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

elinizin alt›nda...

Tüm şikayet ve önerileriniz için...

www.istbakkallarodasi.org

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

Değerli Bakkal Esnafı
Arkadaşlarım!

Hepinize hayırlı işler, bol kazanç-
lar diliyorum. 

Daha dün 2010 yılının yılbaşı
heyecanını yaşarken bugün 2011 yılı-
na girme hazırlıklarını tamamladık. 

Yeni yıla heyecanla, birazda
umutla giriyoruz. Esnaf olarak sıkın-
tımız çok. Beklentilerimiz var.
Hep söyler, hep yazarız. Marketler
Yasası’ndan bahsediyorum tabii.
Yıllardır olmuyor. 2011 yılında çok
büyük arzularla, çok büyük isteklerle
bekliyoruz. 

Yeniden Yapılandırma Yasa
Tasarısı çalışmaları esnafa rahat bir
nefes aldıracak. İlgililere teşekkür
ediyoruz. Hükümetimizden Marketler
Yasası’nı bekliyoruz. 

Umut bağlanan KOSGEB kredile-
rinden esnafımız yararlanamamıştır.
Yeni yılda kuralları olan, esnafın ala-
bileceği, esnafa verilecek krediler bek-
liyoruz, istiyoruz. Büyük balık küçük
balığı yutmadan.

Sevgili Dostlar,
Yeni yılın esnafımıza, esnaf teşki-

latına ve milletimize hayırlar getirme-
si temennisiyle...

Hoşçakalın.
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Yeniden Yapılandırma Yasa
Tasarısı Genel Kurul’da 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclis'e sevk edildi. 

113maddeden oluşan
tasarıyla Maliye
Bakanlığı,

Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK), il özel idareleri,
büyükşehir belediyeleri su ve kanalizas-
yon idareleri, Yurt-Kur, TRT, KOS-
GEB, TOBB ve OSB'ler kapsamındaki
alacakların yeniden yapılandırılıyor.
Vergi ve gümrük vergileri açısından 31
Temmuz 2010'dan önceki alacaklar,
beyana dayanan vergilerde 31 Temmuz
2010 tarihine kadar verilmesi gereken
beyannamelerin, 2010 yılına ilişkin 31

Temmuz 2010 tarihinden önce tahak-
kuk eden emlak vergisi, çevre temizlik
vergisi, motorlu taşıtlar vergisi kapsa-
ma dahil edildi. SGK primi alacakları
açısından Haziran 2010 ve önceki
aylara ait işveren ve sigortalılara iliş-
kin sigorta priminin, emeklilik kesene-
ği ve kurum karşılığı işsizlik sigortası
primi, sosyal güvenlik destek priminin
de yapılandırılan alacaklar tasarıda
yer aldı. İsteğe bağlı sigortalılar ve
topluluk sigortalarına ilişkin primlerin,
yaşlılık, emekli aylığı ve malullük aylı-
ğı bağlandıktan sonra sigortalı sayıl-
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masını gerektirir nitelikteki kendi nam
ve hesabına bağımsız çalışanların aylı-
ğından kesilmesi veya kendisince öden-
mesi gereken SGK destek primleri ve
SGK tarafından takip edilen damga
vergisi, özel işlem vergisi, eğitime
katkı payının da 30 Haziran 2010'a
kadar olan dönemleri tasarının kapsa-
mında yer aldı. 30 Haziran 2010 tari-
hine kadar bitirilmiş özel nitelikteki
inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin

eksik işçilik tutarı üzerinden hesapla-
nan sigorta primi ve 31 Temmuz 2010
tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin
idari para cezaları yeniden yapılandır-
ma çerçevesinde değerlendirilecek. 

Su ve atık su bedelleri 
Büyükşehir belediyeleri su ve kana-

lizasyon idarelerinin su ve atık su
bedelleri, Tedaş ve hissedarı olduğu
elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik

alacakları, TOBB ve bağlı odaların
yasanın yürürlüğe girmeden önce öden-
mesi gereken aidatları, Yurt-Kur'un
öğrenim ve katkı kredisi alacakları,
TRT'nin elektrik enerjisi satış bedeli
payı ve bandrol ücretlerinden kaynaklı
alacakları, KOSGEB'in desteklerden
kaynaklanan alacakları, OSB'lerin
elektrik, doğalgaz, su ve yönetim
aidatlarından kaynaklanan alacakları
da kapsamda yer alacak. 

“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkarın uzun
süreden beri beklediği yeniden yapılandırmanın müjdesini Kurban
Bayramı öncesi vermişti”
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Kesinleşmemiş
kamu alacakları

Kesinleşmiş Kamu Alacaklarında;
alacak asıllarının tamamı, SGK tara-
fından uygulanan idari para cezaları-
nın yüzde 50'si, alacak aslına bağlı
olmayan cezaların yüzde 50'si, gecik-
me faizi, gecikme zammı ve gecikme
cezası yerine güncelleme oranı
(TEFE/ÜFE) esas alınarak belirlenerek
tutar ödenecek. Vergi aslına bağlı ola-
rak kesilen cezaların tamamının, para
cezalarının kalan yüzde 50'sinin,
gecikme cezası, gecikme zammı, gecik-
me faizi gibi fer'i alacakların tamamı-
nın tahsilinden vazgeçilecek. Tedaş,
TRT, KOSGEB ve OSB alacaklarında
da aynı kurallar uygulanacak, İhtilaflı
kamu alacaklarında; ihtila-
fın bulunduğu safhaya göre;
alacak asıllarının yüzde
50'si veya yüzde 20'si; asla
bağlı olmayan cezaların
yüzde 25'i veya yüzde 10'u;
gecikme faizi ve gecikme
zammı yerine güncelleme
oranı (TEFE/ÜFE), esas alı-
narak hesaplanacak tutar
ödenecek. 

İnceleme ve
tarhiyat safhasındaki
alacaklar 

Tasarıya göre inceleme
ve tarhiyat safhasındaki ala-
caklarda başlanılmış olan
vergi incelemeleri ile takdir,
tarh ve tahakkuk işlemlerine
devam edilecek. Bu işlemle-
rin tamamlanmasından
sonra; tarh edilen verginin
yüzde 50'si, gecikme faizi
yerine güncelleme oranı
(TEFE/ÜFE) esas alınarak
hesaplanacak tutar, ödene-
cek, kalan alacak asılları ve
vergi cezaları ile gecikme
faizi gibi fer'i alacaklardan vazgeçile-
cek. 

Pişmanların durumu 
Pişmanlıkla veya kendiliğinden

beyanname veren mükelleflerin, tahak-
kuk eden; vergilerin tamamını, pişman-
lık zammı, gecikme faizi yerine gün-
celleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alına-
rak hesaplanacak tutarı ödemeleri
halinde vergi cezalarının, pişmanlık
zammının, gecikme faizinin tahsilinden
vazgeçilecek. Gümrük vergileri için de
aynı esaslar öngörüldü. Emlak vergisi
bildirimini süresinde vermemiş olan

mükelleflere bildirimde bulunma imka-
nı verilirken, vergilerin tamamı, gecik-
me faizi yerine güncelleme oranı
(TEFE/ÜFE), esas alınarak hesaplana-
cak tutarın, ödenmesi şartıyla, bu ver-
giye bağlı gecikme faizi ve vergi ceza-
larının tahsilinden vazgeçildi. 

Matrah ve vergi artırımı
Mükelleflerin 2006 ila 2009 yılla-

rında beyan ettikleri; gelir vergisi,
kurumlar vergisi, gelir stopaj vergisi,
katma değer vergisi, matrahlarını
kanunda öngörülen oranlarda artırma-
ları ve belli bir oranda vergi ödemeleri
koşuluna bağlı olarak bu vergi türle-
rinden inceleme ve tarhiyata muhatap
olmamaları yönünde düzenleme yapıl-

dı. Tasarıyla işletmede mevcut olduğu
halde kayıtlarda yer almayan malları
kayda alma, kayıtlarda mevcut olduğu
halde işletmede yer almayan mallar ile
kasa mevcutları için düzeltme işlemleri
yapma imkanı getiriliyor.
Mükelleflerin beyan ettikleri bu değer-
ler üzerinden belirli bir oranda vergi
ödemeleri halinde herhangi bir vergi ve
ceza uygulanmayacağına ilişkin düzen-
leme yapılarak işletme kayıtlarının
gerçek duruma uygun hale getirilmesi
sağlanacak. Ayrıca kayıtlarda yer aldı-
ğı halde işletmede bulunmayan mallar
ve kasa mevcudu düzeltilebilecek. 

Ödemeler belli bir 
katsayıda artırılarak tahsil
edilecek 

Yeniden yapılandırılan alacaklar
defaten ya da ikişer aylık dönemler
halinde en fazla 18 taksitle, toplam 36
ayda ödenecek. Vergi borçlarının kredi
kartına taksit olarak yansıtılması sure-
tiyle ödenebilecek. Ödemelere; Sosyal
Güvenlik Kurumu alacakları için
Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen
dördüncü aydan, diğer Kurumların ala-
cakları içinse Kanunun yürürlüğe girdi-
ği ayı izleyen üçüncü aydan itibaren
başlanılacak. Peşin ödemelerde ödene-
cek tutarda bir artırım yapılmayacak,
taksitle ödemelerde ise taksitler ödeme
süresine bağlı olarak belli bir katsayı-

da artırılarak tahsil edile-
cek. Taksitle yapılacak öde-
melerde 6 taksitte 12 ayda
yapılacak ödemelerde 1,05
katsayısının esas alınacak. 9
eşit taksit için 18 ayda yapı-
lacak ödemelerde 1,07, 12
taksitte 24 ayda yapılacak
ödemelerde 1,10, 18 taksit-
te 36 ayda yapılacak öde-
melerde 1,15 katsayısı esas
alınacak. 

En fazla 2 taksit
süresinde ödenmeme-
sine izin verildi

Tasarı, bir takvim yılın-
da en fazla 2 taksidin süre-
sinde ödenmemesine veya
eksik ödenmesi halinde,
ödenmeyen veya eksik öde-
nek taksit tutarlarının son
taksidi izleyen ayın sonuna
kadar, gecikilen her ve kesri
için belirlenen gecikme
zammı oranında hesaplana-
cak geç ödeme zammıyla
birlikte ödenmesi şartıyla bu
kanun hükümlerinden yarar-

lanacak. Taksit tutarının yüzde 10'unu
aşmamak şartıyla 5 TL'ye kadar yapıl-
mış eksik ödemeler için bu kanun
hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak.
Bu kanuna göre ödenecek alacaklarla
ilgili olarak, tatbik edilen hacizler,
yapılan ödemeler nispetinde kaldırıla-
cak. Buna isabet eden teminatlar iade
edilecek. Tasarıda Karayolları Trafik
Kanunu ve oy kullanmada uygulanan
idari para cezalarında zamanaşımı
süresi 1 yıl ile sınırlandırılıyor; bu
idari para cezalarının bir yıl içinde
tebliğ edilmemesi durumunda ortadan
kaldırılması öngörülüyor.  
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Birlik Başkanlar Kurulu
toplantısı yapıldı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), ‘Başkanlar Kurulu
Toplantısı’ Birlik Başkanı Faik Yılmaz’ın Başkanlığında İSTESOB toplantı salonunda
yapıldı. 
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Büfeciler Odası Başkanı
Mustafa Şimşek, Maltepe
Birleşik Esnaf Odası

Başkanı Yunus Erden, Beykoz Şoförler
Odası Başkanı Bahattin Karadurmuş
ve Yorgancılar Odası Başkanı Nazmı
İnce’nin divan heyetinde görev aldığı
İSTESOB Başkanlar Kurulu toplantısı-
na İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği’ne bağlı oda başkanları
katıldı.

Divan heyetinin belirlenmesi ve
yerini almasını müteakiben yapılan
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasından sonra, İstanbul Esnaf
ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin faa-
liyetleri hazırlanan bir slayt gösteri-
miyle katılımcılara izlettirildi.  

Birlik faaliyetlerinin ayrıntılı bir
şekilde anlatıldığı slayt gösteriminden
sonra bir konuşma yapan İSTESOB
Başkanı Faik Yılmaz, konuşmasına
“Yasa gereği Başkanlar Kurulu top-
lantısının Eylül ayında yapılması gere-
kiyordu, fakat yoğun programlar
münasebetiyle bu toplantıyı ekim ayın-
da yapmak durumunda kaldıklarını
söyleyerek” başladı.

Faik Yılmaz: “Siyasi parti
temsilcilerine 5362 sayılı
yasanın sorunlarımıza çözüm
getirmediğini söyledik”

Başkanlar Kurulu toplantısına katı-
lan Oda Başkanlarına teşekkür eden
Başkan Faik Yılmaz,  İSTESOB bün-
yesinde düzenlenen girişimcilik eğitim-
lerinden ve etkinliklerden bahsederek,
“Referandum dolayısıyla birliğimizi
ziyaret eden siyasi parti temsilcilerine
‘5362 sayılı yasanın sorunlarımıza
çözüm getirmediğini’ söyledik. Sanayi

ve ticaret bakanımızla yapmış olduğu-
muz toplantıda esnafın sıkıntılarını
kendilerine ilettik” dedi. 

“Ahilik kutlamalarındaki
düzensizlikleri belli bir
noktaya getirdik”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
İlçe Belediyeleri ve İstanbul Ticaret
Odası ile yaşanan sıkıntıları ayrıntılı
olarak anlatan Başkan Yılmaz,  Ahilik
kutlamalarındaki düzensizlikleri de
belli bir noktaya getirdiklerini belirte-
rek ahilik kutlamalarına katılımın
eksikliği konusunda Oda Başkanlarını
uyardı.  

Esnaf ve sanatkarın zor bir süreç-
ten geçmekte olduğunu söyleyen Baş -
kan Faik Yılmaz, “Esnaf’ın vergi ve
sigorta primleriyle ilgili başlattığımız
yapılandırma talebimiz TESK’ ten de
gelen destekle hükümette yankı buldu
ve yapılandırma çalışmaları başlatıldı.
Bu çalışmaların kapsamı daha da

genişletilerek esnaf ve sanatkârın eko-
nomik refahına katkının sınırları da
artırılmalıdır” diyerek, esnafın sorun-
larının takipçisi olacaklarını söyledi.

Daha sonra esnafın sorunlarını dile
getirmek üzere söz alan; İstanbul
Kam yoncular Esnaf Odası Başkanı
Cemil Ok, Güngören Bakkallar Esnaf
Odası Başkanı İdris Keskinci, Esenler
Kamyon Otomobil Minibüs ve Şoförler
Odası Başkanı Hasan Ayar, Pendik
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Bilal Gündoğdu, İstanbul Pikap Radyo
Teyp ve Televizyon Tamircileri Esnaf
ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahadır
Tunceli, İstanbul Kırtasiyeciler Esnaf
ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yavuz
Tekçe, İstanbul Yufkacılar ve Kada -
yıfçılar Esnaf Odası Başkanı Ayhan
Ünal ve İstanbul Oto Sanatkarları
Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kes -
kin’in katkı ve konuşmalarından sonra
toplantı tamamlandı.
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Uygulama karşısında
Ankara’ya giderek sorunu
yerinde takip eden İSTE-

SOB Başkanı Faik Yılmaz, oda başkan-
larına Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar
Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi
Palandöken’in Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’dan aldığı ‘Bayramdan sonraki

randevuda çözüleceği’ müjdesini
Mustafa Nuhoğlu aracılığıyla iletti.
Üyelerine karşı sorumluluklarını yerine
getirmek isteyen ve zorunlu sigorta
uygulamasının şoförlerde farklı olması
gerektiğini savunan oda başkanları,
toplantıda İSTESOB Baş Danışmanı
Hasan Pehlivan’a sorularını yöneltti.                          

İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne (İSTESOB) bağlı motorize grubunun oda başkanları,
İSTESOB Başkan Vekili Mustafa Nuhoğlu başkanlığında şoförlerin sosyal güvenliği konusundaki sıcak
gelişmeleri değerlendirdi. 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren sigortasız şoför çalıştıran plaka sahipleri-
ne 3 bin TL’lik cezaların kesilmeye başlaması karşısında oda başkanları uygulamayı mesleği bitirme
olarak yorumladı. 

Şoförlerin zorunlu sigorta
uygulamasına Birlik’te çözüm
arandı
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Sosyal Güvenlik kapsamında başkanlara detaylı bilgi-
ler veren Hasan Pehlivan da 1479/5510 sayılı yasadaki
Bağ-kur statüsünde düşük primli bir sistem olan 4B statü-
sünün uygulamaya koyulması gerektiğini tekrar gündeme
getirdi.

“Hem şoförlerin, hem de şoförler ve
minibüsçüler odalarının sorunlarını mutla-
ka çözeceğiz. Bu bizim görevimiz”

Koray Öztürk
İstanbul Minibüsçüler
Odası Başkanı

Mehmet Banzaroğlu
Bayrampaşa Minibüsçüler
Odası Başkanı

Mustafa Uzun
GOP-Küçükköy
Minibüsçüler Odası Bşk.

Şükür Özkurt
Sağmalcılar Şoförler Odası
Başkanı

Engin Türkmen
Arnavutköy Minibüsçüler
Odası Bşk.

Halit Yılmaz
Kocasinan Minibüsçüler ve
Şoförler Odası Başkanı

Nezih Mert
Ümraniye Şoförler Odası 
Başkanı

Akın Atlı
Kağıthane Şoförler Odası 
Başkanı

Hasan Ayar
Esenler Minibüsçüler
Odası Başkanı

Mehmet Bekiroğlu
Küçükçekmece
Minibüsçüler Odası Bşk.

İSTESOB Başkan Vekili Nuhoğlu:
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Esnaf ve sanatkar dahil küçük
işletmelerin, ekonomide çok
önemi bir yeri olduğunu, sos-

yal boyut açısından da ciddi bir değeri
bulunduğunu belirten Ergün, Türkiye'de
ekonomik aktörlerin yüzde 99'dan faz-
lasını bu yapıların oluşturduğunu söyle-
di.

Dünyadaki ekonomik, politik ve
sosyal gelişmelerin, herkesi olduğu gibi
küçük işletmeleri de etkilediğinin altını
çizen Bakan Ergün, ''Küçük işletmelerin

gelişmelerden etkilenmesi karşısında
tek başına bırakılmaları doğru değil.
'Ne halin varsa gör, dayanabiliyorsan
dayan, dayanamıyorsan canın sağ olsun'
gibi bir yaklaşım içinde hiçbir zaman
olamayız ve olmadık. Değişim, dönüşüm
ihtiyacını görmeden, bu süreç sırasında
onlara yardımcı olmadan da yapamayız''
dedi.

Bakan Ergün, AVM'lerin, esnaf ve
sanatkarın değişim, dönüşümü üzerinde
etkisinin bulunduğunu, ancak bütün

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat
Ergün, alışveriş merkezlerinin
(AVM) kuruluşunun, mutlaka
Çevresel Etki Değerlendirme
(ÇED) raporuna bağlanması
gerektiğini belirtti.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün:

AVM’ler çevresel etki
değerlendirmesine tabi olmalı 



gelişmeleri, tek başına alışveriş merkez-
leriyle açıklamanın da yeterli olmadığı-
nı vurguladı.

“Esnaf ve sanatkarın,
değişim, dönüşümünü sağ-
layacak başka işlere de
ihtiyaç vardır. Kendi yap-
ması gereken şeyler vardır,
bunları onlarla paylaşan bir
model üzerinde çalışıyoruz.
Esnaf ve sanatkarın kendi,
birlikte atması gereken
adımlar vardır”

AVM'lerin gelişmesinin, küçük esnaf
ve sanatkar üzerinde etkiler doğurduğu-
nu, bu etkilerin azaltılması, giderilmesi
için atılması gereken adımların bulun-
duğunu bildirerek, ''Esnaf ve sanatkarın,
değişim, dönüşümünü sağlayacak başka
işlere de ihtiyaç vardır. Kendi yapması
gereken şeyler vardır, bunları onlarla
paylaşan bir model üzerinde çalışıyoruz.
Esnaf ve sanatkarın kendi, birlikte
atması gereken adımlar vardır'' diye
konuştu.

“Tasarıda yeni kuruluş
esaslarını düzenleyen, hak-
sız rekabeti, yüksek satın
alma gücünden doğan bazı
haksızlıkları önleyici
hükümleri, küçük işletme-
leri koruyucu mekanizma-
ları getiriyoruz”

Alışveriş Merkezleri Yasa
Tasarısı’nın, Bakanlar Kuruluna sevk
edildiğini anımsatan Bakan Nihat
Ergün, tasarıda yeni kuruluş esaslarını
düzenleyen, haksız rekabeti, yüksek
satın alma gücünden doğan bazı haksız-
lıkları önleyici hükümleri, küçük işlet-

meleri koruyucu mekanizmaları getir-
diklerini anlattı.

Ergün, şunları kaydetti:
''AVM'ler kendiliğinden gelip şehir-

lerde kurulmuyor. Bütün siyasi partile-
rimizin belediye başkanları tarafından
gerekli plan tadilatları yapılarak şehir
merkezlerinde alışveriş merkezlerine yer
açılıyor. Belediyeler, şehrin bütününü
düşünerek, bir alışveriş merkezine,
şehirde nerede, hangi mesafede ihtiyaç
var, şehrin dokusuyla nasıl uyuşacağının
hesabını yapabilecek imkan ve yetkilere
sahip. Ama birçok belediyeyi görüyoruz,
A, B partili ayırımı yapmıyoruz, plan
tadilatını yapıyorlar, şehrin belki de en
uygunsuz yerinde, hem esnaf ve sanat-
karı, hem şehrin trafiğini hem başka
altyapıları olumsuz etkileyecek mekan-
larda bunların kurulmasına izin veriyor.
Bu konu üzerinde çalışıyoruz.
AVM'lerin kuruluşu mutlaka bir ÇED
raporuna bağlanmalı, ona göre kurul-
malıdır. Zaten kurulmasın diyen yok.
AVM'ler hayatın bir başka gerçeği hali-
ne geldi. İnsanların hafta sonu hem
alışveriş, hem ailece gittikleri sosyal
mekanlara dönüştü.''
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İstanbul Bakkallar Odası ile
Türkiye İş Kurumu ortak eğitim
protokolü imzalandı 
İstanbul Bakkallar Odası, bakkalların daha kaliteli hizmet verebilmesi için, bakkal işletmecilerinin
daha donanımlı ve sertifikalı personel istihdamına katkıda bulunmak üzere Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR) İstanbul İl Müdürlüğü ile eğitim programlarını başlatmak üzere protokol imzaladı. 

İstanbul Bakkallar Odası ile
İŞKUR’un birlikte düzenlediği bu
eğitim programlarına katılabilmek

için, İŞKUR’un daha önceki kurslarına
katılmamış, işsiz ve 15 yaşını doldurmuş
olmanın şart olduğunu söyleyen İŞKUR İl
Müdürü Muammer Coşkun, sözlerine
şöyle devam etti:

“Kurum olarak kursi-
yerlerin kurs süresince iş
kazası, meslek hastalığı,
sigorta primlerinin yanı
sıra sağlık primlerini de
yatıracağız” 

“Eğitim programlarına katılacak kur-
siyerler mutlaka bir işletme hassasiyetin-
de seçilmeli ve işi yapabilecek nitelikte
olmalı. Kursa katılacak kişiler mutlaka
İŞKUR’a kayıtlı olmalı.  Kurum olarak
kursiyerlerin kurs süresince iş kazası,
meslek hastalığı, sigorta primlerinin yanı
sıra sağlık primlerini de yatıracağız.
Kursa katılanlar öncelikle bir meslek
sahibi olacak, kurs süresince sigortalı ola-
cak ve 400 TL civarında bir para kazan-
mış olacaklar. Aynı şekilde bu kurslara
katılan ve sertifika almaya hak kazanan
kişileri istihdam eden işletmeler de kaza-
nacak. Tasarı Meclis’ten geçerse işletme-
ler bu kurslara katılan kişileri istihdam
ettikleri taktirde işveren payına düşen
sigorta payını bir yıl boyunca devlet öde-
yecek. Yeni teşvik yasası gereği bir yıllık
primleri devlet ödeyecek.”
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Eğitimlerin Milli Eğitim Bakanlığı
onaylı olduğunu da söyleyen Coşkun,
kurs sonunda sınav yapılacağını ve bu
sınavlara Milli Eğitim Müdürlüğünden
gözlemcilerin katılacağını, sınavda
başarılı olanlara İŞKUR onaylı sertifi-
ka verileceğini söyledi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

İstanbul İl Müdürü Muammer
Coşkun’u makamında ziyaret ederek,
eğitim programlarının içeriğini görüşen
İstanbul Bakkallar Odası Başkanı
İsmail Keskin’de, yeni yürürlüğe gire-
cek olan teşvik yasasıyla birlikte eğitim
programlarına katılarak sertifikalarını
alanların çok önemli kazanımlar elde

edeceğini söyleyerek, “İŞKUR ile
düzenleyeceğimiz kursa 25 kişi katıla-
cak. Kurs süresince İŞKUR’un belirle-
diği eğitim notlarından ders verilecek.
Günlük 6 saat ders uygulaması yapıla-
cak. Toplam 175 saat eğitim verilecek.
Kurs programının saatleri Oda’mız
tarafından belirlenecektir” dedi.  

“İŞKUR ile düzenleyeceğimiz ilk kursa 25 kişi katılacak. Kurs süre-
since İŞKUR’un belirlediği eğitim programına göre ders verilecek. Günlük
6 saat ders uygulaması yapılacak. Toplam 175 saat eğitim verilecek”
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Ege bakkallar zirvesi İzmir'in
ev sahipliğinde gerçekleşti
İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası, Ege Bölgesi'ndeki 19 bakkal odası temsilcisini düzenlediği Ege
Bakkallar Zirvesi'nde biraraya getirdi. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Esnaf ve
Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekmek fabrikası kurarak
kendi bayilerinden halk ekmek satışı yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, "Ekmek üretmek senin işin
mi? Devletin elektriğini, doğalgazını kullanarak hem ucuz ekmek üreteceksin hem de kendi satış nok-
talarında satacaksın. Ne olur yani ekmekleri bakkallara versen, onlar da satsa" diyerek tepki gösterdi. 

Tepekule Kongre Merkezi'nde
düzenlenen zirveye, Bayraklı
Belediye Başkanı Hasan

Kara bağ, TESK Genel Başkanı Bendevi
Palandöken, İzmir Esnaf ve Sanat karl -
ar Odaları Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir
Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı
Emin Bağcı, Ege Bölgesi'nde hizmet
veren bakkal odaları başkanları ve
bakkallar katıldı. 

TESK Başkanı Bendevi
Palandöken’den yerel yöne -
timlere eleştiri

Konuşmasında sözü yerel yönetim-
lere getiren TESK Genel Başkanı
Bendevi Palandöken, "Yerel yönetimler
asli işlerini bırakmışlar. Yerel hizmet-
leri bir kenara itmişler 'halka ucuz
ekmek yedireceğiz' diyorlar. Hem de
devletin doğalgazıyla, elektriğiyle, ara-
cıyla. Neymiş fakru zaruret olan vatan-
daşlarımıza ekmek götürecek. Peki bu
ekmeği yanındaki bakkal dükkanına
verse, oraya da bir büfe koysa, neyse
karı 3 kuruş-5 kuruş İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin ekmeği dese olmaz mı?
Yok olmaz. Senin işin ekmek üretmek
mi? Fırıncı esnafı ne yapacak? Nasıl

gelişecek? Nasıl rekabet edecek?
Karşısında yerel yönetimlerin tüm
imkanlarını kullanacaksın, ondan sonra
da dönüp bana akıl vereceksin. Yok,
öyle şey. Diyorum ki bizimle rekabet
yapmayacaksınız, eğer gerekiyorsa aynı
imkanları bize tanıyacaksınız. Fırıncı
esnafına tanıyacaksınız. Ekmeği
ekmekçiye vereceksin, bir ekmek de
fazla vereceksin. Yoksa hamasi laflar-
la, güzel sözlerle karnımızı kimse
doyuramaz" dedi. 

Bakkal esnafının gelişen dünya eko-
nomisinde ayakta durmakta oldukça
zorlanır duruma geldiğini ifade eden
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Palandöken, bakkal esnafını birbirinin
kuyusunu kazmaya değil birleşmeye
davet etti. Türkiye'deki esnaf nüfusunun
Türkiye'nin nüfusunun üçte birine teka-
bül ettiğini kaydeden Palandöken, "Bizi
yönetenlere buradan sesleniyorum.
Esnaf teşkilatının ekonomik durumu
düzelmedikçe Türkiye'nin ekonomik
durumunun düzelmesi söz konusu değil"
diye konuştu. 

Büyük tedarikçi firmaların hiper-
marketlere ucuz ürün vermesinden
şikayetçi olan Palandöken, "Bir de size
akıl veriyorlar. Siz böyle toplanamıyor-
sunuz ki diyorlar. Toplansanız olacak
diyorlar. Ama bir taraftan da sağ gös-
terip sol vurmaya çalışıyorlar. Onlara
100 liraya, size 150 lira diyorlar. Siz
işinizi beceremediniz diyorlar. Siz ken-
dinizi geliştiremediniz diyorlar. Siz
biraraya gelemediniz. Aslında biz bira-
raya geliyoruz da, siz bırakmıyorsunuz
ki biz büyüyelim" dedi. 

“Bir yasa olmadan da
AVM’lerin açılış-kapanış
saatleri belediyelerce düzen-
lenebilir”

Alışveriş merkezlerinin pazar günü
kapatılması için illaki TBMM'den yasa-
ların, kanunların çıkmasına gerek
olmadığını, bu işin belediyelerin alaca-
ğı kararlarla çözülebileceğini savunan

Palandöken, "Belediyeler tarafından
pazar günü çalışması için alışveriş
merkezlerine ruhsat verilmese mani
olacak bir kimse var mı? Yok. Hemen
mesele çözüldü. Pazar günü kapalı. Bu
belediye başkanları içimizden birisi
değil mi? Hafta tatili ruhsatını
TBMM'den kanunlar çıkacak falan,
gerek yok. İşte çözdük. Yeter ki sorun
çözülmek istensin" şeklinde konuştu. 

“Müşterilerimizle
ilişkilerimizi sıcak tutmalıyız”

İzmir Esnaf ve Sanatkâr Odaları
Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ise,
hipermarketlerin hızlı bir ivmeyle
pazar payını artırdığını ancak bunun
yasal dayanağı olmayan bir büyüme
olmaması gerektiğini, bu büyümenin
rekabet şartları, tüketici hakları,
modern kentleşme gibi kavramlar açı-
sından bakıldığında her geçen gün daha
büyük sorunlar yarattığını ifade etti.
Özellikle mahalle aralarına kadar giren
zincir mağazaların bakkallar başta
olmak üzere 75 meslek kolunu çok zor
duruma düşürdüğünü dile getiren
Mutlu, bakkalların pazar paylarının
sürekli gerilediğini kaydetti. Yasal
düzenlemelerin çıkması için oda olarak
yoğun çalışma gösterdiklerini, çok
güçlü ve uluslararası sermaye karşısın-
da yapılabilecek herşeyi yapmaya çalış-

tıklarını ifade eden Mutlu, "Umuyorum
ve diliyorum ki, artık yılan hikayesine
dönen yasal düzenleme bir an önce
yapılır ve kangren haline gelmiş acılı
yara tedavi edilir. Bizim de bu süreçte
büyük mağazalarda olmayan özellikleri
kullanmamız gerekiyor.
Müşterilerimizle insani ilişkilerimizi
sıcak tutarak büyük mağazalarda
olmayan insanı ilişkileri ön plana
çıkarmalıyız" dedi. 

'Bakkallar yenilenecek ve
kendisini yenileyecek'

Bakkal esnafının sorunlarını çöz-
mek için çalıştıklarını anlatan İzmir
Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı
Emin Bağcı ise, hipermarket yasasının
çıkmasının gecikmesinden dolayı haksız
bir rekabet karşısında sürekli Pazar
kaybettiklerini söyledi. Bağcı, bakkal-
lara verilen eğitimlerle hem pazar pay-
larını arttırmak hem de teknolojik
gelişmeleri yakından takip ederek ken-
dilerini yenileyeceklerini söyleyerek,
“Bu eğitim çalışmalarında üretici fir-
malarında desteğini alarak, yeni proje-
ler üretip perakende pazarında bakkal-
larında olduğunu ve bu meslek dalının
asla yok olamayacağını ve insani ilişki-
lerin en üst düzeydeki tek perakendeci-
lik sektörünün bakkallık olduğunu gös-
tereceğiz” dedi. 



Oda’m›zdan Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

22 00 KASIM - ARALIK 2010

Avrupa Kültür Başkenti
olan İstanbul’da, kantin-
cilik yapan üyelerinin

eğitimi konusunda hiçbir fedakarlık-
tan kaçınmayacaklarını söyleyen
İstanbul Kantinciler Esnaf Odası
Başkanı Vahap Osmanoğlu,
“Kantinlerimizin en önemli müşteri
potansiyelini öğrencilerimiz oluştur-
maktadır. Biz bu öğrencilerimize ne
kadar sağlıklı ve hijyenik ürün servisi
yaparsak, yarının yetişkinleri olacak
olan bu gençlerimizde görevlerini ve
sorumluluklarını aynı derecede temiz
ve prensipli yürüteceklerdir” dedi.

Alanlarında uzman kişilerin
verdiği eğitimlerin titizlikle takipçisi
olduğunu söyleyen Osmanoğlu; atık
yağlar, beslenme, hijyen, yiyecek-
içecek ve yasal zorunluluklar konu-
sundaki eğitimlerin İstanbul
Kantinciler Esnaf Odası (İKEO) Gıda
Mühendisi Zülfiye Sapankaya,
İletişim, empati ve beden dili konu-
larındaki eğitimlerim Seval Yardım,
Ahilik ve ahilik kültürü konuların-
daki eğitimlerin de Fatih Mesleki
Eğitim Merkezi Müdürü Ali
Günbek tarafından verildiğini bil-
dirdi.  

İstanbul Kantinciler Esnaf

Odası Başkanı Vahap

Osmanoğlu:
“Biz bu öğrencilerimize ne

kadar sağlıklı ve hijyenik

ürün servisi yaparsak, yarının

yetişkinleri olacak olan bu

gençlerimizde görevlerini ve

sorumluluklarını aynı derece-

de temiz ve prensipli yürüte-

ceklerdir”

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası
hizmet içi eğitimleri devam ediyor
Beş yıldan bu yana üyelerine hizmet içi eğitim veren İstanbul Kantinciler Esnaf Odası, son iki yıldır
da İstanbul’un 39 ilçesinde hijyen ve sanitasyon, beslenme, atık yağlar, iletişim, ahilik ve ahilik kültü-
rü ile yasal mevzuatlar, mesleki sorunlar ve çözümleri konularındaki eğitimlerini sürdürmeye devam
ediyor.   
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Kantinciler Esnaf Odası,
İstanbul genelindeki okul-
larda öğrencilerin nakit

para yerine, adlarına düzenlenen kart-
larla alışveriş yapmalarına olanak sağ-
layacak bir sistemi hayata geçirmeye
hazırlanıyor. 

Öğrencilerin kartlarına aylık
para yüklenecek

Alt yapısı hazırlanan proje ile ilköğ-
retim ve lise öğrencileri, aileleri tara-
fından aylık olarak kartlarına yüklene-
cek olan para ile kantinlerden ihtiyaçla-
rını karşılayabilecek. İstan bul
Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap
Osmanoğlu, bu projeyle okul dışında,
gaspa ve kapkaça uğrama riskinden
kurtulacak olan öğrencilerin, uyuşturu-
cu tacirlerinin tuzaklarından da uzak
kalacaklarını ifade etti.

“Alanlarında uzman kişi-
ler atık yağlar, beslenme, hij-
yen, yiyecek-içecek ve yasal
zorunluluklardan iletişim,
empati ve vücut diline kadar
birçok konuda sunum yaptı”

Okul kantinlerinde nakit yerine 'akıllı kart' 
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Gıda odalarında hijyen 
seferberliği
Gıda sektöründe hizmet veren İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (İSTESOB) bağlı oda-
ların temsilcileri, esnafın hijyen konusunda eğitilmesi ve kendisini yenilemesi hakkında görüş bildirmek
amacıyla toplandı. 

İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı
gıda sektöründe hizmet veren odalar, Tarım ve Köy
İşleri Bakanlığı’ndan gönderilen “Gıda Hijyeni

Yönetmenliği” ve  “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay
İşlemlerine Dair Yönetmelik” taslakları ile ilgili görüş alış-
verişinde bulunmak konuyla ilgili ortak görüşlerini bildirmek
amacıyla İSTESOB’un Bakırköy merkez binasında bir araya
geldi. 

“Esnafımızın kendini yenileyip, gelişmesi
artık inkâr edilemez bir gerçektir. Bu değişi-
min en önemli adımı hijyen kurallarına uyum-
dan geçmektedir. Bu yüzdendir ki, Türkiye
Esnaf ve Sanat kârlar Konfede rasyonu’ndan
gönderilen yazı, gıda sektöründe hizmet veren
odalarımız acısından büyük önem arz etmek-
tedir” 

Birlik eğitim müdürlüğü tarafından yapılan toplantının
başkanlığını Faik Yılmaz yaptı. Yılmaz, gıda sektöründe hiz-
met veren odalar için ‘Gıda Hijyeni Yönetmenliği’ ve  ‘Gıda
İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in
çok önemli olduğunu söyleyerek “Esnafımızın kendini yenile-
yip, gelişmesi artık inkâr edilemez bir gerçektir. Bu değişi-
min en önemli adımı hijyen kurallarına uyumdan geçmekte-
dir. Bu yüzdendir ki, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfede -
rasyonu’ndan gönderilen yazı, gıda sektöründe hizmet veren

odalarımız acısından büyük önem arz etmektedir. Sizler oda
başkanları olarak kendi alanlarınızda birer uzmansınız. Bu
taslaklarda yer alan maddeleri teker teker konuşarak, irde-
leyerek nelerin yapılabileceğini birlikte istişare etmeliyiz.
Sorunlarımızı ancak bu şekilde çözebiliriz” dedi. 

İSTESOB Eğitim Müdürü Metin İçtem’in TESK’ten gön-
derilen taslakları okumasının ardından, oda başkanları neler
yapılabileceği ile ilgili görüş bildirdiler.

Toplantıya, İSTESOB Başkan Vekili ve İstanbul Leblebi
İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail
Taşkın, Ümraniye Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Resul
Taşçı, İstanbul Lokantacılar Odası Başkan Vekili Basri
Sever, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer,
İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası Başkanı Bilgin Şahin,
İstanbul Meyve Sebze Esnafı Odası Başkanı Yılmaz Gündüz

ve İstanbul
Kantinciler Odası
Genel Sekreteri
Zülfiye Sapankaya
katıldı. 

Fahri Özer, 
İstanbul Fırıncılar
Odası Başkanı

Fırıncılara
uymayan tek tarafı
paketleme işleminin
olmasıdır. Onun
dışındaki şartlar
zaten fırıncı esnafı-
mız için vazgeçil-
mezdir. 

Fahri Özer
İstanbul Fırıncılar Odası
Başkanı



İsmail Taşkın
İSTESOB Başkan Vekili
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Basri Sever
İstanbul Lokantacılar Odası 
Başkan Vekili

Resul Taşcı
Ümraniye Bakkallar Odası
Başkanı

Mesut Şengün
İstanbul Umum Pazarcılar Odası
Başkanı

Zülfiye Sapankaya
İstanbul Kantinciler Odası 
Genel Sekreteri

Rıza Ertürk
Bağcılar Bakkallar Odası Başkanı

Basri Sever, 
İstanbul Lokantacılar Odası Başkan
Vekili 

Yemek satışı yapan yerlerin temizli-
ğine daha çok önem göstermeliyiz.
Lokantacılar odası olarak biz buna çok
dikkat ediyoruz. Dükkânda lavabo
bulundurma gibi şartlardan dolayı daha
çok büfecileri ilgilendiren bir taslak. 

Resul Taşçı,
Ümraniye Bakkallar Esnaf Odası
Başkanı 

Bakkallar elbette ki kendini değişti-
rip, hijyen kurallarına uymalı ancak bu
gönderilen taslak küçük esnafın yapısı-
na uygun değildir. Yeni yapılacak olan
yasada esnafın portör muayenesinden
geçme şartı mutlaka aranmalı. 

Mesut Şengün, 
İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf
Odası Başkanı

Pazarcı esnafı için zorlayıcı şartlar
içeriyor. AB normlarını uygulamak isti-
yorlar ancak altyapı yok. Yurtdışındaki
pazarlarda bizim pazarlar gibi üstü
açık. İstedikleri şeyler pazarın fiziki
yapısına uygun değildir. 

Zülfiye Sapankaya,
İstanbul Kantinciler Odası Genel
Sekreteri 

Taslakları okuduğumuzda aslında
HACCP kriterlerinin Türkçeye çevrilmiş
hali olarak görüyoruz. Genel olarak
perakendeciler değil de toptancılar yani
büyük esnafı ilgilendiren bir taslak.
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Kılıçdaroğlu İSTESOB’u
ziyaret etti, esnaf ve sanatkarın
derdini dinledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez Genel Başkan sıfatıyla İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliği’ni (İSTESOB) ziyaret etti. Daha öncede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
olduğu dönemde İSTESOB’u ziyaret eden Kılıçdaroğlu’nu İSTESOB Yönetim Kurulu ve çeşitli odala-
rın başkanlarından oluşan kalabalık bir heyet karşıladı.

İ
stanbul esnaf ve sanatkârının
sorunlarını CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaşan

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, bura-
da yaptığı konuşmasında;
Kılıçdaroğlu’nun İSTESOB’u ikinci
ziyareti olduğunu,  fakat Genel Başkan
olarak ilk ziyareti olduğunu belirterek,
bu günün ve bu ziyaretin tarihi bir gün
olduğunu söyledi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliğinin aktif 252.000, pasif
750.000 üye sayısıyla Türkiye’nin en
büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu
belirten İSTESOB Başkanı Faik
Yılmaz, İSTESOB’a Fırıncılar
Odasından Bakkallar Odasına,
Kuaförler Odasından Ayakkabıcılar

odasına 153 odanın bağlı bulunduğunu,
ancak son yıllarda kepenk kapatmak
zorunda kalan esnaflar dolayısıyla
esnaf odalarındaki üye sayısının hızla
azaldığını söyleyerek sözlerine şöyle
devam etti: 

“Türk ekonomisi içinde esnaf ve
sanatkârın gerek katma değere, gerek-
se istihdama katkısı  yüzde 60’lara
yaklaşırken, kredi desteğinden aldığı
pay  yüzde 1’ler seviyesindedir.  Bu
oranlar bu destekler gerçekten komik
kalmaktadır. Anayasamızın 173. mad-
desinde sizinde belirttiğiniz gibi devlet
esnaf ve sanatkârını korur ve kollar
diyor. Ama maalesef son 30 yıldaki
hükümetlerin tedbir alıp almadığını
sizlerin takdirine bırakıyorum. Bu

günkü tabloyu yıllar öncesinden göre-
rek AVM’lere şehir içerisinde yer veril-
memesi için yetkilileri uyardık. Fakat
dikkate alınmadı. Şimdi pişmanlıklar
var ama neye yarar. Açılan yerlerdeki
esnafımız perişan. Avrupalı ne yapıyor?

“Türk ekonomisi için-
de esnaf ve sanatkârın gerek
katma değere, gerekse istih-
dama katkısı yüzde 60’lara
yaklaşırken, kredi desteğin-
den aldığı pay yüzde 1’ler
seviyesindedir”



Önce küçük esnaf diyor. Onun için
AVM’lere şehir dışı şartı koyduğu gibi
ayrıca şehir merkezinde olan bir
AVM’nin yıllık vergi gelirinin %5’ini
havuzda toplayarak o bölgede mağdur
olan küçük esnafa dağıtıyor. Aslında
Ahiliğin en güzel örneğini onlar uygu-
luyor. 

Mahallenin ışığı olan esnafımız bir-
bir sönüyor. İşte, bu ışıkların sönme-
mesi için sizlerden beklentilerimiz var.
Öncelikle meclis çalışmalarında esnaf
ve sanatkârımızın sorunlarını dile
getirmeye çalışanlara, özellikle içimiz-
den yetişen başta Mehmet Ali Susam
olmak üzere partisinin tüm milletvekil-
lerine şükranlarımızı sunuyoruz.”

Başkan Yılmaz, 5362 sayılı teşkilat
yasasıyla ilgili İSTESOB’un çalışmala-
rını ve şoförlerin sigortalı olmaları ile
ilgili hazırladıkları dosyayı
Kılıçdaroğlu’na iletmek istediklerini
söyleyerek, iş yeri açana destek veril-
mesi gerekirken, vergi mükellefi olan
emeklilerin maaşlarından kesinti yapıl-

masının kaldırılması için yaptığınız
çalışmaları takip ediyoruz ve destekli-
yoruz diyerek Kılıçdaroğlu’na teşekkür
etti.  

Kılıçdaroğlu da, “Sizlerle beraber
olmaktan çok mutluyum daha önce
buraya geldiğimde de yine aynı sorun-
lar dile getirilmişti diyerek” sözlerini
şöyle sürdürdü: 

“Esnaf, devlete herhangi bir
yük getirmediği gibi büyüklü-
ğüne göre de istihdam
yaratır”

“Olayları iyi tahlil etmemiz gerekir.
Bununda ötesinde var olan sorunları
sizde biliyorsunuz bizde biliyoruz, bir
tarafın sorunlarını çözerken karşı tara-
fa sorun yaratmamalıyız. Olaylara
daha geniş pencereden bakmalıyız ve
ortak sorunları doğru çözmeliyiz. Esnaf
benim gözümde sabah erken kalkar,
dükkânını açar, dükkânını ve dükkânı-
nın önünü temizler, hiç bir beklentisi
olmadan devlete vergisini verir.

Dolayısıyla esnaf, devlete herhangi bir
yük getirmediği gibi büyüklüğüne göre
de istihdam yaratır. Peki, o zaman
esnafı siz neden yok ediyorsunuz?
Esnaf sizden ne istiyor? Esnaf diyor ki,
beni yok etmeyin, beni yok ederseniz
binlerce insanı devlete muhtaç hale
getirirsiniz. Oysa ben çalışıp devlete
vergimi veriyorum. Ben iflas edersem
ne olur? Devlete vergi veremez olurum.
Üstelik sosyal olarak devletin üzerine
ek bir yük getiririm. Esnafın bu talebi
haklı değil mi? Haklı…

“Eğer bu talep yanlışsa,
Almanya, Fransa, İngiltere,
ABD’de yanlış yapıyor. Tüm
bu ülkeler esnafın varlığı
önemli, esnaf olmalı demişler.
O zaman bizim ne yapmamız
gerekir? Hipermarketleri
şehrin dışına çıkarmamız
lazım”

Esnafın söylediği ne? Büyük alışve-
riş merkezlerini, hipermarketleri şehrin
içine sokmayın. Eğer bu talep yanlışsa,
Almanya, Fransa, İngiltere, ABD’de
yanlış yapıyor. Tüm bu ülkeler esnafın
varlığı önemli, esnaf olmalı demişler. O
zaman bizim ne yapmamız gerekir?
Hipermarketleri şehrin dışına çıkarma-
mız lazım. Esnaftan alışveriş yapılsın,
esnafın yüzü gülsün. Alınan bir karar
eğer öğesinde mutluluk oluşturmuyorsa
o karar yanlıştır. Siyaset kurumu niye
vardır? Huzurlu bir toplum yaratmak,
herkesin sorununu çözmek için vardır.
Siyaset kurumunun varlık nedeni
budur. 
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“Bu günkü
tabloyu yıllar öncesin-
den görerek AVM’lere
şehir içerisinde yer
verilmemesi için yetki-
lileri uyardık. Fakat
dikkate alınmadı”



“Süper marketler küçük
esnafı da, üreticilerimizi de
mağdur etmektedir”

Süpermarketlerin bir özelliği daha
var… Birileri gelip esnafın rafını
pazarlıyor mu?  Şurada satacağınız
ürünler için bana şu kadar para vere-
ceksiniz diyor mu? Demiyor. Ama
büyük alışveriş merkezleri diyor ki, şu
kadar rafı sana şu kadar bin dolara
kiralıyorum. Yani bir anlamda pera-
kende sektörü yabancıların eline geçi-
yor. 

“Anayasamızda 1960’lardan
bu yana gelen 173. madde,
‘Devlet esnafı korur. Esnafa
pozitif ayrımcılık yapar’
diyor” 

Bunlar ülkenin geleceği ile ilgili,
istihdam yaratmakla ilgili önemli konu-
lardır. Bu işler esnafın ve sanatkârın
alın terinin hakkına inananların mutla-
ka üzerinde durması gereken konular-
dır. 

Anayasamızda 1960’lardan bu
yana gelen 173. madde, “Devlet esnafı
korur. Esnafa pozitif ayrımcılık yapar,
der. Şimdi elinizi vicdanına koyun,
siyasal iktidar, esnafın sorunlarını çöz-
mek, pozitif ayrımcılık yapmak gibi bir
düzenlemeyi hayata geçirdi mi?
Geçirmediyse anayasayı ihlal ediyor
demektir. Çünkü Anayasanın hükmü
çok açık. Şimdi Faik Bey’den istirham
edelim şu duvarlardan birine 173.

maddeyi yazsınlar. Yazılsın ki, her
esnaf anayasadan doğan bir hakkı
olduğunu bilsin.

“Öyle önlemler almalıyız ki,
esnaf ve sanatkâr devlete
karşı yükümlülüğünü yerine
getirirken, o yükümlülük
ödeyebilecekleri miktarda
olmalı”

Bir başka önemli konu, parlamen-
toya yeni gelen ve af komisyonuna sevk
edilen af yasası. Kamuoyunda af yasası
olarak nitelendirilen borçların yeniden
yapılandırılması. Bu hükümet dönemin-

de pek çok af yasası çıktı. Sorun
af yasası çıkarmakla çözülmüyor.
Sorun, “Biz niye af yasası çıkarıyoruz,
niye esnaf ikide bir, belli aylar belli
yıllar geçiyor yeniden borç batağına
batıyor?” Sorun budur. Öyle önlem-
ler almalıyız ki, esnaf ve sanatkâr dev-
lete karşı yükümlülüğünü yerine geti-
rirken, o yükümlülük ödeyebilecekleri
miktarda olmalı. Oysa esnaf prim bor-
cunu ödeyemediği zaman esnafın bor-
cuna, devlet tahvili hazine bonosuna
uygulanan faiz uygulanıyor. Yani dün-
yanın en yüksek faizi uygulanıyor. Bir
süre geçince de iyice ödenemez hale
geliyor.” 
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İSTBAKO Başkanı İsmail Keskin:

KOSGEB kredilerinden
küçük esnaf ve sanatkârlar
yararlanamadı
İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin, küçük esnaf ve sanatkârların bankalara müracaat
etmelerine rağmen KOSGEB kredilerinden yararlanamadığını belirterek, küçük esnaf ve sanatkârın
KOSGEB kredi beklentilerinin devam ettiğini söyledi.  

23Kasım'da açıklanan
KOSGEB kredi
başvurularının Kurban

Bayramı tatiline denk gelmesi ve süre-
nin kısa olması nedeniyle, sadece bay-
ram tatili öncesinde şifre alabilenlerin
müracaat edebildiğini dile getiren
İsmail Keskin, müracaat edenlerinde
KOSGEB kredisinden yararlanamadığı-
nı söyleyerek, “Küçük esnaf ve sanat-
kârlar olarak, hükümetten müracaat
süreleri daha makul ve mantıklı olan
spesifik KOSGEB kredilerimizi bekli-
yoruz. Mevcut KOSGEB kredileri asıl
mecrasına ulaşamadan bitmiştir.
Esnaf ve sanatkârımızda oluşan bek-
lentinin karşılanmasını istiyoruz”
dedi.

“Umut bağlanan
KOSGEB kredilerinden
esnafımız yararlanama-
mıştır. Yeni yılda kural-
ları olan, esnafın alabi-
leceği, esnafa verilecek
krediler bekliyoruz,
istiyoruz”

Ali Fettah 
Güçlü
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İstanbul Bakkallar Odasında ilk adımı atılan projenin,
İSTESOB çatısı altındaki ilk toplantısına; İstanbul
Bakkallar Odası, Bağcılar Bakkallar Esnaf Odası,

Bayrampaşa Bakkallar Esnaf Odası, Güngören Bakkallar
Esnaf Odası, Kağıthane Bakkallar Esnaf Odası, Kartal
Bakkallar Esnaf Odası, Sefaköy Bakkallar Esnaf Odası,
İstanbul Leblebi
İmalatçıları ve
Kuruyemişçiler Odası
ile İstanbul Deniz-
Kara Büfeciler Odası
başkanları katıldılar.

İSTESOB konfe-
rans salonunda yapı-
lan toplantıda; küçük
esnafın sorunları,
çözüm önerileri, zin-
cir ve süper market-
lerle rekabet için
alternatif yöntemler,
perakendecilik sektö-
rünün gelişim süreci,

tüketici alışkanlıklarındaki değişimler, bakkalın ve küçük
esnafın pazardaki konumu, küçük esnafın gelecekte ayakta
kalabil-mesi ve kurumsallaşması için yapılması gerekenler
konu şuldu.  

Yapılan açıklamalara göre küçük esnafın sayısal olarak
azalmasının ve pazar payının düşmesinin başlıca nedenleri

arasında; standardi-
zasyon eksikliği,
yanlış ürün seçimi,
rekabete uygun satış
fiyatlarının oluşturu-
lamaması, satınal-
ma koşul ve ölçekle-
rinin sınırlı olması,
pazarlama ve tanı-
tım aktivitelerinin
eksikliği  ve buna
bağlı olarak zaman
içerisinde tüketicinin
bakkala olan talebi-
nin azalması gibi
nedenler sıralandı.

İSTBAKO’nun “Bakkalları
Geliştirme ve Destekleme Projesi”
İSTESOB’a taşındı
Zincir ve süper marketler karşısında her geçen gün kan kaybeden bakkalların yeniden yapılandırılması-
na yönelik olarak İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin’in başlatmış olduğu “Bakkalları Ge -
liştirme ve Destekleme” projesi, İstanbul Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği’ne (İSTESOB) taşındı.

İsmail Keskinİsmail Taşkın
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İsmail Taşkın
(İstanbul Leblebi
İmalatçıları ve
Kuruyemişçiler Odası):
Keşke sık sık bir araya
gelerek bu sorunlarımızı
konuşabilsek. Üyelerimi-
zin yani esnafımızın katılı-
mı konusunda endişelerim
var. Esnaf kendi sorunla-
rına duyarlılık göstermi-
yor. 

İsmail Keskin
(İstanbul Bakkallar
Odası): Bakkal esnafının
birleştirilmesinin zor oldu-
ğunu görüyorum, küçük
esnafın desteklenmesine
yönelik olarak yeni çalış-
malar bekliyoruz.
Bakkalların birleşmesi
konusunda en önemli
unsurun esnafın kendisi
olduğunu düşünüyorum.
Öncelikle, bakkalların
sorunlarının çözümüne
meclis gündeminde bekle-
yen perakendecilik yasası-
nın çıkartılmasıyla başla-
manın gerektiğine inanıyo-
rum. Proje ve tespitlere
aynen katılıyorum.
İnşallah hayata geçire -
biliriz.

Erol Demirci (Kartal
Bakkallar Esnaf Odası):
Esnaf yok olmaya razı
birleşmeye razı değil.
Oysa bileşilirse masrafla-
rımız dahi otomatik ola-
rak aşağı çekmiş olacağız.
Diğer faydaları bir tarafa
giderlerin bile düşmesi
bizim gibi esnafa çok
büyük destek olur. 23
Aralık’ta üyelerimi KOS-
GEB konusunda bilgilen-
dirmek üzere toplayaca-
ğım. Bu bilgilerin toplan-
tıya katılan arkadaşlarla
da paylaşılmasını çok iste-
rim. 

Kamil Bulut (Güngören
Bakkallar Esnaf Odası):
Sorunların ana kaynağı
yasanın çıkmamasından
başlıyor. AVM’lerden
ziyade küçük esnafı zora
sokan, sokak aralarına

kadar giren büyük mar-
ketlerin uzantısı oluşum-
lardır.

Bakkallarımız sizlerin-
de tarif ettiği gibi gele-
nekselcidir. Yani tutucu-
dur. Bakkalların değişimi
ve değiştirilmesi zordur. 

Yılmaz Kaya (Kâğıthane
Bakkallar Esnaf Odası):
Birleşmenin teşkilatımıza
güç katacağına inanıyo-
rum. Fakat kolay olmadı-
ğını düşünüyorum. Aksi
halde başka yapılacak bir
şeyin olabileceğini de
düşünmüyorum.  

Mustafa Şimşek (İstanbul
Deniz-Kara Büfeciler
Odası): Biz zaten büfeciler
odası olarak kendi oda-
mızda üyelerimize yönelik
olarak benzer bir uygula-
mayı yapıyoruz. Bu uygu-
lamanın hayata geçmesi
durumunda faydalı olaca-
ğına inanıyorum.
Devletten destek alma
konusunu da araştırılmalı.     

Misim Sarışan
(Bayrampaşa Bakkallar
Esnaf Odası): Küresel ser-
maye karşısında birleşme-
nin önemli olduğunu düşü-
nüyorum. Ancak geçmişte
yaşanan olumsuz örnekler-
den de dersler alarak alt-
yapının doğru ve sağlam
olmasına dikkat etmeli-
yiz. 

Rıza ERTÜRK (Bağcılar
Bakkallar Esnaf Odası):
Projeyi çok iyi anladım.
Uygulanmasını çok arzu
ederim. Fakat uygulanabi-
lirliliğini tartışmamız
gerekir. Bu toplantıları
daha sıklıkla tertipleyerek,
konu üzerinde çalışalım. 

Süleyman NAZLI
(Sefaköy Bakkallar Esnaf
Odası): Bizim esnafımız
özgürlüğüne düşkündür.
Esnafa  fazla müdahale
esnafımızı huzursuz edece-
ğinden rağbet görmeyece-
ğine inanıyorum.

İSTESOB’da
yapılan toplantıda
Oda başkanları
“Bakkalları
Ge liştirme ve
Destekleme
Projesi hakkında
görüşlerini dile
getirdi”

Kamil BulutErol Demirci

Mustafa ŞimşekYılmaz Kaya

Rıza ErtürkMisim Sarışan

Süleyman Nazlı
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İşlevselliği azalan bakkalları
güçlendirecek bir proje hazırla-
yan Adapazarı Bakkallar ve

Bayiler Odası, esnafı büyük marketlere
karşı birleştirmeyi hedefliyor. Bakkal
esnafını, büyük marketlerle rekabet
edebilir düzeye getirmesi hedeflenen
projede, dededen kalma bakkalcılık
anlayışı bırakılacak. Teknolojiye ayak
uyduran bir yapıya sahip modern bak-
kallar oluşturulacak. 

“Yeni sistemle merkezi
alım birliği kurularak toptan
mal alınıp müşteriye ucuz
ürün satılacak. Bir ürünün
fiyatı her bakkalda aynı ola-
cak, ürün çeşitliliği artacak.
Otomasyon sistemiyle bir
bakkalın ne kadar mal sattığı,
hangi ürünün eksik olduğu ve
ne kadar ciro yaptığı takip
edilecek” 

Adapazarı Bakkallar ve Bayiler
Odası Başkanı Ahmet Akdardağan,
küresel krizden en çok etkilenen bakkal
esnafının, sayıları gün geçtikçe artan
büyük marketler karşısında eridiğini
söyledi. Başkan Akdardağan, ulusal
sermayenin artmasıyla süpermarketler,
grosmarketler ve hipermarketlerin
pazarının önünün açıldığını belirtti.
Son 10 yılda Türkiye'ye gelen ulusal
marketlerin sayısında büyük artış
görüldüğünü anlatan Akdardağan;
"Türkiye, onlar için güzel bir pazar.
Neden? Çünkü burada onlar için bir
koşul, düzen ve istem yok. Avrupa'da
bu şekilde kuralsız ve düzensiz bir yapı
yok. Perakende Düzenleme Yasası'nın
çıkmaması ulusal marketlerin çok işine
geliyor" dedi. 

Her açılan alış veriş merkezinin,
içinde 57 meslek kolunu içeren bir
yapıya sahip olduğunu kaydeden
Akdardağan, küçük esnafın ulusal ser-
mayenin karşısında durmasının çok zor
olduğunu ifade etti. '120 kiloluk bir
güreşçi ile 30 kiloluk güreşçinin güreş
yapması isteniyor' diyen Akdardağan,
şöyle konuştu: 

"Bir büyük markette sadece gıda
ürünü satılmıyor. Ayakkabıdan giyime,
hırdavatından tuhafiyesine kadar her
şey satılıyor. 57 meslek kolunu içeren
ürün satılıyor. Meclis'te bekletilen
Perakende Düzenleme Yasası ha bugün
ha yarın hep böyle söylemde kaldı.
Yasa çıktığı taktirde büyük marketler-
de biz piyasanın içine girmeyelim diye
de alt birim oluşturdular. Yani sokak
aralarına kadar giren 200 ve 250 met-
rekarelik yasadan etkilenmeyen mağa-
zalar açtılar. Bunlar sokak aralarında
bakkalın görevini yapmaya çalışıyorlar.
Tek elden hareket ediyorlar. Bizim
bunlarla mücadele etmemiz çok zor.
Bakkal esnafımız her geçen gün eriyor.
Sakarya'da 5 yıl önce 2 bin 500 olan
bakkal sayısı şu anda bin 2000 dolayı-
na kadar düştü." 

Aktardağan siyasilerden
BAKKOP Projesi’ne destek
vermelerini istedi

Bu erimenin önüne geçmek için
kendi aralarında Bakkalları Koruma ve
Kalkındırma Projesi (BAKKOP) hazır-
ladıklarını dile getiren Akdardağan,

Adapazarı Bakkallar ve
Bayiler Odası Başkanı
Ahmet Akdardağan:

Dededen
kalma
bakkallık
bitiyor!

Bakkallar son yıllarda peşpeşe açılan süpermarketler, grosmarketler ve hipermarketler
karşısında ayakta kalabilme mücadelesi veriyor. Gün geçtikçe sayıları azalan bakkal
esnafı, gıdadan ayakkabıya, tuhafiyeden hırdavata kadar her şeyin satıldığı hipermar-
ketlerle rekabet edebilmenin yollarını arıyor.
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siyasilerden projeye destek vermelerini
istedi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı'nın (KOSGEB) projeyi destek-
lediğini belirten Akdardağan; "Doğu
Marmara Kalkınma Ajansı da 'projenin
danışmanlığını bizler yapabiliriz' dedi.
Projenin içinde Bursa, Bolu ve Bartın
gibi çevre iller var. İnşallah hep beraber
bu projeyi hayata geçireceğiz. KOSGEB,
250 bin lira hibe, 500 bin lira da uzun
vadeli faizsiz kredi veriyor. 500 bin lira-
lık krediyi kullandırılacak yerleri adlan-
dırmışlar. Kredinin bizim kullanmamıza
uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bu
konuda milletvekillerimizden destek bek-
liyoruz" ifadesini kullandı. 

"Ucuz Ürün Satacağız" 
Projenin bakkalları güçlendireceğini

kaydeden Akdardağan, merkez alım birli-
ği kurulacağını ve bakkal esnafının bu
birliğin şubesi haline geleceğini söyledi.
Dededen kalma bakkalcılık anlayışını
bırakarak modern ve teknolojiye ayak
uyduran bakkalcılık modeline geçileceğini
kaydeden Akdardağan, şunları söyledi: 

"Bakkallar zinciri oluşturacağız.
Birleşen bakkallarımız otomasyon siste-
miyle merkezi alım birliğine bağlanacak.
Merkezden bütün şubelerin ne kadar mal
sattığını, ne kadar ciro yaptığını, stokla-
rında nelerin eksik olduğunu göreceğiz.
Raf dizaynı ve ürün çeşidi aynı olacak.
Toplu mal alımı yaparak süper marketler-
den daha uyguna mal satacağız. Bir ürü-
nün fiyatı her bakkalda aynı olacak.
Bugün bizim araştırmalarımızda ulusal
marketlerin kar marjı yüzde 19 düzeyin-
de. Halbuki bizim bakkalların bugünkü
kar marjı yüzde 3 ila yüzde 7 arasında
değişiyor. Biz buradaki avantajımızı kul-
lanmaya çalışacağız. Hem rekabetimizi
güçlendireceğiz. Hem de tüketiciye ucuz
mal vereceğiz. İleriki aşamalarda inşallah
kendi fason ürünlerimizi de yapmayı
düşünüyoruz. Paketleme makineleri alıp
kendi adımıza bir marka oluşturup üretim
yapacağız." 

“Merkezden bütün şubele-
rin ne kadar mal sattığını, ne
kadar ciro yaptığını, stokların-
da nelerin eksik olduğunu göre-
ceğiz. Raf dizaynı ve ürün çeşi-
di aynı olacak. Toplu mal alımı
yaparak süper marketlerden
daha uyguna mal satacağız”

Toplantıya ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç ve Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın yanı sıra Bakkallar ve
Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal ile çok sayıda odaya kayıt-

lı üye katıldı.
Bakkalların sorunlarının dile getirildiği ve tartışıldığı toplantının açı-

lış konuşmasını Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı
Yalçın Kılıç yaptı. Kılıç, yaptığı konuşmasında Bakkallar Odası’nın yaptı-
ğı çalışmaların daima arkasında olduklarını söyledi.

Ardından Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin
Başaranhıncal ise yaptığı konuşmasında bakkalların sorunlarından söz
ederek, bazı önerilerde bulundu. Bakkalların birlik ve beraberlik içerisin-
de olması gerektiğine işaret eden Başaranhıncal, bakkalların mahalle
kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. 

Şanal, yeni kurulan BAKKOOP19’u da üyelerine tanıttı 
Daha sonra konuşan Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı

Özkan Şanal, bakkalların sorunlarını dile getirerek, çözüm noktasında
nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hususunda üyeleri ile istişare yaptı. 

Yeni kurulan BAKKOOP19’u da üyelerine tanıtan Şanal, birlik içinde
olunması gerektiğini ve bunu da başararak, daha iyi yerlere gelinmesi
konusunda BAKKOOP19’un desteklenmesini istedi. 

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası üyesi esnaflar, Başkan Özkan
Şanal’ın projesi olan BAKKOOP19’a tam destek verdiklerini belirtirler-
ken, bu projenin en kısa zamanda hayata geçirilmesi için Başkan
Özkan’dan söz almayı da ihmal etmediler.

Toplantıda söz alan Denizbank Çorum Şube Müdürü Ebru Gül
Çömüz’de, bu projenin kendilerini heyecanlandırdığını ve banka olarak
Özkan Başkan’ın projesinin yanında olacaklarının mesajını verdi.

Çömüz, daha sonra bakkal esnafına bankalarının sunduğu imkânları
da anlattı.

Çorum Bakkallar
ve Bayiler Odası'nda
‘BAKKOOP19’ toplantısı 

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası, Çorum Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği ÇESOB’un  Toplantı Salonu’nda
bakkallarla istişare ve bilgilendirme toplantısı düzenledi. 



Çalışmanın tanıtımı amacıyla
düzenlenen basın toplantısı-
na, Bursa Bakkallar Esnaf

Odası Başkanı Muhammed Nuri Örs,
Kalite Birliği Derneği Başkanı Mustafa
Karaman, dernek eğitim uzmanları ve
oda yönetim kurulu üyeleri katıldı. 

“Bakkallar Esnaf
Odası olarak Kalite Birliği
Derneği ile projelendirilen
işbirliği kapsamında yönetsel
olarak bilgi ve tecrübemizi en
üst seviyeye çıkarmak
istiyoruz”

Bakkallar Odası Başkanı
Muhammed Nuri Örs, Ahilik teşkilatı-
nın 11. yüzyılda ortaya koyduğu vizyo-
nu çağa uydurarak yaşamak istedikleri-
ni belirtti. Hizmet projelerinin yanı
sıra, misyon projelerinin de olduğunu
aktaran Örs, "Bakkallar Esnaf Odası
olarak Kalite Birliği Derneği ile proje-
lendirilen işbirliği kapsamında yönetsel

olarak bilgi ve tecrübemizi en üst sevi-
yeye çıkarmak istiyoruz. Bu kapsamda,
yönetimsel organizasyonlarda kalite,
hizmet projelendirmelerinde nitelik ve
kalite, yönetim bilinci ekseninde nite-
lik, kalite ve personel idari hizmetlerin-

de kalite süreçlerini sürdürülebilir kıl-
mak hedef ve amacındayız" dedi. 

Kurumsal kimlikte çıtayı yukarı
çıkarmak istediklerini aktaran Örs,

"Misyon olarak hizmet ve vizyon proje-
lerimiz vardı. Bu da misyon projeleri-
mizden biri. Hizmette sınır tanımadan
bunu en yüksek dereceye çıkarmak için
eğitime ihtiyacımız olduğunu biliyoruz."
ifadesini kullandı. 

Örs, mesleki sivil toplum örgütü
olarak, 'katılımcı olmak', 'katkı koy-
mak' ve 'karar vermek' ve 'biz de varız'
demek için kalite yolculuğuna çıktıkla-
rını vurguladı. 

“Ahilik Teşkilatının
Vizyonu ve 2. Bayezıd'ın
Misyonunu Bakkallar
Odası’nda görmek istiyoruz" 
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Bursa Bakkallar Odası kalite
belgesi almak için ilk adımı attı 

Bursa Bakkallar Esnaf
Odası, TS EN ISO 9001
Kalite Belgesi almak için
Kalite Birliği Derneği ile
işbirliğine gidiyor. Proje
kapsamında Kalite Birliği
Derneği üyeleri tarafından
bakkallara ürünün raf
ömründen, hijyenik şartla-
ra kadar ücretsiz eğitim-
ler verilecek. 



Kalite Birliği Derneği Başkanı
Mustafa Karaman ise Bakkallar Odası
ile önemli bir organizasyona imza
attıklarını dile getirdi. 

Kahraman şöyle konuştu: "11. yüz-
yılda Ahilik teşkilatı bu topraklarda
kuruluyor ve o zaman kurulan teşkilat
tüketici memnuniyeti ve müşteri kavra-
mını Türk toplumunun gündemine geti-
riyor. Ahi Evran Veli'nin 11. yüzyılda
ortaya koyduğu vizyonu, Sultan 2.
Bayezıd Han'ın 15. yüzyılda ortaya
koyduğu vizyonu Bakkallar Odası bay-
raklaştırma kararında olduğu için ken-
dilerine yürekten destek veriyoruz." 

Ahilik teşkilatının organizasyonda,
memnun olmayan bir müşteri ve kali-
tesiz malın müşteriye satılmasından
söz edilemeyeceğinin altını çizen
Mustafa Karaman, "O dönemde kalite
kontrol sisteminin kurulduğunu ve
tüketici bilincinin de hat safhada oldu-
ğunu görüyorsunuz. Bu gün ise bakkal-
lar odası diyor ki; ben ahilik teşkilatı-
nın o misyon ve vizyonuna uygun ve
çağın gereği olan TS EN ISO 9001
uluslararası kaliteye uygun hizmet ver-
mek, bunun karşılığında da bunu bel-
gelemek istiyorum. Bizde bu süreçte
bakkallar odasının bu düşüncesini des-
tekliyoruz ve bu sosyal sorumluluk

projesinde   destek vermek istiyoruz"
şeklinde konuştu. 

Ahi Evran Veli'nin Ahilik teşkilatı-
nın kuruluş felsefini 3 temel şekilde
özetlediğini anlatan Karaman, "Birinci
ilkemiz; sevgi, sayı ve hoşgörü, ikinci
ilkemiz; kalite ve tüketicinin korunma-
sı, üçüncüsü ilkemiz ise; doğruluk ve
adalettir. Zaten bir işletmede bunlar
yoksa o organizasyonun başarıya
ulaşması mümkün değildir" şeklinde
konuştu.  

“Yönetimsel organizas-
yonlarda kalite, hizmet proje-
lendirmelerinde nitelik ve
kalite, yönetim bilinci ekse-
ninde nitelik, personel idari
hizmetlerinde kalite süreçle-
rini sürdürülebilir kılmak
hedef ve amacındayız”
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TBMM'de 22. ve 23. Dönem Aydın Milletve kil -
liği yaptığı sırada büyük alışveriş merkezlerinin
şehir dışına taşınması için

önerge veren ancak sonuç alamayan
Aydın Belediye Başkanı Özlem
Çerçioğlu, bu çalışmanın peşini bırak-
madı. 

“Küçük esnafı korumak
adına şehir merkezinde
büyük alışveriş merkezi
yapılmasına müsaade etme-
yeceğim”

Çerçioğlu, bu kez belediye başkanı
olarak sorunu çözmeye kararlı.
Başkan Çerçioğlu, "Küçük esnafı korumak adına şehir
merkezinde büyük alışveriş merkezi yapılmasına müsaade
etmeyeceğim. Küçük esnafın korunup yaşatılması gerekli"

dedi. Küçük esnafa zarar verdiğini düşündüğü ve vatan-
daşların şikayetine neden olan büfeleri kaldırdığını hatırla-

tan Başkan Çerçioğlu, yerleri belediyeye
ait büyük alışveriş merkezlerinin kira
süresi dolmasının ardından mağazaların
kontrat yenilemeyeceği bildirildi. 

Her zaman küçük esnafın yanında yer
aldığını dile getiren Çerçioğlu, "Görev
sürem boyunca Aydın şehir merkezine
kesinlikle büyük alışveriş merkezi yapıl-
masına müsaade etmeyeceğim. Küçük
esnafın korunup yaşatılması için Aydın'a
gelecek olan ve gelmek isteyen zincir
mağazaları Aydın'ın 5-6 kilometre dışarı-
sında yer gösterebilirim. TBMM'de mec-
listeyken yapamadığım bu çalışmayı bele-
diye başkanlığı görevim süresince yerine
getireceğim. Meclisteyken, büyük zincir

mağazalarının şehir içerisine konuşlanmalarını önlemek
adına önerge vermiştim. Maalesef o önergelerden bir
sonuç çıkmadı" diye konuştu

Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu: 
Dev marketler Aydın merkezine giremeyecek 
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Gelişen teknoloji ve değişen
tüketici alışkanlıkları dola-
yısıyla her geçen gün eri-

yen Bakkal esnafını ayakta tutabilmek,
işlerini geliştirmek için yeni bir çalışma
başlatılacak. Konu ile ilgili olarak bir
açıklama yapan Trabzon Bakkallar
Esnaf Odası Başkanı Başaran Maraba,
bakkalı çağa uygun modern bir hale
getirebilmek için Trabzon’da 14 tane
nokta açtıklarını söyledi. Mevcut bak-
kalları dizayn ederek modern bir şekil-
de açtıklarını ifade eden Maraba,
“Bakkallara proje bazında destek veri-
yoruz. Trabzon’daki tüm bakkallar
buna katılıyor” dedi.

Bakkallar modern hale geliyor
Belediye ile ortak proje yürüterek

süper marketlerin açılmaması için
işbirliği yaptıklarını ifade eden
Maraba, “En kısa zamanda da bu pro-

jemizin hayata geçeceğine inanıyoruz.
Belediye de bizi destekliyor.
Trabzon’dan her akşam milyonlarca TL
şehir dışına çıkıyor. Eğer bunu önler-
sek hem küçük esnaf için hem de
Trabzon için büyük bir kaybı önlemiş
oluruz” diye konuştu. Bakanlığın proje-
lerini kabul ettiğinin altını çizen
Maraba, Trabzon’daki tüm bakkalları
yenileyerek marketler gibi hizmet vere-
bilecek konuma getireceklerini kaydet-
ti. 

“Trabzon’dan her gün mil-
yonlarca TL çıkıyor. Eğer
bunu önlersek hem küçük
esnaf için hem de Trabzon
için büyük bir kaybı önlemiş
oluruz”

Trabzon’un parası Trabzon’da kalsın

Bakkal amca kendini yeniliyor

Trabzon
Bakkallar Esnaf
Odası
Başkanlığı tara-
fından bakkal
esnafını ayakta
tutabilmek, işle-
rini geliştirmek
için "Bakkal
Modernizasyon"
projesi başlatıl-
dı.

“Küçük esnaf toplumun omurgası, bel kemiğidir.
Sağlam tutulmalı, yenilenmeli” 
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Tokat’a çok modern, insanların ıslanmadığı ve
rahat bir alışveriş yapabilecekleri güzel bir pazar
yeri kazandırmak istediklerini söyleyen Başkan

İhsan Tunç, “Türkiye’de pazar yerleri artık kendini yenile-
meli. Çünkü süpermarketlerle yarış yapabilmek için çok
ciddi anlamda gelişim ve değişim yapmamız ve kendimizi
yenilememiz lazım. Aksi halde rekabet şansımız olmayacak-
tır” dedi. 

“Pazaryeri ile ilgili araştırmalarımı-
zın sonuna geldik. Konuyla ilgili olarak
belediye başkanımızla da sürekli irtibat
ve diyalog halindeyiz. Kendileri de
biran önce esnafın sorunlarına çözüm
bulmak için gece gündüz çalışıyor”

Kurulacak yeni pazaryeriyle ilgili açıklamalarda da bulu-
nan Başkan İhsan Tunç, Pazaryerinin yapılacağı yerin net-

leştiğini, Niksar Kavşağına yakın, Behzat deresi üzerinde
olacağını söyleyerek, “Pazaryeri ile ilgili araştırmalarımızın
sonuna geldik. Konuyla ilgili olarak belediye başkanımızla
da sürekli irtibat ve diyalog halindeyiz. Kendileri de biran
önce esnafın sorunlarına çözüm bulmak için gece gündüz
çalışıyor” dedi. 

“İŞKUR’la işbirliği yaparak esnafı-
mızı eğitim yönünden de desteklemeye
çalışacağız”

Esnafın modern bir pazar yerine kavuşurken eğitiminin
de çok önemli olduğunu söyleyen Tokat Bakkallar Manifatu -
racılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı İhsan Tunç, “Esnaf
arkadaşlarımızı ciddi bir eğitimden geçirmemiz lazım.
Konuyla ile ilgili olarak İŞKUR’la görüşmelerimiz devam
ediyor. Önümüzdeki günlerde İŞKUR’la işbirliği yaparak
esnafımızı eğitim yönünden de desteklemeye çalışacağız”
dedi. 

Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı İhsan Tunç:

Tokat’a modern bir pazar yeri
için harekete geçti
Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı İhsan Tunç, Tokat’a modern bir
pazaryeri kazandırarak hem esnafın hem de halkın gönlünü fethetmek için yoğun bir çalışma başlattı
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Toplantıya Kent Konseyi üye-
lerinin yanı sıra belediye
meclis üyeleri ve belediye

çalışanları da katıldı. Fatih Kent
Konseyi Başkanı Araştırmacı yazar
Süleyman Faruk Göncüoğlu, Kent kon-
seyinin amaçlarının çok önemli ve kut-
sal olduğunu belirterek, burada görevli
olmaktan ziyade gönüllülük esasının ön
plana çıktığını ve katılımın önemine
dikkat çekti. Göncüoğlu, mevcut dele-
gelerin bu işin ciddiyetinde olması
gerektiğini ve kent konseyine sahip çık-
masının önemine değindi.    

Fatih Kent Konseyi 
toplantısında yeni yapılan
web sitesinin tanıtımı 
yapıldı

Fatih Belediye Başkan Yardımcısı
ve Fatih Kent Konseyi Sekreteri Hasan
Suver, konseyin dernekler yasasına
bağlı olmadığını, salt çoğunluk mecbu-
riyeti bulunmadığını ifade ederek top-
lantıyı başlattı.      

Genel kurulda Fatih Kent Konseyi
web sitesi ve Delege Kimlik kartı tanı-
tımı yapıldı, görevliler tarafından web
sitesi online tanıtılırken, sitenin içeriği-

Fatih Kent Konseyi 
toplantısı yapıldı 
Fatih Kent Konseyi 2. dönem 4. toplantısı Ali Emiri Kültür Merkezi konferans salonunda yapıldı.
Açılışta konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kent Konseyi’nin hukuki ve sosyal yapısı hakkında bilgiler
verdi ve genel kurulda delegeleri ikaz ederek, bir sonraki toplantı katılımının daha yoğun olmasını bek-
lediğini söyledi. 

“Muhtarlar 
Kent Konseyi’ne
güç veriyor”



Hüseyin Öztürk
Fatih Muhtarlar Derneği

Başkanı

Hikmet Gündüz
Hırka-i Şerif Mahallesi

Muhtarı

Hasan Suver
Fatih Belediyesi

Başkan Yardımcısı

İsmail Keskin
İstanbul Bakkallar Odası

Başkanı
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nin de hazırlık aşamasında olduğu belirtildi. Konsey üyeleri-
nin teklifleriyle siteye son şeklinin verileceği ve interaktif bir
site olmasının hedeflendiği vurgulandı. Kent konseyi üyesi
olmayan vatandaşların da site vasıtasıyla yönlendirme yapa-
bileceği, projelerini, tekliflerini, eleştirilerini yazabilecekleri
giriş paneli olmasına çalışıldığı bilgisi verildi. Web sitesi
tanıtımının ardından Delege Kimlik kartı gündeme geldi.
Üzerinde tasarım çalışmasının devam ettiği belirtildi. 

Toplantıda çalışma grupları ve meclis başkanları söz ala-
rak dönem faaliyetlerini anlattılar ve gelen soruları cevap-
landırdılar. Bir sonraki Kent Konseyi genel kurulu
06.04.2011 tarihinde saat 17.00 toplanma kararı aldı. 

“Genel kurulda Fatih Kent Konseyi
web sitesi ve Delege Kimlik kartı tanıtımı
yapıldı, görevliler tarafından web sitesi online
tanıtılırken, sitenin içeriğinin de hazırlık aşa-
masında olduğu belirtildi. Konsey üyelerinin
teklifleriyle siteye son şeklinin verileceği ve
interaktif bir site olmasının hedeflendiği vur-
gulandı”

Fikret Saral
İskenderpaşa Mahallesi

Muhtarı

Adem Akdemir
Koca Mustafa Paşa Mah.

Muhtarı

Adem Özbektaş
Balat Mahallesi 

Muhtarı

Mustafa Cabaroğlu
Haseki Sultan Mahallesi

Muhtarı
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Sakarya Valisi Mustafa Büyük:

“Eşit rekabet ortamı oluşturmalıyız” 

Sakarya Esnaf ve Sanat kâr -
ları Odaları Birliği (SESOB)
Başkanı Hasan Alişan, Ada -

pazarı Belediye Başkanı Süleyman
Dişli ve Erenler Belediye Başkanı Cavit
Öztürk ile esnafları ziyaret eden Vali
Mustafa Büyük, ziyarette yaptığı ko -
nuş mada AVM'lerin disipline edilmesi
gerektiğini belirterek, “Alış verişi zevkli
hale getirecek bir şey yapmalıyız.
AVM'lerin de disipline edilmesi gerekir.
Eşit rekabet sağlamalıyız. Alışveriş
merkezlarinin zaten avantajlarıvar.
Fakat geleneksel ticari hayatımızı diri
tutmak için, eşit şartlarda rekabet
ortamı oluşturmalıyız" dedi.

Sakarya Esnaf ve Sanatkârları
Odaları Birliği (SESOB) Başkanı

Hasan Alişan ise, esnaf ve sanatkarla-
rın kendi nam ve hesaplarına çalışarak
geçimlerini sağladıklarını belirterek,
“Esnaf ve sanatkarımıza elimizden gel-
diği kadar destek vermeye, sahip çık-
maya ve eksikleri gidermeye çalışıyo-
ruz. Vali beyin de geldiği günden bu
yana esnaf ve sanatkarımıza büyük
destekleri oldu” diye konuştu. 

SESOB Başkanı Alişan, Meydan
Projesi'ne de olumlu baktıklarını
belirterek, “Bu alanın bütünüyle ele
alınarak çekim merkezi haline gelebile-
cek bir vitrine dönüştürülmesine elbette
sıcak bakarız. Sonuçta sadece bu
alanda bin 400'e yakın esnaf ve
sanatkar ticaret yapmaktadır”
dedi. 

“Alışverişi zevkli hale
getirecek bir şey yapma-
lıyız. AVM'lerin de disipli-
ne edilmesi gerekir. Eşit
rekabet sağlamalıyız”

Sakarya Valisi Mustafa
Büyük, "Alışveriş merkez-
larinin zaten avantajları-
var. Fakat geleneksel ticari
hayatımızı diri tutmak için,
eşit şartlarda rekabet orta-
mı oluşturmalıyız" dedi.
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Aydın Bakkallar Odası 
bakkal ziyaretlerini artırdı 

Aydın Bakkallar Odası ola-
rak, bakkallara her türlü
mesleki danışmanlık hiz-

meti verdiklerini söyleyen Başkan
Seçkin, “Bir bakkal dükkânının ilk açı-
lışından itibaren her türlü danışmanlık
hizmetini vermeye çalışıyoruz. Örneğin
yeni bakkal açacak olan bir kişi bize
müracaat ettiğinde; açılacak bakkalın
yer olarak uygunluğu, müşteri potansi-
yeli ve olası kazanç durumu gibi konu-
lardaki bilgi ve birikimimizi kendileriy-
le paylaşıyoruz. Bakkal dükkânı
açmak, bizim ülkemizdeki en kolay
işlerden biridir. Herkes dilediği yerde
bakkal açabilir. Ancak açılan bir bak-
kal bizi ne kadar sevindiriyorsa kapan-

dığında da en az o kadar üzüyor.
Doğru zamanda ve doğru yerde bakkal
açmak lazım. Yanlış yerde acılan bir
bakkal hayatiyetini sürdüremediği gibi
yanındakini de sıkıntıya sokuyor. Biz
hiçbir esnafımızın ve vatandaşımızın
sıkıntıya girmesine razı olamayız”
dedi.

Esnaf ziyaretlerini hızlandırarak
bakkalları bilinçlendirmeye çalışan ve
süreçle ilgili değişim ve gelişmeleri
bakkallarla paylaşan Başkan Seçkin,
Geçmişten günümüze ekonomik şartla-
rın ve alışveriş alışkanlıklarının olduk-
ça değiştiğinin altını çizerek, bakkalla-
rında değişen ve gelişen bu sürece ayak
uydurmak zorunda olduğunu aksi halde

sürece ayak direten bakkal ya da her
hangi bir esnafın ayakta kalmasının
mümkün olmadığını söyledi. 

Odayı sadece aidat toplayan bir kurum olmaktan kurtarıp, bakkal
esnafının sorunlarına çözüm arayan bir kurum olması için seçildiği
günden beri çalışmalarını sürdüren Aydın Bakkallar Odası Başkanı
İlyas Seçkin, Odaya üye tüm bakkalları ziyaret ederek, bakkalların
fikirlerini alacağını ve Aydın Bakkallar Odasını daha işlevsel hale
getireceğini söyledi. 
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Bakkal Enver Amca’ya 
41 kere maşallah

Kendi anlatımıyla hayat
hikâyesini dinledik. O
anlattı biz Anadolu tadında

dinledik. İşte anlattıkları:
“Kastamonu’nun Ağlı kırlar deresi
mahallesinde 1941 yılında doğdum. Bu
tezgâhtan 4 çocuk büyüttüm. 3 kızım 1
oğlum ve 3 torumun var.1970 yılında
Bakkal mesleği ile tanıştım. O yıl bu
yıldır mesleğimde kesintisiz devam
ettim. Bu meslekten emekli oldum.
Bağ-kur emeklisiyim. Yerim icar değil
de ondan bu zamana kadar ayakta kal-
dım. 2 insan burada istihdam ediliyor.
Kızım ve ben. Hani bir ara bir yasa
çıkacaktı. Kocaman dükkanlar market
mi ne diyorlar onların şehir dışına çıka-
cağını duymuştuk, yetkililerden. Bu
marketlerin yüzünden mahallenin dert
babası bakkal amca bitmek üzere… Biz
mahallenin her şeyiyiz. Gelin bakın
evlerin anahtarları bizdedir. Biz mahal-
lenin namusuyuz. Ahde vefa kalmamış
marketlerde peşin parasını bitirenler

Kastamonu Ağlı’dan gelip
41 yıl ailece mesleğe gönül ver-
miş ve bu meslekte zirve yap-
mış, bir de bunu onur belgesiyle
taçlandırmış nüktedan bakkal
Enver Yıldır.
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bize geliyor. Alışverimiz zayıf zaten
birde veresiyeler eklenince 4 metre olan
buzdolabını 2 metreye indirmek zorun-
da kaldık. Emekli maaşım olmazsa
geçinemeyeceğiz. Devlet emeklisi olma-
mıza rağmen hala bizden neden vergi
alırlar anlamış değilim. Dükkânımızda
çalışırken zaten vergi ile mal alıp vergi
ile satıyoruz. Zaten emekli maaşımız
asgari ücrete denk geliyor bir de iş yap-
sak da yapmasak da vergi kesiliyor.
Devletimizden bu konuda yardım talep
ediyoruz.10 yılı geçti bizden vergi kese-
ceklerine büyük marketleri şehir dışına
çıkarsınlar. Henüz olumlu bir çalışma
göremiyoruz.

“Müşterilerimiz alıp kredi
kartını gidiyor markete.
Sonra alışverişte ölçüyü
kaçırınca kredi kartını ödeye-
miyor ve ondan sonra yandım
Allah diyor”

Zaten büyük marketler belli başlı
ürünleri maliyetine gösterip diğer ürün-
lerden kazanıyorlar ama insanımız
bunu anlamıyor. Kandırılıyor, bazen bu
tür yerlerde kasa ile raf etiket fiyatları
farklı oluyor. Kasa ile raf fiyatında fark
var yani. Müşterilerimiz alıp kredi kar-
tını gidiyor markete alış verişte ölçüyü
kaçırınca kredi kartını ödeyemiyor
ondan sonra yandım Allah diyor.
Allah’ıma şükürler olsun zamanında

almıştık dükkânımızı. Bir de kira eklen-
seydi giderlerimize ne olurdu halimiz.
Bakkalların derdine birde fırıncılar
eklendi. Artık ekmekten para kazana-
mıyoruz. Maliyetine satıyoruz ekmeği.

“Ürün alımında zayıf kaldığı-
mız için ucuza alamıyor ve
satamıyoruz”

Birde küçük esnaf olduğumuz için
toptancılar bize kolaylık sağlamıyor.
İndirim yapmıyor, vade sağlamıyor,
anlayacağınız bakkal neresinden tutar-
sanız elinize geliyor. Ürün alımında
zayıf kaldığımız için ucuza alamıyor ve
satamıyoruz. Bize birilerinin destek çık-
ması lazım. Rekabet edemediğimizden
marketler ile baş edemiyoruz. Önce baş-
kanımızdan sonra yetkililerden ve baş-
bakanımızdan destek bekliyoruz. Bir
kültür yok oluyor. Sahip çıksınlar bak-
kal amcaya…

Röportaj: Salim Zorba

“Zaten büyük marketler belli başlı ürünleri
maliyetine gösterip diğer ürünlerden kazanıyorlar ama
insanımız bunu anlamıyor. Kandırılıyor, bazen bu tür
yerlerde kasa ile raf etiket fiyatları farklı oluyor” 
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Denizliden İstanbul’a gelip
kaderin ördüğü ağlar ile
ömür boyu çekilen bir çile

hikâyesi.
Kendi anlatımıyla kendi dilinden bir

bakkal hikâyesi…

“Siftahsız günler yaşıyoruz.
Mesela bugün sadece”

“Memleketim Denizli’de doğdum.
İstanbul’a babamla beraber çocuk iken
geldik. Açık sırtımızla çersiz ve çöpsüz
geldik İstanbul’a. Üç kardeşiz. Babamın
tek kız evladıyım. Çilem çocukluğumda
başladı anama ve babama ben baktım.
Babam çok merhametli ve beyefendi idi.

Bize hiç oğlum, kızım demezdi.
Arkadaşım diye hitap ederdi. Bir defa
bağırıp çağırdığını hatırlamam. O dün-
yanın en iyi babası idi. O güzel insanlara
baktıktan sonra şimdi de eşime bakıyo-
rum. Şansı kıt bir insanım. Evlen -
diğimin bir gün sonrası eve doktor
çağırdık eşim diyabet hastası idi..
Çocukluğumda başlayan çilem evlendi-
ğim ilk günden devam etmeye başladı.
Dünyada çekmediğim kalmadı şimdi de
eşime bakmaya çalışırken siftahsız gün-
ler yaşarken başımızı altına soktuğumuz
gece kodumuzu yıkmaya kalktılar.
Dertler bitmez oğlum. Günlerimiz siftah-
sız geçiyor. Mesela bugün sadece bir

kola sattım. Kimseden fayda yok.
Elinden ne geliyorsa o gerisi yalan.

Biz bu dükkânı 41 yıl önce açtık.
Yarım asırlık hatıra var burada. Evliyim
diye babam daha sonra okutmak istediy-
se de okutamadı beni.

“İşlerimiz kesat belki
Marketler Yasası çıkar da sif-
tah yaparız”

Bakkal işlerinden önce biçki dikiş
işleri yapardım. Fıtık olunca bırakmak
zorunda kaldım. Mecburen bakkal işine
devam ettik. Allah’ıma şükürler olsun bu
güne kadar geldik. Allah kimseyi şaşırt-
masın ve ev huzuru versin. Para pul

Anadolu’nun bağ-
rından İstanbul’a
ailece göç ederken
büyük hayalleri
vardı. Taşı toprağı
altın olan
İstanbul’da para
kazanacak o altın-
lardan kendine ve
çocuklarına bir
gelecek hazırlaya-
caktı. Horozların
diyarından
İstanbul’a bunun
için göç etmiş bir
aileden gerçek bir
dram   …

İstanbul’a iş ve aş aramaya
geldi çile buldu



geçici. İşlerimiz kesat belki marketler
yasası çıkarda siftah yaparız. O yasayı
dört gözle bekliyoruz. Devlet bizden
birde emeklimizden para kesiyor.
Dükkânda iş yok birde geçim kaynağı-
mızdan para kesiliyor. Evladım biz yaşa-
mayalım mı?

“Biz önceden mahalleyi
tanırdık, şimdi binamıza girip
çıkanları tanımıyoruz.
İstanbul’da insanlık ve dünya
çok değişti evladım. Allah
sonumuzu hayır eylesin.

Size bir anımı anlatayım.
Dükkânımızı açtığım gün Ülker fabrika-
sının müdürü gelmişti. Yaz aylarından
hazirandı. Ben dükkânda ağlıyordum.
Müdür bey o gün bana çok destek verdi,
yol gösterdi ve yardımcı oldu. Bir ay
sonra dükkânıma geldi benim sırtım
dönük olmasına rağmen selam verdiğin-
de “Hoş geldin müdürüm!” dedim çok
şaşırdı. Sesinden tanımıştım onu. O gün-
lerden bu günlere geldik. İşte bakkalın
durumu bu evladım. Yaz bunları.

Bakkalı öldürdüler oğlum. Bakkal öldü
Allah rahmet eylesin.

Biz önceden mahalleyi tanırdık,
şimdi binamıza girip çıkanları tanınıyo-
ruz. İstanbul’da insanlık ve dünya çok

değişti evladım. Allah sonumuzu hayır
eylesin.

Röportaj: Salim Zorba
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Türkiye’nin önde gelen
çikolata, kek, bisküvi ve

kraker üreticilerinden
Şölen, kurumsal yönetim

stratejisi kapsamında
oluşturduğu yeni yönetim

yapısını ve hedeflerini
düzenlediği basın toplan-

tısı ile açıkladı.

Şölen'de yeniden yapılanma

Haberler Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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Sektörde 20 yılı geride bırakan
Şölen’de kurumsallığa geçişte
büyük bir adım atılarak yöne-

timde güçler ayrılığı prensibi benimsen-
di ve Şölen Yönetim Kurulu ve
İcra Kurulu ayrıldı. Şölen’de
İcra Kurulu’nun başına CEO
olarak Şölen’de Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı olarak görev
yapan Elif Çoban’ın atandığı bil-
dirildi. Şölen’de yaşanan bir
başka önemli gelişme ise, baş-
kanlığını İsmail Çoban’ın yaptığı
Yönetim Kurulu’na Hazım
Ellialtı’nın üye olarak katılımı
oldu. Bu gelişmeyle birlikte, ilk
kez aile dışından bir profesyonel
Şölen Yönetim Kurulu Üyesi ola-
rak atanmış oldu. 

Şölen hedef büyütüyor,
anahtarları Elif Çoban
devralıyor…

İsmail Çoban’ın açılış konuşması
ile başlayan toplantıda, Şölen’deki

yönetim yapısı değişikliğinin önemi vur-
gulandı. Yönetim yapısındaki değişikli-
ğin sonucu olarak İcra’nın tek elden
yöne-

tilmesi ile Şölen’in büyüme hedeflerine
daha hızlı ve daha güvenli şekilde ula-
şılmasının hedeflendiği bildirildi. Elif
Çoban’ın bugüne kadar Şölen içinde
farklı kademelerde görev aldığını ve bir-
çok projeyi başarıyla hayata geçirdiğini
söyleyen İsmail Çoban, “Şölen’in anah-

tarlarını yeni İcra Kurulu Başkanı’mıza,
yeni CEO’muza huzurlarınızda devredi-
yorum. Bugüne kadar gerçekleştirdiği

başarılı çalışmalarını, yeni
görevinde de sürdüreceğine
eminim” dedi.

2010 yılında % 25
büyüdük, 350 milyon
TL ciroya ulaştık.
Türkiye’nin en büyük
çikolata ihracatçısı-
yız…

İsmail Çoban’ın konuşması
sonrasında söz alan Elif
Çoban, yeni yönetim planında
CEO olarak görev almaktan
büyük onur duyacağını belirtti.

İcra’nın tek elden yönetimi ile birimler
arasındaki ilişkinin daha da kuvvetlene-
ceğini ve böylece sorunlara daha hızlı
ve yapıcı çözüm sağlanacağını vurgula-
yan Elif Çoban, Şölen’in büyüme hedef-
lerine emin adımlarla ulaşacaklarını
söyledi.
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Konuşmasında Şölen’in sektördeki
20 yıllık geçmişi hakkında kısa bilgiler
veren ve bugün ulaştığı etkin konumu
da değerlendiren Elif Çoban, “2010
yılında İstanbul ve Gaziantep’deki üç
fabrikamızda, 1.500 çalışanımızla %25
büyüme kaydederek 350 milyon TL
ciroya ulaştık” dedi.  Elif Çoban ciro-
daki %60 ihracat payı ile Türkiye’nin
en büyük çikolata ihracatçısı olduklarını
da sözlerine ekledi.

Hedef 4 yılda 500 milyon
Dolar ciro…

Şölen’deki yeni yönetim yapısı hak-
kında da bilgi veren Elif Çoban, İsmail
Çoban, Ali Çoban, Hasan Çoban ve
Mehmet Çoban’dan oluşan Yönetim
Kurulu’nun,  Hazım Ellialtı’nın katılımı
ile daha da güçlendiğini söyledi. Elif
Çoban, Yönetim Kurulu’nun desteğini
arkasına alarak hedefinin, 4 yılda ciro-
yu iki katına çıkarıp 500 milyon Dolar
ciroya ulaşmak olduğunu sözlerine ekle-
di.

Şölen hem bilgi işlem,
hem üretim teknolojisi, hem
de çağdaş insan altyapısına
sahip, ileride çok daha iyi
noktalara gelecek…

Toplantının son bölümünde söz alan
Şölen’in yeni Yönetim Kurulu Üyesi
Hazım Ellialtı, Şölen yönetiminde yer
almaktan duyduğu mutluluğu dile getir-
di. Şölen’in yönetimini, başarısını, ürün-
lerini tanıdıkça Şölen’i daha iyi anladı-
ğını ifade eden Hazım Ellialtı, Çoban
ailesinin ve çalışanların verdikleri
emeği, gösterdikleri azmi, birbirlerine
bağlılıklarını imrenerek izlediğini, gele-
ceğe dair hayallerini paylaştığını ve
Yönetim Kurulu’na aile üyeleri dışında
katılan tek kişi olduğunu söyledi. 

Şölen’in konumu hakkında değer-
lendirmede bulunan Hazım Ellialtı,
“Şölen hem bilgi işlem, hem üretim
teknolojisi, hem de çağdaş insan altya-
pısı anlamında çok iyi kaynaklara
sahip, çok daha ileri noktalara da gide-
cek. Sadece Türkiye’yi değil dünyayı
yakından takip etmek ve işi keyifle yap-
mak gibi avantajlarımız var” dedi.

“2010 yılında
İstanbul ve
Gaziantep’deki üç fab-
rikamızda, 1.500 çalı-
şanımızla %25 büyüme
kaydederek 350 milyon
TL ciroya ulaştık
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Açılış törenine TBMM
Başkanı Mehmet Ali
Şahin, Devlet Bakanı ve

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç,
BİK Genel Müdürü Mehmet Atalay,
Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık,
Belediye Başkanı Orhan Fevzi
Gümrükçüoğlu, Gümüşhane Valisi
Enver Salihoğlu, Rize Valisi Seyfullah
Hacımüftüoğlu, Trabzon Cumhuriyet
Başsavcısı Gökhan Karaburun, AA
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu
Başkanı Hilmi Bengi, RTÜK Başkanı
Davut Dursun, Trabzonspor Teknik
Direktörü Şenol Güneş ve milletvekilleri
ile çok sayıda davetli katıldı. 

Basın İlan Kurumu'nun açılışı önce-
si düzenlenen törende ilk konuşmayı
BİK Genel Müdürü Mehmet Atalay
yaptı. Atalay, Trabzon'da çok güçle bir
yerel medya olduğunu ifade ederek, 'Bu
açıdan Trabzon, Basın İlan Kurumu

olarak çok desteklenmesi gereken bir
ildir. Trabzon, habercilik açısından da
Türkiye'de çok önemli bir yer.
Trabzon'da basının güçlendirilmesiyle
kentte yapılacak olan 2011 Avrupa
Gençlik Oyunları gibi etkinliklerin duyu-
rulması ve kentin dünyaya tanıtılması
daha etkili olacaktır' dedi. 

“Türkiye'nin kılcal
damarları olan halkın
haber alma özgürlüğünde
en önemli unsur olan
yerel medyamızı gazete-
siyle, çalışanlarıyla geliş-
tirmek istiyoruz”

Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç da bakanlık

Basın İlan Kurumu Trabzon
Şubesi'nin yeni binası açıldı 

Basın İlan Kurumu
Genel Müdürü 
Mehmet Atalay

Basın İlan Kurumu’nun
(BİK) Trabzon'daki yeni
hizmet binasının açılışı,
törenle gerçekleştirildi.
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görevine geldiği günden bu yana bu dal-
daki meslek kuruluşlarıyla, sivil toplum
örgütleriyle çalışmalarının devam ettiği-
ni söyledi. 

Basın Yayın Enformasyon Genel
Müdürlüğünün yerel medya ile Radyo
Televizyon Üst Kurulunun da radyo ve
televizyonlarla ilgili çalışmalarında iyi
sonuçlar almaya başladıklarını belirten
Arınç, “Bunların bir kısmı basına inti-
kal etti, bir kısmının da biz sessizce
belki yürürlüğe girmesini temin ettik
ama bütün gayemiz, özellikle Türki -
ye'nin kılcal damarları olan halkın ha -
ber alma özgürlüğünde en önemli unsur
olan yerel medyamızı gazetesiyle, çalı-
şanlarıyla geliştirmek istiyoruz” dedi. 

Arınç, yerel basının Trabzon'un
aynası konumunda olduğunu ifade ede-
rek, “Şenol hoca, Trabzonspor galip
gelince tiraj patlaması olduğunu, tersi
olunca dibe vurduğunu söyledi. Trabzon
galip geldikçe yerel basın da, belki tel-
evizyonlarımız da izlenme rekorları
kıracak, satış rekorları kıracak” diye
konuştu. 

“Özel ilanlar
Türkiye'deki ekonomik
gelişmeye bağlıdır.
Ekonomide istikrar olur,
canlılık devam ederse
tanıtım amacıyla yerel ve
görsel medyada da rek-
lam kampanyası büyük
olur. Biz resmi ilanlarda
da bir kısıntıya gitmeye-
ceğiz. Bu konuda fiyat
artışlarını teminen çalış-
malar yapacağız”

Gazetelerin imkânlarını artıracakla-
rını vurgulayan Arınç, şunları söyledi: 

“Bu ilan suretiyle de olacak, başka
şekillerde de olacak. İlan konusunda da
bir endişeniz olmasın, çünkü bu medya-
nın gücü resmi ilanlarıyla, özel ilanla-
rıyla gerçekleşiyor. Özel ilanlar
Türkiye'deki ekonomik gelişmeye bağlı-
dır. Ekonomide istikrar olur, canlılık
devam ederse tanıtım amacıyla yerel ve
görsel medyada da reklam kampanyası
büyük olur. Biz resmi ilanlarda da bir
kısıntıya gitmeyeceğiz. Bu konuda fiyat
artışlarını teminen çalışmalar yapaca-
ğız. Gazeteciler cemiyetleri, federasyon
ve sendikalar olarak medyanın güçlü

olmasını isteriz. Basında çalışanların da
sosyal haklarının güçlenmesini arzu
ederiz.”

“Yerel basının kanun
değişiklikleriyle, örneğin
Kamu İhale Kanunu'nda
değişiklik yaparak inter-
net ortamında resmi ilan-
ların yayınlanması düşün-
cesi var. İcra ilanlarının
kapılara asılması suretiy-
le yapılması şeklinde bir-
takım düşünceler var.
Bunlar yerel basını çok
olumsuz etkiler”

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin,
'Yerel basının elinden tutmamız lazım.
Çünkü basın sizlerin gören gözü, işiten
kulağı, düşünen beynidir' dedi. 

Şahin, Basın İlan Kurumu Trabzon
Şubesi'nin yeni binasının açılışı dolayı-
sıyla Atatürk Alanı'nda düzenlenen
törende,Trabzon'un, bölgesinin ve dün-
yanın göz bebeği haline geldiğini belir-
terek, “Bundan büyük mutluluk duyuyo-
rum. Siz Trabzonlu kardeşlerim buna
layıksınız. Siz her şeyin en güzeline,
doğrusuna layıksınız” diye konuştu. 

Trabzon'da temmuz ayında yapıla-
cak Avrupa Gençlik Olimpiyatlarına
gelmeyi planladığını ifade eden Şahin,
“Ama ondan önce başka bir nedenle de
Trabzon'a gelmek istiyorum. O da
Trabzonspor'umuzun 2010-2011 Süper
Lig Şampiyonluğunu kutlamak için.

Şenol hoca bizi mahcup etmeyin. Bunu
başaracaksınız, o heyecanı, azmi, gay-
reti görüyorum. Şu anda zaten başa
oynuyorsunuz. Üst üste 4. galibiyetinizi
aldınız ve inşallah bu seri devam ede-
cektir” dedi. 

Şahin, yerel basının mutlaka güçlen-
dirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle
devam etti: 

'Yerel basının elinden tutmamız
lazım. Çünkü basın sizlerin gören gözü,
işiten kulağı, düşünen beynidir. Onlar
olmasa, onların haberleri olmasa
Türkiye'de yaşanan gerçeklerden nasıl
anında haberdar olacaksınız. Yerel
basının birtakım kanun değişiklikleriyle,
örneğin Kamu İhale Kanunu'nda deği-
şiklik yaparak internet ortamında resmi
ilanların yayınlanması düşüncesi var.
İcra ilanlarının kapılara asılması sure-
tiyle yapılması şeklinde birtakım düşün-
celer var. Bunlar yerel basını çok olum-
suz etkiler. O nedenle bunlara fırsat
vermeyelim. Ben TBMM Başkanı oldu-
ğum süre içinde gelecek olan eğer yasa
değişiklikleri olursa sizleri uyaracağım.' 

Yapılan konuşmaların ardından Vali
Dr. Recep Kızılcık, Şahin ve Arınç'a
kemençe hediye etti. Ardından Basın
İlan Kurumunun Trabzon'daki yeni hiz-
met binası törenle açıldı. Arınç ve
Şahin, daha sonra konuklara hamsi
tava pişirdi.

“Yerel basının elin-
den tutmamız lazım.
Çünkü basın sizlerin
gören gözü, işiten kulağı,
düşünen beynidir”
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Pınar 35. Yılını kutladı 

Pınar Süt, Pınar
Et, Pınar Su ile
Yaşar Birleşik

Pazarlama şirketlerini bün-
yesinde bulunduran Yaşar
Holding Gıda ve İçecek
Grubu'nun kutlama törenin-
de, şirket bünyesinde beş
yılını dolduran 103, 10
yılını dolduran 87, 15 yılını
dolduran 68, 20 yılını dol-
duran 25, 25 yılını doldu-
ran 5 ve 35 yılını dolduran
1 kişi olmak üzere toplam
289 çalışana sertifika
verildi. Yönetim Kurulu
Başkanı Yiğitbaşı, başarı-
nın kısa değil, uzun vadeli
ve sürdürülebilir olmasının
önemli olduğunu söyledi.
Kategorilerinde en yüksek
bilinirliğe ulaşmış markala-
ra sahip olduklarına dikkat
çeken Yiğitbaşı, Türkiye'de
hızlı tüketim ürünleri sek-

töründe gıda ve alkolsüz
içecek kategorisindeki mar-
kalar arasında ciro sırala-
masında ilk dörtte yer alan
Pınar'ı, globalleşme yolun-
da bölgesel güç yapmak
için büyük bir gayretle
çalıştıklarını kaydetti. 

“Gıda sek-
töründe komşu
ülkelerde etkin
olmamız için önü-
müzde çok büyük
fırsatlar bulunu-
yor. Özellikle
Kuzey Irak ve
Suriye'deki fırsat-
lar, bizim açımız-
dan çok önemli”

Yaşar Holding İcra
Kurulu Başkanı Mehmet
Aktaş ise, "Gıda sektöründe
komşu ülkelerde etkin
olmamız için önümüzde
çok büyük fırsatlar bulunu-
yor. Özellikle Kuzey Irak ve
Suriye'deki fırsatlar, bizim
açımızdan çok önemli. Bu

ülkelerdeki etkinliğimizi,
yeni bir stratejik anlayışla
hızla arttırıp Pınar'ın ülke
içindeki gücünü uluslarara-
sı platformlara da taşıma
gayreti içinde olacağız"
dedi. 

Yaşar Holding Gıda ve İçecek Grubu, 35. kuruluş yıldönümünü kutladı.
Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, Pınar'ı bölgesel güç yapmak için
büyük bir gayretle çalıştıklarını söyledi. 
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200 milyar dolarlık
pazar büyüklüğüne
sahip Türkiye gıda

ve içecek sanayisini buluştu-
ran FOODist 4. İstanbul
Gıda ve İçecek Ürünleri
Fuarı, 9-12 Aralık tarihleri
arasında TÜYAP’ta gerçek-
leştiriliyor. Küresel ticaretin
çekim merkezi haline gelen
Avrasya ve Doğu Akdeniz
coğrafyasındaki gıda ve içe-
cek sektörüne yön verme
hedefiyle yola çıkan FOODist
2010, uluslararası boyutta
alıcı ve satıcılarını bir araya
getiren önemli bir pazarlama
platformu oluşturuyor.

FOODist 2010 geliş-
miş teknoloji kulla-
nımlarını yerli ve
yabancı ziyaretçileri-
ne fuar market kon-
septiyle sunma fırsatı
veriyor 

Gıda ve içecek sektörü-
nün lider şirketlerinin üretim
kapasitelerini, gelişmiş tek-
noloji kullanımlarını yerli ve
yabancı ziyaretçilerine fuar
market konseptiyle sunma
fırsatı veren FOODist 2010,
sektörün 2010 ihracat hedefi
ulaşmasında da stratejik
önem taşıyor. 

2010 yılında ihracat-
ta yüzde 10 büyüme
hedefleyen gıda ve
içecek sektörü ihra-
cat odaklı bir üretim
yaklaşımı sergiliyor

TÜYAP İcra Kurulu
Üyesi Oya Akgün, 2009 yılı
ihracatı 5,9 milyar dolar
olan gıda ve içecek ürünleri
sanayisini buluşturan
FOODist 2010'un, 2011
yılında hedeflenen ihracat
artışına büyük katkısı olaca-
ğını belirtti. 2010 yılında

ihracatta yüzde 10 büyüme
hedefleyen gıda ve içecek
sektörünün ihracat odaklı bir
üretim yaklaşımı sergilediği-
ne dikkat çeken Oya Akgün,
FOODist 2010’un katılımcı
firmaların ürün ve hizmetle-
rini etkin bir iletişim orta-
mında nitelikli alıcı kitleleri
ile buluşturabilecekleri en
uygun platform olduğunu
söyledi.

Ülke nüfusunun hızlı
artışına, yaşam ve tüketim
alışkanlıklarındaki değişim-
lere, gıda güvenliği ve amba-
lajlı ürünlerin önem kazan-
masına bağlı olarak hızla
büyüyen gıda ve içecek sek-
törünün, yeni ürün ve ürün
gruplarını market konseptiy-
le sunan FOODist 2010,
Türkiye’nin üretim gücünün
uluslararası arenada tanıtımı
adına da büyük önem taşı-
yor.

TÜYAP İcra Kurulu Üyesi Oya
Akgün, FOODist 2010'da bulu-
şacak gıda ve içecek sektörünün
2010  yılında yüzde 10 büyüme
hedeflediğini açıkladı.

Gıda ve içecek sektörü 2010’da
yüzde 10 büyüme hedefliyor
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Dünyanın 8. harikası olmaya
aday ‘Peri Bacaları’na ev
sahipliği yapan

Kapadokya’da, trüf kayalar oyularak
yapılan yer altı depoları dev bir gıda
ambarı gibi. 180 km uzunluğu bulan
yeraltı depolarında işlenen 5 milyon ton
ürün dünyanın birçok ülkesine buradan
gidiyor. 

Bölgede eskiden ilkel bir şekilde
açılan 50-100 tonluk küçük depolar,

artık yerini 15-20 bin ton kapasiteli
depolara bıraktı. İçinde kamyon ya da
TIR’ların dolaştığı depolar kurulan tek-
nolojik havalandırma sistemleri ile
kompleks birer tesis. 

Yıl boyunca sıcaklık
4-10 derece arasında oluyor

Yeraltı depoları, yerüstündeki depo-
lara göre birçok konuda avantaj sağlı-
yor. 2-3 metre kalınlığındaki kolon ve

duvar kalınlıkları ile yüksek bir izolas-
yona sahip olan yer altı depoları, yerüs-
tü depolarından daha stabil depo içi
sıcaklığına sahip. Yeraltı depolarında
sıcaklık yıl boyunca 4-10 derece arasın-
da oluyor. Depoların bir kısmı teknolo-
jik bir kısmı ile manuel bir havalandır-
ma sistemine sahip. Bölgedeki depolar-
da genelde mart ayı ile ekim ayı arasın-
da Akdeniz Bölgesi’nin limon ve naren-
ciye ürünleri saklanıyor. Ekim ayında

Yüzlerce firma volkanik kayaların altına toplam 5 milyon ton kapasiteli
depo inşa etti. Yeni yatırımlar da yolda. 

Kapadokya'da kayalar
oyularak dev gıda ambarlarına
dönüştürülüyor
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limonun depolardan boşalması ile yerini
patates alıyor. 

Bilirkişi incelemeleri sürüyor
Bölgede depo yapmak isteyen firma-

ların gözü kulağı ise Anıtlar
Kurulu’nda. Volkanik katmanların
bulunduğu birçok noktanın turizm değe-
ri taşımamasına rağmen SİT alanına
girdiği belirtiliyor. Bu nedenle Anıtlar
Kurulu, üniversitelerden bilirkişilerle
uzun zamandır bölgede incelemelerde
bulunuyor. Çalışmaların sonuçlanmak
üzere olduğunu belirten yatırımcılar,
önümüzdeki günlerde bu konuda yeni
bir düzenleme yapılacağının sinyalini
veriyor. 

Bölgenin önde gelen depocularından
biri olan Ürgüp Ticarat Odası Meclis
Başkanı Hilmi Yazıcı, Ürgüp
Ortahisar’da 1992’den beri depo kesi-
minin yasak olduğunu belirtiyor. Yazıcı,

“Sadece patates değil, narenciye, elma,
mantar gibi pek çok ürün için depo
talebi var. Dört gözle Anıtlar
Kurulu’nun raporunu bekliyoruz. SİT
alanı olmayan bölgelerde depo kesimi
yapılabiliyor ancak daha büyük yerlere
ihtiyaç olduğu için bu rapor çok önem-
li” diyor. 

Ürgüp Ticaret Borsası, kendi
üyelerine dönük 2 bin 500
tonluk bir depo için çalışma-
lara başladı

Yaklaşık 50 firmanın bölgede depo
yatırımı için yer aradığı belirtiliyor. Yer
arayan firmaların başında Konya Şeker
geliyor. Firmanın 2.5 milyon TL’lik
depo yatırımı yapacağı belirtilirken,
Ürgüp Ticaret Borsası da üyeleri için
yatırıma hazırlanıyor. Ticaret Borsası
yetkilileri üyeleri için 2 bin 500 tonluk
bir depo için çalışmalara başladıklarını
açıklıyor. Ürgüp Belediyesi’nin ise yer-
altında bir semt pazarı projesi olduğu
belirtiliyor. Kar Gıda ve Frito Lay de
bölgede arayışta. 

Yeraltı depoları enerji
tasarrufu açısından yer üstü-
ne göre çok daha avantajlı

Yeraltı depoları istihdam açısından
büyük önem taşıyor. Sandık imalatı,
nakliye, hamaliye, ürün işlemenin yanı
sıra depo yapımı da önemli bir gelir
kapısı. Özel makinelerle bölgede depo
oyma hizmeti veren Höyük İnşaat

Muhasebe Müdürü Murat Gürbüz,
“Krizin ardından büyük firmaların
talepleri arttı. Çünkü yeraltı depoları
yer üstüne göre çok daha avantajlı.
Örneğin yer üstünde bir depo yaptığınız-
da yaz günü 40 derecede ortamın sıcak-
lığını 10 dereceye indirmeniz lazım. Bu
da büyük bir enerji maliyeti demek.
Ama yeraltında ısı zaten bundan düşük.
Sadece aydınlatma ve havalandırma
maliyetiniz var” diyor. 

Bölgede büyük şirketlerin 10 bin ile 20
bin ton arasında 20 yeraltı deposu
bulunuyor. 

500’den fazla da küçük ve orta ölçekli
ticari yeraltı deposu var. 

Bölgede toplam 1 milyon ton patates ve
4 milyon kasa limon depolanıyor. 

Depolar bölge ekonomisine yılda
30 milyon TL katkı sağlıyor. 

Yeraltında 5 bin tonluk bir depo oydur-
manın maliyeti 1 milyon TL civarında. 
Aynı kapasitede yerüstünde bir deponun
ise yapım maliyeti 2 milyon TL civarın-
da. 
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Son yıllarda yaptığı uluslar-
arası satın almalar ve ortak-
lıklarla global marka olma-

nın fitilini ateşleyen Yıldız Holding,
yeni bir satın almaya daha imza attı.
Holding, Marsan Holding’ten araların-
da 62 yıllık Piyale’nin de yer aldığı 7
markayı satın aldı. Sabancı Grubu’nun
gıda sektöründen çıkma kararıyla bir-
likte 2007 yılında Topbaş ailesine geçen
Marsan Gıda’nın markaları Piyale,
Luna, Ona, Hüner, Sabah, Evet Yıldız
Holding Gıda ve İçecek bünyesinde,
Saka Su ise Dondurulmuş Ürünler ve

Kişisel Bakım Grubu altında yeni yatı-
rımlarla büyüyecek. 

AC Nielsen’in 2009 Markalar araş-
tırmasına göre makarnada ilk hatırla-
nan üçüncü marka Piyale, yüzde 5.6
pazar payına sahip. Grubun önemli
markalarından Luna yüzde 5,2, Sabah
yüzde 3, Ona ise yüzde 9,2’lik paylarla
alanlarında faaliyet gösteriyor. Yıldız
Holding’in gıda grubundaki büyüme
stratejisi doğrultusunda yapılan işlemin,
grubun diğer markalarıyla önemli bir
sinerji yaratması hedefleniyor. 

Ülker'i de bünyesinde barın-
dıran Yıldız Holding,
Topbaş ailesinin sahibi oldu-
ğu Marsan Gıda'nın marka-
larını aldı. Piyale, Luna,
Ona, Hüner, Evet, Sabah ve
Saka Su Yıldız çatısında.
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Yıldız holding bünyesine yeni
yıldızlar kattı

Yıldız Holding ambalaj
grubu şirketlerinden
Rotopaş, gıda muhafaza

pazarına yönelik yeni yatırımıyla üre-
tim kapasitesini yıllık 12 bin tona çıka-
rıyor. 

Gıda tipi streç filmler, shrink film-
ler ve alüminyum folyo alanında
Türkiye'nin lider firması Rotopaş'ın
Genel Müdürü Bahadır Karaarslan;
"Türkiye'deki ve yakın coğrafyadaki
hazır gıda pazarının büyümesi, gıda
muhafaza alışkanlıklarının değişmesi,
tüketicinin tasarruf ve hijyen bilincinin
artması pazarın ihtiyacını artırıyor. Bu
nedenle gıda muhafaza pazarına yöne-
lik yeni bir yatırım yaptık. Bu yılsonu
itibariyle yeni makine yatırımımızla yıl-
lık üretim kapasitemizi 8 bin 500 ton-
dan 12 bin tona yükseltiyoruz. Bu yatı-
rımla birlikte Türkiye'de ve yakın coğ-
rafyada artan pazar ihtiyacına karşılık

verecek ve yüksek kalitede ürün ürete-
ceğiz" dedi. 

“Ambalaj sektöründe
19 yıldır faaliyet gösteren
Rotopaş' pazarın
3'te 2'sine sahip ve
halen yılda 1 mil-
yar metreden fazla
üretim yapıyor”

Ev tipi ve endüstriyel
gıda muhafaza ürünleri
ürettiklerini söyleyen
Karaarslan, sektörde 19
yıldır faaliyet gösteren
Rotopaş'ın pazarın 3'te
2'sine sahip olduğunu ve
halen yılda 1 milyar met-
reden fazla üretim yaptı-

ğını belirtti. Karaarslan sözlerine şöyle
devam etti: "40 dönüm arazi üzerinde,
toplam 5 bin metrekarelik bir alanda
üretim yapıyoruz. Yaptığımız yatırımla,
son teknolojiyle üreteceğimiz CAST
PVC'de daha hassas kalınlık toleransı
sağlayacağız." 

Türkiye'de ambalaj
sektörünün 6,2 milyar
Dolar büyüklüğe sahip
olduğunu ifade eden
Karaarslan, sektörün
içinde gıda muhafaza
pazarının büyüklüğü-
nün de 150 milyon
TL'nin üzerinde oldu-
ğunu belirtti.
Karaarslan, Rotopaş'ın
pazardaki liderliğini
yeni yatırımla pekişti-
receklerinin altını
çizdi. 

Rotopaş üretim kapasitesini artırıyor 
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Cöbek, yaptığı açıklamada,
Bursa'nın Karacabey ilçesin-
deki Nestle Çikolata fabri-

kasında yaptıkları yatırımlarla, ürünle-
rinin yüzde 99'nu, Türkiye'de ürettikleri-
ni söyledi. 

Türkiye çikolata üretimi
konusunda önemli avantajla-
ra sahip bir ülke

Son 3 yılda yaptıkları yatırımlarla,
Karacabey'in bölgesel olarak üretim
açısından Türkiye'nin önemli bir merke-
zi haline geldiğini ifade eden Cöbek,
Türkiye'yi bir merkeze koyup etrafına
bir daire çizildiği düşünüldüğünde çiko-
lata üretimi konusunda önemli avantaj-
lara sahip bir ülke olduğunu belirtti. 

Türkiye'de çikolata pazarı hala genç
bir pazar olduğunu söyleyen Devrim
Cöbek, “Çikolata tüketimi Türkiye'de
kişi başı 1,5 kilo civarında, Bu oran AB
ülkelerinde ortalama 3-4 kilodur.
Türkiye'de önümüzdeki 10 yıl içerisinde
bu rakamların 3-4 kiloya ulaşmasını
bekliyoruz” dedi

Nestle çikolata olarak kendi büyü-
melerinin her yıl orantılı olarak arttığı-
na dikkati çeken Cöbek, “kendi ciromu-
za baktığımızda her yıl sistemli bir
şekilde üretim artışı ile birlikte büyüme
gösterdiğimiz ortada. Bu da Türk halkı-
nın çikolata tüketimini periyodik olarak
arttırdığı anlamına geliyor. Aşağı yuka-
rı her 3 senede bir Türkiye'deki ciromu-
zu 2'ye katılıyoruz. Bu rakamlara baktı-

ğımızda, yeni yatırım yapmak için başlı
başına önemli bir sebep” olduğunu
belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: 

“İlk kekimizi Türk markası
adı altında piyasaya çıkarttık.
Bu kekimizde, beslenme
değerleri açısından, ham
tahıllarla üretilen, aynı
zamanda bir bardak süte eş
değer kalsiyum içeren ilk
kek oldu”

“Bu sene geçtiğimiz senelerden
farklı olarak, bazı yeni ürün kategorile-
rine de girdik. Çikolata pazarında özel-
likle çocuklara yönelik ürünlerde daha

sağlıklı beslenme açısından, daha den-
geli ürünlerde bir açık olduğuna inanı-
yoruz. Bu açığı göz önüne alarak kısa
bir süre önce kek pazarına da bir adım
attık. İlk kekimizi Türk markası adı
altında piyasaya çıkarttık. Bu kekimiz-
de, beslenme değerleri açısından, ham
tahıllarla üretilen, aynı zamanda bir
bardak süte eş değer olan kalsiyum içe-
ren ilk kek oldu.” 

Çikolata Talebinin Yüzde
21'ni Nestle Karşılıyor

Türkiye'deki çikolata talebinin yüzde
20-21'lik kısmını Nestle grubu olarak
kendilerinin karşıladıklarını, bu manada
kuvvetli bir Oyuncu olduklarını savunan
Cöbek, dünyadaki diğer Nestle grubu
firmalarının istek ve taleplerini de
Karacabey’deki fabrikalarından karşıla-
maya çalıştıklarını söyleyen Cöbek, söz-
lerini şöyle tamamladı: 

“Ortadoğu ülkeleri önemli müşteri-
miz, batı Avrupa gibi ülkelerden başta
Almanya olmak üzere ürün ihracatı
yapıyoruz. Yeni bir ürün geliştirmemiz
9 ay gibi bir süre alıyor. Yeni bir ürü-
nümüzü piyasaya sürdüğümüz zaman,
Nestle markamızla beraber bir defa
kaliteyle ilgili hiç bir sorun olmuyor.
Önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu büyü-
me oranlarımızın sürmesini bekliyoruz.
Yeni ürün çeşitleri geliştirmek, fiyat ve
kalitede rakiplerimize fark atmak için
çeşitli projeler üzerinde Ar-Ge çalışma-
larımızı aralıksız sürdüreceğiz.”

Nestle Çikolata ve Şekerleme Grubu Genel Müdürü Devrim Cöbek, son 3 yılda çikolata ihracatlarını
4'e katladıklarını, bu yıl ihracatlarını daha da artıracaklarını düşündüklerini söyledi. 

Nestle Çikolata ihracatını son üç yılda
dörde katladı  
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Dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler ve tek-
nolojideki yeniliklere ülke sanayisinin de ayak
uydurması büyük önem taşırken, Para Finans
Factoring Genel Müdürü Tarık Değirmenci
sanayi işletmelerinin büyük bölümünü oluştu-
ran KOBi'lerin finansal yönlendirme ve danış-
manlık hizmetlerinden yararlanamadığını
açıkladı.

Para Finans Faktoring Genel
Müdürü Tarık Değirmenci,
nitelikli insan gücü açığı ve

finansman eksikliği nedeniyle gelenek-
sel teknolojileri kullanan KOBİ’lerin
ileri teknolojinin sağlayacağı fırsatlar-
dan yararlanamadığını, banka ve diğer
finans kuruluşlarından yeterli desteği
alamadığını, KOBİ’lerin geleneksel
sanayinin rekabet gücüyle baş edeme-
diğini belirtti.  

“KOBİ’ler finansman,
istihdam, kalite ve standart
alanlarındaki sorunların
çözümünde yardımcı olmak
amacıyla verilen yatırım
kredilerinden yeterince
yararlanamıyor”

KOBİ’lerin orta vadede uluslararası
alanda rekabet edebilmesi için bu işlet-
melere verilecek teknik desteğin de
önemine değinen Para Finans
Factoring Genel Müdürü Tarık
Değirmenci, özellikle teknolojik bilgi
sağlandıktan sonra KOBİ’lerin girdi
maliyetleri üzerinde çalışılması ve

kredi desteklerinin arttırılması gerekti-
ğini söyledi. 

Para Finans Faktoring Genel
Müdürü Tarık Değirmenci, şöyle
konuştu; “KOBİ’ler finansman, istih-
dam, kalite ve standart alanlarındaki
sorunların çözümünde yardımcı olmak
amacıyla verilen yatırım kredilerinden
yeterince yararlanamıyor. Bilgi ve tek-
nolojinin yoğun kullanıldığı makine
imalat, kimya, elektronik sanayilerinin
geliştirilerek, sanayide ileri teknoloji
kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
Geleneksel sanayinin rekabet gücü
artırılarak ihracata dönük bir yapı
kazandırılması, Türk ekonomisinin
istenen düzeye ulaşması için kritik
öneme sahiptir. KOBİ’lere rekabet
üstünlüğü kazandırırken sanayinin de
dışarıya bağımlılığının azalacaktır.
Yüksek rekabet gücü istihdam imkân-
larını pozitif hale getirecek, işsizlik de
düşecektir.”

Faktoring sektörünün KOBİ’lerin
üretimini desteklemesinin önemine işa-
ret eden Para Finans Faktoring Genel
Müdürü Tarık Değirmenci, “Faktoring,

KOBi'lerin önünü açacak uzun vadeli
üretim yapmayı destekleyecek imkân-
lara sahiptir. Biz Para Finans
Faktoring olarak nüfusun yüzde 70’ini
oluşturan, buna karşılık milli gelirden
sadece yüzde 40 pay alan KOBİ’lere
yerinde, hızlı ve ucuz çözümler sunuyo-
ruz. Firmalardan hiçbir teminat alma-
dan sadece onların yaptıkları imalatı
ve satışı çok iyi anlayarak, gerçekten
ticari olduğuna inandığımız her iş
emrini azami 1 saat içinde sonuçlandı-
rarak müşterilerimizi kredilendiriyo-
ruz” şeklinde konuştu. 

“Geleneksel sanayi-
nin rekabet gücü artırıla-
rak ihracata dönük bir
yapı kazandırılması, Türk
ekonomisinin istenen
düzeye ulaşması için kri-
tik öneme sahiptir” 
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Taşköprü ilçesinde geçtiğimiz
yıl 36 ortakla kurulan ve bu
yılın başında üretime geçen
Tadal Gıda A.Ş`ye ait pekmez
fabrikası ürün yelpazesini
genişletmeye hazırlanıyor. 

Şeker Piliç, Türkiye’nin en
başarılı gıda şirketleri arası-
na girdi. Dünya Gıda Günü

nedeniyle Türkiye Gıda Sanayi
İşverenleri Sendikası (TÜGİS) tarafın-
dan Tarım Bakanlığı ve Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı
(FAO) işbirliği ile “Dünya Gıda
Günü”nde düzenlenen etkinlikte Şeker
Piliç, Tarım Bakanlığı tarafından
Türkiye’nin en başarılı gıda şirketlerin-
den biri olarak seçildi. Dünya Gıda
Günü etkinliği çerçevesinde düzenlenen
ödül töreninde Şeker Piliç’in ödülünü
Genel Müdür Yardımcısı Emre Bor,
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi
Eker’den aldı. 

“Tüm dünyada en ucuz pro-
tein kaynağı olan beyaz ete
ilgi önümüzdeki yıllarda daha
da artacak”

Şeker Piliç olarak Dünya Gıda
Günü’nde böyle bir ödül almaktan son
derece mutlu olduklarını belirten Emre
Bor, 52 yıldır faaliyet gösterdikleri
beyaz et sektöründe sürekli yatırım
yaparak hep daha iyiyi hedeflediklerini
söyledi. Şeker Piliç’in iç piyasadan
sonra ihracat pazarlarında da önemli
başarılara imza attığını belirten Emre
Bor, tüm dünyada en ucuz protein kay-
nağı olan beyaz ete ilginin önümüzdeki
yıllarda daha da artacağını ifade etti. 

Açlığa Karşı Birleşelim!
Dünya Gıda Günü nedeniyle düzen-

lenen etkinlik, açılış konuşmalarının
ardından yapılan ödül töreni ve sonra-
sında FAO’nun Dünya Gıda Günü
teması olarak belirlediği ‘Açlığa Karşı
Birleşelim!’ paneli ile devam etti.
Panelin ardından Türkiye’nin önde
gelen üniversitelerinin gıda mühendisli-
ği bölümü öğrencilerinin katılımıyla
‘2050’de Gıda Eğilimleri ve Gıda
Sektörü' konulu bir forum gerçekleşti-
rildi. 

Yaklaşık 6 ay önce ilk
üretimini yaparak
“Pekmar” markasıyla

ürünlerini piyasaya sürdüklerini
anlatan Tadal Gıda A.Ş Genel
Müdürü Hüsamettin Gökçe, ilk mev-
simsel pazarlama çalışmalarına
eylül ayı itibariyle başladıklarını ve
bu kapsamda İstanbul, Ankara,
Bursa ve büyük iller başta olmak
üzere hem yerel hem de ulusal mar-
ketlerin satın alma yöneticileri ile
görüşüp bazılarıyla anlaşma sağla-
narak bazılarıyla protokol imzalan-
ma aşamasına geldiklerini ifade etti. 

“Pancar pekmezinin yanın-
da ürün yelpazesini geniş-
letmeyi hedefliyoruz”

Pancar pekmezi pazarlama
çalışmalarının yanı sıra 15 ton yaş
üzüm alarak üzüm pekmezi ve üzüm
suyu deneme üretimi yaptıklarını
kaydeden Tadal A.Ş Genel Müdürü
Hüsamettin Gökçe, “Bunda çok
başarılı olduk. 2011 yılında da
üzüm pekmezi, elma pekmezi, han-
nup (keçiboynuzu) pekmezi, ahlat
pekmezi üretimi yaparak pancar
pekmezinin yanında ürün yelpazesini
genişletmeyi hedefliyoruz” dedi. 

55 77



Fileye takılanlar Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

55 88 KASIM - ARALIK 2010

Benzersiz lezzetiyle tüketicilerin beğenisini kazanan Piyale,
“Fındık Aromalı Kakaolu” ve “Çikolata Aromalı Kakaolu” çeşit-
leriyle puding ailesine yeni tatlar ekliyor.

Gıda sektörünün öncü ve köklü markası Piyale, yeni puding
çeşitleriyle mutfaklardaki lezzet yelpazesini genişletiyor.
Kakaolu, çilek ve muz aromalı çeşitleriyle puding tutkunlarının
vazgeçemediği Piyale, şimdi de “Fındık Aromalı Kakaolu” ve
“Çikolata Aromalı Kakaolu” çeşitleriyle doyumsuz lezzetleri
tüketici ile buluşturuyor.

Piyale’den leziz
iki yeni puding daha

Türkiye’nin köklü kolonya üreticisi Eyüp
Sabri Tuncer, doğal yaratıcılık konsepti ile oluş-
turduğu EST 1923 marka çatısı altında doğanın
sunduğu en değerli armağan olan zeytinyağını,
doğal zeytinyağlı sıvı sabuna dönüştürerek
cildin pürüzsüz, sağlıklı ve zinde kalmasını
sağlıyor. 

Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun, cildin den-
gesini koruyarak temizliyor, besliyor ve nem-
lendirerek yumuşatıyor. Her türlü cilt tipi için
uygun bir kullanım sunarak her daim bakımlı,
genç ve sağlıklı kalınmasına yardımcı oluyor.

Türkiye’nin lider meyve suyu üreticilerinden
Tamek’in kahvaltıya özel ürünü Tamek Kahvaltım
yedi meyve, yedi vitamin içeriğiyle, günlük
C vitamini ihtiyacının tamamını karşılarken,
günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı daha
keyifli hale getiriyor. Eşsiz tadı ve vitamin bakı-
mından zengin içeriği ile günün en önemli öğünü-
nün en sevilen içeceği olan Tamek Kahvaltım,
enerjik sloganı ile de dikkat çekiyor. “Peynir,
ekmek, Tamek, kahvaltım tamam demek”

Yeni Kremini ailesi yepyeni
ambalajları, benzersiz tatları ve
şekilleri ile tüketicinin karşısına
çıktı. Kremini Jelly, Türkiye’de
bir ilk gerçekleştirerek dolgulu
jelly şekeri farklı lezzetler arayan
tüketicilerin beğenisine sundu.
Portakal, mandalina ve limon
dilimleri ile Kremini Jelly Dilim
Dilim, ahududulu Puf Şeker ve 6
çeşit meyve aromasını bir arada
sunan Meyve Sepeti diğer lezzetli
jelly çeşitleri. 

Doğal Zeytinyağlı
Sıvı Sabun

Tamek Kahvaltım 

Hem hesaplı, hem kaliteli ürünleriyle herkesin
sevgisini kazanan Halk,  şimdi lezzetinden çıtırdayan
Halk Duble Gofret’i tüketicilerin beğenisine sunuyor.
Zengin kreması, fındıklı, vanilyalı ve çilekli çeşitleriyle
gün boyu tatlı ihtiyacının çekildiği saatler için yeni bir
alternatif olacak olan Halk Duble Gofret 7’den 70’e
herkesin favorisi olacak. Şık ambalajıyla da dikkat
çeken Duble Gofret raflarda sizleri bekliyor.  

Halk’tan  Duble Gofret 

Kremini’yle
Hayatı

Renklendir
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Fresh’n Soft, zeytinyağından gelen doğallığı
ve sağlığı ıslak mendille buluşturuyor. Hassas
ciltli bebekler için özel olarak geliştirilmiş
Fresh’n Soft Premium serisinin parfümsüz ve
özel içerikli “Sensitive” ürünü bebeğinizin

cildinin doğallığını destek-
liyor, cildini koruyor.

Annelere, bebek-
lerinin hassas ciltleri için

gönül rahatlığıyla kullanabilecek-
leri pratik ve hijyenik bir

çözüm sunan Fresh’n Soft Premium
“Sensitive”, içeriğinde yer alan Pro
Vitamin B5 sayesinde sürekli kullanıldığın-
da tahriş oluşumunu engellemeye yardımcı
oluyor ve zeytinyağı özleri ile bebeğinizin
cildini besliyor.

Fonex’le 
Her Yer Mis

Gibi

PINAR’dan Burgerseverlere
Gurme Burger 

Türkiye'nin en büyük gıda markalarından biri olan
ve her geçen gün ürün portföyüne yeni ve lezzetli
ürünler katmaya devam eden Pınar'ın son yeniliği
“Gurme Burger” oldu. Benzerlerinden iki kat daha
kalın olan Pınar Gurme Burger, özel formülünün kat-
tığı ekstra lezzetle de fark yaratıyor. Yüzde 100
dana etinden, son derece hijyenik koşullarda üretilen
ve hazırlanması pratik Pınar Gurme Burger, özel
karton kutusunda tüketiciye sunuluyor. 

Fresh’n Soft Premium “Sensitive”

Pril’in yeni ürünü Pril Max Jel sahip olduğu üstün özelliğiyle
tencere, tava gibi mutfak gereçlerinin yüzeyinde oluşan inatçı yağ
lekelerini parçalayarak bir mıknatıs gibi çekiyor.

Yoğun kıvamı sayesinde sünger üzerinde uzun süre kalan yeni
Pril Max Jel, bol ve güçlü köpüğü sayesinde en zor yağları bile
kolayca çözüyor. 

Pril Max Jel’in limon, elma , yeşil limon ve nane olmak üzere
üç çeşidi bulunuyor.

Yeni Pril Max Jel

Ürün yelpazesini gün geçtikçe genişleten Hazal
Bisküvi, sert şeker çeşidi Bonamix’i tüketicinin
beğenisine sundu.

Bununla birlikte, içerisinde meyve aroması
barındıran Tofitin yumuşak şekerlerinin bin ve 150
gr.lık ürün ambalajı çeşitlerine 900 ve 400 gr.
Kavanoz kutu ile 2 kg. çekmeceli tarzda kutu tür-
lerini de ilave etti. Nestlé, çocukların ve annelerin

sevgilisi Chokella’yı yeniledi. Mevcut
Chokella paketlerinin biçimini ve
tasarımını yenileyen Nestlé, bu değişik-
liğe ek olarak bir de 200 gramlık
yepyeni sıkılabilir, “pratik paket”
alternatifini çikolata severlerin beğeni-
sine sundu. 

Sürmesi çok kolay, yemesi ‘Çok
Chokella’ olan 200 g.lık yeni sıkılabilir
“pratik paket” formatıyla ise tüketici-
lerine paketlerin üzerinde de yer alan
CHOKELLA’lı farklı
tüketim alışkanlıkları
geliştirebilmeleri için
ilham verecek. Bu paketi
çocuklar çok eğlenceli,
anneler ise çok kullanışlı
bulacak.

Yenilenen paketi ile
Chokella’yı ve yeni
sıkılabilir “pratik
paket”ini raflarda bula-
bilirsiniz.

Hazal’dan Yenilikler 

Evde ofiste ya da arabada
kısacası neresi olursa olsun
mekânın temiz ve hoş kokulu
olmasını kim istemez
ki… Fonex, doğal koku-
lu oda spreyleriyle
ortamın havasını bir anda
değiştiriveriyor. 

Fonex, her ortamda
rahatlıkla kullanılabilen farklı
beğenilere hitap eden beş çeşit
oda kokusunu tüketicilere sunuy-
or. İstenmeyen kokuların gider-
ilmesine yardımcı olan Fonex
Oda Spreyleri, evinizin her
yerinde, kumaş döşemeli
mobilyalarda, perdelerde,
halılarda, çarşaf ve yatak
örtülerinde, çamaşırlarda
ve kumaş yüzeylerde hoş ve
ferah bir koku sağlamak
amacıyla kullanılabiliyor. 

Yeni Yüzüyle
Nestlé Chokella



Gıda üreticileri, hem
işyerleri hem de bu işlet-
melerde ürettikleri gıdalar

için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından
onay veya kayıt alacak. Onay kapsa-
mında bulunan işletmelerin AB'nin
istediği hijyen şartlarını, kayıt kapsa-
mında bulunan işletmelerin ise genel
hijyen şartlarını yerine getirmesi gere-
kiyor.

Yeni yasa çerçevesinde
yönetmelik hazırlandı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bu yıl
çıkarılan 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu çerçevesinde, gıda işletmeleri-

nin kayıt ve onay işlemlerine yönelik
usul ve esasları belirlemek üzere yönet-
melik taslağı hazırladı.

Gıda İşletmelerinin Kayıt
ve Onay İşlemlerine Dair
Yönetmelik Taslağı

Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlüğü (KKGM) tarafından
görüşe açılan ''Gıda İşletmelerinin
Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair
Yönetmelik Taslağı'', kayıt kapsamın-
daki gıda üreten işletmeler ile pera-
kende işyerlerinin kayıt altına alınma-
sını, onay kapsamındaki gıda üreten
işletmelerin onay işlemleri ile onaylı
işletmeler tarafından üretilen gıdala -

rın onayına ilişkin usul ve esasları kap-
sıyor.

Taslak ile mevcut mevzuattaki gıda
işletmeleri için ''çalışma izni'' ve ''gıda
sicili'' uygulaması kaldırılırken, gıda
sektörü üretim ve satışında ''hijyen
kurallarına'' öncelikli şart haline getirili-
yor. Taslak ile perakende satış yerleri
ve toplu tüketim yerleri ilk defa kayıt
kapsamına alınıyor. Bunun, 20 bin civa-
rında gıda üretim yeri yanında, 350 bin
civarında gıda satış ve toplu tüketim
yerinin bakanlığın denetimi altına gir-
mesi anlamına geldiği belirtiliyor.

AB gıda mevzuatı
Yönetmelik taslağıyla işletmeler,

''Onaya Tabi Gıda İşletmeleri'' olarak
13 gruba ayrıldı. AB gıda mevzuatının
büyük bir bölümü hayvansal ürünler-
den kaynaklanan riskler üzerine yoğun-
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Gıdada yeni mevzuat
dönemi başlıyor
Gıda sektöründe faaliyet gösterebilmek için ''hijyen şart-
larına uyum'' öncelikli şart haline getiriliyor



laştığı için, AB mevzuatına uygun ola-
rak, insan sağlığı açısından daha fazla
risk taşıyan gıda sektörlerine ''onay''
zorunluluğu getirildi. 

Buna göre, onaya tabi işletmeler şöyle:

1- Et ve Et Ürünleri Üreten İşletmeler,

2- Süt ve Süt Ürünleri Üreten
İşletmeler,

3- Su Ürünleri, Canlı Çift Kabuklular,
Kurbağa Bacağı ve Kara Salyangozu
İşleyen İşletmeler,

4- Yumurta ve Yumurta Ürünleri
Üreten İşletmeler,

5- Jelatin ve Kollagen Üreten
İşletmeler,

6- Eritilmiş Hayvansal Yağ ve Don Yağ
Üretimi Yapan İşletmeler,

7- İşlenmiş Mesane Bağırsak ve
İşkembe Üretimi Yapan İşletmeler,

8- Takviye Edici Gıdaları ve
Fonksiyonel Gıdaları Üreten İşletmeler,

9- Alkollü İçki Üreten İşletmeler,

10- Alkolsüz İçecek Üreten İşletmeler,

11- Bal Üreten ve Paketleyen
İşletmeler,

12- Bebek Maması Üreten İşletmeler,

13- Kuru Meyve İşleyen İşletmeler.

Taslağa göre, 13 grupta toplanan
onaya tabi gıda işletmeleri, kanunun
ilgili maddelerinde belirtilen hükümler
ile Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve
Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen
Kuralları Yönetmeliği'nde yer alan
şartları yerine getirerek onay almak
zorunda. Onaya tabi gıda işletmeleri
onay almadan faaliyette bulunamaya-
cak.

Gıda Hijyeni Yönetmeliği
ve Hayvansal Gıdalar İçin
Özel Hijyen Kuralları
Yönetmeliği

Gıda işletmesinde yapılan denetim
ile Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve
Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen
Kuralları Yönetmeliği'nde yer alan alt-
yapı ve ekipman şartlarını karşıladığı-
nın belirlenmesi durumunda gıda işlet-
mesine ''şarta bağlı onay'' verilecek.
Şarta bağlı onayın verilmesinden sonra
maksimum 3 ay içinde gerçekleştirilen
yerinde denetimde işletmenin Kanun'un
ilgili maddelerinde belirtilen hükümler
ile Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve
Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen
Kuralları Yönetmeliği'nde belirtilen
tüm şartları karşıladığının belirlenmesi
durumunda, gıda işletmesine ''tam
onay'' verilecek.

Gıda işletmesinde belirgin bir iler-
leme kaydedilmiş olmasına rağmen

henüz tüm şartlar karşılanmıyorsa,
Bakanlık şarta bağlı onayın süresini
uzatabilecek ve bu süre 6 ayı geçeme-
yecek.

Gıdaların onaylanması
Onaya tabi gıda işletmeleri, üret-

tikleri gıda için de bakanlıktan onay
alacak. Bakanlık, onaya tabi işletmeler
tarafından üretilen gıda için ''gıda onay
belgesi'' düzenleyecek ve ''onay numara-
sı'' verecek.

Türk Gıda Kodeksi'nde tanımı yapı-
larak tebliği yayımlanmış veya yayım-
lanmamış ürünler için farklı başvuru
yapılacak.

Kayıt kapsamındaki 
işletmeler

Onaya tabi gıda işletmelerinin
dışındaki diğer gıda ve perakende işlet-
mecileri, Gıda Hijyeni Yönetmeliği'nde
belirtilen hijyen kuralları ile gıdanın
nevine göre altyapı ve ekipman şartla-
rını sağlayarak bakanlığa işletme
kayıtlarını yaptıracak. Bakanlık, baş-
vuru dosyasındaki bilgi ve belgelerin
eksiksiz olması durumunda, gıda işlet-
mecilerine işletme kayıt belgesi düzen-
leyecek ve işletme kayıt numarası vere-
cek. Gıda ve perakende işletmecisi,
faaliyetlerinin tamamını veya bir kıs-
mını durdurması durumunda bu duru-
mu 3 ay içerisinde, mevcut bir tesisinin
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faaliyetinde ve tesisi ile ilgili güncel
bilgi değişikliklerinde 1 ay içerisinde
bakanlığı bilgilendirecek ve bakanlığın
işletmeyle ilgili güncel bilgilere sahip
olmasını sağlayacak.

İnsan sağlığı açısından riskin daha
düşük olması nedeniyle unlu, şekerli
mamullerin kayıt kapsamında tutuldu-
ğu belirtiliyor.

Perakende gıda satış yerlerinin de
kayıt kapsamına alınması ile bakanlı-
ğın denetim yükü oldukça artmış ola-
cak. Gıda toplu tüketim ve perakende
satış alanında 350 bin civarında işlet-
me olduğu tahmin ediliyor.

Yeni yönetmelik ile ''Gıda ve Gıda
ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri
Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve
Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile
Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında

Yönetmelik'', Su Ürünleri
Yönetmeliği'nin bazı bölümleri, Su
Ürünleri Toptan ve Perakende Satış
Yerleri Yönetmeliği, Su Ürünleri
Alanında Faaliyet Gösteren Gemilere
İlişkin Hijyen Kuralları Yönetmeliği,
Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim
Çalışma ve Denetleme Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelik ile Kanatlı
Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim
Tesislerinin Çalışma ve Denetleme
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik'in
yürürlükten kaldırılması öngörülü-
yor.

2-5 yıl uyum süresi veriliyor
Taslakta, yönetmeliğin yayımından

önce faaliyet gösteren ve yeni yönetme-
lik uyarınca onay alması gereken gıda
işletmelerine, 5 yıl uyum süresi verili-
yor. Bu işletmeler tarafından üretilen
gıdalar, geçiş süresi içerisinde piyasa-
ya arz edilebilecek.

Halen faaliyet gösteren ve yeni
yönetmelik uyarınca kayıt altına alın-
ması gereken gıda işletmelerinin de 2
yıl içinde yeni yönetmeliğe uyum sağla-
ması öngörülüyor. Bu işletmeler tara-
fından üretilen gıdalar, geçiş süresi
içinde piyasaya sunulacak.

Taslağa göre, halen faaliyette bulu-
nan ve onay kapsamında olan gıda
işletmeleri, yönetmeliğin yürürlüğe gir-
diği tarihten sonra onay kapsamındaki
herhangi bir gıdayı üretmek için
bakanlığa başvurması durumunda, 5
yıllık geçiş süresi dikkate alınarak üre-
tilecek gıda için bakanlıkça şartlı gıda
onay belgesi düzenlenecek ve gıda onay
numarası verilecek.

Ulusal ve uluslararası
akredite edilmiş kuruluşlar-
dan alınan HACCP doğrula-
ma belgesi' istenecek

Onaya tabi işletmelerin onay başvu-
rusunda, dilekçe ve beyanname, işyeri
açma ve çalışma ruhsatının sureti,
işletmenin bağlı olduğu meslek kurulu-
şundan üyelik veya faaliyet belgesi,
kapasite raporu, gıda üretiminde kulla-
nılan suyun analiz raporu yanında
insan sağlığı ile risklerin ortadan kal-
dırılmasını hedefleyen standartlar
bütünü olan ''HACCP planı'' ve ''ulusal
ve uluslararası akredite edilmiş kuru-
luşlardan alınan HACCP doğrulama
belgesi'' istenecek.

Bu arada bakanlık, gıda kayıt ve
onayında uyumu zorunlu bulunun ''Gıda
Hijyen Yönetmeliği' taslağını da görüşe
açtı.

Her iki taslak hakkındaki görüşler
26 Kasım'a kadar bildirilebilecek.

İyi uygulama klavuzları
Taslağa göre, bakanlık, tehlike

analizi ve kritik kontrol noktaları ilke-
lerinin uygulanması ile iyi hijyen uygu-
lamalarını içeren iyi uygulama kılavuz-
larının hazırlanmasını teşvik edecek.
Gıda işletmecisinin kullanımına yönelik
olarak hazırlanan bu kılavuzlar ihtiya-
ri nitelik taşıyacak.

İyi uygulama kılavuzları, Kodeks
Alimentarius Komisyonu'nun (CAC)
mevcut olan iyi uygulama kılavuzları
ve mevzuat hükümleri göz önünde
bulundurularak, bakanlık, tüketici
örgüt temsilcileri ve kılavuzdan etkile-
nebilecek ilgili tarafların katılımı veya
görüşü alınarak gıda sektörü tarafın-
dan veya TSE himayesinde hazırlana-
bilecek.

“İthal edilen, ihraç veya
tekrar ihraç edilen gıdaların
hijyen şartları, kanunu ve
yönetmeliğin ilgili hükümleri-
ne uygun olacak”

Bakanlıkça kayıt altına alınmış
üreticiler tarafından üretilen bitkisel
birincil ürünler ile avcılık belgesi
düzenlenmiş avcılar tarafından avla-
nan su ürünleri ve canlı çift kabuklu
yumuşakçalar, nihai tüketiciye ya da
aynı ilçe sınırları dahilindeki yerel
satış yerlerine, birincil ürünlerin doğ-
rudan satışı yapılabilecek.

Adına avcılık belgesi veya üretici
belgesi düzenlenmiş olan üreticiler
tarafından üretilen hayvanların etleri
üretildiği yerde, avcılar tarafından
avlanan yaban domuzu ise ilgili mev-
zuatına uygun olacak şekilde nihai
tüketiciye satılabilecek.

“Bitkisel birincil ürünler
hariç olmak üzere üreticisi ve
avcısı tarafından satışa sunu-
lacak birincil ürünler ve mik-
tarları ile geleneksel gıdaların
üretiminde, genel hijyen
kuralları dikkate alınmak şar-
tıyla gıda işletmelerinin alt-
yapı, alet ve ekipman, üreti-
lecek gıdaya ilişkin istisnai
hükümler ile geleneksel gıda-
lar, bakanlıkça belirlenecek”
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Domates başta olmak üzere
sebze ve meyve fiyatlarında
yaşanan artışa dikkat

çeken Merkez Bankası Başkanı Durmuş
Yılmaz, fiyatları düşürücü bir proje
önerisinde bulundu. Ürünün üretimden
tüketiciye ulaşıncaya kadar yüzde
24'ünün çürüdüğünü belirten Yılmaz,
"Taşımada yaşanan sorunun çözülmesi
gerekiyor. Bu kapsamda Antalya ile
Ankara arasında demiryolu ağı kurula-
bilir. Kumluca'dan kalkan tren 10 saat-
te Başkent'e ulaşır" dedi. Üçüncü çey-
rekte sebze fiyatlarının öngörülerin
oldukça üzerinde artış gösterdiğini dile
getiren Yılmaz, et fiyatlarındaki düzelt-
menin gecikmesi ile birlikte bu gelişme-
lerin gıda grubu enflasyon oranı varsa-
yımlarını yukarı yönlü güncellediğini
söyledi. Buna göre yılsonu için gıda

enflasyonu 2010 yılı sonu itibarıyla
yüzde 7,5'ten 10,5 seviyesine yükseltil-
di. Gıda fiyatlarındaki artışın yılsonu
enflasyon tahminleri üzerindeki etkisi
ise yüzde 0,8 puan olarak hesaplandı. 

İkinci bir dalgalanma 
beklenmiyor

Merkez Bankası Başkanı Yılmaz,
Enflasyon Raporu tanıtım toplantısında
yaptığı konuşmada küresel ekonomideki
gelişmeleri değerlendiren Yılmaz, yılın
üçüncü çeyreğinde açıklanan verilerin
ikinci bir daralma ihtimalinin zayıf
olduğuna, ancak toparlanmanın oldukça
yavaş ve kademeli gerçekleşeceğine işa-
ret ettiğini aktardı. Yılmaz, tünelin
ucundaki ışığın sorulması üzerine
Lehman Brothers'ın batışı gibi ikinci bir
dip dalgalanma beklemediğini kaydetti.

Yeşil filizlerin canlanmaya başladığını
vurgulayan Yılmaz, bunun mayıstan
sonra ivme kaybettiğini dile getirdi. 

Gıda fiyatlarındaki artışa rağmen
Merkez Bankası'nın üç ay önce belirle-
diği 2010 yılsonu enflasyon tahmini
değişmedi. Başkan Durmuş Yılmaz,
enflasyonun 2010 yılı sonunda orta
noktası yüzde 7,5 olmak üzere yüzde 7
ile 8 aralığında, 2011'in sonunda ise
orta noktası yüzde 5,4 olmak üzere
yüzde 3,9 ile 6,9 aralığında gerçekleşe-
ceğini tahmin ettiklerini açıkladı. 2012
sonunda ise enflasyonun yüzde 5,1
olması bekleniyor. Başkan Yılmaz, son
üç ayda açıklanan verilerin iç talepteki
canlanmanın öngörülenden daha güçlü
olduğuna işaret ettiğini belirterek tah-
minlerini bir önceki döneme kıyasla
yukarı yönlü güncellediklerini kaydetti. 

Enflasyonu tehdit eden sebze ve meyve fiyatlarının düşürülmesi için Merkez Bankası çözüm
teklifinde bulundu: Taşımada yaşanan yüzde 24'lük kayıp demiryolu ağı ile önlenebilir.

Sebze ve meyvenin yüzde 24'ü yolda
çürüyor, çözüm demiryolunda!

Sürekli yardıma muhtaç aileleri ezilmişlik ve utan-
ma duygusundan kurtarmak için Umuteli Derneği

tarafından "Gıda ve Giyim Bankası" açıldı.
Gıda ve Giyim Bankası'nın açılışına Devlet Bakanı

Cevdet Yılmaz, Bursa Valisi Şahabettin Harput,
Kaymakam Durmuş Gençer,
Belediye Başkanı Alinur Aktaş
ile çok sayıda davetli katıldı.
2010 yılında 2 bin 20 ailenin
Umuteli yardımı ile kışı sıcak
geçireceği, ramazan ayı dahil
bin 565 aileye erzak, 600 aile-
ye kıyafet, 100 aileye ev eşyası
yardımı yapıldığı bildirildi.
Umuteli'nin ayrıca 205 çocuğu
sünnet ettirdiği açıklandı. 

Gıda ve Giyim
Bankası'ndan fakirler kendile-
rine verilecek manyetik kart
ile alış veriş yapacak. Gıda ve Giyim Bankası 2 bin metre-
karelik alan üzerine kuruldu. 5179 sayılı KDV kanununa
göre, Gıda ve Giyim Bankası'na yapılan yardımlar için
hayırseverler vergi indiriminden faydalanabiliyor.

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, törende yaptığı konuş-

mada, "İnegöl'de çok hayırseverin olduğunu, sosyal konula-
ra önem verildiğini görüyoruz. Geçmişimize, kültürümüze,
medeniyetimize bağlı bir ülke olarak, sadece ekonomik
kalkınma, sadece refah seviyesinin yükseltilmesi değil, top-
lum için yapılan işlere de önem veriyoruz. Dünyanın çağ-

daş değerlerine uyup çalış-
malarımızı sürdüreceğiz.
Ama bir taraftan da kendi
geçmişimizi ihmal etmeyece-
ğiz. Yolda kalmışa, aileye,
özürlüye sahip çıkacağız.
Sosyal harcamalarımız gide-
rek artıyor. Eğitime, sağlığa
yönelik harcamalarımız da
artıyor. Gelecek sene 400
bine yakın özürlüye evde
bakım hizmeti vereceğiz.
Sosyal yardımlar yapıyoruz.
Çocuk esirgeme kurumlarına

ve diğer kurumlara destekler sağlıyoruz. Fakat tek başına
devlet imkanları ile bu işlerin altından kalkmak mümkün
değil. Bir taraftan da mahalli idarelerin ve sivil toplum
örgütlerinin desteği gerekiyor" diyerek, açılışı yapılan mer-
kezin hayırlı olmasını diledi.

İnegöl'de gıda ve giyim bankası açıldı
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Uluslararası Tahıl Konseyi
(IGC) verilerine göre, bu yıl
tüm dünyada tahıl arzında

bir azalma meydana geldi. Buğday ve
arpaya yönelik ürün beklentilerinde
büyük değişiklikler olmazken, mısırda
ABD ve Çin'deki düşük rekolte, toplam
tahıl arzının gerilemesine neden oldu ve
tahminlere göre tahıl rekoltesi, önceki
yıla oranla yüzde 3 azaldı. 

IGC raporunda tahıl üretiminde en
büyük düşüşü, kuraklık nedeniyle başta
Rusya olmak üzere, Bağımsız Devletler
Topluluğu'na üye olan ülkelerin yaşadı-
ğı, önceki yıllara oranla daha küçük
taneli tahıl elde edildiği, hava şartları-
nın da etkisiyle tarım ürünleri bakımın-
dan Kuzey yarım kürenin, Güney yarım
küreden daha istikrarsız görüntü çizdiği
bildirildi. 

Üretimdeki düşüşlere karşın, ilgili
tüm sektörlerde artış olması nedeniyle,
bu yıl tahıl kullanımının 2009-2010
dönemine oranla yüzde 1,5 artmasının
beklendiği, bunun da stokların 54 mil-
yon ton kadar gerilemesine neden olaca-
ğı kaydedildi. 

“Uzmanlar, dünya
genelinde 4 yıldan sonra
ilk kez, elde edilen ürünün,
talebin altında kalacağını
belirtiyor. Dünyadaki tahıl
üretimi bu tabloyu çizerken,
Türkiye'deki üretimin tüketi-
mi karşılayacağı bildirildi” 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre, Türkiye'de de tahıl üreti-
minin, önceki yıla oranla yüzde 3,4 aza-
larak yaklaşık 32,4 milyon ton olarak
gerçekleşeceği tahmin edildi. 2009
yılında, tahıl ürünleri üretim miktarları,
bir önceki yıla göre yüzde 14,6 oranın-

da artarak yaklaşık 33,6 milyon ton
olarak gerçekleşmişti. 

Türkiye’de Buğday
üretiminde gerileme

Buğday üretiminin geçen yıla göre
yüzde 5,3 oranında azalarak yaklaşık
19,5 milyon ton, dane mısır üretiminin
yüzde 3,5 oranında azalarak yaklaşık
4,1 milyon ton olması beklenirken, çel-
tik üretiminin yüzde 16,7 oranında
artarak yaklaşık 875 bin ton olması
öngörüldü. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği
(TZOB) Başkan Vekili Nuri Sorman,
konuya ilişkin bilgi verirken, Türkiye'de
tarımın hiçbir zaman hiçbir dönemde
'ölmeyecek' bir sektör olduğunu, Türk
tarım sektörü olarak tarımda mutlaka
gelişmiş ülkelerin uyguladığı altyapı
argümanlarının uygulanmasını istedikle-
rini ifade etti. Sorman, “Her ülkenin
bunun kıymetini bilmesi gerekiyor.
Tarım geleceğin yıldızıdır. Özellikle
gıda ve beslenmenin yanı sıra enerji
açığı nedeniyle tarım ürünlerinden biyo-

Dünyada ve Türkiye’de tahıl üretiminin durumu

Türkiye’nin tahıl üretimi
tüketimini karşılıyor 
Dünyadaki tahıl arzı, ana üretici konumundaki Rusya, Çin gibi ülkelerdeki azalma nede-
niyle önceki yıla oranla düşerken, Türkiye'de buğday ve mısır üretiminin, bir miktar azal-
sa da ihtiyacı karşılayacağı, pirinç üretimininse bu yıl da artacağı bildirildi. 
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yakıt elde edilmesiyle de tarım daha da
önem kazandı” dedi. 

“Pamuktan kaçan mısıra
yöneldi”

Son yıllarda hem dünyada, hem de
Türkiye'de üretimi sürekli artış gösteren
mısırda bu yıl çok az miktarda bir
düşüş olmasına rağmen ihtiyacı rahat-
lıkla karşılayacağını kaydeden Sorman,
'Tavukçuluk geliştiği ve yem sanayinin
kullanmasından dolayı satış imkanları
rahat seviyede gerçekleşiyor' diye konuş-
tu. 

Sorman, çiftçi için bu dönemde
maliyet açısından en elverişli şartların
Mısır üretiminde bulunduğunu, bu yüz-
den de pamuktan 'kaçan' çiftçinin son
yıllarda mısıra yöneldiğini, Ege
Bölgesinde daha evvel hiç mısır ekil-
mezken şimdi büyük oranda mısır ekimi
yapıldığını bildirdi. 

Dünyada önemli bölümünün yem
sanayinde değerlendirilen mısırın kulla-
nım alanının oldukça geniş olduğunu
belirten Sorman, mısırın nişasta ve
nişasta bazlı şekerler sanayi, bitkisel
yağ sanayi, biyoyakıt sanayi, mısır

ekmeği yapımı, taze tüketim, cips ve
çerez olarak kullanıldığını, ayrıca mısı-
rın sap ve yapraklarının endüstride
kağıt, karton, dolgu maddesi, ambalaj
olarak değerlendirildiğini ifade etti. 

“Buğdayda tüketici açısından
endişe edecek durum yok”

Bu sene kuraklık nedeniyle buğday
rekoltesinin bir miktar düşük gerçekleş-
tiğini aktaran Sorman, “Bu yıl geçen
seneden aşağıda, yaklaşık 19 milyon
ton civarında buğday elde edildi. Dev -
letin stoklarında da 2-2,5 milyon ton
civarında buğday vardı. Tüketici açısın-
dan endişe duyulacak hiçbir durum yok-
tur. Bu, ihtiyacı karşılar” dedi. 

“Pirinç” 
İki yıl önce yüzde 100'lere varan

fiyat artışıyla bazı gelişmekte olan ülke-
lerde sosyal çalkantılara bile neden olan
pirinç üretiminde son 5 yılda yaşanan
artışın bu yıl da devam etmesi bekleni-
yor. TÜİK verilerine göre bu sene çeltik
üretiminin yüzde 16,7 artışla 875 bin
ton olarak gerçekleşmesi öngörüldü. 

Bu arada, çeltik pirince işlendiğin-

de, 100 kilo çeltikten 48 kilo sağlam
pirinç, 16 kilo kırık pirinç, 13 kilo
pirinç kepeği, 3 kilo pirinç cila unu ve
20 kilo kavuz elde edilirken, sağlam ve
kırık pirinç toplamına ise pirinç yada
çeltik randımanı deniyor. 

“Dünyadaki durum”
Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)

verilerine göre ise, dünya buğday rekol-
tesinin bir önceki dönemle kıyaslandı-
ğında 33 milyon tonluk düşüşle 644
milyon ton olarak gerçekleşmesi bekle-
niyor. Buğdayda yıldan yıla yaşanan
farklılıklar büyük ölçüde Rusya ve çev-
resindeki ülkelerdeki koşulların değiş-
mesine bağlanıyor. 

IGC raporunda küresel tüketimde
beklenen yüzde 1'lik artışa karşılık, 658
milyon ton olarak hesaplanan toplam
tüketim ihtiyacının eksik bölümü, 2009-
2010 sezonundaki 181 milyonluk stok-
tan rahatça karşılanabileceği bildirildi. 

Önceki yıllarda bazı ülkelerde top-
lumsal çalkantılara neden olan pirinç
sıkıntısının bir süre önce aşıldığı,
IGC'nin bu yıl dünya genelindeki pirinç
rekolte tahmininin 449 milyon ton oldu-
ğu, bunun da pirinç için bir rekor sayıl-
dığı kaydedildi. 

“Pirinç stoklarının bu yıl
3 milyon ton artması bekle-
nirken, pirinç üretiminde ilk
beş sırada yer alan ülkelerde-
ki stokların yüzde 9 civarında
artması ve bu ülkelerin elin-
deki stokun 30,6 milyon tona
çıkmasının beklendiği ifade
edildi. Bu yıl el değiştirecek
pirinç miktarının ise 30,8
milyon ton olarak hesaplandı-
ğı bildirildi” 

Mısırda ise ABD ve Çin'de bu yıl
gözlemlenen verim sorunlarına karşın,
811 milyon tonluk rekoltenin, yine de
bir rekor olma özelliği taşıdığı, rekora
en büyük katkıyı ise Arjantin'de çok
ciddi oranda artan mısır üretiminin sağ-
ladığı kaydedildi. 

Fiyatlardaki artışa rağmen, hayvan-
cılıktan gıda sektörüne kadar birçok
alanda kullanılan mısır tüketiminin bir
önceki döneme göre yüzde 3 artacağı ve
Mısır stoklarının 125 milyon ton ile son
dört yılın en düşük seviyesine ineceği
tahmininin yapıldığı belirtildi. 
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Kolesterolün vücudun en
önemli yapı taşı olduğunu
söyleyen Bingür Sönmez,

vücutta yeteri kadar protein tüketimi
olmazsa; hormonlar, sinir sistemi ve
hücre yenilenmesini sağlayan mekaniz-
maların olumsuz etkileyeceği yönünde
uyarıda bulundu. Vücuttaki kolesterol
ve protein eksikliğinin kansere neden
olabileceğini söyleyen Sönmez, "Bunun
dışında; erken yaşta Alzheimer, erken
menopoz, erkeklerde cinsel fonksiyon
bozuklukları, polikistik over sendromu,
katarakt, psikolojik davranış bozukluk-
ları gibi hastalıklara yol açabilir. Bir
insanın vücudunda günlük olarak üreti-
len kolesterol miktarı 5 gramdır.
Dışarıdan ne kadar kolesterol alınırsa
alınsın, vücut onu hissederek kendi yap-
tığı kolesterolden düşer. Bu nedenle,
'Kolesterol ne kadar düşükse o kadar
iyidir' düşüncesi yanlıştır. Kolesterol için
limitler vardır ve bunların altına inmek

vücut sağlığı için tehlikelidir. Kötü
huylu kolesterol olan LDL 100'ün altın-
da, total kolesterol 200 civarında ve iyi
huylu kolesterol olan HDL'nin mümkün
olduğu kadar yüksek olması gerekir.
HDL 55-60 olursa vücut için mükem-
meldir" ifadesini kullandı. 

"Piyasadaki hamur tatlıların-
dan uzak durun" 

Mısır şurubundan elde edilen şeke-
rin çağın en büyük felaketi olduğunu
aktaran Prof. Dr. Bingür Sönmez, söz-
lerini şöyle tamamladı: "Dışarıda yapı-
lan hamur işi tatlıların büyük bir kısmı
mısır şurubundan elde edilen şeker ile
yapılmaktadır. Bu hem daha ağır oldu-
ğu için ticari hem daha fazla tatlandırı-
cı içerdiği için tercih edilmektedir.
Hastaların en çok dikkat etmesi gere-
ken nokta, dışarıdan ticari olarak tat-
landırılmış hamur işi tatlıları kesinlikle
tüketmemeleridir. İnsanların hayatların-

dan, dışarıda ticari olarak imal edilen
tatlıları çıkarmaları çok önemlidir.
Mısır şurubu için Amerika'da kullanılan
kota yüzde 2,5 -3'ken, Türkiye'de bu
oran yüzde 30'a çıkarıldı. Tabi ki bu
kontrol edilemeyecek düzeye çıkmış
durumdadır. Evde pancar şekeri kulla-
narak yapılan az şekerli tatlılar tercih
edildiğinde şeker ihtiyacı ortadan kalka-
caktır." 

“Bunun dışında; erken
yaşta Alzheimer, erken meno-
poz, erkeklerde cinsel fonksi-
yon bozuklukları, polikistik
over sendromu, katarakt,
psikolojik davranış bozukluk-
ları gibi hastalıklara da yol
açabilir”

Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar
Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür
Sönmez, vücuttaki kolesterol ve protein eksik-
liğinin kansere neden olabileceğini belirtti.
'Kolesterol ne kadar düşükse o kadar iyidir'
düşüncesinin yanlış olduğunu söyleyen
Sönmez, "Kolesterol için limitler vardır ve
bunların altına inmek vücut sağlığı için tehli-
kelidir" dedi.  

Kolesterol
eksikliği 
kansere 
neden
oluyor  
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Beslenmenin insan yaşamın-
daki önemine işaret eden
Prof. Dr. Besler, Dünya

Sağlık Örgütü'nün, yetersiz ve dengesiz
beslenmenin ciddi sağlık sorunlarına yol
açacağına dikkat çektiğini söyledi. Prof.
Dr. Besler, ''Dünyada görülen çocuk
ölümlerinin, yüzde 7'sinin birinci, yüzde
46'sının ikinci nedeni yetersiz ve denge-
siz beslenmedir. Bu ne demek, kaybedi-
len 0-4 yaş grubu çocuklardan 10'da
biri direkt beslenmeyle ilişkili yaşamını
yitiriyor. Eğer yeterli ve dengesiz bes-
lenmeyi düzeltecek olursak, işte bu kay-
bettiğimiz çocukları koruma şansına
sahip oluruz'' diye konuştu. 

“Karbonhidrat, protein,
yağ, vitamin ve minerallerin
hemen hemen hepsini az ya
da çok oranlarda süt ve süt
ürünlerinin yapısında var”

Süt ve süt ürünlerinin dengeli bes-
lenmenin en önemli aracı olduğunu vur-
gulayan Besler, ''Karbonhid rat, protein,
yağ, vitamin ve minerallerin hemen he -
men hepsini az ya da çok oranlarda süt
ve süt ürünlerinin yapısında bulabiliriz.
Bu özelliği nedeniyle diğer besin grupla-
rından bir adım öne çıkarak bize 'süt ve

süt ürünleri ana besin grubudur' deme-
mize olanak sağlıyor'' diye konuştu. 

Anne sütünün en üst besin maddesi
olduğunu ifade eden Prof. Dr. Besler,
''Doğanın bize sunmuş olduğu biyolojik
ve yararlı en üstün besin anne sütüdür.

Çocuk doğduktan sonra 6 ay süresince
anne sütünün dışında hiçbir besine ihti-
yaç göstermez. Dolayısıyla bu süre içe-
risinde sadece anne sütü alan çocukla-
rın büyüme ve gelişme eğilimlerinin
istenilen düzeyde olduğu görülür'' dedi.

Hacettepe Üniversitesi
Beslenme ve Diyetetik
Bölümü Başkanı Prof. Dr.
Tanju Besler, dünyada
görülen çocuk ölümlerinin
yüzde 7'sinin birinci, yüzde
46'sının ikinci nedeninin
yetersiz ve dengesiz beslen-
me olduğunu söyledi. 

Sağlık
için 
sağlıklı
süt için! 
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Yaban mersini: Vücudunuzda
hastalığa yol açan çeşitli
şeyler var. Serbest radikal-

lerin yanında, çevreyi kirletenler, nor-
mal metabolizma ve beslenme şekliniz
oksidatif hasara yol açıyor ve hastalığa
neden olabiliyor. Antioksidan gıdalar,
hastalığı önlemek ve etkisini tersine
çevirmek amacıyla vücudunuzda bu
süreçleri önlemeye yardım eden mikro-
besinler içeriyor. Vahşi yaşamda yetişti-
ği ve organik olduğu için yaban mersi-
ninde yüksek miktarda antioksidan var.

Küçük kırmızı fasulye: Barbunya
gibi görünen ve daha küçük olan kırmızı
fasulyeler, dünyadaki antioksidan bakı-
mından en zengin yiyecektir. Bazen
Meksika fasulyesi olarak isimlendirilen
bu küçük fasulyeler, Kuzey Amerika'da
Kanada, Washington, Alberta ve Idaho
gibi bölgelerde yetiştiriliyor.

Nar: Süper antioksidan olan nar,
prostat kanserini önlemede kilit rol
oynuyor. Erkekler üzerinde yapılan test-
lerde, ameliyat sonrasında beslenmele-

rinde bol miktarda nar suyu içenlerde
prostat kanserinin nüksetme riskinin
düştüğü belirlendi.

Enginar: İyi bir antioksidan kay-
nağı olan pişmiş enginar, vücudunuz
için oldukça faydalıdır. Kalp sağlığını
iyileştiren, kanser ve doğum kusurları
riskini azaltan enginar, aynı zamanda
karaciğer hücrelerinin yenilenmesinde
de rol oynuyor.

Pikan cevizi: Fotokimyasallar

Antioksidan içeren gıdalar kanserin önlenmesinde büyük fayda sağlıyor. Uzmanlar, bu
gıdalardan ne kadar çok yerseniz, kansere yakalanma riskinizin de o kadar azaldığını
belirtiyorlar. Health Watch Center isimli internet sitesinde yer alan habere göre, işte kan-
serle savaşan antioksidanlar bakımından oldukça zengin olan gıdalar:

Kanserle mücadelede öne çıkan
9 antioksidan gıda
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bakımından zengin olan bu ceviz, doy-
muş yağın fazla seviyesine karşı kalbi
koruyor, oksidasyon sürecini azaltıyor
ve kötü kolesterol seviyenizi düşürüyor.

Kuru erik: Bol miktarda
fenol içeren ve güçlü bir antioksi-
dan olan kuru erik, en sevdiğiniz
gıdaların arasında olmayabilir.
Ancak kuru erik kalp sağlığını iyi-
leştiriyor, kan şekeri seviyesini
normale çeviriyor, sindirim düze-
nini destekliyor, kolesterolü düşü-
rüyor.

Kırmızımsı kahverengi
patates: Şaşırtıcı bir şekilde
bol miktarda antioksidan bulunan pata-
tesi rahatlıkla yiyebilirsiniz.

Çekilmiş karanfil, tarçın
ve kekik: Baharatların birçoğunda
antioksidan bulunduğunu söyleyen araş-

tırmacılar, bu üç baharatın ise daha
fazla antioksidan içerdiğini açıkladılar.

Bunları fazla miktarlarda tüketemeye-
ceğiniz bir gerçek. Fakat bundan sonra
mevsimine göre yediğiniz yemeklerde bu
baharatların miktarını ve yoğunluğunu

artırabilirsiniz.

Acai berry (çileği):
Brezilya'da yetişen bu meyve en
yaygın ve popüler antioksidan yiye-
ceklerinden biridir. Bazı çalışma-
lar, bu meyvenin özünün lösemi
kanseri hücrelerinizi küçülttüğünü
gösterdi. Hatta meyve kanseri
önlemede yardımcı oluyor. Oldukça
dayanıksız olan Acai çileğini, mar-
ketlerde Acai çileği suyu olarak
bulabilir ya da dondurmalarda,

smoothies (buzlu meyve püresi) gibi tat-
lılarda kullanıldığını görebilirsiniz.

Kanser Hücresi

Bilimsel Araştırmalar; kırmızı şaraptan sonra en yüksek antioksidan oranına sahip
olan kahvenin sağlık üzerinde faydaları olduğunu ortaya koyuyor. 

Doğal Antioksidan: Kahve 

Her gün orta düzeyde (2-3 fincan) kahve tüketi-
mi kısa süreli hafıza, düşünme ve odaklanma
gibi bilişsel yeteneklerin etkinliğine yardımcı

oluyor. Ayrıca araştırmalar kahvenin kadınların korkulu
rüyası olan selülite neden olmadığını da ortaya koyuyor.
Tam tersine, çalışmalar kahvenin yağı ayrıştıran enzimleri
harekete geçirdiğini ve lenf akışını kolaylaştırdığını göste-
riyor. Siz de orta düzeyde kahve tüketerek vücudunuzun
antioksidanlardan faydalanmasına izin verin, gününüz
daha keyifli ve canlı geçsin! 

“Dünyada sudan sonra en çok tüketi-
len içecek olan kahve içerdiği antioksidan
miktarıyla vücudumuzla dost olan içecekle-
rin başında geliyor” 

İçinde sadece 2 küçük kahve çekirdeği bulunan her bir
kahve meyvesi, sahip olduğu yüksek antioksidan özelliğiyle
aslında büyük bir mucizeyi de içinde saklıyor. Serbest radi-
kallerin vücut üzerindeki zararlı etkilerini azaltarak hücre-
leri korumaya yardımcı olan antioksidanlardan biri olan
polifenolün en çok bulunduğu gıdaların başında gelen
kahve, kavrulduğunda da bu özelliğini yitirmiyor. 

Bilimsel araştırmalar, her gün orta düzeyde (2-3 fin-
can) kahve tüketiminin sağlık üzerinde faydaları olduğunu
kanıtlıyor. Yapılan araştırmalar orta düzey kahve tüketi-
minin; fiziksel ve zihinsel performansı artırdığını, günü
keyifli ve canlı bir biçimde geçirmeyi sağladığını, kısa
süreli hafıza, düşünme ve odaklanma gibi bilişsel yetenek-

lerin etkinliğine yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca
kahvenin Parkinson, Alzheimer, Tip2 diyabet ve bazı kara-
ciğer hastalıkları, karaciğer ve kolon kanseri üzerine önle-
yici veya bu hastalıkların seyrine olumlu etkilerini gösteren
çalışmalar da mevcut. Araştırmalar kahvenin kadınların
korkulu rüyası olan selülite neden olmadığını da ortaya
koydu. Tam tersine, çalışmalar kahvenin yağı ayrıştıran
enzimleri harekete geçirdiğini ve lenf akışını kolaylaştırdı-
ğını gösteriyor. 
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Kadir Topbaş Birleşmiş Kentler
ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın
(UCLG) Başkanı seçildi 

Toplam 136 ülkeden binlerce belediyenin üye oldu-
ğu, yerel yönetimlerin halkla daha yakın teması
olan kuruluşlarca oluşturulan UCLG'nin 3. kongre-

si, Mexico City'de start aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş seçimlere tek aday olarak girdi ve
Dünya Konseyi'nde delegelerin oybirliği ile UCLG Başkanı
oldu. 

Başkan seçilmesinin ardından         Paris Belediye
Başkanı Betrand Delaneo'dan oturum yönetimini devralan
Topbaş, Dünya Konseyi'nde oy birliği ile seçilmesinden büyük
bir memnuniyet duyduğunu belirtti ve delegelere teşekkür etti.
Başkan Topbaş daha sonra yeni UCLG Başkanı olarak yapa-
cağı çalışmalar hakkında bilgi                   verdi. 

Kentler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve kardeş şehirlerin
daha somut işbirliklerine yönelmesi için çaba göstereceğini
belirten Topbaş, bu amaçla UCLG bünyesinde özel bir çalışma
grubu kuracağını söyledi. Topbaş, altı ayda bir toplanan
UCLG'nin bundan sonra daha sık toplantılar yapmasından
yana olduğunu söyledi ve eş başkanlarla zaman zaman bir
araya geleceğini belirtti. UCLG'nin küresel sorunlara daha
büyük bir katkısı olması gerektiğini vurgulayan Topbaş, bu
amaçla BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'la görüşeceğini de
sözlerine ekledi. 

“İstanbul son yıllarda uluslararası alanda
adından en çok söz edilen şehirlerden biri. Bu
şehrin aldığı mesafe dünyanın dikkatini çeki-
yor. Mexico City'de başkanlık seçimlerinde
bunu açık bir şekilde gördük”

Kadir Topbaş, oturum sonunda başkan seçilmesiyle ilgili
şunları söyledi; "'İstanbul son yıllarda uluslararası alanda
adından en çok söz edilen şehirlerden biri. Bu şehrin aldığı
mesafe dünyanın dikkatini çekiyor. Mexico City'de başkanlık
seçimlerinde bunu açık bir şekilde gördük. Büyük kongreler,
organizasyonlar ve şampiyonalar artık İstanbul'da yapılıyor.
Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta İstanbul 2012 Avrupa Spor
Başkenti unvanını elde etti. Bütün bunlar son altı yılda yaptı-
ğımız çalışmaların bir sonucu." 

Dünya nüfusunun yüzde 75'inin şehirlerde yaşadığı günü-
müzde hiç bir mesele kent yönetimlerinin ortak çabası olma-
dan çözülemediğini belirten Topbaş, "Bugün çevre, doğal afet-
ler, salgın hastalıklar ve kültürel meseleler hepimizin yani
bütün dünya kentlerinin sorunu. Hükümetlerin yanı sıra şehir-
ler de bu meselelerde inisiyatif almaya başlıyor. Şehirlerin
birbirine çok benzeyen meseleler karşısında izledikleri yol,
buldukları çözüm neden insanlığın  ortak kullanımına sunul-
masın?" diye konuştu. 

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş,
Birleşmiş Kentler ve Yerel
Yönetimler Teşkilatı'nın
Mexico City'de Yapılan 3.
Kongresi'nde Başkan Seçildi. 



2011 Avrupa Spor Başkenti seçilen Vallencia'dan
sonra bu unvanı devralacak olan İstanbul, Avrupa
Spor Başkenti unvanını 2013 yılında Belçika'nın

Anvers şehrine devredeceği öğrenildi. 

“Kadın erkek, yaşlı genç demeden herkesin
spor yapmasını istiyoruz”

Milli Basketçi İbrahim Kutluay'la birlikte salona giren
Başmüzakereci Egemen Bağış'ın da konuşma yaptığı resmi
törende İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
İstanbulluların ne kadar spora teşvik ettiklerinden söz etti.
Avrasya Maratonu'ndan övgüyle söz eden Topbaş, kadın
erkek, yaşlı genç demeden herkesin spor yapmasını istedikleri-
ni anlattı. 

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) törenle birlikte İstanbul
resmen 2012 Avrupa Spor Başkenti ilan edildi. AP'deki töre-
ne Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış katılırken,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hazır
bulundu.

Avrupa Spor Başkentleri Bayrak Devir Teslim Töreninde
konuşan Topbaş, sporun insanlığı geleceğe taşıyacak önemli
bir aktivite alanı olduğunu söyledi.

İstanbul'un 2012 Avrupa Spor Başkenti olmasından sonra
kentteki spor etkinliklerine daha da ağırlık vereceklerini ifade

eden Topbaş, Dublin ve Valencia'nın çalışmalarını yakından
takip edeceklerini, kendilerinden sonra gelecek yeni Avrupa
Spor Başkenti şehirlere de örnek olmaya çalışacaklarını
anlattı.

Şehirlerin sağlıklı kentler olması ve insanları sağlıkla
buluşturması gerektiğini ifade eden Topbaş, şunları söyledi:

''Sağlıklı nesiller yetiştirmenin yolu da spordan geçmekte.
4 torunum var. Onları da jimnastiğe başlattım. Bir tanesi için
spor hocası, 'Çok iyi bir yüzücü olur' diye bahsediyor. Diğeri
de tenise yatkın. Ben de gençliğimde atletizmle spora başla-
dım. Temelde herkesin spor yapması, yaptırılması ve buna fır-
sat verilmesini sporcu bir başkan olarak da arzu etmekteyim.
Belediye başkanlığı dönemimde spora çok ciddi yatırım yapıl-
dı. Amatör kulüplere çok ciddi yardımlar yapıyoruz
İstanbul'da. Belediyemizde 4 bin 800 civarında lisanslı sporcu
var. Sporun her dalını teşvik ediyoruz.'

Tüm katılımcılara 2012 Avrupa Spor Başkenti
İstanbul'u ziyaret etmeleri çağrısı

İstanbul'un, kültürlerin ve medeniyetlerin buluştuğu bir
şehir olduğunu, aynı sokakta kilise, havra ve caminin bir
arada görülebileceğini dile getiren Topbaş, tüm katılımcılara
2012 Avrupa Spor Başkenti İstanbul'u ziyaret etmeleri için
davette bulundu.

Kent ve Yaşam Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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İstanbul, 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesinin ardından şimdi de Avrupa Parlamentosu'ndaki
(AP) törenle birlikte İstan bul resmen 2012 Avrupa Spor Başkenti ilan edildi. AP'deki tö rene Devlet
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş bir-
likte katıldı. 

İstanbul resmen 
2012 Avrupa Spor Başkenti 



Bağcılar Belediyesi, bilgi ve
teknoloji alanında tüm dün-
yada kabul görmüş en say-

gın sertifika olan ISO 27001 sertifika-
sını almaya hak kazandı. İstanbul İl
Özel İdaresi Proje Koordinasyon Birimi
ile birlikte yürütülen İSMEP projesi
kapsamında yapılan çalışmalarda
Bağcılar Belediyesi’nin bilgi güvenliğine
sahip olduğu tescillenmiş oldu. 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi kuruluşun hangi bilgi varlıkları-
na sahip olduğunun farkına varmasını
sağlıyor. ISO 27001 Sertifikası ile

kont rol sistemleri ile koruma metotları
belirleniyor. İş sürekliliği sağlanırken,
olası bir felaket, işe devam et me yeterli-
liğine sahip olunabiliyor. Sis temle bilgi-
ye yetkisiz kişilerin erişimi de engelleni-
yor. Kurum bu sistemle bilgi gü venliği
konusunda riskleri de görerek buna
uygun bir yönetim ortaya koyabiliyor. 

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, sertifikanın kendilerini gurur-
landırdığını söyledi. “Zaten bilgi güven-
liğine önem veren bir belediyeydik”
diyen Çağırıcı, “Özellikle Bilgi İşlem
Müdürlüğümüzün yoğun çabaları sonu-

cu, belediyemiz olası bir risk durumun-
da veya felaket anında iş sürekliliğini
sağladığını, sahip olduğu varlıkların
değerinin farkında olduğunu bilgiye yet-
kisiz kişilerin erişiminin engellenmesi
ile ilgili tedbirleri aldığını ispatlamış
oldu” diye konuştu. 

Dünyada sadece 2 bin kuruluşun
sahip olduğu 27001 Sertifikası
Türkiye’de aralarında Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK), Sabancı Holding gibi
kuruluşların yer aldığı 19 kuruluşta
bulunuyor. 

Kent ve Yaşam...‘Bakkal›m’ hep var olacak
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Bağcılar Belediyesi dünyada sadece 2 bin kuruluşta bulunan,
Türkiye’de ise 19 kurumun sahip olduğu İSO 27001 sertifikasını
almaya hak kazandı. Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (İSMS)
gereksinimlerini tanımlayan tek “Uluslararası Denetlenebilir
Standart” anlamına gelen ISO 27001 sertifikası ile Bağcılar
Belediyesi’nin bilgi güvenliğinde uluslararası standartlara sahip
olduğu tescillenmiş oldu.

Bağcılar Belediyesi’ne
ISO 27001 belgesi

Fatih Belediyesi, gıda üretimi yapan kuru-
luşlara hijyen konusunda bilgi içeren kitapçık-
lar dağıttı. 

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatih
Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye'nin
ve İstanbul'un en önemli tarihi ve turistik

mekanlarını bünyesinde barındıran tarihi yarımadanın
Türkiye'nin vitrini olduğunu belirtti. Demir, İstanbul'a
gelen her turistin uğramadan geçmediği Fatih'te, gıda hij-
yenine çok önem verdiklerini vurguladı. Türk mutfağının,
dünyanın en güzel mutfaklarından biri olduğunu belirten
Demir, Fatih'in de Türk mutfağının tanıtımı için önemli
bir misyon yüklendiğini kaydetti. Fatih'i her yıl 7 milyo-
nun üzerinde turistin ziyaret ettiğini ve günlük insan sir-
külasyonunun 2 milyon olduğunu belirten Demir, şu ifade-
lere yer verdi: 

“Gıda üretimi yapan kuruluşların, lezzet kadar hijyene
de önem vermesi gerekir. Bu da ancak bilinçle olacak bir
şey. Hazırlamış olduğumuz bu kitapçık, gıda üretimi
yapan işletmelere hijyen konusundaki bilgileri derli toplu
olarak sunuyor. Biz Belediye olarak denetimlerimizi sür-
dürüyoruz, ancak kuruluşların öz denetimi çok daha
önemli. Biz bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz.”

Belediyenin gıda üreticilerine yönelik dağıttığı kitap-
çıkta, hijyenin ne olduğu, besin hijyeni, personel hijyeni,
mutfak araç gereç hijyeni, güvenli besin, imalat yapılan
ortamların, çalışanların, malzeme alımı ve depolanmasıy-
la ilgili kurallar yer alıyor. Kuruluşların bu kurallara
uygun hareket etmeleri isteniyor. 

İlçe genelinde lokanta, fırın, pastane, restoran gibi
gıda üretimi yapan mekanlar için hazırlanan kitabın dağı-
tımıyla firmaların hijyen kurallarına daha titizlikle uyma-
sı hedefleniyor.

Fatih Belediyesinden hijyen kitabı 
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MUSTAFAMUSTAFA
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ZÜLEYHA VE KADİR İYİBAŞ ÇİFTİZÜLEYHA VE KADİR İYİBAŞ ÇİFTİ
SELAHATTİN SELAHATTİN 
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H. HÜSEYİNH. HÜSEYİN
ARSLANARSLAN

EROLEROL
KÖROĞLUKÖROĞLU

AHMETAHMET
ASLANASLAN

KADİRKADİR
ÇELEBİÇELEBİ

ÇALIKLAR GIDAÇALIKLAR GIDA

YÜKSEL YÜKSEL 
KOCAMANKOCAMAN

NUHNUH
ÇINARÇINAR
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Üyelerimizi tan›yal›m

Abdullah Ekmekçi
Sultangazi

Abdullah Eraslan
Hadımköy

Abdullah Sözen
Avcılar

Adem Salçuk
Zeytinburnu

Adem Yıldız
Sancaktepe

Ahmet Başar
Sultangazi

Ahmet Ceyhan
Arnavutköy

Ahmet Keyik
Bahçelievler

Ahmet Okur
Sultangazi

Ahmet Tunç
Beylikdüzü

Ahmet Ulu
Sarıyer

Akın Bozkurt
Esenyurt

Ali Kemal Aslan
Bahçelievler

Ali Kemal Pehlevan
Çekmeköy

Ali Şimşek
Ataşehir

Ali Türk
Zeytinburnu

Ali Yavuz Kösemen
Sarıyer

Arife Dinç
Zeytinburnu

Aşkın Birlik
Avcılar

Ayfer Ertürkoğlu
Şişli

Ayhan Karagöz
Sultangazi

Ayhan Uyar
Esenyurt

Aysel Kaya
Büyükçekmece

Ayten Yıldız
Avcılar

Aziz Gültekin
Esenyurt
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Üyelerimizi tan›yal›m

Baba Deli
Beykoz

Bahaettin Tekiner
Kadıköy

Bahri Savran
Esenyurt

Bayram Birdal
Sarıyer

Bilal Polat
Şişli

Burhan Çil
Avcılar

Cafer Atbaş
Sarıyer

Cengiz Yenikurtuluş
Bağcılar

Cihan Kantarcı
Eyüp

Cihangir Arduç
Sancaktepe

Cuma Yıkılmaz
Bakırköy

Çiğdem Şahin
Ataşehir

Coşkun Çoban
Beykoz

Derya Çakır
Sancaktepe

Ekrem Karal
Başakşehir

Emel Okyar
Kadıköy

Emin Varlı
Kadıköy

Emine Aktepe
Üsküdar

Emine Demirel
Zeytinburnu

Emine Nalkıran
Beykoz

Engin Coşkun
Kadıköy

Ercan Aras
Avcılar

Erdoğan Kılıçin
Ataşehir

Esme Çalışkan
Avcılar

Faruk Aslan Tepeli
Kadıköy
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Üyelerimizi tan›yal›m

Fatih Altıntaş
Fatih

Fatih Özyakış
Esenyurt

Fatima Özcan
Sarıyer

Fatmagül İşcan
Kadıköy

Fırat İnal
Tuzla

Fidan Dikmen
Ataşehir

Fikret Alkaya
Beylikdüzü

Fikret Karakoç
Şişli

Gökbora Yıldırım
Avcılar

Gökhan Dündar
Üsküdar

Gülendam Karaçam
Tuzla

Güler Koca
Zeytinburnu

Gülhan Küçüker
Avcılar

Gülsüm Özdemir
Sultangazi

Gülsün Yeniyurt
Avcılar

Güven Memi
Sarıyer

Habib Aydın
Avcılar

Hacer Arslan
Esenyurt

Hacer Budak
Bakırköy

Hakan Erdoğan 
Kadıköy

Hakan Yüksel
Beyoğlu

Halil Özşen
Zeytinburnu

Halil Sezgin
Zeytinburnu

Hasan Basri Alim
Beyoğlu

Hasan Özcan
Avcılar
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Üyelerimizi tan›yal›m

Hasret Narin
Zeytinburnu

Hatice Aktaş
Beyoğlu

Hatice İnan
Beşiktaş

Hayrettin Kaleli
Avcılar

Hidayet Gamsız
Esenyurt

Hüseyin Özdemir
Şişli

Hüseyin Özdemir
Şişli

İbrahim Ataş
Sancaktepe

İ. Ethem Ayyıldız
Sancaktepe

İbrahim Şit
Esenyurt

İbrahim Yıldız
Avcılar

İlhan Yılmaz
Esenyurt

İlker Kurt
Sarıyer

İlkin Aktürk
Beylikdüzü

İlknur İsmailoğlu
Avcılar

İlknur Şahin
Fatih

İnci Koçak
Sancaktepe

İsmail Akdemir
Bakırköy

Sebahattin Özyakış
Beşiktaş

Şenel Baykara
Esenyurt

Tahir Hançer
Fatih

Tekin Ezenci 
Sultangazi

Tuncay Korkmaz
Fatih

Uğur Aydın
Beylikdüzü

Uğur Çamurcu
Beykoz



4733 SAYILI 
KANUNUN CEZAİ

HÜKÜMLER BAŞLIKLI  
8. MADDESİNİN 
5. FIKRASI

HÜKÜMLERİNDEN;

Duyuru Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

88 00 KASIM - ARALIK 2010

Üyelerimizin
dikkatine!

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

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

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

›) Kurumdan uygunluk belgesi almadan enfi-
ye, 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.



46 bin esnafın nabzı
burada atıyor*

“Bakkal Dünyası” Dergisi, 46 bin
üyesiyle Türkiye'nin en fazla bakkal üyeye
sahip İstanbul Bakkallar Odası'nın yayın
organı. Son tüketiciye ürün satış yapan bak-
kal 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 bakkallar aracılığıyla
halkımıza, 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 
bilgi@trb-turk.com






