gelen
KOBİ’lere destekler sağlanacaktır.
Programın süresi 3 yıl, projenin
süresi ise 6-24 ay(+12 ay) olup,
250.000 TL geri ödemesiz ve 500.000
TL geri ödemeli destek verilecektir.
İşletmelerin birleşme, işbirliği ve
ortaklık yoluyla, mevcut yaratılan
katma değeri büyütmeleri hedeflenen
bu programla KOBİ’lerin tedarik,
pazarlama, düşük kapasite kullanımı,
rekabet gücü zayıflığı ve finansman
gibi, tek başlarına çözemeyecekleri birçok soruna çözüm bulmaları beklen-
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Girişimcilik Destek Programı ile
girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, başarılı ve sürdürülebilir
işletmelerin kurulması, girişimcilik
kültürünün yaygınlaştırılması, İş
Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile
girişimciliğin geliştirilmesi, istihdamın
artırılması ve yerel dinamiklere dayalı
girişimciliğin desteklenmesi amaçlanıyor.
Girişimcilik Destek Programında;
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni
Girişimci Desteği ve İş Geliştirme
Merkezi Desteği olmak üzere 3 ayrı alt
başlık bulunmaktadır.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
kapsamında genel ve özel hedef gruplarına ücretsiz uygulamalı girişimcilik
eğitimleri verilecektir. Yeni Girişimci
Desteği kapsamında ise geri ödemesiz
5.000 TL limitli işletme kuruluş desteği, 10.000 TL limitli kuruluş dönemi
makine, teçhizat ve ofis donanım desteği ile 12.000 TL limitli işletme
giderleri desteği, geri ödemeli 70.000
TL limitli sabit yatırım desteği kullandırılacaktır.

“

İşletmelerin
birleşme, işbirliği ve
ortaklık yoluyla, mevcut yaratılan katma
değeri büyütmeleri
hedeflenen bu programla KOBİ’lerin tedarik,
pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet
gücü zayıflığı ve finansman gibi, tek başlarına
çözemeyecekleri birçok
soruna çözüm bulmaları
beklenmektedir”

İş Geliştirme Merkezi
Desteği kapsamında da
25.000 TL’den 600.000 TLye
kadar geri ödemesiz İŞGEM
Kuruluş Desteği ile 20.000
TLden 100.000 TLye kadar
geri ödemesiz İŞGEM İşletme
Desteği verilecek
İş Geliştirme Merkezi Desteği kapsamında da 25.000 TL’den 600.000
TLye kadar geri ödemesiz İŞGEM
Kuruluş Desteği ile 20.000 TLden
100.000 TLye kadar geri ödemesiz
İŞGEM İşletme Desteği verilecektir.
İŞGEM Kuruluş Desteğinin süresi 18
ay, İŞGEM İşletme Desteğinin süresi
ise 36 ay olarak uygulanacaktır.

3. ve 4. Bölgelerde destek
oranı yüzde 80’e kadar
çıkıyor
Destek oranı, 1. ve 2. Bölgelerde %
60, 3. ve 4. Bölgelerde % 70 olup,
Yeni Girişimci Desteğinde girişimcinin
kadın veya özürlü olması durumunda
ise bu oranlar 1. ve 2. Bölgelerde %
70, 3. ve 4. Bölgelerde ise % 80 olarak uygulanacaktır.

25

Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

İstanbul
Kantinciler
Odası’ndan
eğitime
destek
İstanbul Kantinciler Esnaf Odası
ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince
“Eğitime %100 destek kampanyası” çerçevesinde, Zeytinburnu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne
bağlı İhsan Mermerci Lisesi’nin
bahçesine; 8 derslikten oluşan bir
anaokulu inşa ediliyor.

B

ir öğretmen odası, bir oyun
salonu, mutfak ve tuvalet
ünitelerinden oluşan iki
katlı, toplam 870 m2 ‘lik Anaokulu
inşaatının temeli 25 Eylül 2010 tarihinde, İstanbul Kantinciler Esnaf Odası
yöneticilerinin de hazır bulunduğu
törenle atıldı. Üç ay gibi bir süre içeri-

sinde okulun inşaatını tamamlayarak İl
Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceklerini söyleyen İstanbul Kantinciler
Esnaf Odası Başkanı Vahap
Osmanoğlu, “İçinde bulunduğumuz
esnaf kesimi olarak, eğitimin sorunlarına yakından tanıklık etme imkânımız
olduğundan ifade etmeliyim ki; imkânı

ve şartları müsait olanlar için yapılabilecek en güzel hizmetlerden biri eğitim
ve öğretime destek olmak, katkı sağlamaktır. İşte bizde bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü her ne sebeple olursa
olsun, eğitimini tamamlayamayan
gençler gelecekte hem ailelerine, hem
de ülkelerine sorun oluyorlar. Eğitimin
ve eğitimli gençlerimizin seviye ve sayısını ne kadar çok artırabilirsek geleceğimizden de o kadar umutlu olabiliriz”
dedi.

“Eğitimin ve eğitimli gençlerimizin seviye ve sayısını ne
kadar çok artırabilirsek geleceğimizden de o kadar umutlu olabiliriz”
Daha sonra projeye destek veren
esnaf arkadaşlarına ve Milli Eğitim
Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden
İstanbul Kantinciler Esnaf Odası
Başkanı Osmanoğlu, Öğrencilere de
2010-2011 Eğitim ve Öğretim dönemi
için başarılar ve bir ömür mutluluklar
temennisinde bulundu.
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Minibüs ve şoförler odalarında
seferberlik ilanı
13 kişinin hayatını kaybettiği Başakşehir’deki minibüs kazasının ardından, 35 motorize esnaf odasının bağlı bulunduğu İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
(İSTESOB) acilen harekete geçerek, 30 bin şoföre “Şoför kardeşim, can taşıdığını
unutma” başlığı altında, trafikteki temel kuralların sıralandığı bir broşür dağıttı.

B

u kapsamda diğer motorize
odaların yaptığı çalışmaların yanı sıra Bağcılar
Kamyon, Komyenetçiler, Otobüs,
Minibüs ve Şoförler Esnaf Odası yönetim kurulu Oda’ya bağlı minibüslerin
sahipleri ve şoförlerini bir araya topladı. Oda Başkanı Mustafa Nuhoğlu’nun

EYLÜL - EKİM 2010

başkanlığındaki üyeler toplantısında
yaşanan kazanın tekrarlanmaması için
yapılabilecekler konuşuldu. Nuhoğlu,
“Ölenlere rahmet, ailelerine sabırlar
diliyorum. Bu elim olay bir arkadaşımızın bir anlık dikkatsizliği sonucu
olmuştur. Şoför arkadaşlar olarak sizlerin daha dikkatli, daha bir sorumlu-

lukla ve elinizden gelen gayret ve özenle işinizi yapmaya ve müşterilerinize
hizmet vermeye devam ediniz” dedi.
Yapılan toplantıda minibüsçüler ve
şoförlerine İSTESOB tarafından hazırlanan ‘Kurallara Uy!’ broşürleri dağıtıldı.
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İSTBAKO Başkanı İsmail Keskin uyardı!

Ruhsatsız kaçak ve
sahte tütün ve alkol satıcıları
takipte!
İstanbul Bakkallar Odası; ruhsatsız, kaçak ve sahte tütün ve alkol mamulleri satan kişi ve
işyerlerine karşı savaş açtı. Kaçakçılık ve sahtecilik suçlarıyla mücadelede en etkili yöntemin,
vatandaş duyarlılığını artırarak mümkün olabileceğini söyleyen İstanbul Bakkallar Odası
Başkanı İsmail Keskin, “Kamu sağlığını tehdit eden ve haksız rekabete yol açan kaçak ve
sahte tütün ve alkol mamullerini satan, alan veya aracılık eden kişi veya kurumların İstanbul
Bakkallar Odasının resmi iletişim adresi olan info@istbakkallarodasi.org internet adresine
ihbar edilmesini bekliyoruz” dedi.

K

açakçılık ve sahteciliğin
masum bir hareket olamayacağını iddia eden
Keskin, kaçakçılık ve sahtecilik suçunu
işleyenlerin kamu sağlığını tehdit, haksız rekabet ve devleti zarara uğratma
gibi daha pek çok suç kapsamında bir
eylemde bulunduklarını söyleyerek,
“Bu sucu işleyen kişi veya kişileri
güvenlik güçlerine ihbar etmek aynı
zamanda vatandaşlık görevidir” dedi.
Sadece sigara kaçakçılığından her

yıl ülkemizin milyonlarca dolar zarara
uğratıldığını söyleyen Keskin, “Haksız
yere birilerinin cebine giden bu paralarda bu ülkede yaşayan milyonlarca
insanımızın hakkı vardır. Daha da
önemlisi sahte olarak üretilen ve satılan bu tütün ve alkol mamullerini kullanan insanların sağlığı ile oynanmaktadır. Buda bir katliamdır. Bunu
yapanlarda katildir” diyerek sözlerini
tamamladı.

“

Haksız yere
birilerinin cebine giden
bu paralarda bu ülkede
yaşayan milyonlarca
insanımızın hakkı vardır. Daha da önemlisi
sahte olarak üretilen
ve satılan bu tütün
ve alkol mamullerini
kullanan insanların
sağlığı ile oynanmaktadır. Bu da bir katliamdır. Bunu yapanlarda katildir”
28
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BAKKOP: Bakkalları koruma
ve kalkındırma projesi
Adapazarı Bakkallar ve Bayiler Odası’nca bakkalların yaşadığı sorunların çözümü için hazırlanan Bakkalları Koruma ve Kalkındırma Projesi (BAKKOP) TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Hasan Ali Çelik'e sunuldu.

S

akarya Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği'nde (SESOB)
düzenlenen, bakkalların temsilcileri ve TBMM Sanayi, Ticaret,
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu Başkanı Hasan Ali
Çelik'in bir araya geldiği toplantıda
bakkalların yaşadığı sorunlar ele alındı.
Toplantıda Adapazarı Bakkallar
ve Bayiler Odası Başkanı Ahmet
Akdardağan, oda olarak hazırladıkları
Bakkalları Koruma ve Kalkındırma
Projesi'ni (BAKKOP) komisyon başkanı
Çelik'e sundu.

“

Projenin amacı:
Her geçen yıl sayısal
ve işlevsel olarak azalan
bakkal işletmeciliğinin
yapısını güçlendirmek”

geleni yapmaya hazırız' dedi. SESOB
Başkanı Hasan Alişan ise esnaf ve
sanatkarların korunması, geleceklerinin
garanti altına alınmasını sağlayacak
olumlu düşünceler ve projeler üretmek
konusunda çalışmalar yürüttüklerini
kaydetti.
Toplantıya TBMM Sanayi, Ticaret,
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu Başkanı Çelik,
SESOB Başkanı Alişan, Adapazarı
Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı
Akdardağan, Bursa Bakkallar ve
Bayiler Odası Başkanı Muhammed Nuri
Örs, Bartın Bakkallar ve Bayiler Odası
Başkanı İsmet Fındık ve Bolu
Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı
Selahattin Ayen katıldı.

Başkan Akdardağan, toplantıda
yaptığı konuşmada, esnafların büyük
marketler nedeniyle sıkıntı yaşadığını
belirterek, 'Her geçen yıl sayısal ve
işlevsel olarak azalan bakkal işletmeciliğinin yapısını güçlendirmek amacıyla
projeyi hazırladık. Bakkalların fiziksel
çalışma koşullarının düzeltilmesine
katkı sağlamak ve geliştirmek, bakkalların gelir seviyelerini artırarak, büyük
süpermarketlere karşı korumak hedefindeyiz' dedi.

Projenin detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuna
açıklanacak
Projenin detayları üzerinde çalıştıklarını kaydeden Akdardağan, projenin
detaylarını ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.
Milletvekili ve komisyon başkanı
Çelik de projenin Türkiye'ye örnek olabileceğini belirterek, 'Sizlere destek vermeye hazırım. Bu konuda elimizden
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Adapazarı Bakkallar
Odası Başkanı
Ahmet Aktardağan
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Bursa Bakkallar Odası
Başkanı
M. Nuri Örs

"Sütaş-Bakkal El Ele" konserine
vatandaştan yoğun ilgi!
Bursa Bakkallar Odası ile Sütaş firmasının
birlikte düzenlediği, "Sütaş-Bakkal El Ele"
konser etkinliğine bakkallar, bakkal aileleri
ve Bursa halkı yoğun ilgi gösterdi.

B

ursa Kültürpark
Açıkhava
Tiyatrosu'nda
düzenlenen 'Sütaş-Bakkal El
Ele' etkinliğine 'Rüya' adlı
şarkıyla giriş yapan Petek
Dinçöz, söylediği şarkılar ve
sahne şovuyla izleyicilerine
unutulmaz bir gece yaşattı.
Sunuculuğunu Bursalı
manken ve fotomodel Murat
Parasayar'ın yaptığı gecede
açık hava tiyatrosunu dolduran üç bini aşkın izleyiciyi
hareketli parçalarıyla coşturan Petek Dinçöz, esprileriyle de katılımcıları güldürdü.
Gecede bakkallara ve
katılımcılara hitaben bir
konuşma yapan ve teşekkürlerini sunan Bursa Bakkallar
Odası Başkanı Muhammed
Nuri Örs, “Teşekkürlerimizin
en büyüğünü, huzurlarınızda
büyüklüğü tartışılmaz
SÜTAŞ’ımıza sunmak istiyo-
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rum” diyerek, “Teşekkürler
SÜTAŞ, Teşekkürler SÜTAŞ
AİLESİ, Teşekkürler
SÜTAŞ ve SÜTAŞ ile bütünleşen BURSA ve onun halka
uzanan kılcal damarları
BAKKALLARIMIZ… Öncelikle her zaman yanımızda
olan, bizimle el ele veren,
birlikte üretmeyi, birlikte
pazarlamayı, birlikte hizmet

vermeyi koşulsuz hizmet
ilkesi sayan Bursa’mızın
marka çınarı, ülke ekonomimizin sektöründe gurur kaynağı olan ŞÜTAŞ’a ve başta
Sayın Muharrem Yılmaz’ın
şahsında bütün yöneticilerine
ve personeline, SÜTAŞ ailesinin her ferdine gönül teşekkürlerimizi sunarken,

Bursa’ya ve bizlere bu çınarı
armağan eden rahmetli
Sadık amcamızı da rahmetle
anıyoruz” dedi.
Alışveriş Merkezlerinin
(AVM), bakkalların başında
adeta demokrasin kılıcı gibi
durmakta olduğunu söyleyen
Başkan Örs, “Alışveriş
Merkezleri ve Perakendecilik

Yasası hazırlandı, ama yıllardır masada bekletiliyor.
Bu yasa neden çıkartılmıyor.
Neden hala bekletiliyor.
Neden feryatlar duyulmuyor” diyerek, geceye katılan
siyasetçilere ve siyasi partilerin il ve ilçe temsilcilerine
sitem etti.
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İzmir’in bakkalları eğitimle
daha da güçlenecek
İzmir Bakkallar ve Bayiler
Odası, üyelerinin büyük marketlere karşı rekabet gücünü artırabilmeleri için mesleki eğitim
seminerleri başlattı. İlki
İzmir’de yapılan seminerlerin
daha sonra tüm Ege’ye yayılması planlanıyor.

32

E

ğitim Seminerlerini KARGEM (Kariyer Geliştirme
Merkezi) ile ortak yürüttüklerini kaydeden İzmir Bakkallar ve
Bayiiler Odası Başkanı Emin Bağcı,
“Bakkalların Türk kültüründe farklı bir
yeri vardır. Gelişen dünya koşulları karşısında bakkallar tükenmez. Çünkü
perakendecilik sisteminde insani ve
dostluk ilişkileri bakkaldan daha güçlü
ve gelişmiş bir ikinci zincir yoktur.
Dar gelirli vatandaşlara veresiye
ürün satan, mahalle sakinlerinin dertlerini, sıkıntılarını paylaşabilen, müşterileriyle birebir arkadaşlık ilişkisi kurabilen bakkalların toplumdaki yeri doldurulamaz. Biz de eğitim seminerleri ile
bakkalların bu avantajını mesleki bilgilerini geliştirerek artırmayı, pazar paylarını çoğaltmayı hedefliyoruz” diye
konuştu.
“Türkiye Bakkallar ve Bayiiler
Federasyonu yöneticisi olarak bölgemizde yapılacak seminerlerin organizasyonuna katkı sağlayacağız” diyen Bağcı,
Bu kapsamda 19 ayrı noktada benzer
seminerlerin gerçekleştirileceğini ve son
olarak Ekim ayında İzmir’de Ege
Bölgesi’ndeki Bakkal Odalarının başkan
ve yöneticilerinin katılımıyla ‘Zirve
Toplantısı’ yapacaklarını söyledi.
Zirve toplantısında Türkiye’deki
bakkalların genel durumunu değerlendi-

rerek, kendilerine bir yol haritası belirleyeceklerini söyleyen Bağcı,
“Bakkallarımızın sektörel, ekonomik ve
teknolojik gelişmeleri yakından takip
etmeleri, rekabette fark yaratabilmeleri
ve Türkiye’de perakende sektöründe
eksikliği hissedilen kalifiye eleman açığının azaltılması için bu çalışmalara
önem veriyoruz. Seminerlerle üyelerimizin büyük hipermarketlere karşı verdiği
mücadeleye güç katmak istiyoruz” dedi.

“

Eğitim seminerleri
ile bakkalların avantajlarını mesleki bilgilerini
geliştirerek artırmayı,
pazar paylarını çoğaltmayı
hedefliyoruz... 19 ayrı
noktada benzer seminerler gerçekleştirildikten
sonra Ekim ayında Ege
Bölgesi’ndeki bakkal odalarının başkan ve yöneticilerinin katılımıyla ‘Zirve
Toplantısı’ yapılacak”
EYLÜL - EKİM 2010
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Tire Bakkallar Odası Başkanı
Mehmet Kantur’dan dayanışma çağrısı
Tire Bakkallar Odası Başkanı Mehmet Kantur, ekonomik darboğaza giren küçük esnafın kurtuluş
reçetesi halkın esnafa vereceği destek olduğunu söyledi.

K

antur, son aylarda küçük
esnafın yaşadığı ekonomik
durgunluğun en önemli
sebebinin, Tire halkının İzmir’deki
AVM’leri ya da Tire’deki zincir mağazaları tercih etmelerinden kaynaklandığını söyleyerek, “Oysa Tire’nin parası
Tire’de kalmalıdır. Ülkemiz, yabancı
sermayedarlar tarafından fırsatlar ülkesi olarak tanımlanmaya başlandı. Bu
fırsatlardan pay almak isteyen yabancı
ve yerli sermayenin bir yarış içerisinde
olduğunu görmekteyiz. Hiçbir tedbir
alınmadığı gibi özellikle teşvik edilmektedir. Bu gidişat devam ederse önümüzdeki birkaç yıl içerisinde küçük esnafın
yok olacağını, bununda mevcut işsizler
ordusuna yeni işsizler katacağını söyleyebiliriz. Avrupa Birliği ülkelerinde her
100 kişiye 200 metrekare market alanı
şartı aranırken, ülkemizde her 100 kişiye 30 metrekare market alanı yeterli
görülmektedir. Bununda sebebi ülkemizde henüz bir perakendecilik yasası-

taze taze evine götürmek istiyorsan
pazarcına sahip çık.
Evinin ihtiyacı olan et ürünlerini
dilediğin şekilde ve bildiğin güvende
almak istiyorsan kasabına sahip çık.
Dükkânına girdiğinde sıcak bir karşılanma ile dilediğin ürünü dilediğin
vadede almak istiyorsan esnafına sahip
çık.”

nın çıkmamış olmasıdır. Biran önce
yasanın çıkartılmasını istiyoruz.”
Tire Bakkallar Odası Başkanı
Kantur, bir esnaf olarak Tire halkından
isteklerini şöyle sıraladı: “Evinin balkonundan uzattığın sepetine ekmeğinin,
sütünün, yumurtanın, çayının, şekerinin,
gazetenin konmasına devam etmek istiyorsan bakkalına sahip çık.
Senin çiftçinin ürettiği taze sebze ve
meyveleri seçerek, dilediğin kadar alıp

“

Tire Bakkallar Odası
Başkanı Kantur, bir esnaf
olarak Tire halkından isteklerini şöyle sıraladı: “Evinin
balkonundan uzattığın sepetine ekmeğinin, sütünün,
yumurtanın, çayının, şekerinin, gazetenin konmasına
devam etmek istiyorsan bakkalına sahip çık”

İzmir-Tire Bakkallar
Odası Başkanı
Mehmet Kantur

EYLÜL - EKİM 2010

33

Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Antalya’nın Gazipaşa Belediyesi
market açılışına izin vermedi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Belediye Meclisinin ilçenin belirli bir bölgesinde ulusal düzeydeki zincir marketlerin şube açmasına izin verilmemesi yönündeki kararı nedeniyle, ülkemizde faaliyet gösteren zincir marketlerden birinin şube açma girişimi sonuçsuz kaldı.

G

azipaşa, D-400 karayolu güzergâhındaki Gazi
Mahallesi girişinde açılması planlanan ilgili zincir market şubesinin açılışına Belediye Meclisinin
almış olduğu karar gerekçe gösterilerek izin verilmedi.
Bunun üzerine marketin bölge müdürü, marketin açılışına
belediye meclisinin kararı
nedeniyle izin verilmediğini
belirterek, açılış için davet edilen ve bekleyen vatandaşlardan
özür dileyerek dağılmalarını
istedi.
Gazipaşa Belediye
Başkanı Cemburak Özgenç,
söz konusu marketin planlanan
yerde açılmasına izin verilemeyeceğini belirterek, buna
gerekçe olarak da 1 Haziran
2010 tarihinde alınan meclis
kararını hatırlatarak, ''Meclisimiz oybirliğiyle, ilçede açılacak
alışveriş merkezleriyle ilgili bir karara imza atmıştır. Bu
kararla, Hacı Musa Köprüsü ile Bıçkıcı köprüsü arasında
kalan bölgede zincir market açılmasına izin verilmesi, yüzde
30 otopark şartı getirilerek karara bağlanmıştır'' dedi.
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Belediye meclis kararının alınmasında, TBMM'den çıkması beklenen Büyük Mağazalar Yasa Tasarısı'nın da dikkate
alındığını söyleyen Başkan Özgenç, kararda ulusal düzeyde
çalışan ve en az 5 veya daha fazla şubesi olan marketlerin
Gazipaşa'da yerel esnafın çalışmasını olumsuz yönde etkileyeceğinin yer aldığını belirterek, bunun ilçeye işsizlik
olarak yansıyacağını ve ekonomiye olumsuz etkilerinin
olacağının yer aldığını kaydetti.
Özgenç, meclis kararında 'Denizkızı kavşağı merkez kabul edilerek,
Hacımusa çayına kadar olan
kısım ve aynı mesafede
Alanya tarafına kadar olan
kısım arasında ulusal market zincirlerine ruhsat verilmemesine ve işyeri satış alanının
yarısı kadar giriş ve çıkışı bulunan otopark zorunluluğunun
getirilmesine karar verilmiştir' ibaresinin yer aldığını hatırlattı. Özgenç, 'Onun için söz konusu marketin şu anda bulunduğu
yerde açılması mümkün değil' dedi.
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Mesleki Eğitim Kurulu’ndan esnafın
beklediği kalfalık affı çıktı
3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 4. maddesine göre oluşturulmuş olan Meslekî Eğitim Kurulu, 12 Eylül 2010 tarihinden itibaren 6 ay süreyle kalfalık belgesine müracaat hakkı verdi.

K

onu hakkında bir açıklama
yapan İstanbul Bakkallar
Odası Başkanı İsmail
Keskin, kalfalık belgesinin öneminin
henüz tam olarak idrak edilemediğini,
ancak sistemin tam oturması durumunda ustalık ve kalfalık belgelerinin çok
önemli olacağını söyleyerek, kalfalık
belgesi müracaatı için tanınan altı aylık
sürenin çok önemsenmesi gerektiğini
söyledi.

Mesleki Eğitim Kurulunca 'Ustalık
ve Kalfalık' belgesi istenen mesleklerin
sayısının artırıldığı açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre, bazı mes-

muş olan Mesleki Eğitim Kurulu'nun
20. toplantısında alınan kararlar uyarınca Tebliğler dergisinde yayımlanan
aşağıda isimleri yazılı bulunan, yeni
kapsama alınan mesleklerde 3 ay süre
ile başvuru hakkı verilmiştir' ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
'Bu karar doğrultusunda, aşağıdaki
meslek dallarında faaliyet gösteren iş
yeri sahipleri ile iş yerinde çalışanların
Kalfalık ve Ustalık belgesi almaları gereken meslek dalları şöyle: Bahçecilik, Dış
ve İç Mekan Bitki Yetiştiriciliği, Kesme
Çiçek Yetiştiriciliği, Peyzaj, Sebze

lek dallarında 'kalfalık ve ustalık' belgesi alınması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, belge alınması gereken meslekler arasında bahçecilik, dış ve iç mekan
bitkileri yetiştiriciliği, kesme çiçek
yetiştiriciliği ve peyzaj gibi iş kollarının
da bulunduğu ifade edildi.
'3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanunu'nun 4. maddesine göre kurul-

Yetiştiriciliği, El Sanatları Teknolojisi,
El ve Makine Nakışçılığı, çay üretimi,
Sanayi Nakışçılığı, gıda teknolojisi,
hububat işleme, sebze ve meyve işleme,
zeytin işleme.'
Bu konularda müracaat etmek ve
Kalfalık Belgesi almak isteyenlerin 12
Mart’a kadar başvuruda bulunmaları
istendi.

durumlarını belgelendirmeleri halinde
başvuruları alınacaktır” denildi.

“Ustalık ve Kalfalık” belgesi
istenen meslek dalları sayısı
artırıldı

“

Avrupa Birliği’nde
mesleklerini icra eden
kişilerin kalfalık ve ustalık belgesi bulundurmaları zorunluluğu var”
Kalfalık belgesi için müracaatların
odaya yapılabileceğini söyleyen Başkan
Keskin, “Avrupa Birliğinde mesleklerini
icra eden kişilerin kalfalık ve ustalık
belgesi bulundurmaları zorunluluğu vardır. Bu kişilerin belgelerinin olmaması
halinde işyerlerinin kapatılması yasa
gereğidir. Belediyelerin ruhsat verebilmeleri ustalık belgesi şartına bağlıdır.
Meslektaşlarımın konuya hassasiyet
göstermelerini bekliyorum. Daha önceki
af çalışmalarından yararlanmayan üyelerimiz için bu son fırsattır” diyerek
sözlerini şöyle sürdürdü:

Büyük bir çoğunluğunun
ustalık belgesi yok
“Yanında çırak çalıştıracak kişilerin ustalık ve usta öğreticilik belgelerinin olması zorunlu olduğundan ancak
esnafımızın büyük bir çoğunluğunun
usta öğreticilik belgesi olmadığından
eğitime devam eden çırak sayımızın da
oldukça az olduğu gözlemlenmektedir.”
Kalfalık belgesi müracaatı için;
“23.07.2000 tarihinden önce 18 yaşını
doldurmuş olmak ve 23.07.2000 ve
23.07.2002 tarihleri arasında doğmuş
olanlar için de 2 yıl sigortalı çalışma
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İSTESOB ve İSTKO işbirliği ve öncülüğünde ‘2010 yılında 2010 öğrenciye destek’

Kırtasiyeciler Odası’ndan
eğitime destek
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ile İstanbul Defter ve Kırtasiye Malzemeleri İmalatçıları ve Satıcıları Odası’nın (İSTKO) öncülüğünde ve diğer meslek kuruluşlarının desteği
ve katılımıyla 2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılında 2010 öğrenciye yardım paketleri dağıtıldı.

İ

STESOB Başkanı Faik Yılmaz,
burada yaptığı konuşmada,
“Eğitime yapılan yardımlar
sayesinde Türkiye’nin geleceğinde söz
sahibi olacak öğrencilerin her zaman
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yanında olacağız. Eğitime desteklerimiz
devam edecek” dedi.
İSTKO Başkanı Yavuz Tekçe,
“Kırtasiye malzemelerinde oluşan yardım paketleri çalışmamızın başlangıcı.

Eğitime desteklerimiz devam edecektir.
Bu çalışma için emeği geçen tüm esnaf
odası başkanı arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
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İSTESOB yönetiminden İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret

İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) Yönetim Kurulu, Başkan Faik Yılmaz’ın
önderliğinde tam kadro, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Başkan Vekili Ahmet
Selamet’i makamında ziyaret etti.

İ

stanbul’da faaliyetini sürdüren esnaf
ve sanatkarın çatı kuruluşunu oluşturan İSTESOB’u makamında ağırlayan Başkan Kadir Topbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, esnaf ve
sanatkarın İstanbul ve İstanbullular için
önemine değindi. Topbaş, “İstanbul’da 24
saat canlı ve her gün kendi nüfus artışının
dışında, yüksek oranda da göç alan bir
şehir, dolayısıyla İstanbul’un ve İstanbulluların sorunlarına 24 saat aralıksız çözüm
bulmaya çalışıyoruz. Fakat yine de zaman
zaman bazı problemler yaşanabiliyor” dedi.

“Güç birliği ile sıkıntılar
sorun olmaktan çıkacaktır”
Kendisinin de esnaflıktan gelme olduğunu söyleyen Topbaş, “Esnaf ve sanatkarımızın sıkıntılarını bizzat yaşamış bir kişi olarak çok iyi biliyorum. Esnaf ve sanatkar
temsilcisi olan sizlerle el ele vererek bu
sıkıntıları hep birlikte aşabiliriz. Güç birliği
yapılması halinde bu sıkıntılar ve problemler sorun olmaktan çıkacaktır” dedi.
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz’da,
İstanbul Esnaf ve sanatkarının sorunlarını
Başkan Kadir Topbaş ile paylaşarak, sorunların çözümünde üzerlerine düşeni yapmaya
hazır olduklarını söyledi.
Başkan vekili Ahmet Selamet, esnaf ve
sanatkarlarla yakın diyalog içinde olduğunu
ve kapılarının esnaf ve sanatkara daima
açık olduğunu söyledi.
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Ahilik Haftası kutlamaları
tamamlandı

İstanbul'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen ve startı Galatasaray’dan Taksim
Meydanına yürüyüş ve Atatürk anıtına çelenk koymayla başlayan etkinlikler; Kapalıçarşı’da ahilik
duası, Sultanahmet Meydanı’nda Şed kuşatma töreni, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği’nde (İSTESOB) ve İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) sempozyumlarla devam ederek çeşitli meslek liselerinde düzenlenen tören ve Ahi Vakfı’nda yapılan konuşmalarla son buldu.
stanbul Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliğinin 1984 yılında
başlattığı mücadelenin neticesinde; 2008 yılında Resmi Gazetede yayınlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının
uhdesinde kutlanmaya başlayan Ahilik
haftası ve esnaf bayramı, iki yıldır tüm
yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmakta.

İ

Kutlamalar İstiklal
Caddesi’nden Taksim
Meydanı’na yapılan yürüyüşle başladı
23. Ahilik Haftası Kutlamaları için,
İstanbul Vali Yardımcısı Cafer Yıldız,
İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürü
Mehmet Hilmi Sezer, Ahi Vakfı,
İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği, esnaf odası başkanları ve yöneti-
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Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı
Hasan Suver

cileri Taksim Meydanı’nda bir araya
geldi. Saygı duruşunun ardından
Atatürk Anıtı’na çelenkler kondu.

İSTESOB Başkanı
Faik Yılmaz’a basından
yoğun ilgi
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz’a
burada basının yoğun ilgisi vardı.
Ahilik, ahilik çalışmaları ve Ahilik
Haftası dolayısıyla yapılan kutlamalar
konusunda basına bilgi verdi. Alışverişte
dürüstlüğün çok önemli olduğunu belirten Faik Yılmaz, esnafa 'birbirinize destek olun' çağrısı yaptı.

Türkler Ahilikle Anadolu’da
kendi medeniyetlerinin temelini atmışlardır
Hasan Suver, yaptığı konuşmada,
“Türkler Ahilikle Anadolu’da kendi

medeniyetlerinin temelini atmışlardır.
Bunun üzerine Selçuklu ve Osmanlı
imparatorlukları kurulmuş oldu.
Ahiliğin felsefesinde kardeşlik, sevgi,
yardımlaşma, dayanışma, yalan söylememe, üretime hile katmama, başkasını
aldatmama, insanı sevme, doğayı
sevme, tüketirken tükenmeme gibi çok
geniş, barışa sevgiye dayalı bir anlayış
vardır. Bunun yanında tehlike anında
devlete, askeriyeye güç anlamında yardımda da bulunmuşlardı. Selçuklular
döneminde Kösedağ Savaşı’nda
Moğollara karşı, Osmanlı döneminde de
Ankara Savaşı’nda Timur’a karşı Ahilik
devreye girdi. Bu savaşlardan sonra
ülkenin yeniden tesisi için Ahilik müessesesi devreye girmiştir” dedi.
Sultanahmet Meydanı’ndaki kutlamalarda İSTESOB Başkanı Faik
Yılmaz ve Fatih Belediyesi Başkan

Yardımcısı Hasan Suver’in konuşmaları, Şed Kuşatma Töreni, Yılın Ahisi’ne
Ahilik Kaftanı giydirilmesi, Mehter konseri ve İTO’nun Ahilik hakkındaki
resim, yazı ve şiir konulu yarışmalarında dereceye giren öğrencilere dizüstü
bilgisayarlar verilmesinin ardından
sanat konseriyle son buldu.

Hasan Suver: “Ahilik,
Selçukluda ve Osmanlıda çok
kuvvetli bir sosyal bünyenin
oluşmasına etken olan bir
teşkilattı”

İSTESOB Başkanı
Faik Yılmaz
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İSTESOB’a Almanya’dan
heyet ziyareti
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği’nin (İSTESOB) organizasyonu ve
Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii
Destekleme Vakfı’nın (MEKSA) katkılarıyla, Würzburg Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği’nin eski genel sekreterinin refakatinde; Bavyera eyaleti Aşağı ve Yukarı
Frankonya bölgeleri teknik okul müdürlerinden ve eğitim bakanlığı personelinden
müfettiş, müdür ve öğretmenlerden oluşan
25 kişilik bir heyet Türkiye’deki mesleki
eğitim sistemini tanımak ve incelemelerde
bulunmak maksadıyla İstanbul’a geldi.
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İ

stanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
toplantı salonunda İSTESOB yönetim kurulu
üyeleri ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Erol Demir ile bir araya gelen heyet,
İstanbul’daki esnaf ve sanatkârlar ile Bavyera eyaleti
Aşağı ve Yukarı Frankonya bölgeleri esnaf ve sanatkarlarının sorunlarını ve eğitim konusunda birlikte
yapılabilecek çalışmaları tartıştı.

“

Görüşmelerde iki ülkedeki
esnaf ve sanatkarın sorunları
ile mesleki eğitim gündeme
geldi”
Daha sonra organizasyon kapsamında; Mustafa
Nevzat Pısak Mesleki Eğitim Merkezi, Kadırga
Endüstri Meslek Lisesi’nde eğitim çalışmaları, İkitelli
Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları izledikten sonra
2010 Kültür Başkenti İstanbul’un kültür varlıkları
ve turistik yerleri ziyaret edildi. İSTESOB tarafından
Türk yemeklerinin ikram edildiği misafirler Türk mutfağını da yakından tanıma fırsatı buldular.
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İSTESOB Başkan Vekili

Sophia Altenthan
Müdür Yardımcısı
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Hidayet Bakkal: Marangozlar
Sitesi’nin emektar, beyefendi
bakkalı

Eyüp Şehitlik durağında tramvaydan inip mezarlık yanından
MODESA’ya (Mobilyacılar
Sanayi Sitesine) geliyorsunuz.
Mobilyacılar sitesine girince;
P blok, No: 14 ’te sizi güler
yüzlü Anadolu beyefendisi
Hidayet bakkal kapıda karşılıyor. Edebi üslubu ve tavırlarıyla, cana yakınlığı, misafirperverliği ile Anadolu geleneksel
kültürünü metropol şehir
İstanbul’da size yaşatıyor.

Y

aklaşık 70 m2 alanda itina
ile düzenlenmiş modern bir
bakkal ile karşılaşıyorsunuz. Raf düzeninden, aydınlatmasına
kadar gayet modern bir görünüme sahip
Hidayet bakkal. Rafları dizişi, konuşması ve tavrı ile kültürünü ve eğitimini,
edebini belli ediyor. Hidayet Bakkal;
kalitesiyle, esnaflığıyla, adeta ahiliğin
yaşayan canlı temsilcisi bir şahsiyet.
Ürünlerin sıralanması, buzdolabı düzeni, meydanlık ve rafların kullanımı meslekteki tecrübe ve beceriyi fazlasıyla
anlatmaya yetiyor zaten. Günün şartlarına uyum sağlamış, bakkalların “Onur
abidesi gibi ayakta ve ben buradayım,
hem de dimdik ayaktayım” diyordu.

İlkokulda başlayan serüven
Örnek bir bakkal olan Hidayet
Amca ile sohbetimize akşam namazı
vaktinde başlıyoruz. Tezgâhın arkasına

42

attığı tabure ile bizi mekanına misafir
ediyor. Ne yersiniz ve içersiniz ısrarından sonra mesleğin can alıcı noktaları
ve incelikleri, zarafetleri tek tek dökülüyor yarım asırlık bakkal amcanın ağzından. Başlıyor anlatmaya bakkal amca:
"Ben Konyalı’yım. 54 yaşına girdim.
Baba mesleğine ilkokula giderken başladım. Ortaokul ve liseyi bakkalda çalışırken bitirdim. Öğlene kadar okula
gidiyordum, öğlenden sonra bakkala
gelip hem ders çalışıyor hem de bakkal
idare ediyordum. Rahmetli babamdan
sonra ağabeyim devam etti bakkallığa,
Onun da vefatından sonra, 1980’de
bakkalı ben üzerime devraldım. 30 yıllık vergi mükellefiyim. Bağ-Kur’dan
emekli oldum. Bu bakkaldan 3 kız evladı büyüttüm, okuttum. Bayramım tatilim olmadı. Kızlarımı önlükle görmek
nasip olmadı. Bu bakkaldan iki ev geçiniyor. Emekli olmama rağmen köşeme

EYLÜL - EKİM 2010

Bakkalım

...‘Bakkal›m’ hep var olacak
çekilemedim. Devlete vergi ödüyorum
500 TL elektrik ödüyorum. Onunda
içinde bir sürü vergiler varken neden
devlet benim emekli maaşımdan kesinti
yapıyor anlamış değilim. Bu uygulamadan bir an evvel devlet vazgeçmeli, yetkilileri göreve davet ediyorum. Bizden
kesinti yapmasınlar.

“10 yılı aşkın bir süredir
beklediğimiz Marketler
Yasası neden çıkmaz?”
Ekonomik şartlar ağırlaştı. Marketler bizi çok etkiliyor. Meslektaşlarımız
onların yüzünden nefes alamıyor. Ben
sanayi sitesinde olduğumdan onlar kadar etkilenmedim. On yılı aşkın zamandan beri beklediğimiz marketler yasası
neden çıkmaz? Yasanın biran evvel çıkmasını istiyoruz. Perakendecilik sektörüne bir düzen gelsin istiyoruz. Kısacası
hakkımızı istiyoruz. Yetkililerden ve
sorumlulardan da icraat bekliyoruz.
Bakkal amca mahallenin her şeyidir. Kirasını veremeyen bizden borç
ister. Çocuğunu bırakacak yer bulamayan anneler pazara giderken çocuğunu
bize bırakır. Taksi parası olmayan bizden ister. Hastaneye gidecek parası

“

Marketler Yasası’nın biran evvel çıkmasını
istiyoruz. Perakendecilik sektörüne bir düzen gelsin
istiyoruz. Kısacası hakkımızı istiyoruz. Yetkililerden ve
sorumlulardan da icraat bekliyoruz”
olmayan bakkal amcadan ister.
Mahallede ev arayan da mahallede
evini kiraya vermek isteyende bize
sorar. Kısacası bakkal, mahallenin hem
emlakçısı hem de bankasıdır.

“Rekabet gücümüz kalmadı
yeniden dirilmeye ihtiyacımız
var”
Ayakta kalmak için belli başlı ürünleri maliyetine satıyoruz onları almaya
gelen müşteri diğer ürünlerden alınca
üç beş kuruş kazanıyoruz. Rekabet
gücümüz kalmadı, yeniden dirilmeye
ihtiyacımız var.

“Başkanımıza başarılar dilerken yeni projeler ile bize
sahip çıkmasını bekliyoruz”
Oda başkanımızla seçimlerde ayaküstü sohbet imkânı bulduk. Sorunlarımızla ilgileniyor. Çalışmalarında başarılar dilerken yeni projeler ile bize sahip
çıkmasını bekliyoruz" diyor Hidayet
Bakkal. Geçmişten geleceğe köprü vazifesini misyon edinmiş bakkal amcamızın yanından mutlu, huzurlu ve böyle
insanla tanışmanın onur ve şerefiyle
ayrılırken, “Allah yar ve yardımcısı
olsun” diyoruz.
Salim Zorba
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İstanbul Bakkallar Odası’nın,
üye bakkalların hayat hikâyelerini konu alan ve bakkalların
sıkıntılarını birinci ağızdan seslendirmek adına yürüttüğü
‘Bakkalım’ yazı dizisinin bu
sayıdaki konudaki konuklarından biri, Eminönü’nün
Cankurtaran semtindeki,
Akbıyık Caddesi Keresteci
Hakkı Sokak emektarlarından
Bakkal Lütfü Şenel oldu.

Yine bir bakkal, yine bir
hayat hikâyesi…

Y

arım asırı aşkın bir süredir
biraderiyle aynı mekânda
bakkal işletmeciliği yapan
Kastamonu’lu Lütfü Şenel, “Ben 7
yaşında babamın yanında bakkallığa
başladım. 1962 yılında babamız rahmetli oldu. Biz üç kardeşiz, bir kız, iki
erkek. Diğer kardeşimle beraber burada
çalışıyoruz. Babam öldüğünde henüz
askere gitmemiştim. Burası 1951 de
açıldı. Daha önce Çemberlitaş’ta bakkalımız vardı. 1985-90 yıllarına kadar
işlerimiz gayet iyi idi. Sonra burasının
turizme yönelmesiyle iş yerlerinin artması ve azalan ikamet dolayısıyla işlerimiz bozulmaya başladı. Daha sonrada
sokak aralarına kadar giren marketlerin
etkisiyle bakkal işletmeciliği bitme noktasına geldi. Zaten önüne gelende bak-
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kal açmaya başladı. Birazcık sermeyesi
olan başka iş yapamadığı için bakkal
açtı. Açanda pişman açmayanda…”
diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“

Bir kılıfını bularak
TEKEL ürünlerini ruhsattız
satıyorlar. Mesela ruhsatı
olan birinin üzerine fatura
kesiliyor, ürün başkasına
veriliyor. O zaman biz neden
boşuna 200-300 TL ruhsat
bedeli ödeyelim ki? Devlet
bunu gizli memurlarıyla denetleyerek engellemelidir”
EYLÜL - EKİM 2010
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“Şimdi bizim en büyük sorunumuz
TEKEL. Biz ruhsat alarak çalışıyoruz.
Fakat bunlar ruhsatsız mal sattırıyorlar.
Buna da bir kılıf bularak yapıyorlar.
Mesela ruhsatı olan birinin üzerine fatura kesiliyor, ürün başkasına veriliyor. O
zaman biz neden boşuna 200-300 TL
ruhsat bedeli ödeyelim ki? Devlet bunu
gizli memurlarıyla denetleyerek engellemelidir. Eskiden tekel arabası ruhsatsız
olunca kimseye mal vermezdi. Özelleşince önüne gelene veriyorlar. Efes’te ruhsatlı ruhsatsız bira dağıtıyor. Efes’in de
kendi arabaları vermiyor. Bayilik alanlar
veriyor. Buraya araba geliyor “Abi Efes
var, ihtiyacın var mı?” diye soruyor.
Ruhsatın var mı yok mu diye soran yok.

Ne alanın ruhsatı var, ne satanın. 1-2
puanlık avantaj için önüne gelen bildiğini
yapıyor. Spotçularda, bira rakı dağıtıyor.

Tekel maddesinin spotta ne işi var anlamıyorum.”
Kastamonu’nun Taşköprü İlçesi
Çekiç Köyü’nden gelip İstanbul’da bir
hayat kurmak isteyen, 68 yaşında ve
“Bugüne kadar on gün bile denize girmişliğim yok” diyen Bakkal Lütfü Şenel,
“Düğünümüz cenazemiz oluyor, ona bile
gidemiyoruz” diyerek sürdürmek durumunda olduğu hayata sitem ediyor.

“

Hem emekli hem de
vergi dairesine kayıtlı olduğum için emekli maaşımdan
da belli bir miktar kesinti
yapılıyor. Bunun haksızlık
olduğunu düşünüyorum”

Biri kız ikisi erkek, üç çocuk babası
Lütfü Şenel, “Bağ-Kur’dan emekliyim.
Birlikte çalıştığım biraderim de sigorta
emeklisidir. Ben hem emekli, hem de
vergi dairesine kayıtlı olduğum için normal vergilerimin dışında, emekli maaşımdan da kesinti yapılıyor. Bunun haksızlık olduğunu düşünüyorum. Emekli
maaşım yetse zaten çalışmam. Mecburen
çalışmak durumundayım. Bu durumda
kesinti yapılması bizi mağdur ediyor.
Zaten normal vergimizi veriyoruz. Keşke
maaşımız yetse de çalışmasak. Bu yaşta
burada çalışmak durumundayım aldığım
emekli maaşım kışın su, elektrik, doğalgaz faturalarını ödememe yetmiyor. Ne
yapabilirim? Cemiyetin, Oda’mızın buna
bir çözüm, bir çare bulması lazım…
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Çaykur 17 Ağustos depremini ve
kurbanlarını unutmadı

Ülke genelinde çeşitli
sosyal sorumluluk projelerine öncülük eden Çaykur,
17 Ağustos 1999 yılında
yaşanan büyük depremin
anma yıldönümünde
de Sakarya Kent
Meydanı'ndaki anma
etkinliklerine katıldı.

A

dapazarı Kent Meydanın'
da düzenlenen anma gecesine Sakarya Valisi
Mustafa Büyük, Emniyet Müdürü Ali
Bilkay, Kent Konseyi Başkanı Arif
Aruca, Çaykur Genel Müdürü Ekrem
Yüce ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Depremde çekilen fotoğraflarında
sergilendiği anma gecesi, 3:02 isimli
şiirin okuması ile başladı ve gece saat
03:02’de depremde hayatını kaybedenlerin ruhuna okunan Kur’an-Kerim ve
dualarla sona erdi.

“

Enkaz altında
kalan insanlarımızın feryatlarını ve yardım çığlıklarını
unutmadık”
Deprem anında yapılması gerekenlerin anlatıldığı video gösterisinin ardından Sakarya Kent Konseyi Başkanı Arif
Aruca yaptığı konuşmada "17 Ağustos
1999 da yaşanan büyük depremi unut-
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madık. 17 Ağustos 1999 03:02 de korkuyla yataktan kalkmaya çalıştığımızı,
korkunun paniğe, paniğin şuursuzluğa
yol açtığını unutmadık. Enkaz altında
kalan insanlarımızın feryatlarını ve yardım çığlıklarını unutmadık" dedi.

“

"11 yıl önce kaybettiğimiz 17 Ağustos
şehitlerini rahmetle anmak
istiyorum. Yakınlarına ve
tüm Sakaryalılara bugün o
acıyı tekrar paylaştıkları
için sabırlar diliyorum”
‘Sakarya'da Deprem’ isimli video
gösterisinin ardından Sakarya Valisi
Mustafa Büyük yaptığı konuşmada "11
yıl önce kaybettiğimiz 17 Ağustos şehitlerini rahmetle anmak istiyorum.
Yakınlarına ve tüm Sakaryalılara,
bugün o acıyı tekrar paylaştıkları için
sabırlar diliyorum" dedi.
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Çaykur Genel Müdürü Ekrem Yüce
de yaptığı konuşmada, 17 Ağustos deprem felaketinin unutulmasının mümkün
olmadığını belirterek, "Nasıl unutabiliriz ki, 16 Ağustos günü varlıklı olanlar,
hayırseverliğiyle tanıdığımız nice insan-

lar, 17 Ağustos sabahı yardıma muhtaç
bir durumda uyandılar. Sağ kurtulanlar
bile yaşadığına sevinemediler. Depremi
Sakarya'da yaşamış bir belediye başkanı, sorumlu bir kişi olarak o tarihte
yaşadıklarımızı unutmak ne mümkün.

Allah bir daha bu acıyı milletimize göstermesin ve ders çıkartıp, tedbir almayı
nasip etsin" dedi.

Çaykur altın çağını yaşıyor

T

ürk çay sektöründe lokomotif durumda olan
Çaykur, 2002 yılından bu yana yaşadığı gelişim
ile dikkat çekiyor. 2002'li yıllardan bu yana
yakaladığı grafik ile de göz dolduruyor.

En büyük 500 kurumu arasında
45. sıradan 32. sıraya yükseldi
Resmi açıklamalara göre 2002 yılında Türkiye'nin en
büyük 500 kurumu arasında 45. sırada gösterilen Çaykur;
pazar payı, marka değeri, ürün kalitesindeki artışlar ile
13 basamak ilerleyerek bugün Türkiye'nin en büyük
500 kurumu arasında 32. sıraya
yükselmeyi başardı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan
Çaykur Genel Müdürü Ekrem Yüce, görevi devraldığı günden bu yana Çaykur'un
hedeflerinde sapma yaşanmadığını belirterek alım politikalarında müstahsile vaat ettikleri çay
miktarının tamamını aldıklarını ve 2002 yılında görevi
devraldıktan sonra 2009 yılında, kurumun nereden nereye
geldiğini fiili rakamlarla izah etti.
Yüce, "2002 yılında Çaykur üreticisinden 552 bin ton
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yaş çay yaprağı alırken 2009 yılında 594 bin ton yaş çay
yaprağı almıştır. 2002 yılında 94 bin ton kuru çay satışı
gerçekleştiren kurumumuz 2009 yılında kuru çay satış
rakamını 110 bin tona yükseltmiştir. 2002 yılında yüzde
17.07 oranındaki üretim randımanı yüzde 18.82'ye
yükselmiştir. 2002 yılında 100 kilo yaş çaydan 17.07 kilo
kuru çay üretilirken 2009 yılında ise 100 kilo yaş çaydan
çok daha kaliteli 18.82 kilo kuru çay elde edilmiştir. Kurum
2002 yılında 18 bin 343 personeli ile 554 bin ton yaş çay
yaprağı işlerken, 2009 yılında ise 12 bin 564 personel
ile 594 bin ton yaş çay yaprağı işlenmiştir" diye
konuştu.
Yüce, 2010 yılında 600 bin ton yaş
çay yaprağı alınmasının hedeflendiğini
belirterek, "İlk iki sürgünde üreticimizden
405 bin ton yaş çay yaprağı aldık. Devam
eden 3. sürgün alımlarında şu ana kadar
95 bin ton yaş çay yaprağı aldık. Hedefimiz planladığımız
gibi 600 bin tona ulaşmaktır. Hedeflediğimiz rakamlarda
bir sapma söz konusu değildir. Müstahsilimize vaat
ettiğimiz oranda yaş çay yaprağını aldık almaya da devam
ediyoruz" dedi.
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Zeytinyağında
hileye karşı
mücadele
başlatıldı
Zeytinyağında yıllardır yapılan tağşiş (hileli
karışım) sebebiyle yaşanan sıkıntılı sürecin yol
açtığı kalite kaybı, sağlığa verilen zarar ve
haksız rekabeti önlemek için ortak akılla
mücadele başlatıldı. Türkiye'de bütün marketlerden alınacak numuneler tahlil edilecek,
uygunsuz yağ satan marka ve marketler açıklanacak. Ege Zeytin ve Zeytinyağı
İhracatçıları Birliği (EZZİB) Başkanı Ali
Nedim Güreli, tüm tüketicileri kalitesiz yağ
satan marka ve marketleri Tarım
Bakanlığı'na ihbar etmeye çağırdı.

Z

eytindostu
Derneği ve Ege
Zeytin ve
Zeytinyağı İhracatçıları
Birliği öncülüğünde ve
Tarım Bakanlığı'nın yanı
sıra Zeytin ve Zeytinyağı
Tanıtım Komitesi, İzmir
Ticaret Borsası, Aydın
Ticaret Borsası, Akhisar
Ticaret Borsası, Ayvalık
Ticaret Odası, Edremit
Ticaret Borsası, Adana
Ticaret Borsası, Adana
Ticaret Odası, Adana
Ticaret ve Sanayi Odası,
Gemlik Ticaret Borsası,
Mut Ticaret ve Sanayi
Odası, Nizip Ticaret
Odası'nın destek verdiği zeytinyağında tağşiş (hileli
karışım) ile mücadele çalışmaları başlatıldı.
Söz konusu tağşiş çalışmalarına destek veren dernek, birlik ve odaların başkanları bir toplantı düzenle-
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yerek, tağşiş ile mücadeleye
yönelik olarak aldıkları
kararları kamuoyuyla paylaştılar. Toplantıda konuşan
Zeytindostu Derneği
Başkanı ve Zeytin ve

Zeytinyağı Tanıtım Komitesi
Eşbaşkanı Metin Ölken,
Tarım Bakanlığı desteğiyle
sektör bileşenlerinin bir
araya geldiğini ve hileli
karışıma karşı büyük bir

savaş başlattıklarını açıkladı. "Kontrolü devletten beklemek yerine bu sektörün
var olduğu bölgelerdeki
ticaret ve sanayi odalarıyla
kendimiz yapacağız" diyen
Ölken, kısa süre içerisinde
sektörde hileli karışımla
üretilen yağlara son vermiş
olacaklarını söyledi.

“

Bu kıymetli
üründe tağşiş yapılıyor ve marketlerde para kazanma
güdüsüyle buna
göz yumuyorlar.
Yurtdışında binbir
zorlukla kazandığımız pazarlar bu tarz
üretimi seçenler
yüzünden kaybediliyor”
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Zeytin
ve Zeytinyağı
Tanıtım komitesi
çalışıyor

“

Artık Aydın Borsası aracılığıyla
yapılacak kontroller sonrasında, sorunlu ürünleri Tarım Bakanlığı'na bildireceğiz. Vatandaşlarımızdan bu noktada
destek istiyoruz. Hatalı ve hileli ürünleri bizlere ihbar etsinler”

Ege Zeytin ve Zeytinyağı
İhracatçıları Birliği (EZZİB)
Başkanı ve TİM Başkanvekili
Ali Nedim Güreli de konuşmasında, sektörün büyük bir
mücadeleye girdiğine vurgu
yaptı. "Bu kıymetli üründe
tağşiş yapılıyor
ve marketlerde
para kazanma
güdüsüyle buna
göz yumuyorlar"
siteminde bulunan Güreli,
"Yurtdışında
binbir zorlukla
kazandığımız
pazarlar bu tarz
üretimi seçenler
yüzünden kaybediliyor. Ama
artık Aydın Borsası aracılığıyla yapılacak kontroller
sonrasında, sorunlu ürünleri
Tarım Bakanlığı'na bildireceğiz. Vatandaşlarımızdan bu
noktada destek istiyoruz.
Hatalı ve hileli ürünleri bizlere ihbar etsinler" diye konuştu.
Güreli, ilk olarak kendilerinin ürünlerini bu kontrollere tabi tutacaklarını açıkla-
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yarak, Zeytindostu
Derneği'nin vereceği kalite
onay belgesini alana kadar
ihracat belgesinden bile feragat edeceğini söyledi.
Aydın Ticaret Borsası
Gıda Laboratuarı Genel
Müdürü Ülkü
Ülken ise başlattıkları kontroller çerçevesinde pek çok
markete işbirliği çağrısında
bulunduklarını,
kimyasal kontrollerin kendi
laboratuarlarında, duyusal
kontrollerin ise Uluslararası
Zeytin Konseyi 'IOC' tarafından yapılacağını söyledi.
Testler sonrasında hileli
ürün olduğu tespit edilen
markaların önce raflardan
indirilmesini isteyeceklerini,
ardından markayı Tarım
Bakanlığı'na şikâyet edeceklerini açıklayan Ülken, "Proje
bittiği zaman, hileli ürün
market rafına gelmeden tespit edilmiş olacak" dedi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı
İhracatçıları Birliği tarafından Dış
Ticaret Müsteşarlığı ile ortaklaşa olarak, 2006 yılında kurulan Zeytin ve
Zeytinyağı Tanıtım Komitesi
(ZZTK)’nin, başarılı çalışmaları meyvesini vermeye başladı.

2

010 yılı için Japonya’yı ‘Hedef Pazar’ olarak
belirleyen Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım
Komitesi, Japonya’da yaptığı tanıtım etkinlikleriyle Türkiye’nin Japonya’ya zeytinyağı ihracatını
yüzde 38 arttırdı ve Japonya, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke konumuna yükseldi.

“Türkiye’nin Japonya’ya zeytinyağı ihracatını arttırmak için Kasım ayında zeytin
hasat şenliklerinden bir tanesine denk
gelecek şekilde Alım Heyeti Organizasyonu gerçekleştireceğiz”
Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında Japonya'nın çok
önemli bir yer tuttuğunu belirten ZZTK Yönetim
Kurulu Eşbaşkanı Metin Ölken, Japonya’ya zeytinyağı
ihracatının artması için çeşitli çalışmalar yaptıklarını
kaydetti. Mart ayında yapılan ''Foodex Japan 2010''
gıda fuarına katıldıklarını kaydeden Ölken, bu fuar
süresince Türk ve Japon yemeklerinin zeytinyağı ile
yapıldığı ve katılımcılara tattırıldığını söyledi. Ölken,
“Türkiye’nin Japonya’ya zeytinyağı ihracatını arttırmak için Kasım ayında zeytin hasat şenliklerinden bir
tanesine denk gelecek şekilde Alım Heyeti
Organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bu Alım Heyeti’ne
Japonya’nın yanı sıra Çin ve Güney Kore’den de ithalatçıların katılımını organize edeceğiz. 2011 yılında
Japonya’da Foodex Gıda Fuarı’na yine katılacağız.
Japonya yükselen bir Pazar. Japonya'da sağlanacak
başarı uluslararası arenada Türk zeytinyağı imajı
yaratmada büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.
Japonya’nın yıllık 35 bin ton zeytinyağı ithal eden
bir ülke olduğunu ve bu rakamın sürekli arttığına işaret
eden ZZTK Eşbaşkanı Metin Ölken, “Japonya yıllık
2.3 milyon ton sıvıyağ tüketen bir ülke. Bu pazarda
zeytinyağı yüzde 2 paya sahip ancak zeytinyağı tüketimi hızla artıyor. Türkiye, Japonya’ya yıllık 2 bin ton
civarında zeytinyağı ihracatı ile üçüncü ülke. Amacımız
yaptığımız çalışmalarla Japon pazarından ilk etapta 5
bin tonluk pazarpayı almak” dedi.
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18. Uluslararası Gıda Ürünleri
ve Teknolojileri Fuarı “GIDA 2010”
tamamlandı

18. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı (GIDA 2010) ile 25. Uluslararası Ambalaj,
Paketleme ve Gıda İşleme Sistemleri Fuarı (IPACK 2010) ziyaretçiyle buluştu. Türkiye’nin alanlarında en önemli fuarları 4 gün boyunca sektörün devlerini bir araya getirip sektördeki gelişmeleri, yenilikleri ve fırsatları profesyonel ziyaretçiler için sergiledi. Fuarlarda 400’ü yerli, 90’ı yabancı olmak
üzere yaklaşık 500 katılımcı firma yer alırken, 30 bin kişi ziyaret etti.

I

TE Group Türkiye Ofisi
Uluslararası Fuarcılık (EUF)
tarafından düzenlenen fuar açılışında; İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Kavak, İstanbul Hububat Bakliyat
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Zekeriya Mete, Türkiye Gıda ve İçecek
Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF)
Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz
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ve EUF Yönetim Kurulu Üyesi Tuğber
Yaşa söz aldı.

İstanbul İl Tarım
Müdürü Ahmet Kavak:
“Fuarların ülkemizdeki
etkinliğinin arttığını, gıdanın
da öneminin giderek daha
anlaşılır hale geldiğini
görüyoruz”

İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet
Kavak konuşmasında gıdanın öneminin
daha anlaşılır hale geldiğine değindi:
“Fuarların ülkemizdeki etkinliğinin arttığını, gıdanın da öneminin giderek
daha anlaşılır hale geldiğini görüyoruz.
Bakanlığımız da özellikle son 7–8 yıl
içerisinde her yıl bir önceki yıla göre
desteklerini artırmıştır. Elbette ki insanımızın mutluluğu, huzuru ve refahı
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için, ülkemizin kalkınması için çok daha
fazlasının yapılmasını arzu ederiz.”

“Farkındalığın artması
kural dışı çalışmak isteyen
insanların da dizginlenmesini
sağlıyor”
Kavak, ayrıca gıda konusunun
kamuoyu gündeminde daha fazla yer
aldığını ve bunun da olumsuzlukları
engellediğini söyleyerek, “Bu da toplumumuzun duyarlılığını, basınımızın
konuya yönelik ilgisini gösteriyor. Bu
farkındalığın artması kural dışı çalışmak isteyen insanların da dizginlenmesini sağlıyor. Bu işin Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı’nın koymuş olduğu kurallara
göre, tüketicinin taleplerini karşılayacak yönde olmasında ciddi katkı sağlıyor. Bu anlamda ‘174 Alo Gıda Hattı’
da vatandaşlarımız tarafından bilinçli
bir şekilde kullanılmaktadır.”

TGDF Başkanı
Şemsi Kopuz: “Fuarların
ilerlemesi, gıda içecek sektörünün ilerlemesidir”
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi
Dernekleri Federasyonu (TGDF)
Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz
ise, fuarın gelişiminin gıda sektörünün
büyümesi için büyük önem taşıdığını
söyledi: “TGDF olarak gıda sanayinin

merkezi olan İstanbul’da fuarcılığımızın
ihtisaslaşmasını istiyoruz. Çünkü fuarlarımız gıda sektörünün dünyaya açılan
penceresi. Daha büyük desteklerle fuarımızın ilerlemesi gerekmektedir. Fuarın
ilerlemesi, gıda içecek sektörünün ilerlemesidir.” Kopuz, şu anda gıdanın 4.
büyük sektör olduğunu; ama layık
oldukları 1. sıraya geleceklerini de sözlerine ekledi.
GIDA 2010 Fuarı’nda süt ve süt
ürünleri, et ürünleri, şekerleme ürünleri

ve çikolata, dondurulmuş hazır gıda,
konserve ürünleri, doğal ve organik
ürünler, gıda katkı ve yardımcı maddeleri, alkollü içecekler, alkolsüz içecekler, çay ve kahve ürünleri, dondurulmuş
deniz ürünleri, bitkisel yağlar, zeytin,
unlu gıdalar ve makarnalar, helal gıda
ürünleri, reçel, bal, pekmez ve helva
ürünleri, bakliyat, baharat, kuruyemişler, soslar, bebe gıdaları, yaş meyve,
sebze ve diğer gıda ürünleri yer aldı.

İzmirli Kantincilere Eğitim Semineri

İ

zmir Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları
Birliği (İESOB) Başkanı
Zekeriya Mutlu, bir kantincinin yapacağı yanlışın,
tüm kantincileri ve hatta
esnafın tamamını olumsuz
etkileyeceğini belirterek,
ucuz diye kalitesiz ürünlere
yönelmek gibi bir yanlışa
düşülmemesi gerektiğini
bildirdi.
İzmir Kantinciler
Odası, okulların başlaması
dolayısıyla üyelere yönelik
olarak ürünlerin hijyeni ve
mevzuatlarla ilgili eğitim
semineri vermeye başladı.
İESOB Konferans
Salonunda düzenlenen
seminerin açılışında konuşan İESOB Başkanı Mutlu,
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“

Mutlu, bir ülkenin en değerli
varlığının çocuklar olduğunu vurgulayarak, kantincilerin de bu bilinçle hareket ederek çocukların yetişmesindeki
paylarını unutmamalarını istedi.

kantincilerin sadece
satış yapan esnaf olmadıklarını hatırlatarak, öğrencilere bir öğretmen ve gerektiğinde de bir velisi gibi
davranmaları gerektiğini
söyledi.
Mutlu, bir ülkenin en
değerli varlığının çocuklar
olduğunu vurgulayarak,
kantincilerin de bu bilinçle
hareket ederek çocukların
yetişmesindeki paylarını
unutmamalarını istedi.
Mutlu, “Çocuklara,
öğrencilere bir öğretmen,
bir anne baba gibi yaklaşın. Cebinde parası olmayan çocukları siz bilirsiniz,
bu çocuklara onları rencide
etmeden sahip çıkın” nasihatinde bulundu.
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Dünya genelinde
2 milyara yakın tüketicisi
bulunan Helal ve Sağlıklı
Ürünler Fuarı ilk defa
İstanbul’da açıldı.

Türkiye'nin
ilk Helal
Gıda Fuarı
düzenlendi

Y

erli ve yabancı 50 firmanın
katıldığı Helal Gıda
Fuarı’nda, temel gıda malzemelerinden içeceğe, kozmetikten
medikal ürünlere helal sertifikası taşıyan birçok ürün tanıtıldı. Türkiye’de ilk
defa CNR Holding Kuruluşu Sine
Fuarcılık tarafından 30 Eylül- 03 Ekim
2010 tarihleri arasında düzenlenen
Helal ve Sağlıklı Ürünler Fuarına yerli
ve yabancı çok sayıda ziyaretçi katıldı.
2009 Kasım'ında Çin'in Qingdao
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kentinde düzenlenen Dünya Helal
Konseyi (WHC)'nin 2010'da Türkiye'de
toplanma kararının ardından WHC
kongresiyle aynı tarihlerde düzenlenen
Helal Gıda Fuarı, Türkiye açısından çok
önemli bir fırsat oldu. Zira helal ürün
sektöründe helal sertifikalı gıda ürünlerinin payı giderek artıyor.
Fuarın katılımcı ülkeleri arasında
Malezya, Amerika, Hindistan, Rusya ve
İran öne çıkıyor. Fuarın ziyaretçi ülkelerini Irak, İran, Malezya, Endonezya,

Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Suudi
Arabistan, Mısır, Bahreyn, Kuveyt,
Katar, Umman, Yemen, Birleşik Arap
Emirlikleri, Hollanda, Finlandiya,
İngiltere ve Fransa oluşturuyor.

Türkiye lider olmalı
Müslüman ülkeler, Türkiye’nin helal
ürünler alanında lider ülke olmasını
istiyor. Endonezya, Malezya ve
Filipinler bu konuda büyük çaba gösteriyor. Bunun en büyük sebepleri arasında; Türkiye'nin coğrafi konumu, diğer
Müslüman ülkeler arasındaki saygınlığı,
lojistik üssü oluşu, gelişen ve modern
kimliği gibi unsurlarla ön plana çıkması
gösteriliyor.
Dünya üzerinde helal ve sağlıklı
ürünler toplam 2 trilyon dolarlık bir
hacme ulaşmış olmasına rağmen
Türkiye bu konuda henüz yolun başında.
Sektör yeni yeni gelişiyor. Bu nedenle,
30 Eylül- 03 Ekim 2010 tarihleri arasında düzenlenen Helal ve Sağlıklı
Ürünler Fuarı'nın, sektörün Türkiye'deki
gelişiminde bir sıçrama tahtası etkisi
yapması bekleniyor.
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Öznesil, 'Helal Gıda Sertifikalı'
üçüncü piliç markası oldu
Malatya'nın beyaz et üreticisi Öznesil, Dünya Helal Konseyi'nin
üyesi olan Gıda ve İhtiyaç Malzemeleri Denetleme ve
Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES)'nden helal
gıda sertifikası aldı.

Ö

znesil ile birlikte GİMDES'ten
helal gıda sertifikası alan
firmaların sayısı 58'e
ulaştı. Öznesil Piliç
Yönetim Kurulu Başkanı
Muzaffer Erşan,
Türkiye'nin helal gıda
sertifikasına sahip üç
entegre tavukçuluk
firmasından biri
olduklarını belirterek, insanlara güvenli, huzurlu ürün sunduklarını söyledi.
Sertifika için 3 ay
önce başvuru yaptıklarını anlatan Erşan,
"Öznesil olarak bugüne kadar kesim ve
işleme konusunda, insanların gönül rahatlığıyla
tüketebileceği üretim
anlayışıyla, İslami usullere uygun çalışma hassasiyetimizi her zaman en
üst düzeyde tutuk. Bu
sertifika ile öncelikle hassasiyetlerimizi tescil
ettirdik. Ayrıca, ihracat
faaliyetlerinde elimizi
güçlendiren bir belgeye

kavuştuk. Sertifikamızı
aynı zamanda Dünya
Helal Konseyi'nin üyesi
olan GİMDES'ten alarak
belgemize uluslararası
tescil kazandırdık.
Amacımız bu sertifika ile
uluslararası pazarlarda
var olan prestijimizi daha

da artırmak" dedi.
Sektördeki en büyük
sıkıntının enerji fiyatlarının yüksekliği olduğunu
vurgulayan Muzaffer
Erşan, şöyle devam etti:
"Bizim daha rahat ihracat yapabilmemiz için
enerji fiyatlarının düşmesi gerekiyor. Sektör olarak rekabet halinde olduğumuz ülkelere oranla

Şifa Yemek, Helal
Gıda sertifikası aldı

T

Türk girişimcileri olarak
enerjiye daha fazla ücret
ödüyoruz. Enerji fiyatları
düşerse işletme giderlerimizle birlikte bize yem
tedarik eden üreticilerin
de masrafları düşecek.
Üretim ve fiyat dünya
piyasalarına göre ülkemizde sıkıntılı. Ülke
olarak piliç etini
diğer ülkelere göre
daha pahalıya satıyoruz."
Kırmızı etin pahalanmasıyla insanların
beyaz ete olan ilgilerinin daha da arttığına dikkati çeken
Erşan, "Kırmızı etteki
fiyat artışıyla birlikte
beyaz ete talep yüzde 25
oranında talep arttı. Bu
tamamen fiyata endeksli
değil. Vatandaşlar daha
sağlıklı ürünleri tercih
ediyor. Beyaz etin hem
vitamin değeri yüksek
hem de kolesterol oranı
düşük. Bu yüzden de
talep her gecen gün artıyor" diye konuştu.

ürkiye'de, ihracata
dönük, helal ürün sertifikası veren Gıda ve İhtiyaç
Maddeleri Denetleme ve
Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi
Büyüközer, Şifa Yemek A.Ş. Genel Müdürü Fahri Yükseldi'ye "Helal Gıda
Sertifakası"nı takdim etti. Büyüközer, Şifa Yemek A.Ş.'nin özellikle et ürünlerinde helal gıda sertifikası almasından heyecan duyduğunu belirterek, "Çünkü
nitrit ve nitrat gibi katkı maddeleri kullanılmıyor. Özellikle et ürünlerinde helal
ve sağlıklı şartlarda kesim ve üretim yapılıyor" diye konuştu.
Son yıllarda et ürünlerinde 'helal gıda sertifikası' öneminin çok daha fazla
ortaya çıktığına dikkat çeken Büyüközer, "Domuz gribi, kuş gribi ve deli dana
gibi hayvan hastalıkları, hayvanların hormonları ve genleriyle oynanması sonucu baş gösteriyor. Helal gıdanın dünyada yaygınlaşmasıyla bu tarz hastalıkların önünün alınabileceğine inanıyorum" dedi.
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Godiva'ya
Helal Gıda
sertifikası

2

008 yılı başında Türkiye'nin
gıda sektöründeki lider
kuruluşlarından Ülker Grubu'na
bağlı Yıldız Holding tarafından
satın alınan, dünyanın sayılı çikolata markalarından Godiva, ABD ve
Belçika'da üretilen ürünleri için,
helal gıda sertifikası aldı.

“

Dünyanın sayılı
premium çikolata markalarından Godiva'nın sertifikası, merkezi ABD'nin
Chicago kentinde bulunan, dünyanın en büyük
helal gıda sertifikası kuruluşu olan Amerika İslami
Gıda ve Beslenme Konseyi
(IFANCA) tarafından
onaylandı”

Godiva yetkililerinden alınan
bilgiye göre, Godiva ürünlerinin
IFANCA mührü taşımasına izin
verildiği belirtilirken, IFANCA sertifikasının her yıl yenileneceği kaydedildi. IFANCA Helal Gıda
Sertifikası'nın,
Godiva'nın
ABD ve Belçika'da üretilerek tüm dünyada tüketicilere sunulan
ürünleri için
verildiği de
vurgulandı.
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Ülker Alman ortağıyla çay
pazarına iddialı giriş yapıyor
Ülker Grubu'nun çatı kuruluşu olan Yıldız
Holding ve çay sektöründe 100 yıllık bir
tecrübeye sahip olduğu belirtilen Alman
Laurens Spethman Holding ortaklığı ile
kurulan Milford-Yıldız, en iyi Türk çayını
yaratma iddiasıyla Obaçay'ı yenileyerek çay
pazarına giriş yaptı. 10 bin ton çay üretim
kapasitesiyle pazara giren Milford-Yıldız,
beş yıl içerisinde yüzde 10 pazar payı ve
yıllık 16 bin ton satış hedefliyor.

M

ilford-Yıldız
ve yeni
Obaçay'ın
tanıtımı için İstanbul'da
düzenlenen basın toplantısında konuşan Milford-Yıldız
Genel Müdürü Erhan Batuk,
Milford-Yıldız'ın çay sektöründe 100 yıllık bir tecrübeye sahip Laurens Spethman
Holding (LSH) ile
Türkiye'nin öncü gruplarından Yıldız Holding'in sinerjisiyle doğduğunu ve Türk çay
pazarının yenilikçi ve güçlü
bir oyuncusu olacağını belirtti. Obaçay'ı Türk insanının
çay markası yapacaklarını
kaydeden Batuk, 5 yıl içinde
yüzde 10 pazar payı ve yıllık
16 bin ton satış hedeflediklerini söyledi.
Erhan Batuk "Ortaklık
yapımızda yüzde 65'lik bir
payla LSH büyük hissedar.
Kuruluş sermayemiz 27 milyon TL, üretim kapasitemiz
yıllık 10 bin ton. Sakarya
Hendek'te fabrikamız,
Akyazı'da depo ve paketleme
tesisimiz, Trabzon Arsin'de
ise depo ve harmanlama ünitemiz bulunuyor" bilgisini
verdi.
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Milford-Yıldız'ın gücünü
araştırma ve geliştirme çalışmalarından aldığını, pazarda
da bu gücüyle farklılaşacağını anlatan Erhan Batuk,
Trabzon Arsin'deki Ar-Ge
departmanında LSH ekibi ile

“

birlikte Türk ve dünya harmanları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Batuk sözlerine
şöyle devam etti:
"Ortağımız LSH asırlık
çay tecrübesi, Ar-Ge alanındaki güçlü yatırımları ile

Ortaklık yapımızda yüzde 65'lik
bir payla LSH büyük hissedar. Kuruluş
sermayemiz 27 milyon TL, üretim kapasitemiz yıllık 10 bin ton. Sakarya Hendek'te
fabrikamız, Akyazı'da depo ve paketleme
tesisimiz, Trabzon Arsin'de ise depo ve
harmanlama ünitemiz bulunuyor”

çalışmalarımıza kuvvet katıyor. Tecrübeli, uzman ve
güçlü kadromuzla çay pazarında iddialıyız. Her biri 5
ila 7 yıl arasında yoğun bir
eğitimden geçen LSH
uzmanları, Arsin'deki merkezimizde Obaçay ekibi ile bir
takım halinde çalışıyor. Bu
takım her gün en az 30
tadım yapıyor;
Karadeniz'deki 15 farklı çay
üreticisinden farklı özelliklerde 45 çeşit çay satın alıyor. Dökme çayda yüzde 100
Türk çayı kullanılıyor. Poşet
çayda ise, Türk çayı, Seylan
ve Kenya çayları ile harmanlanıyor. Bütün bunların üstüne Yıldız Holding'in gıda
sektöründeki tartışmasız tecrübesini ve güçlü dağıtım
ağını değerlendirme imkânına sahip şanslı bir firmayız
ve iddialıyız."

Rakamlarla
Çay Sektörü
-Dünya çay pazarı büyüklüğü
18 milyar Dolar
-Dünya çay tüketiminin
yüzde 97'si siyah, yüzde 3'ü
yeşil çaydan oluşuyor.
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-Dünyada 30 ülkede çay
yetiştiriliyor. Toplam üretimin yüzde 80'i Asya'da gerçekleşiyor.

sonra en çok tüketilen içecek.
-Hanelerin yüzde 95'inde çay
tüketiliyor.

-Türkiye dünyanın en büyük
beşinci çay üreticisi, dünya
üretiminin yaklaşık yüzde
6'sını karşılıyor.

-Nüfusun yüzde 96'sı her gün
çay içiyor.

-Çin ve Hindistan'ın ardından
Türkiye, en çok çay içilen
üçüncü ülke.

-Türk tüketicisi siyah çayın
yüzde 95'ini dökme çay,
yüzde 2'sini fincan poşet ve
yüzde 3'nü demlik poşet
olarak tüketiyor.

-Türkiye'de günlük 245 milyon bardakla çay, sudan

-Türkiye’de çay demlemeleri-

nin yüzde 80'i musluk
suyuyla yapılıyor,
-Türk kadınlarının yüzde 31'i
demlemeden önce çayı yıkıyor. Her üç ev kadınından
biri farklı çayları harmanlıyor.

ünyanın en ünlü lüks çikolata markalarından Godiva'yı
satın alan, ciklet, içecek, baharat ve
atıştırmalık sektörlerinde de uluslararası devlerle çeşitli ortaklıklara imza
atan Ülker, yönünü eğitime çevirdi.
Markanın çatı kuruluşu Yıldız
Holding'in 80 üst düzey yöneticisi,
meşhur işletme okulu Insead'ın
Mentor Danışmanlık işbirliğiyle özel
olarak hazırladığı Liderlik Gelişim
Programı'nda eğitim almaya başladı.
Yurtiçi ve yurtdışındaki atılımlarıyla
uluslararası bir gıda devi olma yoluna

EYLÜL - EKİM 2010

-2009'da Türkiye'de siyah
çay pazarı, bir önceki yıla
göre yüzde 15 büyüyerek,
212 bin tona ve 2,15 milyar TL değerinde bir hacme
ulaşmış durumda.

- Kişi başına düşen yıllık
tüketim 3 kg, bir başka
hesapla 1.250 bardak.
-Türkiye'de 200 bin çay üreticisi ve 300'e yakın işleme
- paketleme tesisi bulunu-

Devlerle ortak olan Ülker
yöneticilerini liderliğe hazırlıyor

D

yor. 758 bin dekar alanda
çay tarımı yapılıyor.

giren holding, eğitim programıyla
yöneticilerini küresel liderliğe hazırlıyor. Yıldız Holding'in İnsan
Kaynakları, Hukuk, Satınalma ve
Tedarik Zinciri Grup Başkanı Melih
Özuyar, artık global
ölçülerde çalışan bir
firma olduklarını belirterek, "Eğer bir aksilik
olmazsa, büyüdüğümüzden çok daha
fazla büyüyeceğiz" diye konuştu.
Özuyar, liderlik gelişimi programıyla geleceği öngörmek, rekabet
avantajlarını yenilemek, liderliklerini

sürdürmek ve dünya ile aynı hızda
değişimi yakalamayı amaçladıklarını
aktardı. Özuyar'ın verdiği bilgiye göre
Yıldız Holding'in toplam 22 bin 500
çalışanı var. Bunun 6 bini yurtdışında
görev yaparken, sadece Godiva'da 4
bin personeli bulunuyor. Grubun
Türkiye dışında 7 ülkede üretim tesisleri, 5 ülkede de bölgesel satış ofisi
yer alıyor. Şirketin Cargill (endüstriyel şeker-Amerikan),
Kellogg's (kahvaltılık
atıştırmalık-Amerikan),
Hero (bebek yiyecekleri-İsviçre), LSH (çay-Alman),
Gumling (sakız-Danimarka) ve EGG
(meyve suyu-Alman) gibi uluslararası
gıda şirketleriyle de ortaklığı bulunuyor.
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Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balından bu yıl bir tonun üzerinde üretim gerçekleştirildi.

Anzer balı üretiminde
bu yıl rekor kırıldı
yıl hava şartlarının oldukça elverişli gitmesi ve yaylaya fazla küçükbaş hayvan
çıkmaması sonucu bir tonun üzerinde
Anzer balı üretildi, bu son 10 yılda
yapılan en yüksek üretimdir" diye
konuştu.

A

nzer Ballı Köyü Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi
Başkanı Şükrü Çatır, yaptığı açıklamada, Anzer balının 3 bin ile 3
bin 500 rakım arasındaki yaylada
150'den fazla arıcı tarafından yaklaşık
3 bin kovanda üretildiğini belirtti.
Anzer Yaylası'nda geçen yıl havaların çoğunlukla sisli ve yağışlı olmasından dolayı yok denecek kadar az bal
üretilebildiğini ifade eden Çatır, kooperatif aracılığı ile tescillenmesi için balı
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü'ne analize gönderdiklerini ifade ederek, "Burada yapılan polen
analizi sonucu balın Anzer Yaylası'nda
üretilip üretilmediği belirleniyor. Geçen
yıl yapılan tahlil sonucu 150 kilogram
bal tescillenmişti. Balın az olması nedeniyle talebi karşılayamamıştık" dedi.

“Tescillenen balları
mühürleyerek kilogramı
550 liradan sipariş aldığımız
adreslere göndereceğiz.
Arı sütü ve poleni ise 750
liradan satılacak”
Kooperatif Başkanı Şükrü Çatır,
tahlil için ilk etapta 850 kilogram balı
üniversiteye gönderdiklerini belirterek,
''Tahlile gönderdiğimiz baldan ilk etapta
500 kilogram tescillenerek bize gönderildi. 350 kilogram daha tahlilden çıkmasını beklediğimiz bal var. Yayladaki
üreticimizin elinde yaklaşık 200 kilogram daha bal bulunuyor. Onları da
kooperatifimize ulaşınca tahlile göndereceğiz. Tescillenen balları mühürleyerek kilogramı 550 liradan sipariş aldığımız adreslere göndereceğiz. Arı sütü

ve poleni ise 750 liradan satılacak''
dedi.
Anzer balının pek çok hastalığa iyi
geldiğini, bu özelliğinin yöredeki endemik bitki örtüsünden kaynaklandığını ve
çoğunlukla tedavi amaçlı kullanıldığını
vurgulayan Şükrü Çatır, Anzer balı adı
altında piyasaya kaçak olarak sokulan
bal olduğuna dikkat çekerek şunları
kaydetti:
''İnternet sitelerinde veya herhangi
bir ilde bakkallarda Anzer balı adı
altında bal satılıyor. Hatta bizim belirlediğimiz fiyatın iki katına Anzer balı
diye bal satan bile var. Yarı fiyatına
mühürsüz ballar var. Bunların Anzer
balı olması mümkün değil. Balın marka
tescili ve satışı sadece kooperatifimiz
tarafından yapılmaktadır. Bayimiz yoktur. Üretilen ve tescil edilen balın miktarı ve satış fiyatı bellidir. Vatandaşlar
bu tür firmalara aldanmasın. Biz de bu
tür olayların önüne geçmeye çalışıyoruz.
Hukuki mücadelemizi başlattık.
Milletimizin kandırılmasını önlemek
istiyoruz.''

“Genellikle 20 Mayıs ile 20
Ağustos tarihleri arasında
havanın güneşli olması halinde yöreden yılda 300 ile 500
kilogram arasında bal elde
edilebiliyor”
Bal miktarının iklim şartlarına göre
değiştiğini ifade eden Çatır, "Genellikle
20 Mayıs ile 20 Ağustos tarihleri arasında havanın güneşli olması halinde
yöreden yılda 300 ile 500 kilogram
arasında bal elde edilebiliyor. Söz konusu tarihler arasında hava şartlarının
elverişli gitmesi halinde bol çiçek oluyor. Bu da bal miktarını artırıyor. Bu
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Çukurova’yı tahıl ambarı
yapan Sunar Grup, çiftçiyle
kol kola mısır hasadında...
Çiftçiyi her alanda destekleyen Sunar Grup, bu yıl
Çukurova Bölgesi’nden daha
çok mısır almayı hedefliyor...

Sunar Grup çiftçiyle kol kola
mısır hasadında

Ç

ukurova’nın bereketli topraklarında mısırın altın
rengiyle buluşmasında önemli bir rol oynayan
Sunar Grup, Türkiye’nin mısır üretiminin yüzde
45’ini sağlayan Çukurova Bölgesi’nde 40 yıldır çiftçi ile kolkola yürüyor. Çiftçiyi her alanda desteklediklerini belirten
Sunar Grup Direktörü Mevlüt Nacar, sanayicinin Çukurova
mısırına olan talebinin her geçen gün arttığına dikkat çekti.
Sunar Grup olarak bu yıl Çukurova Bölgesi’nden geçen yıla
göre daha fazla mısır almayı planladıklarını vurgulayan
Mevlüt Nacar, çiftçiyle dayanışma içinde çalışmanın üretime
katkıları hakkında şunları söyledi:
“Sunar, prensip olarak taşıma su
ile değirmen dönmeyeceğini bilir, bindiği dalı kesmemeyi hedefler. Örneğin,
Çukurova çiftçisinin yetiştirdiği mısır
olmazsa Sunar'ın buradaki faaliyetlerinin aksayacağı, en temel özelliğinin
anlamsız kalacağı ve en temel direğinin
yıkılacağı düşüncesi ile çiftçisini her
zaman korumuş kollamıştır. Çiftçisine
teknoloji, bilgi, hasat zamanında ürünün kolay nakliyesi, ticari şartlar dahilinde ödeme ve ürettiği mısırın depolanması konusunda elinden gelenin en iyisini yaparak destek olmaya çalışmıştır.
Sanayileşme süreci kazancın daima şirket içinde tutulup
yeni yatırımlara dönüştürülmesini hedeflemiştir. Böylelikle,
un ve yem, mısır işleme, yağ ve tarım faaliyetleri gösteren
tesislerimiz sürekli büyüme trendi içindedir. Bu da sürekli
yeni istihdam kapıları açmaktadır. Sunar Grup çiftçi dostu
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tavır ve politikalarıyla da bu tavrını netleştirmiş ve devamlı
destek olmuştur. Bunun yanı sıra tüketici boyutunda da
ürettiği yüksek kaliteli ürünlerini müşterilerine sürekli tedarik etmesi ile onların kalite, hizmet ve süreklilik bazında
güvenini hak etmiştir.”

Sunar Gıda, mısır piyasasında
bir ilke imza atıyor…
Çiftçi dostu Sunar Grup, sektörde ilkleri çiftçi ile tanıştırmaya devam ediyor. Mısır kurutma aşamasında yaşanan
sıkıntılara da çözüm bulmaya çalışan
Sunar Grup’un, özellikle mısır kurutma
ve çiftçiye destek verme konularında da
önerilerde bulunduğunu söyleyen Nacar,
tarladaki çiftçiden başlayarak sosyal
sorumluluk bilincinin eğitimler ya da
sözlü-yazlı bilgilendirmelerle tabana
yayılması gerektiğini kaydetti. Nacar
sözlerine şöyle devam etti:
“Kurutma sırasında uygulanan
sıcaklık ve süre çok önemli. Bu değişkenler mısırın özellikleri ve kurutmanın
özelliklerine göre tayin edilmelidir. Kurutma esnasında mısırın yanması, yem sektörü dahil bütün sektörlerin zarar görmesi anlamına gelir. Bunun sonucunda ise, doğal olarak
mısırın ticari değeri de azalır. Türkiye genelinde mısır
kurutma yöntemi yasal anlamda belirlenmemiş olduğundan,
bu uygulama kurutma yapanların insiyatifine bırakılmış
durumda. Bu konuya eğiliyoruz.”

57

Haberler

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Türkiye’nin en büyük marketi
TÜYAP’ta açılıyor
FOODist 2010 4. İstanbul Gıda
ve İçecek Ürünleri Fuarı,
TÜYAP Fuarcılık A.Ş. tarafından, T.C. Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı desteği ve GGD Gıda
Güvenliği Derneği, MASUDER
Maden Suyu Üreticileri Derneği, MEYED Meyve Suyu Endüstrisi Derneği, ORGÜDER
Organik Ürün Üreticileri ve
Sanayicileri Derneği, PAKDER
Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği, PDD Pirinç
Değirmencileri Derneği, TÜGİDER Tüm Gıda Dış Ticaret
Derneği ve TÜKSİAD Tüm
Kuruyemiş Sanayici ve İşadamları Derneği ile işbirliğiyle 9-12
Aralık 2010 tarihleri arasında
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Büyükçekmece İstanbul’ da
gerçekleştirilecek.

58

G

ıda ve içecek sektöründen
300’ün üzerinde lider firmanın bir araya geldiği
FOODist 4. İstanbul Gıda ve İçecek
Ürünleri Fuarı’nda sektör, yurtiçi ve
yurtdışından yeni ve nitelikli profesyonellerle buluşma fırsatı bulacaktır. Her
geçen gün gelişen ve değişen tüketim
ihtiyaçları çerçevesinde
şekillenen yeni ürün ve
ürün gruplarını tedarikçilere market konseptiyle sunan FOODist 2010
Fuarı, Avrasya’nın gıda
ve içecek konusunda en
önemli buluşma platformu olacak. Başta
Balkanlar, Karadeniz ülkeleri ve
Kafkasya, Avrupa, Batı ve Orta Asya,
Ortadoğu ve Kuzey Afrika olmak üzere
30 ülkeden 25 alım heyeti ve 25.000’
in üzerinde nitelikli ziyaretçinin beklendiği bu fuar firmalarımızın arzu
ettikleri iç ve dış pazarlarda büyüme
hedeflerine ulaşmalarına ve yeni müşteriler kazanmalarına olanak sağlayacaktır.

Kaliteli ve güvenli gıda üretimine
önem veren marka firmaları bir araya
getiren FOODist 2010 Fuarı’nda süt ve
süt ürünleri, et ürünleri ve hayvansal
gıdalar, soğutulmuş ve dondurulmuş
gıda ürünleri, un ve unlu ürünler,
makarnalar, şekerli ve çikolatalı ürünler, bisküviler, hububat ve baklagil
ürünleri, bitkisel
yağlar ve margarinler, zeytin ve zeytinyağı, alkolsüz ve
alkollü içecek ürünleri, çay ve kahve
ürünleri, hazır gıda
ürünleri, kuruyemişler, baharatlar, yaş
meyve ve sebzeler, arıcılık ürünleri,
bebek besinleri, organik ve doğal gıda
ürünleri, fonksiyonel gıdalar ve gıda
takviyeleri, gıda katkı ve yardımcı
maddeleri market konsepti ile sergilenecektir. Rekabetin sertleştiği pazar
ortamında firmaların yarışacağı bu
fuar rekabet gücü, üretim kapasitesi ve
ürün çeşitliliği alanında farklılığı ortaya koyacaktır.
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İSTBAKO Başkanı ve İSTESOB Yön. Kur. Üyesi
İsmail Keskin

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı
Fahri Özer

İstanbul Fırıncılar Odası, ekmek üretim ve satışıyla ilgili olarak
kamuoyunu bilgi ve bilinçlendirmek üzere afiş ve ilan çalışmaları
başlattı.

İ

zinsiz ve eksik gramajlı ekmek
üretimi yapan veya satan fırın
ve bakkalları uyarmak üzere
İstanbul Bakkallar Odası Başkanı
İsmail Keskin ile bir araya gelen
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı
Fahri Özer, 300 gramdan eksik gramajda ekmek üretmenin ve satmanın
yasak olduğunu söyleyerek, “Üretim

izinsiz fırınların ürettiği ekmeği satanlar ve sattığı ekmeği hangi fırından
aldığını belgeleyemeyen satıcılar 5179
sayılı kanunun 29. maddesine göre suç
işlemektedir” dedi.

“Önümüzdeki zamanlarda
tüm fırınlarımızı kamera sistemine geçireceğiz”
Bu fiili işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 5.723 Türk Lirası İdari para
cezasına çarptırılabileceğini ve eylemin
tekrarı halinde de cezanın iki kat artırılabileceğini söyleyen Özer, fırın ve
bakkallara seslenerek; “Ne kadar zor
ve ağır şartlarda çalıştığınızı bir meslektaşınız olarak biliyorum.
Kazancınızın ana sütü gibi hak ve alın
teriniz olduğundan eminim. Ancak
küçük bir dikkatsizliğin telafisi olmayan sonuçlar doğurabileceğini düşünerek, bakkal ve fırıncı kardeşlerimin
daha dikkatli olmasını bekliyorum.
Önümüzdeki zamanlarda tüm fırınlarımızı kamera sistemine geçireceğiz.
Unun depodan çıkışından ekmek olup
müşteriye verilişine kadar izleme yapı-
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labilecek. Fırınlarımızı
vatandaşımızın denetimine açıyoruz.
Vatandaşımızı da bu noktada denetim
görevini yapmaya davet ediyorum.”
dedi.
Sultangazi İlçe Tarım Müdürlüğü,
İstanbul Bakkallar Odası ve İstanbul
Fırıncılar Odası’nın işbirliği ile yapılan
Vatandaş – Bakkal – Fırın bilgilendirme çalışmalarını değerlendiren
İstanbul Bakkallar Odası Başkanı
İsmail Keskin, çalışmayı çok önemsediklerini ve bakkallar adına üzerlerine
düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.
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Gıda sektöründe son dönemde yaşanan sıkıntıların ardından Tarım
Bakanlığı radikal tedbirler almaya hazırlanıyor.

D

enetimlerde bazı sucuklarda at ve eşek eti çıkmasının yanı sıra yoğurtta
palm yağı görülmesine bir de bakterili
hamburgerlerin piyasaya sürüldüğü
iddiası eklenince Bakanlık, denetime
ağırlık verdi. Bundan böyle sağlıksız
gıda üreten firmalar teşhir edilecek.
13 Aralık 2010 tarihinden itibaren
sağlıksız gıda üretenlerin yanı sıra
tüketiciyi aldatmaya yönelik ürünleri
piyasaya süren firmaların isimleri de
açıklanacak. Örneğin yüzde 100 dana
eti diye satılan sucuktan hindi ve tavuk
eti çıkması halinde o şirketin ismi
kamuoyuna ilan edilecek.

“Denetimler sonrasında
gıda sağlığını tehdit eden
firmaların isimlerinin deşifre
edilmelerinin yanı sıra bu
şirketlere idari para cezası
kesilirken, gerekli görülmesi
halinde tesisleri kapatılabilecek. Firmalar hakkında
savcılığa suç duyurusunda
bulunulacak”
Koruma Kontrol Genel
Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin günlük 2
bin civarında denetim yapabildiğine
dikkat çeken Tarım Bakanlığı yetkilileri, sağlıksız ürünleri bünyesinde bulundurmasının yanı sıra tüketiciyi aldatmaya yönelik hareketlerde bulunan
tüm firmaları yakın takibe aldıklarını
kaydetti. Bakanlığa bağlı Koruma
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Kontrol Genel Müdürlüğü'nün her
geçen yıl gıda denetimleri artarken.
2009'da toplamda 330 binin üzerinde
denetim gerçekleştirildi. Aynı rakam
2002 yılında 30-35 bin civarında idi.
Et ve süt fiyatlarındaki artışın
ardından 4 bin 400 personel ile sahaya
inen Bakanlığın ilk tespitleri, vatandaşın sağlığının hiçe sayıldığını ortaya
koydu. İncelemelere göre bazı firmalar
et ve süt ürünlerinin yanında piyasaya
sağlıksız zeytinyağı da sürüyor.
Yoğurdun maliyetini ucuzlatmak ve
sertlik vermek için süt yağı yerine
palm yağı kullanılıyor. Düşük fiyata
satılan sucuk, salam, sosis ve hazır
köfte gibi et ürünlerine ise farklı maddeler ekleniyor. Pazar ve market raflarından yapılan denetimlerde yoğurdun
yanı sıra kaşarın da sağlıksız yöntemlerle piyasaya sürüldüğü tespit edildi.
Özellikle son dönemde okul kantinlerinde satılan ürünleri sıkı kontrolden
geçirdiklerini ifade eden üst düzey bir
Bakanlık yetkilisi, "Önümüzdeki
dönemde gıda denetimlerini daha da
artırıyoruz. Ufak tefek hatası olanları
öncelikli olarak uyaracağız. Ancak
sağlıksız gıda üretenlere ve tüketiciyi
yanıltanlara tahammülümüz yok. 13
Aralık'ta 5996 sayılı kanun yürürlüğe
giriyor. Kanunun altyapı çalışmaları
da devam ediyor. Mevcut yönetmeliklerin de değişmesi ile birlikte yanlış davranışta bulunan gıda şirketlerini ifşa
edeceğiz" dedi.

Türkiye’deki gıda temsilcilerinin yabancı partnerleri ile
buluştuğu ve güvenilirlik kodunun ana tema olduğu zirveye
bu yıl 1000’in üzerinde yerli ve
yabancı firma katılacak. İlgili
Bakanlıkların himaye gösterdiği zirveye 100‘ü aşkın STK
destek veriyor.

G

üvenilir Gıdanın gelişimine
katkıda bulunan örnek ve
öncü insanları, kurum, kuruluş ve
markaları teşvik etmek amacıyla
düzenlenen organizasyonda; başarılı
firmalar kendi kategorilerinde ödüllendirilecekler.
Geçtiğimiz yıl Tarım Köy işleri
Bakanlığı ve Ekonomize Dergisi
işbirliği ile düzenlenen I.Ulusal
Güvenilir Gıda zirvesi bu yıl Türkiye
Genç İş Adamları Konfederasyonu
(TÜGİK) başta olmak üzere birçok
kurum ve kuruluş tarafından da desteklenmektedir.
Rixos Grand Ankara’da düzenlenecek zirveye, ilgili bakanlar başta
olmak üzere milletvekilleri, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri katılacaktır.
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Albeni Tane Tane,
Albeni İnce İnce
Bisküvi, karamel ve çikolatanın mükemmel uyumundan oluşan
Ülker Albeni, şimdi iki farklı çeşidi ile tüketicilerin karşısında...
Yepyeni formatları ile Albeni Tane Tane ve Albeni İnce İnce ellerden düşmeyecek.
Albeni Tane Tane, farklı ambalajı ve ürün formatı ile eşsiz bir ürün. Yuvarlak taptaze bisküvi, üzerinde yumuşacık karamel ve benzersiz Ülker çikolatası ile Albeni Tane Tane, mükemmel Albeni uyumunun yeni şekli. Albeni Tane Tane’nin lezzet toplarını sevdiklerinizle rahatlıkla paylaşabilirsiniz.
Albeni uyumunu sevdiklerinizle paylaşmanız için incecik dört parça şeklinde üretilen Albeni İnce İnce
de keyifli anlarınızda yanınızda olacak.

First’ten Ferahlık Kristalleri
Dr. Oetker’den
geleneksel
Türk zerdesi
Geleneksel
lezzetlerimizden
Zerde, artık tüm
doğallığıyla Dr.
Oetker paketlerinde.
Hayatımıza kattığı kolaylıklarla
tanıdığımız Dr.
Oetker’in piyasaya sunduğu
Zerde de tüm
diğer ürünleri
gibi zahmetsizce hazırlanıp, çok
kısa bir sürede yemeye hazır hale
geliyor. İçeriğinde pişirilmiş
pirinç, çam fıstığı ve kuş üzümü
bulunan zerde, isteğe göre tarçın,
fıstık, nar, ceviz veya badem ile
süslenebilir. Afiyet olsun..

Yumuşak kıvamı, aroması ve bitmeyen lezzetiyle sakız çiğneme keyfini
doruklara çıkartan First Sensations ailesine yeni lezzetler katıldı. First
Sensations Nane Gizemi ve First
Sensations Limon Gizemi.
Sadece First Sensations’a özel zarf
tipi ambalajıyla taşıması kolay, paketin
içindeki özel kağıdıyla hijyenik olan
sakızlar, stil sahibi kişilerin vazgeçilmezi
olacak. Şeker içermeyen, tatlandırıcılı
First Sensations Nane Gizemi ve First
Sensations Limon Gizemi uzun süreli lezzet ve kalıcı ferahlık sağlayacak.

Saray’dan Bir Cevher
Farklı damak tatlarına yanıt veren Saray, Cevher markasıyla fındık kremalı çikolata ve Hindistan
cevizli krema dolgulu çikolata çeşitlerini tüketicinin
beğenisine sundu.
Damakta eşsiz tatlar bırakan Cevher çikolata
gurubunun fındık kremalı çikolatası kırmızı, Hindistan cevizli krema dolgusu ise mavi renkli şık ve
eğlenceli ambalajlarıyla da neşenize neşe katacak.

Fresh’n Soft ile Hijyen
Türkiye’nin kişisel bakım ve ıslak mendil alanında öncü firması, Fresh’n
Soft markasıyla %100 doğal pamuktan üretilmiş ve kulak temizliği için özenle
tasarlanmış kulak çubukları tüketicilere hijyenik ve pratik çözümler sunuyor.
Dermatolojik olarak test edilen ve kulak için hazırlanmış pamuklu uç başlığı ile
Fresh’n Soft kulak çubukları kulak yapısının doğal kıvrımına uygun tasarlanmıştır. Bu
sayede de hassas ve hijyenik bir bakım sağlıyor. 100 ve 200 adet’lik ambalajlarda
tüketiciye sunulan Fresh’n Soft kulak çubuklarını hijyenik kulak temizliği ve kulak
sağlığınız için rahatlıkla tercih edebilirsiniz…
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Nesquik Kek ve Nesquik Bisküvi
Çikolata uzmanı Nestlé, Nesquik markası ile Türkiye’nin ilk çocuklara özel
kek ve bisküvisini tüketicilerinin beğenisine sundu.
Çocuklar için sağlıklı lezzetler üretmeyi ilke edinen Nesquik’in keki,
Türkiye’deki ilk tam tahılla yapılmış kek olma özelliğini taşıyor. Ayrıca Nesquik
Kek ve Nesquik Bisküvi’nin 1 paketinde 1 bardak süte eşik miktarda kalsiyum
bulunuyor.
Nestlé güvencesi ve kalitesiyle yıllardır Türkiye’de çocukların sağlıklı büyüme
serüvenine ortak olan Nesquik’in yeni ürünleri benzersiz lezzetleri ile çocukların
kalplerini fethederken, besleyici içeriğiyle de annelerin güvenini kazanacak.
Nestlé’nin yepyeni ürünleri; Nesquik Kek ve Nesquik Bisküvi 50 kuruşluk fiyatıyla raflarda yerini aldı.

SuperFresh lezzetli börek çeşitleri
SuperFresh’in yeni ürünü tepsi
böreği, tüm hanımları ve beyleri zahmetli bir
işten kurtarıyor.
SuperFresh’in
tereyağlı milföy hamuru
ise, mutfakta
marifetli
hanımlar için
özel olarak
hazırlandı.
Türk sofralarının vazgeçilmezi olan börek
için artık saatlerce uğraşmaya

gerek yok. SuperFresh’in börek kategorisindeki aile boyu “Peynirli Tepsi
Böreği”, anne eliyle açılmış lezzette
çıtır hamur ve içi zengin peynir dolgusu ile sofralarınızın baştacı olacak.
SuperFresh’in dondurulmuş gıda kategorisindeki inovasyon hedefleriyle örtüşen yeni ürünü “Tereyağlı Milföy
Hamuru” ise, artık daha
lezzetli
börekler ve
hamur işleri
için ev
hanımlarının
en büyük
yardımcısı
olacak.

Akıllı çözüm: Mini Solo
Solo, “Akıllı Çözümler” serisinin son
ürünü olan Solo mini Tuvalet Kâğıdı’nı piyasaya sundu. Açılır-kapanır hijyenik pakette sunulan solo mini, pratik kullanımlı ve yumuşak
dokuludur. Çocuklu anneler, dışarıda tuvalet
kağıdı bulamayanlar ya da umuma açık yerlerdekileri kullanmak istemeyenler ve sık seyahat
edenler için ideal bir ürün olan solo mini ile
hijyen artık çantalarda...

Duru
Gourmet
ailesinin yeni
üyeleri
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Duru Gourmet Gurme Karamela Şekeri
Duş Jeli
Karamel özü, karşı
konulmaz karamela şekeri kokusu ve cildi besleyen gliserin.
Karamela Şekerinin iştah kabartan görüntüsü ile duş jeli keyfi...

Dark
&Light
Anı Bisküvi her anın
tadını çıkartmanız için
kakao kremalı mozaik bisküvisi raflarda yerini aldı. İçi
enfes kakao kremasıyla dolu
olan bisküvi, çikolata severlere bisküvinin en tatlı halini
sunuyor. Dark%Light markasıyla 170 gr.lık torba ambalajının yanı sıra 66 gr, 44 gr
ve 33 gr.lık paketleride
rahatlıkla bulabileceğiniz
bisküvi hayatın her anında
ağzınızı tatlandıracak.
Çikolata ve bisküvinin
mükemmel uyumu, ''Dark &
Light''

Duru Gourmet Gurme Vişneli Turta Duş Jeli
Vişne özleri, taptaze vişneli
turta kokusu ve cildi besleyen gliserin. Vişnenin görkemli lezzeti Duru
Gourmet Duş Jeli Vişne Turta ile
banyonuza geliyor. En lezzetli duş
jeli keyfi.
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TBMM Başkanı Mehmet
Ali Şahin, gıda başta
olmak üzere kaynakların
adaletsiz paylaşımının,
dünya barışını tehdit eden
birçok küresel sorunun da
temelini oluşturduğunu
söyledi.

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin:

“Adaletsiz paylaşım dünya
barışını tehdit ediyor”

Ş

ahin, Ottava'da, Kanada
Parlamentosu Senato Genel
Kurulunda düzenlenen Gıda
Üretimi ve Dağıtımı konulu G-20
Ülkeleri Parlamento Başkanları
Toplantısının 'Barış ve Gıda Güvenliği
İçin Yeni Paradigmalar' başlıklı oturumunda bir sunum yaptı.
Günümüzde, küresel ekonomik krizin etkisiyle daha da tehlikeli hale
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gelen sorunlarla yüzleşildiğini ifade
eden Şahin, bu sorunların en önemlilerinden birinin gıda güvenliği olduğuna
işaret etti.

Her 5 saniyede bir çocuk,
yılda ise 6 milyon çocuk açlık
yüzünden ölüyor
Dünyada, açlık ve gıda krizinin
giderek artış gösterdiğini anlatan

Şahin, yaklaşık 1 milyar insanın açlıkla mücadele ettiğini, her 5 saniyede bir
çocuğun, yılda ise 6 milyon çocuğun
açlık yüzünden hayatını kaybettiğine
dikkati çekti.
Gıda krizinin yoksul halklar üzerindeki etkisinin kaygı verici düzeylere
ulaştığını kaydeden Şahin, bu durumun
birçok ülkede sosyal huzursuzluklara
ve siyasi istikrarsızlığa neden olduğunu
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dile getirdi. Şahin, “Bir tarafta 1 milyarı aşkın insan yetersiz beslenirken,
diğer taraftan dünyadaki obez insan
sayısı 1 milyar 87 milyonu bulmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından
belirlenen bu rakam yeryüzü nüfusunun
yüzde 28'ini ifade etmektedir.

Her insanın sağlıklı bir şekilde
yaşayabilmek için her zaman yeterli ve
güvenli gıdaya ulaşma hakkı olduğunu
belirten Şahin, güvenli ve yeterli gıdanın, eğitim, sağlık, barınma gibi en
temel evrensel bir hak olduğunu söyledi. Bu hakkın aynı zamanda barış ve
huzurun da garantisi olduğuna işaret

“Obezite sorununun çözümü için 1,4 trilyon doları
bulan büyük bir sektör
oluşmuştur. Dünya kozmetik pazarı ise 250 milyar
dolarlık düzeye ulaşmıştır”
Bugün dünyada aşırı beslenmenin beraberinde getirdiği obezite
sorununun çözümü için 1,4 trilyon
doları bulan büyük bir sektör oluşmuştur. Dünya kozmetik pazarı ise
250 milyar dolarlık düzeye ulaşmıştır. Yine dünya genelinde israf
edilen gıda miktarı 48,3 milyar
doları, su miktarı da 40 trilyon litreyi bulmaktadır.
Baş döndürücü bir hızla gelişen
teknolojiye rağmen insanlığın ortak
suçu olarak gördüğüm açlık sorununu çözemeyen dünya, silaha ve
askeri harcamalara 2009 yılında
1,5 trilyon doların üzerinde kaynak
aktarmıştır.
Tüm dünya, daha doğduğu anda
açlık, susuzluk ve yoksullukla yüzleşmek zorunda kalan çocukların
çaresizliğini gidermek için elbirliğiyle
daha güçlü ortak çabalar göstermelidir” dedi.

eden Şahin, “Biz, Türkiye olarak,
küresel kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi yolunda gıda güvenliğinin en

fazla ağırlık verilmesi gereken konular
arasında yer alması gerektiğine inanmaktayız” dedi.

“Böylesine büyük çaplı
bir felaket karşısında başta
uluslararası kuruluşlar ve
ülkeler olmak üzere tüm
insanlık Pakistan'ın
yanında yer almalı”
Şahin, tarımda kendi kendine yeterliliğin sürdürülmesi
bakımından avantaj sahibi olan
Türkiye'nin, gıda güvenliği
konusunda zor durumda kalan
ülkeler için önemli gıda yardımlarında bulunduğunu ifade etti.
Pakistan'da yaşanan sel
felaketi nedeniyle yeni bir
insanlık sınavıyla karşı karşıya
kalındığını belirten Şahin,
'Böylesine büyük çaplı bir felaket karşısında başta uluslararası kuruluşlar ve ülkeler olmak
üzere tüm insanlığın Pakistan'ın
yanında yer almasını, gereken
yardımlarda bulunmasını hepimizin ortak sorumluluğu olarak
değerlendiriyorum' diye konuştu.
Gıda güvenliği konusunda
daha fazla ilerleme kaydedilmesinin, uluslararası alanda ortak
eylemleri gerektirdiğine dikkati
çeken Şahin, uluslararası toplumun birinci önceliğinin en zayıf kesimlere gıda ulaştıracak acil tedbirlerin
alınması olması gerektiğini söyledi.

“

Bir tarafta 1 milyarı aşkın insan yetersiz beslenirken, diğer
taraftan dünyadaki obez insan sayısı 1 milyar 87 milyonu bulmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen bu rakam yeryüzü
nüfusunun yüzde 28'ini ifade etmektedir”
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Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO),
yayımladığı yıllık raporda,
dünyadaki aç insan sayısının, bu yıl itibarıyla 925
milyon kişiye inmesinin
beklendiğini açıkladı.

Dünyada aç insan sayısında ilk
kez düşüş yaşanacak

R

aporda ayrıca
son 15 yılda ilk
kez bir düşüş
yaşandığı vurgulandı.
2009'da 1 milyar 23 milyonu bulmuş olan aç insan
sayısında, bu yıl itibarıyla
ekonomik koşullardaki iyileşme ve gıda fiyatlarındaki
azalma neticesinde yüzde
9,6'lık bir düşüş gözleneceği
belirtildi.

“Hükümetler, tarım
yatırımlarını desteklemeli, sosyal yardım
ve güvenlik ağlarını
genişletmeli, ayrıca
kırsal bölgelerdeki
yoksullara gelir kaynağı oluşturacak faaliyetlere ağırlık vermelidir”
66

FAO Genel Müdürü
Jacques Diouf, Roma'da yıllık raporun açıklanması vesilesiyle düzenlediği basın toplantısında, sayıdaki düşüşe
rağmen açlığın halen ciddi
bir sorun olmaya devam ettiğine işaret ederek, "Son yıllarda yaşanan gıda ve finans
krizi büyük oranda geride
bırakılmış olmasına karşın,
yarım milyarın üzerinde
insanın halen açlıkla boğuşması, yapısal ve derin bir
sorunla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" dedi.
Diouf, "Hükümetler, tarım
sektöründeki yatırımları desteklemeli, sosyal yardım ve
güvenlik ağlarını genişletmeli, ayrıca kırsal bölgelerdeki
yoksullara gelir kaynağı
oluşturacak faaliyetlere

ağırlık vermelidir" diye
konuştu.

FAO bünyesindeki
kurumlardan Uluslararası
Tarımsal Kalkınma Fonu
(IFAD) tarafından hazırlanan raporda, açlık sorununun yüzde 98'inin kalkınmakta olan ülkeleri etkilemekte olduğuna da işaret

edildi. Açlık sorunuyla boğuşan insanların üçte ikisinin 7
ülkede (Bangladeş, Çin,
Kongo, Etiyopya, Hindistan,
Endonezya ve Pakistan), geri
kalan bölümünün ise Çin ve
Hindistan'da yaşadıkları da
kaydedildi. FAO yetkilileri,
dünyadaki aç insan sayısının
2015'te 400 milyona indirilmesinin hedeflendiğini de
belirttiler.

“Açlık sorunuyla
boğuşan insanların
üçte ikisi 7 ülkede
(Bangladeş, Çin,
Kongo, Etiyopya,
Hindistan, Endonezya ve Pakistan), geri
kalan bölümünün ise
Çin ve Hindistan'da
yaşıyor”
EYLÜL - EKİM 2010
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Şalgam suyunun gitmediği yer
kalmayacak!
1997 yılında Adana’da faaliyete geçen ve
Türkiye'de şalgam suyu üretiminin yüzde
93'ünü gerçekleştiren Doğanay Gıda A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Doğanay,
“Türkiye'de şalgam suyunun gitmediği kent
kalmadı, dünyada da kalmayacak” dedi.

D

oğanay, 28 bin metre kare alana kurulu fabrikalarında ürettikleri şalgam suyunu Türkiye'nin
çeşitli illerine kurdukları bölge müdürlükleri aracılığı ile pazara sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“

Geçen yıl 1 milyon 170 bin litre şalgam
suyu ihracatı yaptık. Bu yıl ise bu rakamı 1
milyon 600 bin litreye çıkarmayı hedefliyoruz. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, şalgama talebi tanıtımda da etkili oluyor

''Türkiye'deki toplam şalgam üretiminin yüzde 93'ünü karşıladığımız gibi aralarında Avrupa ülkeleri, Japonya ve Suudi
Arabistan'ın da bulunduğu 21 ülkeye ihracat yapıyoruz. Geçen
yıl 1 milyon 170 bin litre şalgam suyu ihracatı yaptık. Bu yıl
ise bu rakamı 1 milyon 600 bin litreye çıkarmayı hedefliyoruz. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, şalgama talebi tanıtımda da etkili oluyor. Biz de bu artışı göz önüne ala-
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rak çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Günde 180 bin
litre şalgam suyu üretiyoruz ama yetmiyor, kapasite artışına
gideceğiz. Türkiye'de şalgam suyunun gitmediği kent kalmadı,
dünyada da kalmayacak''

“

Şalgam suyu vücut için doğal ilaç görevi görüyor. Şalgam suyunun en önemli ham
maddesi havuç A vitamini deposu. Bu özelliğiyle göz sağlığına faydası bilimsel olarak
kanıtlanmış”

Fabrikalarında şalgam suyunun yanı sıra limonata, limon
suyu, limon sosu, üzüm ve elma sirkesi üretimi de yaptıklarını
bildiren Doğanay, iç piyasada da ihracatta da en büyük satışı
şalgam suyuyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Şalgam suyunun asitli içeceklere göre daha sağlıklı olduğunu ifade eden Doğanay, şöyle devam etti:
''Şalgam suyu vücut için doğal ilaç görevi görüyor.
Şalgam suyunun en önemli ham maddesi havuç A vitamini
deposu. Bu özelliğiyle göz sağlığına faydası bilimsel olarak
kanıtlanmış. Mide ve karaciğere de faydalı. Sindirimi kolaylaştıran şalgam suyu, B grubu vitaminleri de içeriyor.
Kalsiyum, potasyum ve demir yönünden zengin. Afrodizyak
özelliği de vardır. Fazla kiloların atılmasına yardımcı oluyor,
insanları rahatlatarak stres attırıyor. Yaz-kış içilmesi önerilen
şalgam suyu, hücre yenileyici özelliği ile de biliniyor. Özellikle
kış mevsiminde grip hastalığına karşı da doğal bir ilaç''.
Doğanay, şalgam suyunun ham maddesi olan mor havuçta
bol miktarda şeker bulunduğunu ifade ederek, ''Ancak mayalanma yoluyla bu şeker sıfırlanıyor. Bu nedenle şalgam, şeker
hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği bir içecektir'' dedi.

67

Gıda ve Sağlık

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Berna Ertuğ
yaptığı yazılı açıklamada, nikotinin kaybettirdiklerini geri kazanmanın yolları hakkında
bilgi verirken, sigarayı bırakmak isteyenlere önerilerde bulundu.

Sigara içenler meyve ve sebze
tüketimini artırmalı

E

rtuğ, sigara içimine bağlı
gelişen hastalıklardan dolayı
yaşamını kaybedenlerin sayısının giderek arttığını belirterek, sigara
içiminin toplum sağlığını etkileyen en
önemli etkenlerden biri haline geldiğini
bildirdi. Sigaranın zararlı etkilerinin
önüne geçmek için başta sigara kullanmamak gerektiğini vurgulayan Ertuğ,
sağlıklı beslenerek de sigarının olumsuz
etkilerinin azaltılabileceğini kaydetti.
Sigara kullanımının, vücutta hücrelerin
hasar görmesine ve hücre ölümüne
sebep olan serbest radikallerin oluşmasına neden olduğunu vurgulayan Ertuğ,
açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Nikotinin beyin ve sinir
sistemi üzerine etkisi
“Bu serbest radikaller, vücutta doku
hasarına, hücre yaşlanmasına ve hücre
ölümüne kadar giden süreçleri başlatıp
ilerletirler. Bu durum, gerek aktif içici
gerekse pasif içicileri tehdit eden bir
unsur olarak görülür. Kanda antioksidanların düşük olması, yaşlanma sürecini hızlandırdığı gibi şeker, kalp, kanser
gibi birçok kronik hastalığın ortaya
çıkışını kolaylaştırabilir.”
Sigaranın içinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunduğunu, nikotinin
beyin ve sinir sistemi üzerine baskılayıcı, uyuşturucu etkisi olduğunu anlatan
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Berna Ertuğ, nikotinin sindirimi yavaşlattığını, kalp atışlarını hızlandırdığını,
kan basıncını yükselttiğini, kanın pıhtılaşma riskini artırdığını ve organların
yeterli kan alımını engellediğini belirtti.
Sigara içenlerin vücut için gerekli antioksidan tüketiminin içmeyenlerden daha
fazla olduğunu ve C vitamini ile Beta
karotenden zengin sebze ve meyveleri
daha az tükettiğini belirten Ertuğ,
“Sigara içenlerin ve dumanına maruz
kalanların öncelikli olarak portakal,
kivi, limon, mandalina, domates, kuşburnu, havuç, kayısı ve yeşil yapraklı
tüm sebze ve meyve tüketimlerini de
artırmaları yaşam kaliteleri için mutlaka gerekli” dedi.
Sigarayı bırakırken kilo alma ve
iştah artmasının sık karşılaşılan bir

durum olduğuna da dikkati çeken
Ertuğ, önerilerini şöyle sıraladı:
“Sigarayı bırakmadan önce yakınlarınızdan size destek olmalarını isteyin,
ayrıca bir beslenme ve diyet uzmanına
bırakma dönemi ve sonrası nasıl beslenmeniz gerektiği konusunda danışın.
Düzenli spor yapmaya başlayın. Hem
kilo kontrolüne hem de nikotin eksikliğinden dolayı oluşabilecek huzursuzluk,
gerginlik, sinirlilik durumlarını önlemeye yardımcı olur. Sigara içmek istediğinizde isteğinizi baskılamak için yüksek
kalorili besinler yerine haşlanmış veya
çiğ sebze, meyve veya meyve suyu,
şekersiz ciklet tercih edin. Kafeinli içecekler sigarayı hatırlattığı için bu içeceklerden mümkün olduğunca uzak
durun, bunların yerine meyve suyu veya
bol su tüketin.”

“

Sigara içenlerin ve
dumanına maruz kalanların
öncelikli olarak portakal,
kivi, limon, mandalina,
domates, kuşburnu, havuç,
kayısı ve yeşil yapraklı tüm
sebze ve meyve tüketimlerini
de artırmaları yaşam kaliteleri için mutlaka gerekli”
EYLÜL - EKİM 2010
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Ucuz kolonyalar tehlike saçıyor
Uzmanlar, bazı üreticilerin
kolonyanın maliyetini düşürmek için etil alkol yerine,
sağlığa ciddi zararları olan
metil alkol kullandığı
yönünde uyarıyor.

Ü

çüncü kuşak kolonya üreticisi ve Sakarya Ticaret ve
Sanayi Odası (SATSO)
Sağlık Kuruluşları, Eczaneler ve
Parfümeri Ticareti Meslek Komitesi
Başkan Yardımcısı Murat Kılıç, yaptığı
açıklamada, kolonya üreticileri olarak
en büyük sıkıntılarının sahte ürünlerdeki
artış olduğunu söyledi.
Kaliteli kolonyalarda 'etanol' denilen
etil alkolün kullanıldığına dikkati çeken
Kılıç, ''Tam istenildiği gibi, distile edilmiş (arındırılmış) en kaliteli etil alkolü
kullanıyoruz. Bizim kullandığımız alkol
Fransız alkolüdür ve dünyanın parfümlerde kullanabileceği en güzel alkoldür.
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'Metanol' dediğimiz ise metil alkoldür.
Metil alkol de, içinde zehirli kimyasallar taşıyan, tamamen rafine edilmemiş
bir alkoldür. Özellikle de ucuz kolonyalarda kullanılır'' dedi.
Kolonya üretim maliyetini düşürmenin başka bir yöntemine de değinen
Kılıç, kolonyanın içindeki alkol oranını
düşürerek maliyetin azaltıldığını söyledi.

“

Metil alkolden yapılan
bir kolonyayı burnunuza çektiğinizde yüz binlerce hücrenizi öldürür. Hem kendinizin,
hem de çocuklarınızın bu
kolonyayı kullandığını düşündüğünüzde çok zararlı

Merdiven altı olarak tabir edilen,
yetki belgesi bulunmayan depolarda
üretilen kolonyaların da bulunduğunu
belirten Kılıç, tüketicilere kolonyayı bildikleri yerlerden almalarını önerdi.

Ucuz kolonyaların çocuklar için risk
oluşturacağına işaret eden Kılıç, “Metil
alkolden yapılan bir kolonyayı burnunuza çektiğinizde yüz binlerce hücrenizi
öldürür. Hem kendinizin, hem de çocuklarınızın bu kolonyayı kullandığını
düşündüğünüzde çok zararlı” diye
konuştu.
Kılıç, tüketicilerin kolonyada metanol kullanılıp kullanılmadığını anlama
şansı bulunmadığını vurgulayarak, kullanılan alkolün sadece kimyasal analizlerle ortaya çıkartılabileceğini kaydetti.
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Pınar Kido Çocuk Tiyatrosu

“Nasreddin, İnadın Sonu”
oyunu ile çocuklar için perdelerini
yeniden açıyor
Bugüne dek yaklaşık 3 milyon çocuğu tiyatro ile ücretsiz buluşturan Pınar Kido Çocuk Tiyatrosu,
24’üncü yılında yepyeni bir oyun ile perdelerini açıyor. Düzenlediği ücretsiz gösterimler ve turne
programları ile çocukların tiyatro sevgisini pekiştirmeyi amaçlayan Pınar Kido Çocuk Tiyatrosu, 9
Ekim 2010 tarihinde “Nasreddin İnadın Sonu” oyunu ile 2010-2011 sezonunu açıyor.

H

alk kahramanı ve mizah
ustası Nasreddin
Hoca’nın dilden dile,
ülkeden ülkeye ulaşmış, bugünün insanına göndermeleri olan fıkralarından
yola çıkılarak yazılan “Nasreddin,
İnadın Sonu” oyunu, izleyen çocuklara var olanın değerinin bilinmesi,
körü körüne zıtlaşmanın ve inatlaşmanın sonucunun ne tür kayıplara
sebep olduğunu anlatan bir hikâye ve
keyifli müziklerle sergileniyor.
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Simgelerle dolu bir anlatıma sahip
hikâyenin yanı sıra, 16 dans ve 21
şarkı ile zenginleşen oyun, çocuklar
için oldukça ilgi çekici ve keyifli öğeler taşıyor. Geleneksel köy seyirlik
oyunlarıyla fiziksel ve görsel tiyatronun bir sentezi olan oyun, klarnet,
saz, bendir, davul ve ritim sazlardan
oluşan bir orkestra tarafından destekleniyor.
Sergilediği her oyunda, çocuklara
tiyatro sevgisini aşılamanın yanı sıra,
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“Nasreddin, İnadın Sonu” oyunu, izleyen çocuklara var olanın değerinin bilinmesi, körü körüne zıtlaşmanın ve inatlaşmanın sonucunun ne tür kayıplara sebep
olduğunu anlatan bir hikâye ve keyifli müziklerle sergileniyor

onların kültürel ve kişisel gelişimine de
katkıda bulunmayı hedefleyen Pınar
Kido Çocuk Tiyatrosu, yeni oyununda,
Nasreddin Hoca’yı genç nesillere tiyatro
aracılığıyla tanıtırken, aynı zamanda
onlara geleneksel tiyatromuzdan bir
örnek sunmayı amaçlıyor.

28 Mart 2011 tarihine kadar
çocuklarla buluşmaya devam
edecek
Mecidiyeköy’deki Profilo Alışveriş
Merkezi’nde, her Cumartesi – Pazar
günü, saat 11.15’de ücretsiz olarak
sunulacak “Nasreddin, İnadın Sonu”
oyunu, 28 Mart 2011 tarihine kadar
çocuklarla buluşmaya devam edecek.

Pınar Kido Çocuk Tiyatrosu,
oyuncusundan yönetmenine
ve sahne tasarımcısına kadar
profesyonel kadrosuyla 40’ı
aşkın oyuna imza attı
Çocuklara sağlıklı ve besleyici ürünler sunan PINAR, bugüne kadar gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projele-
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riyle de çocukların zihinsel ve bedensel
gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Repertuarını çocuk edebiyatının
seçkin eserlerinden oluşturmaya özen
gösteren Pınar Kido Çocuk Tiyatrosu,

oyuncusundan yönetmenine ve sahne
tasarımcısına kadar profesyonel kadrosuyla bugüne dek 40’ı aşkın çocuk oyununa imza attı.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin
3. Babıâli Şenlikleri
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) düzenlediği Babıali
Şenliği'nin üçüncüsü Sultanahmet Parkı'nda yapıldı. Şenlik
süresince, gazeteler, dergiler, yayınevleri, internet siteleri ve
ajanslar okurlarıyla, televizyon kuruluşları izleyicileriyle,
radyolar da dinleyicileriyle buluştu.

B

aşta sivil toplum kuruluşları
olmak üzere kamu ve özel
kuruluşların da destek verdiği etkinlikler, Sultanahmet
Parkı'ndaki Amfi Tiyatro'da TGC
Başkanı Orhan Erinç, konuşmalarıyla
açıldı. Etkinliğe İstanbul Valiliği, Fatih
Belediyesi, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, İBB Kültür AŞ ve Avrupa
2010 Kültür Başkenti Ajansı da destek
verdi.

“

Meslek kuruluşları,
ulusal ve yerel basın yayın
kuruluşları ve yayınevleri
stant açtı”

Etkinlikler çerçevesinde, başta
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olmak
üzere, meslek kuruluşları, ulusal ve
yerel basın yayın kuruluşları ve yayınevleri stant açtı. Etkinlik alanında imza
günü, panel ve konserler düzenlendi.
Şenliğin bir zamanlar basının kalbi
olan Babıâli’de gazetecileri bir araya
getirerek dayanışma ruhunu da güçlendirmek olduğunu belirten Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri
Sibel Güneş şöyle konuştu:

“

Televizyonlar, gazeteler, radyolar, internet siteleri, yayınevleri şenliği zenginleştirdi. Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti standında gazeteci,
yazar arkadaşlarımız imza
günleri düzenledi”

"Şenliğe yalnız İstanbul'dan değil
yerel medyadan da gazeteci arkadaşlarımız ve çeşitli basın meslek örgütleri
katılarak bize güç verdiler.
Televizyonlar, gazeteler, radyolar, internet siteleri, yayınevleri şenliği zenginleştirdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
standında gazeteci, yazar arkadaşlarımız imza günleri düzenledi"

“

Paneller ve konserlerle
dolu zengin program”

Etkinlikler kapsamında; "Medya
Demokrasiye Nasıl Bakıyor?",
"Geleceğin Gazetecileri Konuşuyor",
“Medya Gözüyle Engelliler” gibi bir
dizi Panel ve Davut Güloğlu, Grup
Bohem, Deniz Gençay, Ahırkapı Roman
Orkestrası ve İstanbul Üniversitesi
Devlet Konservatuarı Korosunun sunduğu bir dizi konser düzenlendi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin
düzenlediği ve Kültür A.Ş.'nin de çözüm
ortağı olduğu 3. TGC Babıali Şenliklerine; İstanbul Klasik Otomobilciler
Derneği, Türk Kalp Vakfı, Trabzon
Medya Platformu ve Karikatüristler
Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları da katıldı.
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'7 Renk 8'inci Renkle Buluşuyor'
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ile Bağcılar Belediyesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen
"7 Renk 8'inci Renkle Buluşuyor" projesi görkemli gösterilere sahne oldu. Bir hafta devam eden
etkinliğin son gününde "Barış ve Kardeşlik Ekmeği" kesildi, barış kandilleri uçuruldu ve veda halayı
çekildi.

"7

Renk 8'inci
Renkle
Buluşuyor"
adlı programda bir hafta
boyunca çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Bağcılar Belediyesi'nin
kardeş belediye protokolü
imzaladığı Almanya'nın
Hamm Belediyesi, Polonya'nın Lublin Belediyesi,
Bosna Hersek'in Buzim
Belediyesi ve Kazakistan'ın
Almalı Belediyesi ile
Türkiye'nin 7 bölgesinden 21
il derneği etkinliklere katıldı.
Kendi yörelerinden folklorik gösterileri sunan ülke
temsilcileri ve il dernekleri
bir hafta boyunca barış ve
kardeşlik mesajları verdiler.
Bir hafta boyunca devam
eden etkinliklerin son gününde Türkiye'den bazı dernekler
ile ülke temsilcileri kısa folklorik gösterilerde bulundu.
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Gösterilerde en dikkat çeken
ise programa katılan
Polonya müzik grubunun
"Ceddin Deden Neslin Baban"
marşını söylemesi oldu.
Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği gecede, grubun Mehter
Marşı'nı seslendirmesi büyük
coşkuyla karşılandı ve grup
ayakta alkışlandı.

"Barış ve Kardeşlik
Ekmeği” kesilerek
halka dağıtıldı
Gösterilerin ardından,
programa katılan 4 ülke ile
Türkiye'den 21 il derneğinin
ülke ve illerinden getirdiği
unlarla pişirilen dev "Barış
ve Kardeşlik Ekmeği" kesildi.
Programın son derece verimli bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılar'da gerçekleştirmiş olduğumuz bu barış ve

kardeşlik etkinliğimiz tüm
dünyaya örnek olsun" dedi.

Bağcılar Trabzonlular
Eğitim Kültür Sosyal
Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği
Barış ve Kardeşlik
Ekmeği, programa katılan,
AK Parti Milletvekilleri
Feyzullah Kıyıklık, Ünal
Kacır, Bağcılar Kaymakamı
Veysel Yurdakul, Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı,
Arnavutköy Belediye
Başkanı A. Haşim Baltacı,
AK Parti Bağcılar İlçe
Başkanı Necati Karagöz ile
misafir ülke temsilcileri ve il
dernek başkaları tarafından
kesilerek, meydanı dolduran,
binlerce kişiye ikram edildi.
Bağcılar Trabzonlular
Eğitim Kültür Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği, "7 Renk 8'inci

Renkle buluşuyor" projesi
kapsamında gerçekleştirilen
programda, yöresel horon ve
kolbastı oyunlarıyla etkinliğe
damgasını vurdu. Barış ve
kardeşlik kandillerinin gökyüzüne salındığı gece,
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Mehter Takımı ve
havai fişek gösterisi ile sona
erdi.

“

Bağcılar'da
gerçekleştirmiş
olduğumuz bu
barış ve kardeşlik
etkinliğimiz tüm
dünyaya örnek
olsun”
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Türkiye'nin pahalılık
haritası
Hayat Pahalılığı Hızla Batı'dan Doğu'ya Doğru Kayıyor. Türkiye
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) fiyat artışlarını gösteren endeksleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, Türkiye’de fiyatların en
hızlı arttığı kent Kayseri. Türkiye’de fiyatlar 5 yılda ortalama
yüzde 51 yükselirken, Kayseri’de bu oran yüzde 57,5’i buldu.

G

aziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman,
Muş, Bitlis, Hakkâri, Kars ve Ardahan da yine
Türkiye ortalamasının üzerinde fiyat artışı yaşayan illerin başında geliyor. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki
illerde yaşayanlar da 5 yılda ortalamanın üzerinde fiyat artışı
ile karşılaştı. Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki iller ise bu beş
yıllık süreçte hayatın en az pahalılaştığı yerler. Antalya,
Isparta ve Burdur Türkiye’de en az fiyat artışının olduğu illerin ilk sırasında bulunuyor. Üç büyük il içinde İzmir ise yüzde
47,5 ile yine en düşük fiyat artışının olduğu il durumunda.

Ege ve Akdeniz En Ucuzu, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’da ekonomik şartlar
daha da ağırlaştı
Ailelerin yaşamlarını sürdürmek için vazgeçemeyeceği 10
temel harcama kalemine bakıldığında ise özellikle Güneydoğu
ve Doğu Anadolu’da yaşayanların hayatlarının son 5 yılda daha da ağırlaştığı görülüyor. Üstelik bu illerdeki zamların hızı,
İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerin çok üzerinde.

Kirada Deprem Bölgesi Önde
Temel harcama grubunun başında gelen gıda fiyatları
Kayseri, Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri’de bir hayli yükseldi.
Beş yıl sonunda bu illerdeki artış yüzde 72,5’i buldu. Gıdada
Türkiye ortalaması ise yüzde 66,3 düzeyinde. Kira artışı da
yine dikkat çekici bir değişim gösteriyor. Genelde gelişmiş
kentlerde kira artış hızı Anadolu kentlerini daima geride bıra-

Antalya en ucuz şehirlerimiz
arasında yer alıyor
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kırken son beş yılda bu tablo da tersine döndü. Kirada en yüksek artış yaşayan iller Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova.
Buralardaki kira artışı yüzde 100’ü aşıyor. Bu denli yüksek
kira artışında deprem sonrası konut ihtiyacının tam anlamıyla
kapatılamamasının payı büyük. Ayrıca toplu konut yapımı da
bu illerde düşük düzeyde. Yine Adana, Mersin, Osmaniye,
Hatay ve Kahramanmaraş kira artışında Türkiye rekoru kıran
iller listesinin üst sıralarında. Türkiye’de kira artışının en
düşük yaşandığı yerler de Akdeniz Bölgesi’nde. Antalya,
Isparta ve Burdur yüzde 59,1 ile kira artışında ortalamanın
altında kaldı.

Suda Liderliği Diyarbakır Aldı
Uzun yıllar İstanbul su zammında liderliği kimseye kaptırmamıştı. Oysa geçen beş yılın sonunda bu rekor da Güneydoğu
illerine gitti. Şanlıurfa ve Diyarbakırlı’nın kullandığı suyun
fiyatı beş yıl sonunda yüzde 111 gibi oldukça yüksek bir artış
gösterdi. Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir gibi
Orta Anadolu illeri de suyun en fazla pahalandığı yerler. En
düşük su zammı ise yüzde 26 ile Zonguldak, Karabük ve
Bartın’da.
Su gibi temel harcama kalemlerinden birisi olan elektrik
fiyatlarına zamda da yine Doğu ve Güneydoğu başı çekiyor.
Van, Muş, Bitlis, Hakkâri beş yılın sonunda elektrik fiyatlarında yüzde 90 zam gördü. Dikkat çekici bir sonuç ise aynı
bölgede yer alan Mardin, Batman, Şirnak ve Siirt’in yüzde 64
ile elektriğin en az zamlandığı iller olması.

Diyarbakır’da son 5 yılda, diğer Doğu ve Güneydoğu
illerimizde olduğu gibi ekonomik şartlar daha ağırlaştı.
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Kocaeli'nde bakkal
işleten Osman Ay, sel
felaketine maruz kalan
Pakistanlı felaketzedelere bir kamyon gıda
yardımı gönderdi.

Yardımsever bakkal
Pakistan'a gıda yardımında
bulundu
Kardeş ülke
Pakistan, sel felaketinden sonra büyük bir
dram yaşıyor. Ülke,
adeta suyun içinde susuzluk çekiyor. Kardeş ülke
Pakistan'ın zor
günler yaşadığına televizyondan
şahit olduğunu
söyleyen yardımsever bakkal
işletmecisi
Osman Ay duygularını şöyle
dile getiriyor:
“Bir ekmeğe
muhtaç dost ve
Müslüman ülke
Pakistan'a bir şeyler yapmam gerektiğine inandım. Gördüklerim beni

çok duygulandırdı.
Kurtuluş Savaşı yıllarında bize ilk yardım eden
ülke olan, hatta ve hatta
kadınlarının kollarındaki
bileziklere, parmakların-

daki alyanslara kadar
Türk halkına karşılıksız
veren Müslüman ve dost

ülke Pakistanlılar’ın yaptıkları biran gözümün
önünde canlandı. Ben
gücüm oranında
Pakistanlı kardeşlerimiz
için elimden geleni yapmaya çalıştım.
Onların yaptıklarının yanında
benimkinin
hiçbir şey
olmadığını da
biliyorum.
Ama inşallah
benim bu
mücadelem.
durumu müsait olan insanlara bir örnek
olur. Çünkü Pakistan
halkı gerçekten yardıma
muhtaç".

Reis
Gıda'dan
Pakistan'a
Yardım
Kuru bakliyat üreticisi Reis
Gıda sel felaketiyle boğuşan
Pakistan'a 13 ton kuru gıda
yardımında bulundu.

U

lusal ve Uluslararası sosyal sorumluluk projelerinde daima en ön sıralarda yer almaya çalışan Reis Gıda Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Reis, yüzyılın sel felaketine maruz kalan
Pakistan’a ve Pakistan halkına yardım için yakın çevresini de harekete
geçirerek, 13 ton kuru gıda ve bakliyatı Pakistan’a ulaştırdı.
Tarihinin en büyük sel felaketlerinden biriyle karşılaşan Pakistan
için dünya ülkelerinin seferber olduğunu belirten Mehmet Reis,
"Ramazan ayında felakete rağmen
Pakistanlılar oruçlarını tutmaya
gayret etti. Basında ilk felaketi duyduğumda günlerce uykularım kaçtı.
“Nasıl yardım toplayabiliriz?” diye
sektörden işadamları arkadaşlarla
istişareler yaptık" dedi. Gönderdikleri yardımı yeterli görmediklerini de belirten Mehmet Reis,
"Ulaştırmış olduğumuz kuru erzak
yardımının huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeterli değil ama her
katkı önemlidir" diye konuştu.

SAS krizden çıkmak için helal menüye geçecek

S

on yıllarda yaşanan ekonomik krizden oldukça kötü
bir şekilde etkilenen İskandinav Hava Yolları (SAS)
krizden çıkışın yolunu helal gıdada buldu. Önümüzdeki
aylardan itibaren yolculara sadece helal yemek ikram etmeyi planlayan SAS, bu sayede tasarruf etmeyi planlıyor.
Günümüzde dünyanın farklı ülkelerinin havayollarıyla
seyahat eden milyonlarca Müslüman yolcu seyahat esnasında balık ya da içerisinde et bulunmayan sebze yemeklerini
tercih ediyor. Çünkü yolcu maliyetini yükselmek istemeyen
onlarca havayolu şirketi 'helal gıda' servisi yapmıyor.
Bugüne kadar hem Müslümanlar için, hem de gayrimüslimler için farklı menüler hazırlayan İskandinav Hava Yolları
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(SAS) ise önümüzdeki aylardan itibaren bütün yolcular için
kabul edilebilir tek bir menü hazırlamayı planlıyor. Hal
böyle olunca hazırlanacak ortak menünün Müslümanlar için
helal gıdalardan oluşması kaçınılmaz. Çünkü gayrimüslimler
de helal gıdaları tüketmekte bir sakınca görmüyor.
Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olarak
kabul edilen SAS mali krizden en kötü etkilenen firmalardan biri olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz 2 yıl içerisinde
yüzlerce çalışanının işine son vermek zorunda kalan SAS
ayakta kalabilmek için birçok tasarruf planını devreye
soktu. İsveç, Norveç ve Danimarka ortak malı olan SAS'ın
bir dönem satılması da gündeme gelmişti.
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu:

“Mahallemizdeki bakkalın
ayakta kalmasını istiyoruz”
Kocaeli İli ve İlçeleri Market Büfe Bakkal ve Kantinciler Dayanışma ve Destekleme Derneği yönetim
kurulu üyelerini makamında ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim
Karaosmanoğlu, Kocaeli esnafına büyük önem verdiklerini söyleyerek, ''Ekmeği fırından, çayı bakkaldan alıyorum. Kocaeli esnafının birleşme kültürünü geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. Büyük alışveriş merkezleriyle ancak böyle mücadele edebilir. Biz mahallemizdeki bakkalın ayakta kalmasını
istiyoruz. Biz Kocaeli esnafının ayakta kalmasını ve Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz'' dedi.

K

ocaeli İli ve İlçeleri Market
Büfe Bakkal ve Kantinciler
Dayanışma ve Destekleme
Derneği Başkanı Haydar Akhisar’da,
küçük esnafın işbirliği içine girmesi için
çalışmalar yapmak, sorunların çözümünde yardımcı olmak, esnafın birlik
ve beraberliğini sağlamak amacıyla
dernekleştiklerini belirterek, Büyükşehir
ile birlikte esnafın yararına çalışmalar
yapmak istediklerini söyledi.

ni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.
Esnafımızın bizimle kurduğu iyi diyalog
sayesinde çalışmalarımızı daha da
verimli hale getireceğiz'' ifadesini kullandı.

“Kocaeli esnafı birleşip,
yeni atılımlar yapmalı.
Kocaeli, Türkiye'ye örnek bir
gelişim ve değişimi yakalamıştır”

“Yaptığımız hizmetlerle
Kocaeli esnafının
her zaman yanındayız”
Derneğin Kocaeli'nde esnaf adına
faydalı çalışmalar yapmasından mutluluk duyacağını vurgulayan Başkan
Karaosmanoğlu, ''Yaptığımız hizmetlerle Kocaeli esnafının her zaman yanındayız. Kocaeli'nde ticari hayatın zenginleşmesi için, önümüzdeki dönemde de
üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
Yaşanan sıkıntıların aşılması için esna-

fın birlik olması şart. Biz İzmit esnafının canlandırılması için üzerimize düşe-

İzmit merkezde alışverişin canlanması için önemli caddeleri aydınlatıp,
pırıl pırıl yaptıklarını, en önemli sorun
olan araç parkını çözmek için,
Büyükşehir Hizmet Binası'nın arkasına
2 bin 500 araçlık otopark yaptıklarını
hatırlatan Başkan Karaosmanoğlu,
''Kocaeli esnafı birleşip, yeni atılımlar
yapmalı. Kocaeli, Türkiye'ye örnek bir
gelişim ve değişimi yakalamıştır.
Kocaeli esnafı da, her anlamda
Türkiye'ye örnek olmalıdır'' açıklamasını
yaptı.

'Büyük İndirim' Yalanına Büyük Ceza

S

anayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün yapılacak
yasal düzenlemeyle mağazaların büyük indirim
adı altında tüketiciyi kandırmalarının
önüne geçileceğini söyledi. Ergün, tespiti halinde ise tüketiciyi kandıran işletmelere büyük
ceza kesileceğini belirtti.

Eylül tarihleri arasında sınırlandırılacağını belirtti.
Bakan Ergün, vitrinde indirim kampanyası yazısının
olmasına rağmen mağaza içinde ürünlerin indirimsiz olarak satılmasının tüketiciyi aldatmak olduğunu belirterek
bu mağazalar hakkında cezai işlem uyguladıklarını, vitrindeki etiket ile içerdeki fiyatın farklı olması durumunda
bu firmalara 6 bin TL ceza uygulandığını ifade etti.

Tüketiciyi Aldatana Ceza
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün özellikle giyim
sektöründe uygulanan 'sezon boyu indirim' kampanyalarına
sınırlama getirileceğini açıkladı. Ergün yapılacak yasal
düzenleme ile indirimli satış kampanyalarının kış indirimlerinin15 Ocak-1 Mart, yaz indirimlerinin ise 15 Temmuz-1
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Etiket zorunlu
Bakan Ergün, tüketicinin korunması için mutlaka etiket
bulunması gerektiğine dikkat çekerek, etiket bulunmayan
mağazalara da idari para cezası kestiklerini belirtti.
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Üyelerimizi tan›yal›m

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Üyelerimizi tan›yal›m

Abdullah Taş
Büyükçekmece

Abdurrezzak Tubay
Şişli

Adem Aydın
Sarıyer

Adem Çolak
Tuzla

Adnan Kaya
Avcılar

Ahmet Baysak
Üsküdar

Ali Pekbay
Esenyurt

Aynur Çakmak
Sultangazi

Bahattin Okur
Fatih

Bayram Kılıç
Şişli

Bekir Yıldız
Fatih

Berin Kaya
Beyoğlu

Canselin Yılmaz
Kadıköy

Cavit Yılmaz
Büyükçekmece

Dursun Çetiner
Esenyur

Ensari Doğan
Eyüp

Ercan Arabacı
Eyüp

Fatih Kapıcı
Sarıyer

Gökmen Keskin
Fatih

Gülay Durmaz
Sarıyer

Gülay Polat
Büyükçekmece

Gülcan İnan
Gaziosmanpaşa

Gülperi Özalp
Beylikdüzü

Güven Aydın
Şişli

Hanım Gültekin
Sultangazi
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Üyelerimizi tan›yal›m

...‘Bakkal›m’ hep var olacak

Üyelerimizi tan›yal›m

Harun Curka
Avcılar

Hasan Çınar
Beyoğlu

Hasan Özer
Esenyurt

Hasan Tütüncü
Beyoğlu

İlhan Yıldırım
Ataşehir

Kamber Şenses
Avcılar

Kenan Gül
Avcılar

Mehmet Dörmiş
Esenyurt

Mehmet Koç
Esenyurt

Metin Çobur
Bahçelievler

Mustafa Çaylak
Bahçelievler

Mustafa Müezzinoğlu
Fatih

Nermin Pembegül
Çekmeköy

Niyazi Çelik
Fatih

Nurettin Günal
Fatih

Ömer Bozan
Beylikdüzü

Rafet İnci
Üsküdar

Sacettin Akgün
Esenler

Sebahattin Özyakış
Beşiktaş

Şenek Baykara
Esenyurt

Tahir Hançer
Fatih

Tekin Ezenci
Sultangazi

Tuncay Korkmaz
Fatih

Uğur Aydın
Beylikdüzü

Uğur Çamurcu
Beykoz
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Duyuru

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Üyelerimizin
dikkatine!
4733 SAYILI
KANUNUN CEZAİ
HÜKÜMLER BAŞLIKLI
8. MADDESİNİN
5. FIKRASI
HÜKÜMLERİNDEN;

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.

›) 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.

h) Kurumdan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara
50.000 (ellibin) Türk Liras› idarî para cezas›
verilir.
80
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46 bin esnafın nabzı
burada atıyor*

*

“Bakkal Dünyası” Dergisi, 45 bin
üyesiyle Türkiye'nin en fazla bakkal üyeye
sahip İstanbul Bakkallar Odası'nın yayın
organı. Son tüketiciye ürün satış yapan bakkal esnafından, bakkallarda ürünleri satılan
üreticilere ve toptan pazarlama esnafına
kadar farklı
sektörlerin
sorunlarını konu alan,
sosyal, kültürel ve aktüel içeriğe sahip kurumsal bir
dergi.
Ücretsiz olarak, başta İstanbul'dakiler olmak
üzere, bakkallara ve bakkal odalarına, üretici
firmalara, toptancılara, bayi ve distribütör firmalara, ilgili bakanlıklara, üniversitelere, ulusal
ve yerel medya kuruluşlarına, PR şirketlerine
düzenli olarak ulaştırılmaktadır.

İlanlarınız için: 0(212) 269 24 61
reklam@trb-turk.com

