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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!

Değerli Esnaf Dostlarım. 

Bir yılı daha geride bırakarak yeni
bir yıla merhaba dedik.

Yeni yıl hepimize sağlık ve başarı
getirir inşallah.

Her zaman sizlerle birlikte olmak,
sizlerin sorunlarıyla ilgilenmek,
sorunlarımızı, problemlerimizi paylaş-
mak bizim görevimiz.

Elimizden geldiğince, zamanımız
olduğunca bunu yapmaya azami dere-
cede gayret gösteriyoruz. Sizlerin des-
teğiyle en güzeli yapmaya gayret edi-
yoruz.

Bizlere güvendiğiniz, görev verdi-
ğiniz günden bu yana bunu en iyi
şekilde yapmaya çalışıyoruz. 

Geçmiş ile kıyaslanınca gerek Oda
olarak gerekse teşkilat olarak çok
büyük yol kat edildi.

Perakende Yasası’nın çıkmaması-
na bağlı olarak esnafın tam anlamıyla

rahatlatılması geciktiyse de bunda da
sonuca ulaşmak gayretimiz, çalışma-
larımız devam ediyor.

Hükümetimizin esnafımıza desteği
tam. Esnafın sıkıntıları var. AVM’ler
kontrolsüz çalışmalarla esnafın sıkın-
tısını çok daha artırdı. Perakende
piyasasında düzensiz bir hal var.

Küçük esnafın daha fazla desteğe
ihtiyacı var.

Elli kiloluk boksör ile doksan kilo-
luk boksör yarıştırılamaz.

Parası olana yürü, meydan senin,
olmayana dur ya da yok denmemeli.

Yarışlar eşit şartlarda yapılır.
Unutulmamalı.

Herkes, her kesim el ele tutunma-
lı, çalışmaya destek vermeli, güç ver-
meli.

Tüm esnaf arkadaşlarıma hayırlı
işler, bol kazançlar diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla.
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İstanbul Bakkallar Odası, meslekle-
rinde 30 ve üzerinde hizmet eden
ve odaya kayıtlı olan bakkal amca-
lara onur belgesi verdi.

Ortalama 70 yıllık insan
ömrünün yarısını bakkal
işletmeciliği yaparak sür-

düren bakkal amcaların bu hizmetleri-
nin bedelinin sadece bir onur belgesiy-
le karşılanamayacağını söyleyen
İstanbul Bakkallar Odası Başkanı
İsmail Keskin, “Bakkal amcalar 
mütevazı insanlardır, hatırlanmayı,
ziyaret edilmeyi, selamlanmayı çok
önemserler. Bizimde belgeden kastı-
mız esnafımızla, mahallemizin bakkal
amcalarıyla bir araya gelmek, hasbı-
hal olmaktır. ‘Gönül sohbet ister
kahve bahane’ misali de meslek hayat-
larında 30 yılını doldurmuş ve üyemiz
olan bakkallarımıza mesleğe ve oda-
mıza katkılarından dolayı hatırlatıcı

Sektörün duayenleri
ödüllendirildi
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bir belge vermeyi de uygun gördük”
dedi.

İSTBAKO Başkanı İsmail Keskin,
bakkal ziyaretlerinin bakkal nezdinde
çok önemsendiğini, bakkalın ve küçük
esnafın çok yalnız bırakıldığını, hatta
küstürüldüğünü söyledi. Ancak hükü-
metin son zamanlarda küçük esnafa
yönelik KOSGEB kredileri gibi açılım-
larla yeniden hem esnafın gönlünü
kazanmak hem de ekonominin itici
gücü olan küçük esnafı ekonominin
içine sokmaya çalıştığını görmekteyiz.
Bunlar küçük esnaflar için önemli
gelişmeler. Fakat sürecin daha hızlan-
dırılması gerektiğini, zira küçük esna-
fın kırılma noktasında olduğunu 
söyledi. 

“Gönül sohbet ister
kahve bahane’ misali de
meslek hayatlarında 30
yılını doldurmuş ve üyemiz
olan bakkallarımıza mesle-
ğe ve odamıza katkıların-
dan dolayı hatırlatıcı bir belge
vermeyi de uygun gördük”

“Hükümetin son zamanlarda küçük
esnafa yönelik KOSGEB kredileri gibi açı-
lımlarla yeniden hem esnafın gönlünü
kazanmak hem de ekonominin itici gücü
olan küçük esnafı, ekonominin içine sok-
maya çalıştığını görmekteyiz. Bunlar küçük
esnaflar için önemli gelişmeler”
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Mahalle bakkallarının sadece ihtiyaç maddelerinin bulunduğu ve satıldığı bir
mekan olmadığını, bu düşünce ile bakkala yaklaşımın bakkalları ve fonksi-
yonlarını tanımamaktan kaynaklandığını söyleyen İstanbul Bakkallar Odası
Başkanı İsmail Keskin, “Gençler mahalle bakkalını ve mahallenin bakkal
amcasını tanıyamadılar. 

D
edeler, babalar çocukla-
ra, genç kuşaklara geç-
mişte çok önemsediği-
miz birçok kültürel

değerlerimizi aktaramadığı gibi bakkal
kültürümüzü de aktaramamıştır. Bu
süreçte bakkal amcalar olarak bizle-
rinde eksik ve yanlışları olduğu
muhakkaktır. Oysa bakkallar geçmiş-
ten günümüze miras ve yaşatılması
gereken kültürümüzün önemli unsurla-
rındandır. Bakkalların yaşaması
mahalle kültürümüzün yaşaması adına
çok önemlidir. Bakkal, postacının bile
adres sorup öğrendiği mahallenin bek-
çisidir, bankasıdır, emanetçisidir, her
şeyidir” dedi.

“Sektör 3, 5 perakendecinin
elinde kalmaması gerekir.
Yoksa üreticilerimiz, tedarik-
çilerimiz en önemlisi de 
tüketicimiz zarar görür”

Keskin, perakendenin emniyet sibo-
bu olduklarını belirterek, "Sektör 3, 5
perakendecinin elinde kalmaması gere-
kir. Yoksa üreticilerimiz, tedarikçileri-
miz en önemlisi de tüketicimiz zarar
görür. Perakendecilik yapan küçük
esnafımız sosyoekonomik değerlerde
dikkate alınarak devlet tarafından
mutlaka desteklenmeli" önerilerinde
bulundu. 

Keskin, “Bakkallar küçüm-
senmeyecek güçtür"

İstanbul Bakkallar Odası Başkanı
İsmail Keskin, küçük esnaf ve sanatka-
rın varlığını korumasının perakende
piyasasını düzenleyen yasanın çıkması-

na bağlı olduğunu ve perakendecilerin
dört gözle beklediği 'büyük marketler
ve mağazalarla' ilgili bu yasanın ivedi-
likle çıkması gerektiğini ifade ederek,
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin
(KOBİ) banka kredilerinden aldıkları
pay 2001'de yüzde 6 iken, bu rakamın
2011'de yüzde 35'e çıktığına vurgu
yaptı. Keskin, "Bu rakam yüzde 45'lere
ulaştığında yerel marketlerin rekabet
edebilirliği daha da artacak. Bu tüketi-
ciye ucuz fiyat olarak yansıyacak"
dedi. 

Perakende sektörünün 250 milyar
dolarlık bir pazar olma yolunda ilerle-
diğini, bunun yüzde 57'sinin organize
olmadığını aktaran Keskin,
"Bakkalların perakendecilik sektöründe
küçümsenmeyecek bir güç olduğu"
değerlendirmesinde bulundu.

“Genç kuşaklara bakkal
amca tanıtılamadı”

İSTBAKO Başkanı İsmail Keskin:

“Bakkalların 
yaşaması mahalle kültü-
rümüzün yaşaması adına
çok önemlidir. Bakkal,
postacının bile adres
sorup öğrendiği mahalle-
nin bekçisidir, bankasıdır,
emanetçisidir, her 
şeyidir”
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“Perakende
yasası geciktikçe
esnaf bitiyor”
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Geçen yıl bir yandan
terör, diğer yandan
deprem ve ekonomide
yaşanan olumsuzluklar-

la 2011’in badireler yılı olduğuna dik-
kat çeken Yılmaz, ancak en olumlu
gelişmenin borçlara yapılandırma oldu-
ğunu belirtti.

2012’den beklentilere gelince özel-
likle beklemedeki yasaların artık
tamamlanması gerektiğini açıklayan
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz şöyle
konuştu:

“Özellikle Perakende Yasası’nın bu
yıl tamamlanmasını istiyoruz.  Yasanın
çıkmaması her gün esnaf ve sanatkâra
zarar vermeye devam ediyor. Mahalle
araları sermaye zinciri olan marketler-
den geçilmiyor. Hiper-grosmarket,
alışveriş merkezlerinin (AVM) sayısı
tüm Türkiye’de  hızla artıyor. Artış
İstanbul’da daha da hızlandı. Bu
durum perakende piyasasında rekabet
şartlarının yok olmasına yol açmakta-
dır” dedi.

10 yılda 5 kat artmış
1999 yılında 40 milyar dolar civa-

rında olan Perakende Sektöründe gele-
neksel perakendenin payı yüzde 85
iken 2011 yılında payı yüzde 40’a düş-
tüğünü ifade eden Faik Yılmaz, “Ülke-
mizde 2000 yılında 2 bin 500 tane
olan zincir ve süpermarket sayısı Ekim
ayı sonu itibariyle 11 bin 588 mağaza-
ya ulaşmış durumdadır. Piyasa hızla
doluyor, yasanın çıkması çok gecikmiş-
tir. Sektörde, haksız, kontrolsüz ve
denetimsiz bir rekabet olmaktadır.
Yeni AVM’ler Anadolu’da da hızla
yayılarak 58 il merkezinde topladığı

sıcak parayı il dışına çıkararak esnafı-
mıza ve il ekonomilerine zarar veriyor.
Büyük mağazaların rakipsiz kaldığı
yerlerde, alternatifsiz ve çaresiz kalan
esnaf, toptancı ve tüketiciler maalesef
istenen fiyat ve ödeme şartlarını kabul
etmek durumunda kalmaktadır” diye
konuştu.

Ankara ve İstanbul liderliğe
yarışıyor

Ülkemizde faaliyet gösteren ve
büyük çoğunluğu yabancı sermayenin
elinde olan AVM’ler, hiper ve süper

marketler açıldıkları bölgelerde haksız
rekabete yol açarak, ekonominin kılcal
damarları olan esnafın yok olmasına
neden olduğunu belirten Faik Yılmaz,
“2005'te AVM sayısı 106 iken
2010'da bu rakam 263'e, 2011 yılında
açılan 11 yeni AVM ile sayı 278'a
ulaştı. Sektörün her yıl ortalama yüzde
20-25 büyüdüğü dikkate alındığında,
2013 yılında bu sayının 400'e ulaşması
bekleniyor. İllere göre bakıldığında
yüzde 60’ı İstanbul ve Ankara’da
yoğunlaşıyor. İstanbul 109 alışveriş
merkezi ile ilk sırada olup, Ankara 37,

Yeni bir yıla adım atarken 2011’in badireler yılı olduğunu belirten İstanbul
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, esna-
fı rahatlatacak yasaların 2012’de tamamlanması gerektiğini söyledi.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz:

“2012 Esnaf için yasalar
ve çözüm yılı olmalı”
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İzmir 17 alışveriş merkezi ile
İstanbul'u takip etmektedir” dedi.

“Belediyeler AVM’lere 
dur demeli”

Bir AVM ‘nin açıldığı her bölgede
bine yakın esnafın kepen indirdiğine
dikkat çeken Yılmaz şunları söyledi,
“AVM’lere kurallar getirecek
Perakende Yasası’nın çıkmasını bek-
lerken, Belediyelerimize de büyük
görevler düşmektedir. Çünkü belediye-
lerimiz çarpık AVM’leşmeye “dur”
diyebilecek, haksız rekabeti önleyebile-
cek yasal imkânlara sahipler. “

Anayasa ve Türk Ticaret
Kanunu

2012’de aslında en önemli beklen-
tinin yeni Anayasa olduğunu belirten

Mali Konular:
a) Vergi Usul Kanununun 176. maddesindeki birinci sınıf

tüccar, ikinci sınıf tüccar ayırımına, esnaf ve sanatkâr
diye bir derecelendirme daha eklenmelidir. Çünkü, mevcut
haliyle esnaf ve sanatkârlar vergisel ve diğer mali yüküm-
lülüklerde ikinci sınıf tüccar olarak değerlendirilmektedir.

b) Esnaf ve sanatkârların işyerini açma tarihinden başlaya-
rak 5 yıl süreyle ticari kazancına sıfır vergi oranı uygulan-
malıdır. 5 yıldan sonra ise kademeli oranla vergi uygulan-
malıdır. (%5 ile %10)

c) Esnaf ve sanatkârların istihdam ettiği işçilerin asgari
ücrete tekabül eden kısmından vergi alınmamalıdır.

d) Esnaf ve sanatkârların işyerinde kullanılan elektrik, su,
doğalgaz giderleri % 50 indirimli olmalıdır.

e) Esnaf ve sanatkârlardan alınan sigorta primi azaltılmalı,
emekliye ayrılanlardan destek primi kaldırılmalıdır.

f) İntibak Kanunu biran önce çıkarılmalıdır.
g) Esnaf ve sanatkârların kredi talepleri karşılanmalı, faiz

oranı düşürülmelidir.

Sosyal Güvenlik Kanunu uygulamalarına
yönelik teşkilatımızın görüş ve önerileri:
a) Eczanelerde kesilen Muayene Katılım Payı kaldırılmalıdır. 
b) Hastanelerde uygulanan fiyat tarifesi; Devlet, Üniversite

ve Özel hastane ayırımı yapılmaksızın standart hale geti-
rilmelidir.

c) S.S.K. emeklilerinden Sosyal Güvenlik Destek Primi aylı-
ğın kaynağından kesilmeyip, 6111 sayılı Kanunla tespit
edilmiş, bu yüzden geçmişe dönük cezalı ödemeye gidil-
mek suretiyle mükellef mağdur olmuştur.

d) Prim borcu olan esnaf ve sanatkâr ile bakmakla yükümlü
olduğu kimseler, sağlık hizmetlerinden yararlandırılma-
maktadır. Bu durum yaşama hakkına aykırıdır, o nedenle
kaldırılmalıdır.

e) Esnaf ve sanatkârlar ile kısmi süreli (ayda 10 günden az
çalışan) şoförlerin primleri bankalar kanalıyla kuruma
ödenememektedir. Kurumla bankalar arası görüşme yapı-
larak buna dair bir program geliştirilmelidir.

f) S.S.K. ve Bağ-Kur emeklileri gayrisafi milli gelir artışın-
dan pay almalıdır.

g) Esnaf ve sanatkârlarımızdan kesilen aylık prim ücreti,
Anayasanın 173 ncü maddesi gereğince azaltılmalıdır.

h) Emeklilik yaşı düşürülmelidir.
j) İşverenlerin aylık olarak ödediği sigorta primleri içinde “iş

kazası” primi de vardır. O nedenle iş kazası tazminatını
sigorta karşılamalıdır.

k) Aile sağlık merkezlerinde pratisyen hekimle yetinilmemeli,
özellikle dâhiliye ve çocuk hastalıkları dalında uzman
hekim bulundurulmalıdır.

l) 30.04.2008 öncesi 5 yıl ve üzeri sigorta prim borcu olan-
ların borcu silinmektedir. Buna karşın daha az süre borcu
olanlar bundan yararlanamamaktadır. Bu durum
Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır, düzeltilmesi gerekir.

m) İş kazası ve meslek hastalığı geçiren 4 B (Bağ-Kur)
sigortalılarına, 5510 sayılı Kanunla tanınan haklar kul-
landırılmamaktadır. Bu durum yeterli iletişim sağlanarak
düzeltilmelidir.

n) Esnaf ve sanatkarların yanlarında çalışanlar (şoförler
dahil) esnaf sayılmalı ve bu yolla Sosyal Güvenlik Kanunu
kapsamında değerlendirilmelidir.

Esnaf ve sanatkarların 
öncelikli sorunları



o) Bankalardan kredi almak suretiyle emekli olmak isteyen
esnaf ve sanatkârların emeklilik işlemi gecikmeli gerçek-
leşmektedir. Bunun sonucu olarak; banka, icra takip yolu-
na başvurmakta, tabiatıyla esnaf ve sanatkârlar zarar
görmektedir.

Esnaf ve sanatkarın tanımı:
Esnaf ve sanatkârların tanımı halen 1956 yılında yürür-

lüğe girmiş olan 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 17.
maddesi esas alınarak yapılmaktadır. O nedenle esnaf, sanat-
kâr-tacir, sanayici diye nitelendirilmekte, sokak içindeki tek
koltuklu berber, yalnızca kendisinin çalıştığı birkaç m2’lik
atölyesi olan, marangoz ve benzeri yüz binlerce esnaf ve
sanatkâr ticaret-sanayi odasına kaydedilmektedir. Bu konuda
kesin ve somut kıstaslar belirlenmelidir.

Önerimiz: KOBİ Yönetmeliği, Avrupa Komisyonunun
06.05.2003 tarihli tavsiye kararı ve ülkemiz koşulları esas
alınarak şöyle olmalıdır:

“Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme
Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek
kollarına dâhil olup, yanlarında 10 kişiye kadar çalışanı olan
ve yıllık net satış hasılatı 2.000.000 TL’yi geçmeyenler.
Bakanlıkça mesleğin özelliğine göre, çalıştırılan işçi sayısı
10 kişinin üzerine çıkarılabilir. Yıllık net satış hâsılatı her yıl
TÜİK’in belirlediği TÜFE oranında arttırılır. Yıllık net satış
2.000.000 TL yi geçenler, isterlerse ayrıca Ticaret Odasına
da kaydolur.”

Danışmanlık ve AR-GE:
Esnaf ve sanatkârların meslek kuruluşları olan oda, bir-

lik, federasyon ve Konfederasyonda AB ülkelerindekine ben-
zer danışmanlık ve Ar-Ge birimleri kurulmalı, bu kurumların
mali alt yapısı ve işleyişi için Anayasanın 173 üncü maddesi
gereğince devlet tarafından kaynak sağlanmalıdır.

Ustalık Belgesi:
Esnaf ve sanatkârlar ile tacir ve sanayicilerin sicil ve

odaya kaydedilmelerinde ustalık belgesi isteyip, istememe

konusundaki düzenleme farklıdır. 5362 sayılı Kanunun 68.
maddesi gereğince esnaf ve sanatkârlar Ustalık Belgesi ver-
mek zorunda, 5174 sayılı Kanunun 102. maddesi gereğince
tacir ve sanayicilerden ustalık belgesi istenmemektedir. Bu
çelişki kaldırılmalıdır.

Komisyonlarda Temsilci Bulundurma:
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları

Kanununun 13. maddesi 2. fıkrası “Resmi makamlarca,
esnaf ve sanatkarların mesleki faaliyetlerini ilgilendiren
hususlarda alınacak kararlarda, ilgili odanın mütalaasından
faydalanılır ve kurulacak komisyonlara oda temsilcisinin

katılması zorunludur.” denilmek-
tedir. Ancak, 5216 sayılı
Kanunun 9. maddesi gereğince
oluşturulan Ulaşım Koordinasyon
Merkezine esnaf ve sanatkârlar
Birliği temsilcisi katılamamakta-
dır. Böylece özellikle de büyükşe-
hirlerdeki ulaşım sorunlarının
çözümünde uygulayıcı konumun-
daki taksi, dolmuş, minibüs, özel

halk otobüsleri, servis araçları, kamyon-kamyonet vb. ticari
taşıtların temsilcileri görüş ve öneri sunamamakta, karara
iştirak edememektedir.

Fiyat tarifeleri:
5362 sayılı Kanunun 62. maddesi gereğince esnaf ve

sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri
bağlı bulunduğu oda tarafından hazırlanır ve Birliğince ona-
nır. Belediye veya mülki amirlik itiraz edebilir. Hal böyley-
ken, Belediyeler 5216 sayılı Kanunun 7. maddesi (f) fıkrasını
gerekçe göstererek ticari araçların fiyat tarifelerini Ulaşım
Koordinasyon Merkezi kanalıyla belirlemektedir. İki Kanun
arasında çelişki bulunmaktadır. Ancak 5362 sayılı Kanun
Belediye Kanununa göre daha özel bir kanun olduğundan ve
yürürlük tarihi de daha sonra olduğundan 5362 sayılı
Kanundaki düzenleme esas olmalıdır.
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İSTESOB Başkanı ve TESK Genel
Başkan Vekili Faik Yılmaz,  bu konu-
da önemli bir hazırlık sürecine girildi-
ğini bildirdi. Yılın son haftasında
TBMM Başkanı’nın yeni Anayasa
hazırlıkları için start vererek TESK
Genel Merkezine geldiğini belirten
Yılmaz şöyle devam etti:

“Tüm kesimleri mutlu eden
bir Anayasa hazırlamak
oldukça önemli”

“Tüm sivil toplum kuruluşlarının
bir ortak istek raporu hazırlanacak.
Bunun için de 13 ilimizde Nisan ayına
kadar toplantılar düzenlenecek. Tabiiki
tüm kesimleri mutlu eden bir Anayasa
hazırlamak oldukça önemli. Biz önce-
likle 173. Maddenin kaldırılmasını
istemiyoruz. Bu maddede, ‘Devlet

esnaf sanatkarı korur ve kollayıcı ted-
bir alır’ diyor. Bu maddeye en fazla
ihtiyaç duyduğumuz yılları yaşıyoruz.
Bu maddede kalkarsa ekonominin kıl-
cal damarı dediğimiz esnaf sanatkarı
hangi kanunlar koruyacak bilmiyoruz.
Onun için esnafa yönelik bazı maddele-
rin kalkmaması için mücadelemizi
veriyoruz.

Başkan Faik Yılmaz, önümüzdeki
yıl tamamlanmasını beklediği diğer
kanunları da “Türk Ticaret Kanunu 
ve Vergi Usul Kanunu” olarak nitele-
di.

Türk esnaf sanatkarının gerçekten
en zor ve sıkıntılı dönemini yaşadığını
belirten Faik Yılmaz, bu konudaki bir
sorunlar  listesi hazırlayarak ilgili
makamlara sundu. İşte Yılmaz hazır-
lattığı öncelikli sorunlar:

“Anayasa hazırlamak
oldukça önemli. Biz 
öncelikle 173. Maddenin
kaldırılmasını istemiyoruz.
Bu maddede, ‘Devlet esnaf
sanatkarı korur ve kollayıcı
tedbir alır’ diyor. Bu mad-
deye en fazla ihtiyaç duydu-
ğumuz yılları yaşıyoruz. 
Bu maddede kalkarsa eko-
nominin kılcal damarı dedi-
ğimiz esnaf sanatkarı hangi
kanunlar koruyacak 
bilmiyoruz.”
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Bakan Yazıcı: “Perakendecilik
her fırsatta desteklenecek bir
sektördür”

Bakan Yazıcı: “Perakendecilik
her fırsatta desteklenecek bir
sektördür”
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İzmit’in  zirvesi Kartepe'de
düzenlenen Perakende
Zirvesi'ne; Bakan Hayati
Yazıcı, Gıda ve Hayvancılık

Bakanlığı Müsteşarı Vedat
Mirmahmut, Kocaeli Valisi Ercan
Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı
İbrahim Karaosmanoğlu, İstanbul
Bakkallar Odası Başkanı İsmail
Keskin, Türkiye Perakendeciler
Federasyonu Başkanı Selamet Aygün,
Hayat Kimya İş Geliştirme Direktörü
Erdal Tüfekçi ve Satış Direktörü Mert
Tanbay, Ekonomi Gazetecileri Derneği
Başkanı Celal Toprak ve perakende
sektörünün önemli isimleri katıldı. 

Zirvenin açılışında konuşan
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı, perakende sektörünün, tüm
dünyada oluşturduğu ekonomik değerle
ve diğer sektörleri canlandırarak eko-
nomiye sağladığı itici güçle iktisadi
hayatı doğrudan etkileyen bir sektör
olduğunu,  her fırsatta desteklenmesi
gerektiğini söyleyerek, “Bir ülkenin en
önemli zenginliğinin girişimciler oldu-
ğuna ve bir ülkenin girişimciler eliyle
zenginleşeceğine inanıyoruz. Devlet
olarak bizim görevimiz, sizlerin önü-
nüzdeki engelleri kaldırmak ve zorluk-
lar karşısında size destek vermektir”
dedi. 

TÜİK verilerine göre   
perakende sektörünün 2003
yılı cirosunun 49 milyar Dolar
olmasına karşılık 2008'de 
3 kat artarak 159 milyar 
dolara ulaştı

Bakan Yazıcı, TÜİK verilerine göre
perakende sektörünün 2003 yılı cirosu-
nun 49 milyar Dolar olmasına karşılık
2008'de 3 kat artarak 159 milyar
dolara ulaştığını, önemli danışmanlık
firmalarının verilerine göre de Türk
perakende sektörünün 2010 yılı cirosu-
nun 187 milyar Dolar olarak gerçekleş-
tiğini, bu rakamın 2014 yılında 250
milyar dolara ulaşacağının öngörüldü-
ğünü söyledi. Bakan Yazıcı şöyle
devam etti: 

"Son 5 yılda perakende sektöründe-
ki ciro artışı yüzde 54'tür. Aynı sürede
Türkiye'nin milli gelirindeki artışın
yüzde 40 olduğunu dikkate alırsak

perakende sektörünün cirosu,
Türkiye'nin gayrisafi hasılasından 14
puan daha fazla artmıştır. Görüldüğü
üzere, tek başına ele alındığında dahi
bu piyasanın büyüklüğü gelişmekte olan
birçok ülkenin milli gelirine denk gel-
mektedir." 

2023’te dünyanın ilk 10 eko-
nomisi arasında yer alacağız

Bakan Yazıcı, hükümet olarak
cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılın-
daki hedeflerine değinerek, "Dünyada
ilk 10 ekonomi arasında yerini almış,
500 milyar dolarlık ihracat potansiyeli-
ne ulaşmayı başarmış. Üretim yapısını;
daha fazla katma değer üreten, daha
yüksek teknoloji kullanan, ihracat
odaklı bir yapıya dönüşümünü gerçek-
leştirmiş bir Türkiye olarak hedefledik"
diye konuştu. 

Bakan Hayati Yazıcı, özellikle
gelişmiş ülkelerin ciddi ekonomik
sorunlarla karşı karşıya bulunduğu bir
süreçten geçildiğini, 2011 yılının özel-
likle ikinci yarısından itibaren hem bu
yıla, hem de önümüzdeki yıllara dair
ekonomik beklentilerin, dünyada özel-
likle gelişmiş ülkeler açısından menfi
bir görünüm sergilediğini belirterek
sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün itibariyle baktığımızda,
dünya ekonomisinin bu yıl ve gelecek

yıl ortalama yüzde 4 oranında büyüme-
si bekleniyor. Bununla birlikte gelişmiş
ülkelerde büyüme oranlarının daha
aşağı seviyelere indiğini görüyoruz.
ABD'de bu yıl yüzde 1.5, gelecek yıl
yüzde 1,8, Euro Bölgesinde ise bu yıl
yüzde 1,6, gelecek yıl ise yüzde 1,1'lik
büyüme beklentisi söz konusu.
Türkiye'ye gelecek olursak, hemen yanı
başımızdaki Avrupa'da ve gelişmekte
olan ülkelerde yaşanan sıkıntılara rağ-
men Türkiye istikrarlı bir büyüme eğili-
mini sürdürmektedir."

"Dünyanın ekonomik krizle sarsıldı-
ğı bir dönemde, Türkiye yılın ilk yarı-
sında yüzde 10,2 seviyesinde büyüme
başarısı yakaladı. Son açıklanan verile-
re göre, ekonomimiz 2011 yılının ilk
dokuz aylık döneminde reel olarak
yüzde 9,6 oranında büyümüştür. Bu
büyüme hızı ile Türkiye dünyanın en
fazla büyüyen ekonomisi olmuştur.
Artık OECD, Avrupa Birliği ve G20
ülkeleri arasında çok güçlü performans
gösteren sayılı ülkelerden biri konu-
mundayız." 

Adil rekabet ortamı
tesis edilecek 

640 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'na organize perakende tica-
rete yönelik düzenlemeler yapma görevi

İzmit Kartepe Green Park Otel'de gerçekleştirilen perakende zirvesine katılan Gümrük ve
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, “Perakende, ihmal edilemeyecek ve her fırsatta desteklen-
mesi gereken bir sektördür” dedi. 
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verildiğini hatırlatan ve bakanlığın bu
doğrultuda, çeşitli çalışmalar yürütül-
mekte olduğunu söyleyen Bakan Hayati
Yazıcı konuşmasında “Bakanlığımızın
ilgili kuruluşu olan Rekabet Kurumu
tarafından sektörde yaşanan rekabet
sorunlarının tespitine yönelik olarak
‘Türkiye Hızlı Tüketim Ürünleri
Perakendeciliği Sektör İncelemesi
Çalışmalarına’ başlanmıştır. Bu itibar-
la, Rekabet Kurumu’nun sektöre yöne-

lik çalışmaları ve sektördeki tüm
kesimlerin talepleri dikkate alınarak,
organize perakende sektörünü düzenle-
meye yönelik çalışmaları mümkün olan
en geniş katılımla yapmak istiyoruz."
dedi.

Hükümet olarak konunun tüm yön-
lerini görmek ve tüm tarafların çıkar-
larını hakkaniyet ve hukuk devleti ilke-
si çerçevesinde korumak mecburiyetin-
de ve amacında olduklarını bildiren

Yazıcı, “Yapacağımız düzenlemeler ile
öncelikle bakkal, manav, kasap gibi
geleneksel perakendeci kesimin işsizlik
problemi ile karşı karşıya kalmaması
için bir takım tedbirler öngörmekteyiz.
Alışveriş Merkezlerinin imar planların-
da ayrılmış alanlarda veya uygun alan-
larda kurulmaları doğru bir uygulama
olacaktır.”

“Bu sayede çevre kirliliği ve trafik
yoğunluğunun da önüne geçeceğiz.
Ayrıca, konuyla ilgili temel yaklaşımla-
rımızdan biri de, büyük marketlerde
gerekli standartlardaki yerel markalara
özel bölüm ayrılmasıdır. Bu sayede,
yerel üretim kapasitesini desteklemeyi
de hedefliyoruz. Yapılacak düzenleme-
lerin hedeflerinden bir diğeri de;
Rekabet Kurumu’nun da üzerinde has-
sasiyetle durduğu, perakende ve üretim
sektöründe tekelleşmeye giden yoğun-
laşmaların kaldırılması ve haksız reka-
betin önlenmesidir" dedi.

Yazıcı son olarak "Sektörde yer
alan ilgili tüm kamu kurum ve kuruluş-
lar ile meslek örgütleri, sivil toplum
kuruluşlarının belirlenerek bir çalışma
grubu oluşturulacak. Böylece sektörde
yer alan tarafların ne gibi sorunlarla
karşı karşıya olduğunu belirleyerek;
adil ve etkin bir rekabet ortamının tesis
edilmesini sağlayacak bir düzenlemeyi
hayata geçirmeyi planlıyoruz.
Perakende Sektöründe faaliyette bulu-
nan ulusal marka sahibi firma temsilci-
leri ile yürüttüğümüz çalışmalar sonu-
cunda sektörün karşılaştığı sorunların
çözümü için ‘Perakende Sektörü Eylem
Planı’nı hazırladık" dedi

Yazıcı bakanlığın çalışmalarında
perakende sektörünün desteğinin ve
işbirliğinin son derece önemli olduğunu
aktardı.

M. Yaşar Serdengeçti
Yıldız Holding Perakende
Grup Başkanı

Ali Keskin
Yöre Şirketler Grubu

Yön. Kur. Başkanı
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Yazıcı, Yeni Türk Ticaret
Kanunu'nun (TTK) yürürlüğe
girmesiyle şirket kuruluşla-

rının daha basit hale geleceğini belirtti. 
Yeni kanunun 1 Temmuz 2012'de

yürürlüğe gireceğini hatırlatan Yazıcı,
"Kanun, ticaretin ve sanayinin tüm
aktörleri açısından önemli sonuçlara
yol açacak bir düzenleme. TTK'nın
yürürlüğe girmesiyle şirket kuruluşları
son derece basitleştirilecek. Bugünkü
merasimler terk edilecek. Şirket kur-
makla alakalı belgeleri ve evrakları
temin eden kişi 'şirketi kuruyorum'
dediği andan itibaren 5-6 dakikada

elektronik ortamda şirketini kurabile-
cek" diye konuştu. 

“En büyük endişe kayıtdışı”
Bugünkü yürürlükte bulunan Türk

Ticaret Kanunu 1957 yılında çıkartıl-
mış bir kanun olduğunu tacirin ve tica-
retin taleplerine cevap veremediğini
söyleyerek, yeni TTK'da önemli düzen-
lenmelerin yapıldığını ve şirketlerde
karar alma sürecinin de kolaylaştığını
ifade eden Yazıcı, piyasadaki en büyük
endişenin kayıtdışı olduğunu belirterek,
kayıtdışı azaldıkça vergi oranlarının
düşebileceğini de ifade etti.

Bakanı Hayati Yazıcı, Elektronik
ortamda merkezi sicil kayıt sistemine
geçileceğini söyleyerek, “Türkiye’de
herkes teknolojiyi kullanacak. Ticari
sırlar dışında tüm bilgiler merkezi
bilgi sisteminde yer alacak. Meslek
odalarıyla ilgili de yeni bir çalışma
yapıyoruz. Esnaf ve sanatkarlar toplu-
mun ve ticaretin en önemli unsurları-
dır. Onları hiçbir zaman göz ardı ede-
meyiz” dedi.

2012 yılı büyüme rakamlarıyla ilgili
değerlendirme yapan Yazıcı, "Biz bu
konuda IMF'den daha sağlıklı değerlen-
dirme yapıyoruz. İyi bir büyüme göste-
receğimiz kanısındayım. 2012'de büyü-
me konusunda Avrupa'da en önde, Çin'le
de yarışır şekilde sürdüreceğiz diye
düşünüyorum" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı Bloomberg HT'deki
Ekoforum programında yeni Türk Ticaret Kanunu'nu değerlendirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı:

“Türk Ticaret Kanunu değişiyor,
5 dakikada şirket kurulabilecek” 
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İstanbul Bakkallar Odası
Tütün Mamulü ve Alkollü İçki
Satan Esnafı Uyarıyor
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’in  satış ve teşhir ile ilgili maddelerinin dene-
timlerine devam ediliyor. 

İstanbul Bakkallar Odası 
(İSTBAKO) Başkanı İsmail
Keskin, işyerlerini tütün
mamulü ve alkollü içkilerin

onsekiz yaşını doldurmamış kişilerin
doğrudan ulaşamayacağı satış ünitele-
rinde satabilecekleri, işyerinin fiziki
koşulları sebebiyle, satış ünitesinin içe-
risinde bulunan tütün mamullerinin
dışarıdan görünmesinin engellenemedi-
ği durumlarda, işyerine yerleştirilen

satış ünitesinin, içi görünmeyecek şekil-
de üretilmiş olması gerekir. Herhangi
bir satış ünitesinin bulunmadığı ya da
satış ünitesinin sığamayacağı kadar
küçük alanlarda satış yapan perakende
satıcılar, tütün mamullerini görünür
yüzü şeffaf olmayan dolaplarda bulun-
durmaları konusunda uyarılıyor.

Cezaların ağır olması sebebiyle
esnafın bu konuya çok dikkat etmesi
gerektiğini vurgulayan İstanbul

Bakkallar Odası başkanı İsmail Keskin;
“Oda olarak biz bu konuyla ilgili Tütün
ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
(TAPDK) yetkilileriyle ortak bir bilgi-
lendirme toplantısı düzenledik.
Esnafımızı bu konuda uyarmaya çalış-
tık. Tütün mamulü ve alkollü içki ürün-
lerine başlanmasının engellenmesine
yönelik yapılan bu çalışma, bakkal ve
benzeri tütün mamulü ve alkollü içki
satan işyerlerine büyük maliyet yükle-
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yecektir.  Zaten sıkıntıda olan esnafa
daha büyük sıkıntılar yaşatacaktır. Bu
yönetmelik hazırlanırken ilgili kurum
ve kuruluşlardan görüşler alınması
gerekirdi diye düşünüyorum. Yasa ve
yönetmeliklerle kuralların belirlenmesi
ve uygulanması şart, ancak tarafların-
da mümkün olduğunca mağdur edilme-
den yapılan düzenlemeler daha olumlu
sonuçlar verecektir.”

“Neredeyse en yüksek 
verginin alındığı bu ürünlerin
kaçak satışının durdurulması
şart. Hem devletimiz hem de
kayıtlı çalışan, vefakar 
vatandaşın yükünü sırtlayan
esnafımız açısından büyük
kayıptır”

“Ayrıca kaçak satışın son yıllarda
çok büyük oranda arttığını, bu konuda
denetimlerin yetersiz kaldığını defalar-
ca anlattık, ilettik. Madem ki bu zarar-
lı ürünlerin kullanımını düşürmek mak-
sadımız, başından sonuna kadar zararlı
ve illegal olan kısmına yani kaçak satı-
şın durdurulmasına da  ağırlık vermeli-
yiz. Denetime ağırlık verilmesi için
insanların ölmesi mi lazım? Neredeyse
en yüksek verginin alındığı bu ürünlerin
kaçak satışının durdurulması şart. Hem

devletimiz hem de kayıtlı çalışan, vefa-
kar vatandaşın yükünü sırtlayan esnafı-
mız açısından büyük kayıptır. Esnaf bu
konuda çok dertli.” 

Esnafa uyarılarına devam eden
Keskin, “Uyarı levhalarını işyerlerine
mutlaka asmalarını, 18 yaşından
küçüklere sigara ve içki satışı yapma-
maları, ambalajı bozulmuş, açılmış ve
bandrolsüz ürünleri satmamaları konu-

sunda uyararak, tütün mamulü ve
alkollü içki reklamlarının işyerlerinde
bulundurulmaması gerektiğini bir kez
daha hatırlattı.

Yönetmelik’in Uygulama
Süresi En Az 3 Yıl Uzatılmalı

İSTBAKO başkanı Keskin,
“Bulunduğu sahada, mahallede, sokak-
ta görev yapan bakkal esnafımızın ken-
disini yavaş yavaş toparlanmaya, zor
şartlarda AVM’lerle rekabet etmeye
çalıştığı bir dönemde bu yönetmelik
esnafa büyük sıkıntılar yaşatacaktır”
dedi.  

18 yaşından küçüklere sigara satıl-
ması ile ilgili konuya değinen Keskin,
“Bu kural bakkal esnafımızı çok büyük
sıkıntıya sokmaktadır. Bu konuda esna-
fa kesilecek olan ceza esnafa değil,
çocuğu alışverişe gönderen aileye, aile
bireyine kesilmelidir. Esnafın 18 yaşın-
dan küçüklere sigara vermemesi çoğu
zaman esnaf ile müşterisi arasında
münakaşaya sebep olmakta ve müşteri
kayıplarına yol açmaktadır. Ayrıca
cezalar çok yüksek, bu piyasa şartla-
rında bunu esnafın kaldırması çok ama
çok zor” dedi.

“Uyarı levhalarını işyerlerine mutlaka asın, 18 yaşından küçüklere sigara ve içki
satışı yapmayın, ambalajı bozulmuş, açılmış ve bandrolsüz ürünleri satmayın ve tütün
mamulü ve alkollü içki reklamlarını işyerlerinde bulundurmayın!”
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Ülkemizin genel manada
bir eğitim eksikliği
sorunu olduğunu söyle-
yen Nuhoğlu, “Ne

yazık ki esnafımızda buna dahildir.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın
sorumluluğunda yapılan toplantılar
neticesinde, Esnaf ve Sanatkarın
Değişim Dönüşüm Destek Strateji
Belgesi ve Eylem Planı içerisinde,

esnafımızın sorunlarının çözümü ve
eğitim düzeyinin yükselmesi için çok
önemli önlemler alınmıştır. Hazırlanan
bu eylem planının bir an önce hayata
geçmesini bekliyoruz. Mutlak suretle
ticari araç şoförü olmanın belirli kri-
terleri olacak ve bu kriterlere uyan
kişiler ticari araç kullanabilecektir. Bu
kriterlerin içinde bir ticari araç şoförü,
trafik kuralları, çalışma esasları, halk-

la ilişkiler, (şoför davranışlarını geliş-
tirme eğitimi) şehir harita bilgisi, (tari-
hi, turistik, coğrafi, sosyal ve kültürel
olarak) ilk yardım ile isteğe bağlı ola-
rak yapancı dil konuları ile ilgili geniş
kapsamlı eğitim almalıdır. Bir şehre
gelen yabancı mutlaka bir taksiye bini-
yor, bir lokantada yemek yiyor, bir
bakkaldan veya bir büfeden alış veriş
yapıyor. Sonra burada yaşadığı esnaf

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (İSTESOB) Başkan Vekili Mustafa Nuhoğlu, esnaf ve
sanatkarın eğitiminin çok önemli olduğunun altını çizerek “Özellikle bakkal, büfe, lokanta ve taksicilik
yapan esnafımızın eğitimi çok önemli. Bu mesleklerde hizmet veren esnafımız, hem odamızın hem de
ülkemizin aynası niteliğindedir. Bu nedenle hem meslek odalarımız, hem de odalar birliği olarak bu
mesleklerde hizmet veren arkadaşlarımızın eğitimine çok önem veriyoruz” dedi.  

“Esnafın Eğitimi Çok Önemli”
İSTESOB Başkan Vekili Mustafa Nuhoğlu:
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müşteri diyalogundan sonra şehir ve
insanları hakkında bir kanıya varıyor.
Bu nedenle özellikle bu meslektaşları-
mızın bu gerçeğin bilincinde hareket
etmesini bekliyoruz” dedi.

2012 korsanla mücadele 
yılı olacak

Korsan taksicilik ve kayıt dışılık ile
mücadelelerinin 2012 yılında daha da
artarak devam edeceğini söyleyen
İSTESOB Başkan Vekili Mustafa
Nuhoğlu, “2012 korsanla ve kayıt
dışılıkla mücadele yılı olacak. Bu
konuda devletimizden ve özellikle hal-
kımızdan beklentimiz büyüktür. Şöyle
ki; Devletimiz Odalarımızdan kayıt dışı
çalışanların plakalarını, adreslerini
istesinler, bizler bunların tespitini
hemen yaparız. Tespiti yapılan kayıt
dışı çalışanlara yeni bir düzenleme
yapılarak ceza olarak, ilk tespitte üç
bin ikincide ise beş bin lira ceza kesil-
sin ve bu haber olarak devlet televiz-
yonunda ana haberlerde yayınlansın
göreceksiniz kayıt dışı diye bir şey kal-
mayacaktır. Kayıt dışılıkla mücadele
için devletimizden radikal kanunların
çıkmasını, eksik görünen denetim
memurlarının artırılmasını ve kayıt
dışılığın daha çok üzerine gidilmesini
istiyoruz. Bizler bu konuda esnafımı-
zın temsilcileri olarak ne gerekiyorsa
yapmaya hazırız. Kayıt dışı çalışanları
tercih eden halkımız şunu unutmama-
lıdır ki; vergi kaçırılmasına katkıda
bulunanlar ve sessiz kalanlar, gelece-
ğimizin yok olmasına göz yumanlardır.
Bu haksız kazanç hem devletimize
hem toplumuza hem de esnafımıza
zarar vermektedir” diyerek, korsanı
bitirmekte kararlı olduklarının altını
çizdi.

“Tespiti yapılan kayıt
dışı çalışanlara yeni bir
düzenleme yapılarak ceza
olarak, ilk tespitte üç bin
ikincide ise beş bin lira ceza
kesilsin ve bu haber olarak
devlet televizyonunda ana
haberlerde yayınlansın”
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Dünya İnsan Hakları Konferansı 
İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde
Gerçekleştirildi
İnsan haklarının korunması ve güvence altına alınması konusunda tüm dünyada insanların bilgi-
lendirilmesi, insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesinin kabul edilişinin yıldönümü olan 10 Aralık “Dünya İnsan Hakları Günü” dolayısıyla,
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde konferans düzenlendi.

K
onferansa çeşitli üniver-
sitelerden öğretim üyele-
ri, İstanbul Valiliği tem-
silcileri, İstanbul Esnaf

ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı
Faik Yılmaz, İstanbul Bakkallar Odası
Başkanı İsmail Keskin, Türkiye
Muhtarlar Derneği İstanbul Şubesi
Başkanı Zeki Bülbüloğlu, çok sayıda
sivil toplum kuruluşlarından temsilciler
ve öğrenciler katıldı. 

İnsan Hakları Kurulu ve İstanbul İl
Özel İdaresi tarafından ortaklaşa ger-
çekleştirilen konferansın açılış konuş-
malarını İ.Ü Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Ahmet Cevat Acar ve İ.Ü Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Emrah Cengiz yaptı. 

Daha sonra İstanbul Valiliği adına
Vali Yardımcısı İl İnsan Hakları
Kurulu Başkanı Mustafa Güran’ın
günün anlam ve önemini anlatan

İ.Ü Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 

İstanbul Vali Yardımcısı ve 
İl İnsan Hakları Kurulu Başkanı
Mustafa Güran

İl İnsan Hakları Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Nuray Ekşi 

İ.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Emrah Cengiz 

İ.Ü Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 

İstanbul Vali Yardımcısı ve 
İl İnsan Hakları Kurulu Başkanı
Mustafa Güran

İl İnsan Hakları Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Nuray Ekşi 

İ.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Emrah Cengiz 
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konuşmalarının ardından İstanbul
Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi
ve İl İnsan Hakları Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Nuray Ekşi İl İnsan Hakları
Kurulu’nun tanıtımını gerçekleştirdi.

Türkiye’nin temel insan 
hakları sorunları, kişi hak ve
özgürlükleri ile yeni Anayasa
çalışmaları sürecinde insan
hakları konuşuldu

Oturum Başkanlığını İÜ Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Emrah Cengiz’in yaptığı konferansta,
Prof. Dr. Ionna Kuçuradi (Maltepe
Üniversitesi İnsan Hakları Müdürü)
“İnsan Hakları ve Laiklik”, Prof. Dr.
Mehmet Semih Gemalmaz (İÜ İnsan
Hakları Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürü) “Türkiye’nin Temel
İnsan Hakları Sorunları”, Prof. Dr.
İbrahim Kaboğlu (Marmara Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku
Ana Bilim Dalı Başkanı) “Yeni
Anayasa Çalışmaları Sürecinde İnsan
Hakları Anlayışı”, Prof. Dr. Ersan
Şen (İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi
Öğretim Üyesi) ise “Ceza Hukuku
Açısından Kişi Hak ve Hürriyetlerinin
Yeni Anayasada Olması Gereken Yeri”
konularında konuşma yaptı.
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TAPDK 2012 ruhsat işlemleri
ile ilgili yetkilileri bilgilendirdi
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ve Trabzon Ticaret Odası’nın (TTO) birlikte
düzenlediği ve üç gün süren 2012 yılı tütün ve alkollü ürünler satış belgesi işlemleri konulu toplantı
Trabzon Aksular Otel’de gerçekleşti. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Trabzon Ticaret
Odası ve Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra başta
İstanbul Bakkallar Odası olmak üzere birçok ilin bakkallar odası başkanları, genel sekreterleri ve satış
belgesi düzenleme konusunda yetkili personelleri toplantıya katıldı.

Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurumu
(TAPDK)  adına Uzman
Sinan Gündoğdu ve

Uzman Mesut Parlak’ın katıldığı top-
lantıda 2012 yılı ruhsat işlemleri hak-
kında bilgi verildi. Türkiye Bakkallar
ve Bayiler Federasyonu Genel
Sekreteri Avni Kılınçkaya, İstanbul
Bakkallar Odası Başkanı İsmail

Keskin, İzmir Bakkallar Odası Başkanı
Emin Bağcı, Bursa Bakkallar Odası
Başkanı M. Nuri Örs, Trabzon
Bakkallar Odası Başkanı Başaran
Maraba, Adapazarı Bakkallar Odası
Başkanı Ahmet Aktardağan, Gaziantep
Bakkallar Odası Başkanı Vakkas
Katırlı, Isparta Bakkallar Odası
Başkanı Mehmet Ali Bapbacı,
Erzurum Bakkallar Odası Başkanı Ağa

Sinan Gündoğdu Mesut Parlak
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Güzelsoylar, Bartın Bakkallar Odası
Başkanı İsmet Fındık, Tokat Bakkallar
Odası Başkanı İhsan Tunç, Malatya
Bakkallar Odası Başkanı Faruk
Yılmaz, Adana Bakkallar Odası
Başkanı Nevzat Alphan, Edirne
Bakkallar Odası Başkanı Süleyman
Yaşagör, Düzce Bakkallar Odası
Başkanı Vildan Şamandar, Sefaköy
Bakkallar Odası Başkanı Süleyman
Nazlı, Bayrampaşa Bakkallar Odası
Başkanı Misim Sarışan, İnegöl
Bakkallar Odası Başkanı Hakan
İnkaya, Güngören Bakkallar Odası
Başkan vekili Kamil Bulut toplantıya
katılan esnaf temsilcileriydi. 

Toplantının ardından 
başkanlar, genel sekreterler
ve yetkili personeller
Trabzon’un tarihi ve turistik
yerlerini gezdi

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu (TAPDK)  yetkilisi Uzman
Sinan Gündoğdu ve Uzman Mesut
Parlak’ın toplantıya katılan bakkallar
odası başkanları, genel sekreterleri ve
satış belgesi düzenleme konusunda yet-
kili personellerine vermiş olduğu 2012
yılı TAPDK Satış Belgesi verilmesiyle
ilgili uygulama kurallarından sonra
katılımcılar Trabzon’un tarihi ve turis-
tik yerlerini gezdikten sonra şehirden
ayrıldılar.
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Toptan et fiyatlarında KDV
oranının yüzde 8'den yüzde
1'e indirilmesi yönünde alı-

nan kararı olumlu bulduklarını belirten
Keskin, "Toptan et fiyatlarında KDV
oranının yüzde 1'e indirilmesini olumlu
bir karar olarak değerlendiriyoruz.
Kayıt dışılığı önleyecek bir adımdır.
Sektöre yansıması da olumlu olacaktır.
Ancak vatandaşımızın ucuz et alabilme-
si için perakende satışta da KDV oranı
yüzde 1'e indirilmeli" dedi. 

“Temel gıda maddelerindeki
KDV’yi düşürmek hem ülke-
nin, hem esnafın hem de
vatandaşın menfaatine ola-
caktır”

Toptan et fiyatlarındaki KDV indi-
rim kararından sonra fiyat indiriminin
vatandaşa yansıması ve sektörde et

fiyatlarının kalıcı olarak düşmesi için
iki adımın daha atılması gerektiğini
kaydeden İsmail Keskin, "İkinci aşama-
da, perakende satışta da KDV yüzde 1'e
indirilmelidir. Üçüncü aşamada ise yem
fiyatlarında yapılacak indirimdir. Et
üretiminde maliyetleri düşürmek çok
önemlidir. Buğdayda olduğu gibi yemde
de KDV yüzde 1'e indirilmelidir" şeklin-
de konuştu. 

Temel gıda ürünlerinde yapılacak
KDV indiriminin, tüketici fiyatlarında
önemli düşüş sağlayacağını ifade eden
Başkan Keskin, "Et, süt gibi gıdalarda
yüzde 8 KDV doğru bir rakam değil.
Temel gıdalarda bu rakam yüzde 1
olmalıdır. Fiyatların düşmesi sürümü
artıracak, alışveriş canlanacak ve daha
fazla vergi toplanacaktır. Düşük gelire
sahip vatandaşımızın bütçesine olumlu
katkı sağlayacaktır. Ekmekte bu uygu-

landı, ette de uygulanabilir.
Toplumumuzda et tüketimi yılda kişi
başına 12 kilogram ile maalesef olduk-
ça düşük. Bunu etkileyen en önemli fak-
tör, et fiyatlarının yüksek oluşu.
Perakende satışta da KDV indirimine
gidildiği takdirde halkımızın et tüketimi
artarak, sektöre ciddi canlanma getire-
cektir" diye konuştu.

İstanbul Bakkallar Odası (İSTBAKO) Başkanı İsmail Keskin, "Temel gıda ürün-
lerinin KDV oranları düşürülmelidir" dedi. 

İSTBAKO Başkanı İsmail Keskin: 

"Temel gıda
ürünlerinin 

KDV oranları
düşürülmeli" 

“Fiyatların 
düşmesi sürümü artıra-
cak, alışveriş canlana-
cak ve daha fazla vergi
toplanacaktır”
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Fatih mahalle muhtarlarının, mahallelerindeki sıkın-
tıları ve problemleri kentin akil adamlarıyla ve
sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle tartışma zemi-

ni bulduğu ve en doğru çözümün arandığı Fatih Kent
Konseyinin yeni dönemde de, geçmişte olduğu gibi muhtarla-
rın ve kentin akil adamlarının ortak akıl platformu niteliğini
taşıyacak altyapıda olması istendi.

Amaç; daha çağdaş, daha katılımcı, daha
uygar bir yapı oluşturmak, kentlilik bilincini
ve kültürünü geliştirmek

Kent konseylerinin amacı, kente sahip çıkmak, yerel
yönetimlerin karar alma süreçlerine daha fazla kesimin katı-
lımını sağlamak, çalışmalarını denetleyebilmek, demokratik,
laik ve sosyal hukuk devleti anlayışına katkıda bulunmak ve
dil, din, ırk, sınıf, cinsiyet ayrımı gözetmeden birlikte yönet-
mek, daha çağdaş, daha katılımcı, daha uygar bir yapı oluş-
turmak, kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirmektir. 

Bu amaçla; Çevre, Doğal Afetlere Hazırlık, Eğitim ve
Öğretim, Ekonomi, Emekli ve Yaşlılar, Gençlik, Hayvan
Hakları, Hukuk, İnsan Hakları, İmar, Kentleşme, Kadın ve
Çocuk gibi alt komisyonların görev yaptığı Fatih Kent konse-
yinde mahalle muhtarlarının katkı ve çalışmaları konsey
üyeleri tarafından takdirle karşılanmıştır. 

“Fatih Kent Konseyi, muhtarların ve ken-
tin akil adamlarının ortak akıl platformu nite-
liğini taşıyor”

Fatih Kent Konseyi bir dönemi
başarıyla tamamladı
Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak
ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yar-
dımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yöneti-
şim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent ve yaşam kalitesi-
ni geliştiren, bir toplu girişim ve bir yerel demokratikleşme projesi olan Fatih Kent
Konseyi, bir dönemi daha geride bıraktı. 

Yeni dönem genel kurul hazırlıklarına başlayan Fatih Kent Konseyi’nin sivil top-
lum kuruluşları ile Fatih ilçesinin sorunlarına ortak çözüm üretecek yapıda olması
hedefleniyor.

Hasan SuverHasan Suver
Fatih Bld. Bşk. Yard. ve Fatih Bld. Bşk. Yard. ve 
Fatih Kent Konseyi Gnl. Sek.Fatih Kent Konseyi Gnl. Sek.

Akif Ak Adem Özbektaş

Hüseyin Öztürk Mustafa Cabaroğlu

Hikmet Gündüz Adem AkdemirBurhan Bayraktar Cemal Ersöz

Halil Şen Fikret Saral
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Alışveriş Merkezlerinin ve
Süper Marketlerin çığ gibi
arttığı günümüzde ellerini

taşın altına koymak zorunda kaldıklarını
ifade eden Trabzon Bakkallar ve
Sebzeciler Esnaf Odası ve Bakkalım
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Başaran
Maraba, zaten alışverişlerinin %40 ını
geleneksel noktalardan karşılayan tüke-
ticilere daha sağlıklı ve ekonomik alışve-
riş imkanı yaratmak için BİZİM BAK-
KAL noktalarına ağırlık verdiklerini
ifade ederek,  mahallelerde mevcut bak-
kallarımızı yenileyerek çağa uygun hale
getirdik. Tüketicilerden de aldığımız
destekle kasım ayında 57 BİZİM BAK-
KAL noktasına ulaştık. Yıl sonuna
kadar Türkiye’de en fazla şubesi olan
yerel zincire ulaşacağız. Hedefimiz tüm
bakkalları modernleştirmek ve çağa
uygun hale getirmektir. BİZİM
BAKKAL’lar çoğaldıkça vatandaşlar
marketlerde ve AVM lerde kuyrukta
bekleme sıkıntılarından kurtulacaklar,
çünkü mahallerinde, evlerinin altında
her istediklerinde, ihtiyaçlarına istedik-
leri zamanda vakit kaybetmeden ucuz ve
ekonomik ürünlere kavuşma imkânı
bulacaklar. BİZİM BAKKAL çatısı altı-
na giren bakkallar da ciro ve müşteri
artışıyla da eski günlerine ve özgüvenle-
rine kavuşmaya başladılar.

Bakkalım A.Ş. genel müdürü ve
BİZİM BAKKAL’lar koordinatörü

Mehmet Tayfun Ataman da amaçlarının
mevcut bakkallara rakip değil, onları
aynı çatı altında toplayarak tabela ve
fiyat birlikteliği oluşturduklarını ifade
ederek; Bizim Bakkal’lar, Bakkalım
A.Ş.nin şubeleri değil onların destekledi-
ği bir kuruluştur. Sistemde herkes işinin
patronu olarak işine devam ediyor. Biz
mallarını tedarik ediyoruz. Reklâm ve
insörtlerini hazırlıyoruz. Her ayın
15–25 arasında 35–40 üründe süper
indirimler yapıyoruz. Tüketiciler artık
her ay insörtleri bekler hale geldiler.
Cazip fiyat indirimleri ile BİZİM
BAKKAL’lar da % 40–50 arası ciro

artışları yaşamaya başladılar. Sistemin
tüm bakkallara açık olduğunu, olmazsa
olmazın barkot sistemi ve dükkân düze-
ni olduğunu bunun için de yatırımın %
20 kadar kısmını hibe olarak vermekte-
yiz. 

Bakkalları yenilemek ve modernize
etmek adına hazırladığımız projemize
bakanımız Sayın Hayati Yazıcı’nın da
sahip çıkmasını beklediklerini ve
TBMM’de bekleyen perakende yasasın-
dan umutlarını kestiklerini söyleyen
Maraba, bakkalların kurtuluşunun
kesinlikle ortak tedarik merkezi ve
beraber hareket etmekten geçtiğini söy-
leyerek tüm bakkalları Bakkalım A.Ş.
ve BİZİM BAKKAL şemsiyesi altında
birleşmeye davet ederek, Trabzon hal-
kını da bakkallara sahip çıkıp paraları-
nın mahalle esnafında kalıp, mahallele-
rinin kalkınmasına katkı sağlamaya
çağırdı.

Bakkallar ve Sebzeciler Esnaf Odası
ve Bakkalım A.Ş. yönetim kurulu başka-
nı Başaran Maraba; bakkal esnaflarıyla
ilgili projelerinin ve sosyal etkinlikleri-
nin devam edeceğini,  bu projelerin
diğer illerde de gerçekleşmesi halinde
hedeflerinin Türkiye genelinde üst alım
merkezi kurmak olduğunu ifade etti.

Trabzon Mahalleleri 
BİZİM BAKKAL’larla zenginleşiyor 
2001 yılından beri Trabzon’da,Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Esnaf
Odası önderliğinde kurulan, bakkallara yönelik gıda ve ihtiyaç maddeleri
toptan satıcılığı ve tedarik  merkezi olarak faaliyet gösteren BAKKA-
LIM A.Ş.,bakkallara  yönelik tüketici ayağında BİZİM BAKKAL  adıy-
la kasım ayında 57 noktaya ulaştı.
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Doğru satın alma nasıl yapı-
lır, uluslararası markaların
Türkiye’ye bakış açıları

nasıl, perakendecilik mesleği nereye
gidiyor gibi soruların yanıtlarının veril-
diği, Satınalma Odası,
Perakende Dünyası ve
Bağlantı Noktası gibi prog-
ramları, kendini yenilemek ve
geliştirmek isteyen perakende-
ciler ve bakkallar yakından
takip ediyor.

Perakende.TV ayrıca, sek-
tördeki gerek ulusal gerekse
uluslararası fuarları ve konfe-
ransları da takip ederek, bilgiyi
internet aracılığı ile bakkalların
ayağına kadar getiriyor. 

Çalışmaları ile ilgili görüşle-
rini aldığımız Perakende.TV’nin
Kurucusu Ergün Güler şunları
söyledi. “Biliyorsunuz,
Perakende.TV internet üzerinde-
ki bir platform. Biz burada için-
de yaşadığımız sektörümüzün
ihtiyaçlarına yönelik içerikler oluşturu-
yoruz. Beklentileri karşılayacak TV
programları hazırlıyoruz. Amacımız,

bakkalı ile marketi ile daha bilinçli,
daha organize bir sektör oluşuma destek
vermek. 

Ayrıca bu içerikleri izlemek isteyen
ziyaretçilerimizden herhangi bir bedel

almadan sürdürüyoruz
tüm bu çalışmaları. Bilgisayarından
www.Perakende.TV adresine giren ve
kendini geliştirmek isteyen tüm bakkal-

lar için 1500’e yakın video eğitim içeri-
ği paylaşıyoruz. Her geçen gün bu içe-
rikler artıyor. İstanbul Bakkallar Odası
Başkanımız Sayın İsmail Keskin’in de

bizi bilgilendirmesi ve desteğiyle
bakkallara daha fazla zaman ayır-
maya başlayacağımızın müjdesini
de vermek isterim.“

“Her gün en az bir video
izlerseniz, tüm mevcut
içeriği bitirmeniz 4 yılını-
zı alır. Şimdiden başla-
manızı tavsiye ederiz”

Perakende.TV, müşterisi İle
doğru iletişim kurmak isteyen,
ürünlerini doğru yerleştirmek
isteyen ve meslekteki gelişimi
doğru okumak isteyenler için
hem ücretsiz hem de kolay ulaşı-
labilir bir kaynak. Her gün en az
bir video izlerseniz, tüm mevcut
içeriği bitirmeniz 4 yılınızı alır.
Şimdiden başlamanızı tavsiye

ederiz.
Perakende.TV’ye ulaşmak için

www.Perakende.TV adresiniz ziyaret
edebilirsiniz. 

Büyümek isteyen bakkallar,
Perakende.TV’yi takip etmeli

3’üncü yılında, gıda
perakendecilerinin ve
bakkalların gelişimleri-
ne katkı sağlayan tek
mecra olarak faaliyetle-
rini sürdüren
Perakende.TV, her hafta
birbirinden özel röpor-
tajlar ile izleyicileri ile
buluşuyor.

Ergün Güler
Perakende.TV Kurucusu
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İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Emin Bağcı:

“Açık tütün satışı 
kanunlarımıza aykırıdır”

“4733 sayılı yasaya göre açık
tütünün ticaretinin yasak olma-
sına rağmen, nasıl oluyor da
vergi daireleri açık tütün satışı
olarak işyeri açılışı yapıp vergi
levhası düzenliyorlar” diyen,
İzmir Bakkallar ve Bayiler
Odası Başkanı  Emin Bağcı,
“Kurumlar arası bir iletişim
eksikliğimi var?  Açık tütüncü
bize gelip, açık tütün için
TAPDK Satış Belgesi başvuru-
su yapmak istiyor. 

Yasak olduğunu ve böyle bir
belgeyi veremeyeceğimizi
söylediğimizde ‘Vergi

Dairesi izin veriyor da siz nasıl belge
vermezsiniz?’ diyerek bizden hesap soru-
yorlar” dedi. 

Adalet bunun neresinde?
Bağcı, 4733 sayılı yasada öngörülen

cezaların adil olmadığını söyleyerek söz-
lerini şöyle sürdürdü:

“Kurumlara kayıt olmuş, vergisini,
harçlarını ödeyen  TAPDK Satış belgesi-
ni almış kayıt içi olan esnafımızın,
Tütün ürünleri dışarıdan gözükmesi
durumunda 4733 sayılı kanun 8. mad-
desinin “l” bendine göre 2011 yılı için
36.983,00TL., yine aynı esnafımız
asması gereken uyarı yazılarını asmaz
ise 2011 yılı için 1.232,00TL. , Adres
değişikliği yapıp da TAPDK satış belge-
sinde adres değişikliğini yapmayan kişi-
ye 2011 yılı için 1.232,00TL. –
12.327,00TL. arası mülki amirin takdi-
rine bağlı cezası var. Fakat nereden gel-
diği belli olmayan, içinde ne olduğu belli
olmayan, kayıt dışı, ticareti yasak olan
açık tütün satışının cezası eskiden 2011
yılı için 6.163,00TL. olan ceza şuan
4733 sayılı kanunun 8. Maddesi “o”
bendine istinaden 50 kilograma kadar
(50 kilogram dâhil) olması halinde

250,00TL. dir. Bu çelişkiyle mücadele
etmemiz mümkün değil.”

Son zamanlarda sigara satışlarında
gözlemlenen düşüşün, basında yer aldığı
gibi sigara tiryakilerinin azalmasından
dolayı değil, artan fiyatlar karşısında
sigara tüketicilerinin Kaçak Sigara ve
Açık Tütüne yönelmesinden kaynaklan-
dığını iddia ederek, “ Son zamanlarda
Kaçak Sigara, Açık Tütün ve ürünleri
satışının hızla artış göstermiştir. Odamız
olarak üyelerimizden gelen şikâyetler,
bizlerin denetimlerde veya özel yaşamı-
mızda tespit ettiklerimizi, kaymakamlık-
lara ve ilgili kurumlara bildiriyoruz
fakat yeterli olmuyor kurumlar genel
olarak bir uygulama yapmıyor sadece
kendilerine gelen şikâyetleri değerlendi-

riyorlar. Kanunsuz olarak açılan ve açık
tütün satışı yapan bu yerler gizli saklı
değil, merkezi yerlerde herkesin gördü-
ğü, Polis Merkezlerinin 10 metre yanın-
da, belediye zabıtalarının sürekli bulun-
duğu Pazar yerlerinde, Devlet Erkânının
emniyet mensuplarının sürekli gelip-geç-
tiği yerlerde satış yapıyorlar. Hatta LED
li, neon ışıklı reklam yaparak kanunsuz
satış yapan bu seyyar veya sabit dük-
kânlar nasıl açık kalabiliyor?” dedi.

Bağcı, denetim konusunda üzerlerine
düşen her türlü sorumluluğu almaya
hazır olduklarını söyleyerek, halk sağlı-
ğını tehdit eden ve gençlerin erken yaşta
sigara ile tanışmasına neden olan kaçak
ve açık tütün satışının biran önce engel-
lenmesini istedi.
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Geçtiğimiz günlerde Bağ-Kur'dan emekli olmak
için vergi kaydını sildirdiği için hakkında
Bakanlığa yapılan bir şikayet neticesinde
Bakanlıkça görevden alınan Ş.Urfa Bakkallar ve
Bayiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Altun, Şair
Nabi Kültür Merkezi’nde yapılan Olağanüstü
Genel Kurul sonucunda rakiplerine fark atarak
yeniden başkanlığa seçildi. 

Ş. Urfa Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanlığına Mehmet Altun yeniden seçildi.

Geçtiğimiz günlerde Bağ-
kur'dan emekli olmak
için vergi kaydını sildir-
diği için hakkında

Bakanlığa yapılan bir şikayet neticesi-
ne Bakanlıkça görevden alınan Ş.Urfa
Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası
Başkanı Mehmet Altun, Şair Nabi
Kültür Merkezi’nde yapılan Olağanüstü
Genel Kurul sonucunda rakiplerine fark
atarak yeniden başkanlığa seçildi. 

İki adayın yarıştığı seçimlerin sonu-
cunda, 440 oyun 300’unu alarak ipi
göğüsleyen taraf Mehmet Altun’un lis-
tesi oldu.

“Odamızın üyeleri, esnafımız
bize tekrar sahip çıktılar.
Bizim yanımızda olduklarını
belirttiler. Seçimler demokra-
sinin nimetleridir”

Seçim sonunda bir açıklama yapan
Oda Başkanı Mehmet Altun, "Bildiğiniz
gibi Bağ-Kur’dan emeklilik için vergi
kaydımı sildirdiğim için Bakanlığa
şikayet edilmem dolayısıyla başkanlık-
tan alınmıştım. Tekrar vergi kaydımı
yaptım ve tekrar müracaat ettim.
Bakanlıktan bize 15-20 gün içinde yeni
bir seçim yapmamız gerektiğini söyle-
diler. Bu sebeple olağan üstü bir seçim
yaptık. Gayet huzur ve sükunet içinde
geçen seçimde kullanılan 440 oyun
300 ünü biz aldık. Odamızın üyeleri,
esnafımız bize tekrar sahip çıktılar.

Bizim yanımızda olduklarını belirttiler.
Seçimler demokrasinin nimetleridir.
Herkesin seçimlerde aday olmaya hakkı
vardır. Bu günde demokrasinin nimeti
olan bu hakkını kullanıp aday olan
arkadaşımızla sizlerin huzurunda yarış-
tık. 10 yıldan beri Oda Başkanıyım 10
yılda tam 5 defa seçim yapmak zorun-
da kaldım. Her seçimde de değişik
rakiplerle yarıştık. Bunlar demokrasi-
nin gereğidir. Rakipsiz seçim yapma-
dık. Zaten rakip olmazsa diktatörlük

olur. Rakiplerimin de bu süreçte oda-
mız seçimlerine demokratik acıdan bir
renk ve heyecan kattığına inanıyorum.
Hepsine teşekkür ediyorum. Bundan
sonraki hayatlarında başarılar diliyo-
rum. Bu seçimlerde bize oy veren veya
vermeyen herkese sonsuz kere teşekkür
ederim. Üyelerime hayırlı işler ve bol
kazançlar dilerim. Artık seçim geride
kalmıştır. Tertemiz ve yeni bir sayfa
açıyoruz. Herkesi tekrar sevgi ile
kucaklayacağız" dedi. 

Altun yeniden
başkanlığa
seçildi   
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Niğde Bakkallar Odası:  

“Mahalle
Bakkalına 
Sahip Çık!”
Son bir yıl içerisinde Niğde’de 110 bakkalın
kapandığını ifade eden Niğde Bakalar Odası
Başkanı Şinasi Göktepe, “Süreç bu şekilde
devam ederse, mahalle kültürümüzün en
önemli sembolü olan bakkalları, gelecek nesil-
ler ancak ve ancak nostaljik Türk filmlerinden
öğrenecek” dedi. 

Son bir yıl içerisinde Niğde’de 110 bakkalın
kapandığını ifade eden Niğde Bakkallar Odası
Başkanı Şinasi Göktepe, “Süreç bu şekilde
devam ederse, mahalle kültürümüzün en önemli

sembolü olan bakkalları, gelecek nesiller ancak ve ancak nos-
taljik Türk filmlerinden öğrenecek” dedi. 

“Rekabet gücümüz bakkalın sermayesiyle
karşılaştırılamayacak kadar kat kat büyük
olan marketlere karşı bakkallarımız sadece
kendi öz sermayesiyle ayakta kalmaya 
çalışıyor” 

Globalleşen dünyada, tüketimin artması ve çeşitlilik
kazanmasıyla birlikte, Türk mahalle yaşamının en önemli
unsuru bakkallar yavaş yavaş tarih oluyor. Son bir yıl içinde
110 bakkalın kepenk indirdiğine dikkat çeken Niğde
Bakkallar Odası Başkanı Göktepe, sürecin siyaset-toplum çer-
çevesinde çözülmesi gerektiğini vurguluyor. Süpermarketlerin
neredeyse her mahallede sokak aralarına bile kurulmasından
dert yanan Bakkallar Odası Başkanı Göktepe; “Rekabet gücü-
müz bakkalın sermayesiyle karşılaştırılamayacak kadar kat
kat büyük olan marketlere karşı bakkallarımız sadece kendi
öz sermayesiyle ayakta kalmaya çalışıyor. Hal böyle olunca
haksız rekabetin cezasını bakkallar öderken mahalle kültürü-
müzün en önemli özelliği yok oluyor!” dedi. 

Mahalle bakkallarının toplumda edindiği yerin tartışmasız
olduğuna dikkat çeken Başkan Göktepe, “Mahalle bakkalları
halk arasında temel gıda maddeleriyle birlikte, temizlik mad-
delerinin ilk tedarik merkezidir. Fakat büyük toptancı ve üre-
ticiler, satış cirosu yüksek olan marketlere yüzde 40-50’ye
varan iskontolarla ürün verirken, onlara nispeten satışları
daha düşük boyutta olan bakkallara yüzde 10-20 arası ıskon-
tolu mallar vermektedir. Marketler aldıkları mala yüzde 20
kar koyarak satış yaparken, bakkallar ise ürünlerine yüzde 5-
10 arası kar koyarak satış yapmak zorunda kalıyor. Edinilen

karlardan oluşan uçurum marketçinin lehine işlediği gibi, bak-
kallar bu çifte standartla mücadele edemez noktaya gelip ifla-
sını açıklıyor” dedi. 

Mahalle bakkallarının yaşadığı zorluklara dikkat çeken
Göktepe, veresiye olayının bakkallar açısından büyük bir sıkın-
tı olduğunu vurguladı. “Bizlerde halkın içindeyiz. Bizden alış-
veriş yapan müşterilerimizle aynı mahallede oturuyoruz.
Elbette mahallemize gücümüz yettiği oranda inisiyatif kulla-
nıp veresiye vereceğiz. Belki de bakkallığın en önemli özelliği
budur. Fakat tabiri caizse yüzde 0’dan verdiğimiz kredilere
karşın, süpermarketler peşin satış yaparak kazanırken, bizler-
se artık toplanamaz düzeye gelmiş ağır veresiye yükü altında
can çekişiyoruz! Bugün trilyonları geçen veresiyeye karşın
bakkal aldığı ürünü peşin almak zorunda kalıyor” dedi. 

“Bakkallar Toplum Yapımızın 
Kilometre Taşıdır!”

Mahalle bakkallarının sosyolojik yönünü de değerlendiren
Bakkallar Odası Başkanı Şinasi Göktepe, “Mahalle bakkalı
demek, mahallenin her şeyi demektir. Mahallenin koruyucusu
demektir. Mahallenin iletişim noktasıdır. Birçok insan düğün-
leri, cenazeleri, mutlulukları ve acıları bakkalından öğrenerek,
acısı olanla paylaşmaya, mutluluğu olanı kutlamaya gider.
Mahalledeki çocukların “Bakkal Amcaları” onları yanlış
tüketimden koruduğu gibi, mahallelerde meydana gelebilecek
muhtemel kaza ve sorunlara karşı da ebeveynleri gibi onları
korumaya çalışır. Bugün Türk toplum yapısının sıkı ve sosyal
yönü bütün dünyaya örnek olma yönüne gitmişse bunda en
büyük etkenlerden birisi mahalle baklalımızın yüzyıllar boyu
oluşmuş esnaflık duygusu ve insancıllığının payı büyüktür.
Bugün hangi bakkala giderseniz gidin o bakkalımızda mahal-
lelinin en az beş tane evinin anahtarı vardır. Bu onlara duyu-
lan güvenin göstergesi olmakla birlikte, o toplumun içlerine
kadar işlenmişliğinin de yegane ispatıdır. Bakkal demek bize
göre mahallenin bekçisi demektir, mahallenin emanetçisi
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Polatlı Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası,
İşyeri ruhsatlarının ilçe özel idareleri
tarafından verilmesini istiyor
Polatlı Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Şuayip Deniz, İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarının İlçe Kaymakamlıklarında bulunan İlçe Özel İdareleri tarafından verilebilmesi istedi.

Oda üyelerinin ve yeni iş
yeri açmak isteyenlerin
tüm iş ve işlemlerinde yar-

dımcı olmak ve kolaylık sağlamak için
kamu kurumlarıyla sürekli iletişim
halinde olduklarını söyleyen, Polatlı
Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası
Başkanı Şuayip Deniz, “Bu vesileyle
belirtmeliyim ki, özellikle köylerimizde
açılan bakkal ve büfe gibi işyerlerinin
Açma ve Çalışma Ruhsatlarının İlçe
Kaymakamlıklarında bulunan İlçe Özel
İdareleri tarafından verilebilmesi için
Ankara Valiliği İl Özel İdaresine girişi-
mimiz olmuştur. Ayrıca Ankara Esnaf

ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafın-
dan düzenlenen Oda Başkanları toplan-
tısında da bu konuyu Ankara Esnaf ve
Sanatkarları Odaları Birliği (ANKE-
SOB) Başkanı Mehmet Yiğiner’e ilet-
miş bulunmaktayız. 2012 yılında bu
konuda gerekli düzenlemelerin yapıla-
cağına inanıyoruz” dedi.

“Ülkemizin gündemi sürekli
değiştiğinden esnafın sorun-
ları sürekli ertelenmektedir” 

Esnafın sorunlarını hükümetin gün-
demine taşımak için yoğun çaba sarfet-
tiklerini söyleyen Polatlı Bakkallar ve

Bayiler Esnaf Odası Başkanı Şuayip
Deniz “Esnaf ve Sanatkârlarımızın
sorunlarını gerek hükümet, gerekse
parlamento nezdinde gündeme getir-
mek için her zaman mücadele etmekte-
yiz. Fakat ülkemizin gündemi sürekli
olarak değiştiğinden esnafın sorunları
sürekli ertelenmektedir” diyerek konuş-
masını şöyle tamamladı: 

“Polatlı Bakkallar ve Bayiler Esnaf
Odası olarak tüm Esnaf ve Sanatkâr
teşkilatımızın yeni yılını tebrik eder, iş
hayatlarında bolluk ve bereket dolu bir
yıl geçirmelerini Allah’tan temenni
ederim.”

demektir. Hangi süpermarket sizi hiç tanımadığı halde bir
ekmek veresiye verir bilemeyiz ama her bakkalımız istisnasız
sizin ihtiyacınız olan ekmeği, şekeri, zeytini, peyniri veresiye
verir. Neden mi; çünkü marketler aslında çağımızın makine-
leşme ve otomasyon sisteminin mahalleye dayatılmasıdır. Yani
her şey barkod ve paradan ibarettir. Oysa bakkallıkta insan
öğesi vardır. İnsan öğesinin olduğu her yerde çözü vardır.
Markette size karşı gösterilen saygı ve sevgi kasiyerin sizden
para almasından ibaretken, bakkalda size duyulan sevgi ve
saygı insani boyuttadır” dedi. 

“Çözüm TBMM ve Niğde Belediyesi’nde”
Niğde Bakkallar Odası Başkanı Şinasi Göktepe, çözüm

alternatiflerini sıralayarak, büyük bir toplumsal tehlikeye dik-
kat çekti. Bakkalın olmadığı yerde toplumsal dokunun zayıfla-
yacağını, dayanışma ve birlik duygusunun yitirileceğini sıkıntı
ve sorunlarda insanların yalnızlaşacağını söyledi. Göktepe,
çözümün siyasi irade ve yerel yönetimlerin el ele vermesiyle
mümkün olabileceğini söyledi. 

Başkan Şinasi Göktepe, “Bizim iki kurumdan ciddi bek-
lentimiz var! Biri TBMM diğeri de belediye meclislerimizdir.
Sadece Niğde Merkez ilçe ve köylerinde 863 bakkal ve büfe-
miz var. Bu şu demektir, eğer 863 ailenin sofrasına sıcak
yemek geliyorsa bu o bakkallarımızın açık olmasından dolayı-
dır. Mevcut market yönetmeliklerine göre mahallede açılacak
marketlerin gelen müşteriye otopark servisi sunması gerekir.
Yani başka bir deyişle bugün Niğde’deki marketlerin en ufağı-
nın bile 30 araçlık otoparkı olması gerekir. Oysa bugün
Niğde’de hangi marketin 30 araçlık otoparkı var, buna bak-
mak gerekir. 

Bakkalımız maalesef marketlerin ticari faaliyetleri yüzün-
den yok olma noktasına gelmiştir. Bu noktada yerel yönetim-

lerin sadece hukuksal olarak değil, toplumsal yapının korun-
ması için tercihlerini marketçilerden yana değil bakkallardan
yana kullanması gerekir!” diyerek Niğde Belediyesi’ne mahal-
le bakkallarına verdiği desteğin artarak devam etmesini istedi. 

Milletvekillerine seslenen Başkan Şinasi Göktepe;
“Geçtiğimiz aylarda bir bakanımız biz bakkallara hitaben
yaptığı konuşmada süper-hiper-gros market yasasının Aralık
ayında Başbakanımız Sayın Tayyip Erdoğan’a sunulacağını ve
Ocak 2012’de TBMM’de meclisten yasa olarak çıkacağını
ifade etmişti. Bize verilen sürecin sonuna doğru gelirken mec-
lisin yeni yasama döneminde bu konuyu bir an önce ele alma-
sını istiyoruz. Türkiye genelinde 140 bini aşan bakkallar dört
gözle TBMM’nin çıkaracağı bu yasayı ve bunu uygulayacak
hükümeti beklemektedir. Eğer bu yasa çıkmazsa ve Niğde’de
bu market açılma ve bakkal kapanma ivmesi devam ederse, 1
yıl sonra açık olan bakkal sayımız 700’ün altına düşecek,
market sayımızsa 60’a dayanacaktır” vurgusunu yaptı. 

Kampanya Başlatacağız!
Bakkallar Odası Şinasi Göktepe; “Sorunun çözümü için

hem siyasileri harekete geçirmek, hem de vatandaşlarımızı
bakkalına sahip çıkması için “Bakkalına Sahip Çık!” isimli
kampanya başlatacağız. Bakkallığın 3’e alınıp 5’e satılan yer
olmadığını aksine vatandaşımızın her şeyi olduğunu aktaraca-
ğız. Çünkü bakkalından alınan her ürün yine mahalleliye daha
kaliteli ve daha ucuz ürünün gelmesine neden olduğu gibi, 21.
yüzyılda Türk toplum yapısının en büyük kilometre taşı olan
bakkalımızı yüzyıllara taşıyacağız. Sürecin böyle gitmemesi
için yoğun çaba sarf edeceğiz. Yoksa gelecek nesiller bakkal-
lık  kavramını ancak nostaljik Türk filmlerinden öğrenir hale
gelecek! Herkesi ama herkesi bu başlatacağımız kampanyaya
destek olmaya çağırıyoruz” dedi. 
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Kırşehir Bakkallar ve
Bayiler Odası
Başkanlığı’na seçildiği
günden beri  bakkal

esnafının sorunlarına çözüm bulmak

amacıyla çaba gösterdiklerini  ve bu
çabanın bir parçası olarak ilçe belediye
başkanlığı ile sürekli irtibat halinde
olduklarını ve  Bakkalları yeniden eski
saygın günlerine dönüştürmek istedikle-

rini söyleyen Murat Zobu, “Bu projele-
rimizden biri de, Kırşehir Bakkallar ve
Bayiler Odasına bir kurum kişiliği
kazandırmaktı. Birlikten güç doğar şia-
rıyla, çok değerli yönetim kurulu üyele-

Kırşehir Bakkallar Odası’nda
Değişim Devam Ediyor
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kırşehir Bakkallar ve
Bayiler Odası, Medrese Mahallesi'nde İŞKUR yanında bağımsız hizmet birimini oluşturup tefrişatını
yaparak üyelerine daha aktif ve kaliteli hizmet vermeye başladı. 
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rimle beraber işimizden daha fazla bir
zaman ayırarak Medrese Mah. 98
Sokak’taki İŞKUR yanında faaliyete
geçirdiğimiz, Bakkallar ve Bayiler
Odası Başkanlığı Hizmet binasıyla üye-
lerimize daha iyi hizmet vermeyi amaç-
lıyoruz.”

Kırşehir Bakkallar ve 
Bayiler Odası “Mal Alım
Birliği”ni başlattı

Bakkallara eski saygın günlerini
yeniden kazandırmak için önlerinde çok
uzun ve meşakkatli bir yol olduğunu
söyleyen Başkan Murat Zobu, bakkalla-
rın AVM, yerel ve zincir marketlerle
rekabet gücünü artırmak içinde, toplu
mal satın alımıyla ilgili “Mal Alım
Birliği” projelerini hayata geçirdiklerini
söyledi.

Kırşehir’de küçük esnafın toplu
pazarlık gücünü kullanabilmesi için 45
bakkal esnafı ile bir araya gelerek Mal
Alım Birliği uygulamasını başlattıkları-
nı dile getiren Bakkallar ve Bayiler
Odası Başkanı Murat Zobu, Bakkallar
ve Bayiler Odası olarak hiçbir kâr
amacı gütmeden sadece bakkal esnafı-
nın siparişine ve ihtiyacına yönelik,
tamamıyla ücretleri kendilerinin karşı-
layacağı bir uygulamaya aracılık ede-
ceklerini belirtti.

“Mal Alım Birliği’nin ilk
uygulaması ile bakkal esnafı-
nın acil ihtiyaçlarını belirleye-
rek, ürünlerin vatandaşa
kendi fiyat sabitesinden veril-
mesini sağlamayı düşündük”

Bakkallar ve Bayiler Odası’na kayıt-
lı üyelerle yaptıkları toplantılarda küçük

esnafın sorunlarına çözüm olması ama-
cıyla Mal Alım Birliği’ni başlattıklarını
dile getirerek, Mal Alım Birliği çerçeve-
sinde ilk olarak bir tır su aldıklarını ve
yaklaşık 2 bin koliden oluşan suları 45
bakkal esnafına dağıttıklarını belirten
Zobu, Mal Alım Birliği uygulaması ile
ilgili yaptığı açıklamada, marketler ve
perakendeciler yasasının çıkmadığı için
bakkal esnafının ezildiğini ve Mal Alım
Birliği’nin ilk uygulaması ile bakkal
esnafının acil ihtiyaçlarını belirleyerek,
ürünlerin vatandaşa kendi fiyat sabite-
sinden verilmesini sağlamayı düşündük-
lerini kaydetti. 

Kırşehir’de bakkallar satar-
ken değil alırken kazanacak

“Mal Alım Birliği” projesiyle mar-
ketlere karşı güçleneceklerini, satarken
değil, alırken kazanacaklarını söyleyen
Başkan Zobu, “ Bir malı büyük market-
lerin aldığı fiyatla bakkallar kesinlikle
alamıyor. Biz bakkallar marketlerden
daha fazla fiyata aldığımız için mecbu-
ren pahalıya satmak zorunda kalıyoruz.
Buda bizi müşterimizle karşı karşıya
getiriyor ve onların büyük marketlere
yönelmesine neden oluyor. 

Bizler varken büyük marketler
yoktu. Büyük marketler çoğaldıktan
sonra bitme noktasına gelen bakkallar
ayakta kalmak için kendilerini, vizyon-
larını değiştirmek, yenilemek zorunlulu-
ğu kaçınılmaz olmuştur. Raf, tezgah
gibi bütün donanımlarımızı yenileyerek
müşterilerimize daha hijyenik şartlarda
hizmet vermeliyiz. Aynı zamanda bar-
kot sistemine geçerek insanların akılla-
rına gelebilecek güvensizlik duygusunu
da teknolojiyi kullanarak ortadan kal-

dırmalıyız. Bakkallar odası olarak üye-
lerimize her konuda yardımcı olmaya
hazırız. Barkot sisteminden, portör
muayenesine Sağlık hizmetlerine kadar
projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz.
Düne kadar bakkal eski, kendini yenile-
miyor diyenlere karşı bakkal amca’yı iş
adamı konumuna getirmek için elimiz-
den geleni yapacağız.

Biz büyük bir aile ve geniş bir yelpa-
zeye sahibiz. Ancak ne acıdır ki bizler bu
gücümüzden faydalanamıyoruz. Bireysel
kalıyoruz. Birey olarak hareket ediyoruz.
Böyle olunca da var olan gücümüzü tica-
ri pazarlıkta ve alışverişte kullanamıyo-
ruz.  Eğer birlikte çalışırsak, birlikte
başarırız Böyle olunca da birlikte kaza-
nırız. Tabi ki kazanınca da hep beraber
paylaşırız. Bakkallar Odası Başkanlığı
olarak yaptığımız ve yapacağımız bütün
faaliyet ve uygulamalarda öncelik hep
sizin menfaatiniz olmuştur, olmaya da
devam edecektir. Sizlerden isteğimiz
yapacağımız faaliyet ve çağrılara mutla-
ka duyarlılık gösterip katılım sağlama-
nızdır. Birlikten güç doğar ilkesini asla
unutmamalıyız” dedi. 

“Raf, tezgah gibi bütün
donanımlarımızı yenileyerek
müşterilerimize daha hijyenik
şartlarda hizmet vermeliyiz. Aynı
zamanda barkot sistemine geçe-
rek insanların akıllarına gelebile-
cek güvensizlik duygusunu da
teknolojiyi kullanarak ortadan
kaldırmalıyız. Bakkallar odası
olarak üyelerimize her konuda
yardımcı olmaya hazırız.”

Kırşehir Bakkallar Odası Başkanı Zobu: 

"Perakende Yasası Çıkarılmalı"

Kırşehir Bakkallar Odası Başkanı Murat Zobu,
Türkiye genelinde başlatılan perakende yasası-
nın çıkarılması konusundaki girişimlerinin

ciddi yankı bulduğunu söyledi.
Zobu, yaptığı yazılı açıklamada, ortak çalışma ve giri-

şimlerinin hükümet nezdinde ciddi bir yankı bulduğunu,
Eylül ayının ilk haftasında başlattıkları ve Kırşehir'de 385
üyenin imzasıyla hazırlanan dosyanın Türkiye genelinde 30
bakkallar odasının katılımıyla birleştirildiğini ve başta
TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve ilgili bakanlığa teslim edil-
diğini ifade etti. 

Zobu, açıklamasında, "Türkiye genelinde başlattığımız
imza kampanyası, gerçekleştirdiğimiz ortak çalışma ve
girişimlerimiz, perakende yasasının çıkarılması için hükü-
met nezdinde ciddi bir yankı bulmuş olması, başta
Bakkallar Odamıza bağlı üyelerimiz ve diğer iş kolundaki
küçük esnaf adına oldukça sevindirici ve umut vericidir.
Yine biz Bakkallar Odası olarak başta üyelerimiz olmak
üzere tüm küçük esnafın sesi ve haklarının takipçisi olaca-
ğımızı bir kez daha yinelerken, bir arada hep birlikte hare-
ket etmenin bizlere neler kazandıracağının farkında olma-
mız gerekiyor" dedi. 
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Büfeci esnafına mesleğin
püf noktalarını aktarma-
ya çalışan Başkan
Mustafa Şimşek,

“İnsanları ve mesleğinizi sevin ve saygı
duyun, yasalara uyun, birde işinizden
kaliteyi, hijyeni ve güler yüzü eksik
etmeyince göreceksiniz başarı kendili-
ğinden gelecektir” dedi. 

Şimşek, ticarette insanın en kıymet-
li varlığının imzası olduğunu söyleye-
rek, “Asla boş kağıda imza atmayın,
okumadığınız bir yazıyı imzalamayın,
çok iyi tanımadığınız kimselere de kefil
olmayın” diyerek büfeciler esnafına
uyarılarını ve sorunlarını şöyle 
sıraladı:

“Değerli dostlar, her meslekte oldu-
ğu gibi bizim mesleğimizde de belli
sorunlarımız vardır. Sıralamaya baş-
larken öncelikle son dönemlerde yemek
çekleri ile ilgili komisyonların çok yük-
sek oluşu bizi adeta sıkıntıya sokmuş-
tur. Odamız tarafından İstanbul Esnaf
ve Sanatkarlar Odaları Birliği desteği
ile yemek çekleri kullanan bütün oda
başkanları bu komisyonların düşürül-
mesi için elimizden gelen bütün imkan-
ları seferber ettik. Yakın zamanda bu
komisyonun düşürülmesi yönünde bir
netice alabileceğimizi ümit ediyorum.”  

“Son dönemlerde sigara yasağı ile
ilgili rahatsızlık büfeci esnafımızı da
diğer esnaflarımız gibi etkilemiştir.

Ancak sizler de takdir edersiniz ki,
insan için en değerli varlık sağlığıdır.
Bu acıdan sigara yasağına ne derece
olumlu bakmıyorsak da bir gerçek var
ki, sigara yasağının uygulanmasıdır.
Çocuklarımız için, bizim için, toplum
için sağlıklı evlatların yetişmesi için bu
yasağa uymamız gerekmektedir.”

“Son dönemlerde sattığımız
ürünlerde çok aşırı indirimler
söz konusu olduğundan yapı-
lanların izahı rekabet ile
mümkün değildir”

“Başta büfe esnafımız olmak üzere,
bütün esnafların sorunu olan elektrik-
su-sigorta primlerinin ve dükkan kira-
larının yüksek olması esnafımızı olum-
suz etkilemektedir. Bu konu ile ilgili
odamız ve diğer odalar olağan üstü
çalışmaktadır. Ayrıca esnafımızın
kendi içinde rekabeti elbette ki olacak-

İstanbul Büfeciler Odası’ndan
Büfeci esnafının sorunları ve
öneriler
İstanbul Büfeciler Odası Başkanı Mustafa Şimşek, meslekteki
bilgi ve birikimlerini meslektaşlarına aktardı. 
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tır. Çünkü rekabet kaliteyi, hizmeti
artırır. Ancak değerli meslektaşlarım
son dönemlerde sattığımız ürünlerde
çok aşırı indirimler söz konusu oldu-
ğundan yapılanların izahı rekabet ile
mümkün değildir. Örneğin,  döner
ekmeğin 1 TL. 1.5 TL. 2 TL. ayran
dahil verilmekte olup keza tost ve
meyve suyunda sosisinde kalitesi ne
olduğu belli olmayan ürünler de kendi
kendimizi rekabetle mesleğimizin değe-
rini ,kıymetini düşürmektedir. Bununla
ilgili yaptığımız çalışmalarda bir başa-
rı sağlayamadık. Serbest ekonomi
rekabet kurulunun maliyetinin %10
zararına mal satmasına karışmamakta-
dır. Dolayısıyla üyelerimizle yaptığımız
istişarede kimisinin kirasının ucuz
olduğu kimisinin pahalı olduğu söylen-
mektedir. Alınan cevapta ‘mal benim
istediğim fiyattan satarım, kime ne
zararım var’ denilmektedir. Bunun için
oda olarak böyle bir fiyat tarifesine
müdahale etme hakkımız yoktur.”

“Büfelerimizi ziyaretlerimizde,
esnafımızın işinde dükkanında ne kadar
özveri ile çalıştıklarını gördük. Büfe

işletmeciliği zor iştir. Saati, zamanı,
tatili, bayramı olmayan bir hizmet sek-
törüdür. Bu anlamda büfe işletmeciliği
hassas olduğu kadar hijyenik olmak
zorundadır. Meydan büfelerimizin
metre kareleri küçüktür bazı büfeleri-
mizin metrekareleri oldukça büyüktür.
Özellikle tekel bayi büfelerimizin hiz-
met alanları oldukça zordur. Tekel
satan büfelerimiz doğal olarak bakka-
lın marketin ortaklaşa sattığı ürünler-
dir. Tekel ürünlerine yapılan zamlar ve
kar marjlarının düşürülmesi tekel büfe-
lerimizi son zamanlarda oldukça etki-
lemiştir. Tekel komisyonları ile ilgili
yükseltme çalışmaları ilgili şirketlerle
ve tekelle görüşülüp yükseltilmesi için
çalışmalarımız devam etmektedir.

“Büfe işletmeciliği zor iştir.
Saati, zamanı, tatili, bayramı
olmayan bir hizmet 
sektörüdür” 

“Son dönemlerde esnafımız oda
aidatlarını ödemekte zorluk çekmekte-
dir. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar
Odalar Birliği’nin iki yıllık bir çalışma-

sı sonucunda Başkanımız Sayın Faik
Yılmaz’ın  çabalarıyla Denizbank ile
“Akıllı Kart Projesi” başlatılmıştır.
Patenti İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği’ne ait olan bu kart,
kredi kartı değildir. Sadece esnafın
kullanabileceği bir karttır. 15.000 TL
kredili bu kart ile anlaşmalı kurumlar-
dan yapacağınız alışverişlerde puan
kazanacaksınız.  Böylece, yıllık oda
aidatınızı sizden değil, bu kartta birik-
miş olan puanlarınız karşılığı banka-
dan tahsil etmek imkanı doğacak, üye-
lerimizin  aidat sıkıntısı da  ortadan
kalkmış olacak.”

“Bizim en 
büyük idealimiz
esnafımıza hizmet
edebilmektir”

İstanbul Büfeciler
Odası’nın, TBMM’nin

yeni Anayasa çalışmalarına
önerilerini sunmak üzere
kurmuş olduğu komisyon
esnaf ve sanatkarlarla ilgili
önerilerini  tamamladı.
Yeni hazırlanacak
Anayasanın öncelikle sade
kısa öz ve somut ifadeler
içeren bir metin olması
gerektiğinin altı çizilen
çalışmada,  anayasasının ilk
4 maddesinin muhafaza
edilmesi gerektiği savunul-
du. Hazırlanan raporda
esnaf ve sanatkara yönelik
olarak da şu önerilerde
bulunuldu: 

1) 1982 Anayasasının
üyelikle bağdaşmayan işler
başlığını taşıyan 82. madde-
sindeki kamu kurumu niteli-
ğindeki meslek kuruluşları-
nın yönetim ve denetim
kurulu üyelerinin aynı
zamanda milletvekili olama-

yacağı hükmü yeni anayasa
da yer almamalıdır. 1980
Yılından önce olduğu gibi
her iki hizmet birlikte sür-
dürülmelidir. 

2) 1982 Anayasasının
kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları başlığını
taşıyan 135. maddeye ben-
zer bir madde yeni anayasa-
ya da konmalı. Ancak ama-

cını belirten fıkraya ekono-
mik sosyal ve kültürel
bakımdan gelişmelerinde
yardımcı olmak şeklindeki
bir ibare eklenmelidir. Keza

bu madde de devlet deneti-
minin sadece mali alanda
olacağı idari anlamda mes-
lek kuruluşunun özerk oldu-
ğu net bir şekilde yazılmalı-
dır.

3) 1982 Anayasasındaki
bazı toplum kesimlerinin
durumunu koruma ve geliş-
tirmesine ilişkin 170-171-
172-173. maddelerine ben-
zer bir düzenleme yeni ana-
yasada olmalıdır. Ancak
anayasa yazım tekniği ve
yürürlükteki anayasanın
ayrıntılı bir metotla yazıldı-
ğı eleştirisi karşısında
belirttiğimiz 4 madde tek
bir madde haline getirilmeli-
dir. Toplumun bazı kesimle-
rinin koruma ve destekleme-
ye ihtiyacı olduğu çağdaş
anlayış ve sosyal devlet
olma ilkesinin gereğidir.

“Mevcut
Anayasanin ilk 
4 maddesi muhafa-
za edilmeli”

Yeni Anayasa önerileri

Mustafa Şimşek
İstanbul Büfeciler Odası

Başkanı

Mustafa Şimşek
İstanbul Büfeciler Odası

Başkanı
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B
ir program dolayısıyla
Trabzon’a giden Başkan
Keskin, buradaki dostları-
nın kendisinden övgüyle

bahsettiği Bakkal Ali Likos Amcayı
ziyaret etmeyi çok önemsemesinin
nedenini “Herkes onun esnaflığını anla-
tıyor. Müşteri memnuniyeti bizim işi-
mizde çok önemlidir. Herkes kendini
övebilir, ama müşterinin memnuniyeti
çok önemlidir. Bu sebeple ziyaretin
bize de bir artısının ve katkısının ola-
cağını düşünerek bende ziyaret etmek
istedim” diyerek açıklayan Keskin,
Bakkal Ali Amcaya  “Ben İstanbul
Bakkallar Odası Başkanıyım Tuzladan
Silivri’ye kadar olan bölgedeki bakkal-
lar bizim odamıza bağlıdır. Aynı

zamanda İstanbul Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim
Kurulu Üyesiyim. Biz hep esnafı konu-
şuruz, esnafı anlatırız. Çevredeki arka-
daşlar sizi anlatarak çok özel bir kişi-
lik olduğunuzu söylediler. Bizde sizi
tanımak istedik. Arsin’de sizin gibi bir
esnafın olması bir esnaf temsilcisi ola-
rak bizi çok mutlu etmiştir. Sizin söy-
ledikleriniz mutlaka meslektaşlarımızı
etkileyecektir. Siz bu insanların gönlü-
nü kazanmayı nasıl başardınız? diye
sorunca Ali Likos Amca başlıyor anlat-
maya:

“O konuda ben şunları söyleyeyim.
İnsanların görüşlerine göre bütün
insanlar kardeştir. Her ne kadar insan-
larla iyi konuşur onu kendine çekersen

o kadar istifade edersin. Şimdi dükka-
nına girmiş olan bir müşteri mal alsın
veya almasın ona ‘büyürün hoş geldi-
niz’ dediğiniz zaman o müşteri o an bir
şey almamış olsa bile daha sonra tek-
rar dükkanınıza gelir. Ama siz ona iyi
davranmazsanız o an sizden bir şey
almış olsa bile bir daha dükkanınıza
gelmek istemez. Bundan istifade ede-
cek olan satıcıdır, yani dükkan sahibi-
dir, müşteri için mal alacak yer çoktur.
Müşteri nerden iyi hizmet alırsa oraya
gider. Sen müşterinin parasını alıyor-
san ona iyi davranıp iyi ürün vermek
zorundasın ki oda memnun olsun. Yeri
geldiğinde de diyebilsin ki falan bak-
kaldan bir ürün aldık çok memnun kal-
dık. Çünkü, müşteri memnuniyeti yeni

Bakkal Ali Likos: 

“Doğruluk dost kapısı”
Trabzon’un Arsin ilçesinde bakkal işletmeciliği yapan, ticaretindeki samimiyet ve ilkele-
riyle herkesin beğenisini kazanmayı başarmış, ilçede yaşayan herkesin övgüyle bahsetti-
ği Bakkal Ali Likos’u duyan İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin, yoğun
programına Bakkal Ali Amcayı  ziyaret etmeyi de ekledi. 
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müşterileri etkilemek acısından çok
önemlidir” dedi

“Gelen her müşteriye ne kadar iyi
davranırsan ve ne kadar iyi ürün verir-
sen mutlaka kazanacak olan sen olur-
sun” diyerek konuşmasını sürdüren
Bakkal Ali Amca sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Küçük yerleşim merkezle-
rinde nöbetçi esnaf olmalı”

“Ben 30 yıl Avrupa’da kaldım. Şu
memlekete sadece ekmek satmak için
geldim. Memleketime  gelirken
İstanbul’dan Trabzon havaalanına indi-
ğim zaman evde ekmek sıkıntısı çeke-
ceğim diye yol kenarlarına bakarak
giderdim ki, bir açık bakkal bulurumda
bir ekmek alırım akşamda evimde
yerim. Ekmekçi arardım, çok kere
bulamadığım olmuştur. Bu nedenle ben
bakkal işletmeciliğini Almanya’da iken
kafaya koymuştum. ‘Arsin’de bir dük-
kan açacağım vatandaş aradığını bul-
sun’ diye planlamıştım. Çünkü köydeki
buraya gündüz geliyor, akşam köyüne
geri dönüyor, buradakilerde akşam
evine gidiyor. Her taraf kapanıyor. Bir
ekmek ihtiyacın olsa bulup alamazsın.
Burada bir iki arkadaş birleşip nöbetle-
şe açık kalsalar iyi olmaz mı? Gelen
vatandaş yemeğini yese ekmeğini, evi-
nin ihtiyacını alabilse hoş olmaz mı?
İllaki her zaman para kazanacaksın
diye bir şey yok bazen da hizmet ede-
ceksin. Belli bir saatten sonra burada
yemek bulamazsan ekmek bulamazsan
bir daha buraya gelir misiniz?
İkindiden sonra akşam üzerine doğru
herkes kepenkleri kapatıp evine gidi-
yor. Bir çay ocağı, bir bakkal bir
lokanta açık kalması lazım. Diyelim ki
sen evine göre ekmeğini almışsın, ama
bir misafirin geldi, ekmek alman lazım
ne yapacaksın, kaldın açıkta. Ama açık
olduğunu bildiğin bir yer varsa gider
alırsın.”

Bakkal Ali Likos Amcanın anlattık-
larından oldukca etkilenen İstanbul
Bakkallar Odası Başkanı İsmail
Keskin, “Sizin bu yaptığınızı, bu
düşüncelerinizi başka esnaflara nasıl
anlatacağız” diye sorunca, Bakkal Ali
Amca söze şöyle başlıyor: 

Doğruluk hazinedir
“Alçak konuşmayla, alçak gönüllü

olmakla, kimse alçalmaz kimse zarar
görmez, bilakis değer kazanır. Önce
müşteriye de satıcıya da, bakkala da
bu öğretmek lazım. Daha doğrusu
böyle olmayanlar olamayacak olanlar

bu meslekleri yapmaması lazım.
Almanya da çalıştığım yıllarda, bir
keresinde bankadan maaşımı alırken
kasadaki memur bana yanlışlıkla maa-
şımdan 1000 mark fazla para verdi.
Dışarı çıktığımda fazla para verdiğini
fark ettim. 1200 yerine 2200 vermiş.
Fark edince hemen içeri girdim, banko-
daki memuru önce bir deneyeyim
düşüncesiyle bayana dedim ki, “Sayın
bayan bana noksan para verdiniz.” 7-8
banko çalışanı vardı. Bir görevlide
ortalarda dolaşıyordu. O ortada dola-
şan benim öyle söylediğimi duyunca
hemen stopa bastı. Yok yok basma
dedim ama bastı. Kasalar kilitlendi.
Ben hemen fazla verilen parayı camın
altından kasaya uzattım. Noksan değil
fazla vermişsiniz dedim. Beni hemen
aldılar içeri memurların olduğu yere.

Bütün kasalar otomatik olarak sayıldı.
Bana fazladan 1000 mark verdikleri
anlaşıldı. Dediler bana ki, ‘arkadaş sen
hangi millettensin?’ Dedim ki ben
Türküm. Onlarda o sene o bankanın
yaptırmış olduğu promosyon ürünlerin-
den defter, kalem, kağıt, takvim, hesap
makinesi, ajanda koyup bana bir çanta
hediye hazırladılar. Ben dedim ki,
sadece şu kalemleri alayım çocuklar
okula gidiyor onlara veririm, diğerleri
sizin olsun. Sonra dediler bana ki, bu
banka senin buradan istediğin kadar
para alabilirsin. İşte bu gördüğünüz
binayı o bankadan çektiğim kredilerle
yaptım. Sonra da ödedim. Bir insan ne
kadar dürüst olursa karşısındaki de
ona göre dürüst olur. Bir hileliğe baş-
larsa karşısındaki de ona yapar. Kim
ne yaparsa kendine yapar…”

“Bakkal mahallenin bekçisi,
mahallelinin bankasıdır”

İstanbul Bakkallar Odası
Başkanı İsmail Keskin,
Namı Arsin ilçe sınırlarını
aşan Ali Likos Bakkalı 
ziyaret etti.
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Girişimcilik
eğitimine
katılanlara
sertifikaları
verildi 
Akhisar Bakkallar Odası, KOSGEB ve
Akhisar Belediyesi Başkanlığı’nın ortak-
laşa düzenlediği girişimcilik eğitimi
katılımcılarına sertifikaları verildi. 

Akhisar Bakkallar
Odası, KOSGEB
ve Akhisar

Belediyesi Başkanlığı’nın
ortaklaşa düzenlediği girişim-
cilik eğitiminin üçüncüsü
sona erdi ve katılımcılara
sertifikaları verildi. Akhisar
Belediyesi Meclis Salonunda
yapılan sertifika törenine;
Akhisar Bakkallar Odası
Başkanı Zafer Kara, KOS-
GEB Genel Başkan
Yardımcısı Hüseyin Tüysüz,
Akhisar Belediye Başkanı
Salih Hızlı, KOSGEB Hizmet
Birliği Müdürü Recep Özç-
evik ve sertifika almaya hak
kazanan 17’si bayan toplam
30 girişimci adayı katıldı. 

Girişimcilik kursunu
tamamlayanlara serti-
fikaları verildi

Sertifika töreninde ilk
olarak söz alan Akhisar
Bakkallar Odası Başkanı
Zafer Kara “Daha öncede
planladığımız sertifika töre-
nimizi, olağanüstü durumlar-
dan dolayı iptal etmiştik ve
bugün sertifika törenimizi
yapmak nasip oldu. Şuanda
3. girişimcilik kursunu

tamamlayan arkadaşlarımıza
sertifikalarını vereceğiz.
Akhisar Belediyesi ve KOS-
GEB ile birlikte aynı çatı
altında bir iş yapmanın da
heyecanını yaşıyoruz” dedi.

“Türkiye’de girişim-
cilik konusunda 
KOSGEB ciddi bir
seferberlik başlattı”

İş hayatındaki tecrübeler-
den yola çıkarak bir işletme-
nin başarısının önündeki en
büyük engelin tereddüt oldu-
ğuna vurgu yapan KOSGEB
Genel Başkan Yardımcısı
Hüseyin Tüysüz de
“Girişimcilik eğitimine katıl-
manız ve iş hayatına girme
konusunda gösterdiğiniz ira-
deden dolayı sizleri tebrik
ediyorum. İşletmelerinizi
kurar gerçekten Akhisar’ın
ülkemizin kalkınmasına geliş-
mesine sizlerde destek vermiş
olursunuz. Bu noktada hem
Belediyemize hem de
Bakkallar Odası
Başkanlığına çok teşekkür
ediyorum. Türkiye’de girişim-
cilik konusunda KOSGEB
çok ciddi bir seferberlik baş-
lattı.” 

“Bugüne kadar bir çok
işletmeye girişimcilik anla-
mında öncülük yaptım bu
deneyimlerime dayanarak,
bir işletmenin başarısının
önündeki en önemli engel
tereddüttür. Eğer işletmenizi
kurarlarken kafanızda şüp-
heler varsa, tereddütler
varsa onları gidermeden
işletmelerinizi kurmayınız.
Tereddüt gerçekten başarıya
olan inancınızı zayıflatacak,
tüm çabanızı boşa çıkaracak
nihayetinde de başarısızlık
sizler için kaçınılmaz ola-
caktır. Onun için tüm tered-
dütlerinizi kafanızdan gider-
meniz ve iş planınıza inan-
manız gerekiyor. Öncelikle
başaracağınıza inanmanız
gerekiyor. Eğer kendinize
güveniyorsanız, başaracağı-
nıza inanıyorsanız tüm zor-
lukları aşacaksınız. Ama
inanın başarı çok kısa yol-
larla elde edilen bir şey
değildir. Çok uzun bir yol,
uzun bir süreç, yoğun bir
çaba, ciddi bir iş disiplini,
ciddi bir öz motivasyon sizde
olmalı ve bunu da sürekli
hale getirmeniz gerekmekte-
dir” dedi.

Girişimcilikte Akhisar’ın
ülke ortalamasının üzerinde
olduğuna vurgu yapan
Belediye Başkanı Salih Hızlı
da, “Bugün üçüncü sertifika
törenimizde bulunmanın mut-
luluğunu yaşıyorum, bu bizler
için bir başarıdır. Akhisar
girişimcilik konusunda
Türkiye ortalamasının hayli
üzerinde görünmektedir ve bu
da bizleri sevindirmektedir.
Katılım yüksek olduğu gibi
bu katılımın, eğitimin, girişi-
me dönüşme oranı da ülkemi-
zin hemen hemen iki katıdır.
Bu da Akhisar’ın ne kadar
dinamik bir yapısı olduğunu
göstermektedir. Bu girişimci-
liğe verdiğimiz değer ayrıca
Manisa ilimizde de birinciliği
elimizde bulunduruyoruz.
Ayrıca girişimcilik eğitimi
alanların arasında bayanların
çokluğu da bizlere ayrıca
büyük umut vermektedir.
Ticarete ilişkin objektif
kuralları yerine getirerek bu
eğitiminizi girişime dönüştü-
receksiniz. En büyük arzu-
muz da bunu başarabilmeniz-
dir. Bu yürekli girişimlerinizi
bundan sonra da destekleme-
ye devam edeceğiz” dedi.
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B
ursa Bakkallar Esnaf
Odasından yapılan yazılı
açıklamaya göre, kampan-
ya kapsamında bir araya

gelen 30 il ve ilçenin oda başkanı ve
yöneticileri, makamında ziyaret ettikleri
TBMM Başkanı Çiçek ve Bakan
Yazıcı'ya, çıkarılmasını istedikleri pera-
kende yasasının içeriğine dair hazırla-
nan rapor ile toplanan 25 bin imza dos-
yasını sundu. 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, başla-
tılan girişimden son derece memnun kal-
dığını belirterek, "Bu girişimleri önemsi-
yorum. Ancak bu çalışmalar sivil örgüt-
lerin katılımıyla çoğalmalı. Perakende
Yasası'nın çıkarılması hususunda ilgili
icracı bakanlıklar hazırladıkları yasa
tasarısı taslağını TBMM olarak genel
kurulumuza sunduklarında elbette yasa-
ma organı olarak bizler de gereğini
yaparız." dedi.

“Esnaf ve sanatkârlarımızın
sorunlarını çözüme kavuştur-
mak ve sektördeki sıkıntıları
gidermek bizim işimiz”

Rapor ve imza kampanyasına ilişkin
dosyayı alarak yakından ilgilenen
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı da esnaf ve sanatkârların sorun-
larını çok iyi bildiklerini, sektördeki
sıkıntıları yakından takip ettiklerini
belirterek, "Biz, bunun için buradayız.
Esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarını
çözüme kavuşturmak ve sektördeki
sıkıntıları gidermek bizim işimiz.
Sunulan raporu ve imza dosyalarını
arkadaşlarımız tek tek inceleyecek ve
gerekenler yapılacaktır" diye konuştu.

Oda Başkanı Muhammed Nuri Örs,
hiper-grosmarket, alışveriş merkezleri
(AVM) ve büyük mağazalar olarak isim-
lendirilen işletmelerin hızla artmasının

perakende piyasasında rekabet koşulla-
rının yok olmasına yol açtığını belirte-
rek, sektörde tekelleşmeye dönük bir
sürecin başladığını bildirdi.  

Örs, büyük mağazaların rakipsiz kal-
dığını vurgulayarak, şunları kaydetti: 

''Bu kuralsızlığın önüne geçmek için
perakende yasası çıkarılmalı. Mal ve
hizmet ticaretindeki paylarını giderek
artıran söz konusu AVM ve büyük
mağazalar, perakende piyasalarındaki
rekabet koşullarını yakın gelecekte bütü-
nüyle ortadan kaldıracaklar. Esnaf ve
sanatkarların yanı sıra küçük ve orta
boy işletmelerin piyasa etkinliklerini
kaybetmeleri, büyük mağazaların piya-
salardaki hakim durumlarını güçlendire-
cek. Bu kontrolsüz süreç, yalnızca esnaf
ve sanatkarlar ile tüketiciler için değil,
üretici, sanayi ve toptancılar için de
giderek artan sorunlar yumağına dönüş-
meye başlamış görünüyor.'' 

Çarpık ve kontrolsüz gelişmelerden
sektördeki tüm aktörlerin kötü etkilendi-
ğini ileri süren Örs, şöyle devam etti: 

''Büyük mağazaların tedarikçi firma-
lardan raf parası, reklam katkısı ve pro-

mosyon ödemesi adı altında paralar iste-
mesi bu firmaları zor duruma düşür-
mekte, ayrıca ödemelerin uzun vadelere
bağlanması nedeniyle de tedarikçi fir-
malar sıkıntılı günler yaşamaktadır.
Rekabetin olmadığı piyasalar, ekonomik
yönden verimli ve rasyonel piyasalar
olarak değerlendirilemez. 

“Çözüm, büyük mağazaların
kuruluş ve faaliyetlerini yasal
zeminde hukuki çerçevede
kurallara bağlayan perakende
yasa taslağının bir an önce
yasalaşmasıdır”

Bu olumsuz gidişin önlenmesi
gereklidir. Çözüm, büyük mağazaların
kuruluş ve faaliyetlerini yasal zeminde
hukuki çerçevede kurallara bağlayan
perakende yasa taslağının Avrupa
Birliği uygulamaları göz önünde bulun-
durularak bir an önce yasalaşmasıdır.
Aksi taktirde iş işten geçer ve sektör
paydaşları olarak içinde bulunduğumuz
bu gemiyle hepimiz aynı facianın mağ-
durları durumuna düşeriz.''

Bakkallar odalarından
Perakende Yasası 
için 25 bin imza toplandı!
Bursa Bakkallar Esnaf Odasının öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan ''Perakende
Yasası Çıkarılsın'' adlı imza kampanyası kapsamında toplanan 25 bin imzanın, TBMM
Başkanı Cemil Çiçek ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'ya teslim edildiği bildirildi.
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Gıda sektörü Foodist’de buluştu

FOODist 2011 5. İstanbul
Gıda ve İçecek Ürünleri
Fuarı, 8 - 11 Aralık 2011
tarihleri arasında TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi,
Büyükçekmece-İstanbul’da
gerçekleştirildi.. 

Gelişen ve istikrarlı hale
gelen geniş bir pazarda fir-
maların, kendilerini doğru-

dan, en etkin şekilde temsil etmesine
olanak sağlayan FOODist Fuarı; Türk
Gıda ve İçecek sektörünün yeni fırsatlar-
la tanışma imkanı sağlayarak, katılımcı-
larına yeni müşteriler kazandırdı.

19 ülkeden 1000’e yakın yabancı
profesyonel Foodist’te ağırlandı.

Yıl boyunca yurtdışında Sanayi ve
ticaret odaları, gıda dernekleri federas-
yonları, sektör ile ilgili sivil toplum
örgütlerinin yanı sıra TÜYAP yurtdışı
ofisler ve temsilcilikleri aracılığıyla sür-
dürülen çalışmalar sonucunda
Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek,
Fas, Gürcistan, Hırvatistan, Karadağ,
Irak, İran, Kosova, Kuveyt , Lübnan,
Makedonya, Mısır, Rusya, Sırbistan,

Suriye, Ürdün ve Yunanistan’dan yakla-
şık 1000 kişiden oluşan zincir mağa-
za/market satın almacılarının, toptancı-
ların ve karar verici profesyonelin
TÜYAP tarafından ağırlandığı FOODist
Fuarı, gıda sektöründe lider rolü üstlen-
mesi öngörülen ülkemiz için etkin bir
pazarlama platformu oldu.

Türkiye’nin çeşitli
illerinden bakkal oda-
larının başkan ve
yönetim kurulu üyele-
ri ile oda üyesi esnaf-
lar fuara katıldılar.
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Erzurum Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Ağa Güzelsoylar

“El ele vererek engelleri aşacağız”

Erzurum Bakkallar ve
Manavlar Odası başkanlığı-
na seçilen  Ahmet Turan

Bostan’ın  01.06.2011 tarihi itibariyle
istifa etmesi üzerine göreve gelen Ağa
Güzelsoylar eski Başkan Ahmet Turan
Bostan’ın hizmetlerinin bakkal ve
manav esnafları tarafından hiçbir
zaman unutulmayacağını söyleyerek,
“Hizmetler aksamadan devam edecek-
tir. Bakkallarımızın, manavlarımızın,
kısacası tüm küçük esnafın sorunlarının
kaynağında kuralsız kaidesiz bir şekil-
de açılan AVM’lerin olduğunu herkes
biliyor. Küçük esnaflar olarak zaman
zaman ülke genelindeki ekonomik krize
bağlı sıkıntılar yaşardık. Bunlara alış-
mıştık. Zaten bir süre sonra da yavaş
yavaş işlerimiz açılırdı. Ancak bu
AVM’ler bizleri öylesine etkilemektedir
ki, umutlarımızı bile kaybettik. Hiç iyi
rüya dahi göremez olduk. Erzurum
esnafı geleceklerini karartan bu
AVM’leri Gros Marketleri istememek-
tedir. Yetkililerin, esnafımızın bu sesi-
ne kulak vermesini bekliyoruz.
Erzurum Bakkallar ve Manavlar Esnaf
Odası olarak büyük Gros Marketlerin
şehir dışına çıkartılması için başlatılan
imza kampanyasına 830 kişiyle destek

verdik. Bakkal, manav ve küçük esna-
fın desteklenmesi, haksız rekabetin
önlenmesi için bakkallarımızla, manav-
larımızla el ele vererek engelleri aşaca-
ğız” dedi.

AVM’leri radyoaktif bombaya ben-
zeten Ağa Güzelsoylar, “Radyo aktif
bombanın etkileri zamanla ortaya

çıkar. AVM’lerin de şehirde, şehir kül-
türünde ve şehir ekonomisinde yaptığı
etkiler zamanla herkes tarafından
görülecektir. Fakat o gün geç olacağı
için pek bir şey yapılamayacaktır. Biz
yetkililerimizin dikkatlerini bu konuya
çekmek ve geç kalmamak için şimdiden
uyarıyoruz” dedi.   

Erzurum Bakkallar ve
Manavlar Odası Genel
Sekreteri Hikmet Ak

Erzurum Bakkallar ve
Manavlar Odası Başkanı
Ağa Güzelsoylar



Ancak yeni şans oyunla-
rının hızla çoğalması,
Piyangonun zamana
ayak uyduramaması,

yeniliklere kapalı olması, piyangoya
olan talebi her geçen gün azaltmakta
ve artık sadece çekilişin yılbaşında
yapıldığı izlenimi vermekteydi. Yıllarca
devletin bir çok kurumuna kaynak
aktaran Milli Piyango İdaresinin ve
bayilerinin  bu kadar vefasızlığı hak
etmediği bir gerçektir. Bu pencereden
baktığımızda Milli Piyangonun tekrar
eski günlerine geri dönmesi için nelerin
yapılması gerektiği düşünülmelidir.

“Piyango bileti satarak evleri-
ne ekmek götürmeye çalışan
ancak emeğinin karşılığını
tam olarak alamayan ve ina-
nılmaz bir sabır gösteren
meslektaşlarımla gurur duy-
maktayız”

İstanbul Milli Piyango Bayileri
Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı bu
konuyla ilgili olarak yaptığımız görüş-
me de şunları söyledi; Milli
Piyangomuzun eski günlerine geri dön-
mesi için çalışmalarımızı tüm hızıyla
sürdürmekteyiz. Piyango bileti satarak

evlerine ekmek götürmeye çalışan
ancak emeğinin karşılığını tam olarak
alamayan ve inanılmaz bir sabır göste-
ren meslektaşlarımla gurur duymakta-
yız. Onlarla sürekli iletişim halindeyiz
ve yaşadıkları sorunların çözümü için
projeler üretmekteyiz.

“İdareyi özelleştirmekten
vazgeçen devletimiz, işleyi-
şindeki sorunları çözmekte
gerekli özeni gösterecektir”

Milli Piyango İdaresinin piyasaya
sürdüğü ürünlerine azalan ilgiye rağ-
men, son dönemlerde bir çok olumlu
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“Milli Piyango”nun yıldızı
parlıyor

Piyangonun tarihi Osmanlı dönemindeki kaynaklara göre 18. yüzyıla dayanmaktadır.
Tarih boyunca halkın şans kapısı olan piyango çekilişleri ülkemizde de büyük rağbet
görmekteydi. Özellikle Yılbaşı özel çekilişleri bir şenlik havasında geçer, bütün herkes
büyük merakla çekilişin sonucunu beklerdi. Piyango bileti satın almak bir alışkanlık
haline gelmişti. 



gelişme yaşadığımız söylenebilir. En
başlıca gelişme Milli Piyango
İdaresinin özelleştirilmesinden vazge-
çilmesidir.  İdareyi özelleştirmekten
vazgeçen devletimiz, işleyişindeki
sorunları çözmekte gerekli özeni göste-
recektir. Nitekim 13.11.2011 de
Türkiye genelindeki Milli Piyango
Bayileri Esnaf Odası Başkanlarının
katılımı ile  Ankara da Genel
Müdürlük binasında gerçekleşen Milli
Piyango Genel Müdürümüz ve
Yöneticilerinin de hazır bulunduğu bir
istişare toplantısı yapılmıştır. Bu top-
lantıda mevcut sayısal loto terminalle-
rinin hepsinin yeni makinelerle değişti-
rileceğini ve bu değişen makinelerde
farklı oyunların da ekleneceğini mem-
nuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız.
Seyyar Milli Piyango bayilerimize pos
cihazına benzer, çıkan ikramiyeleri
anında  görebilecekleri el terminalleri
verilmesi planlanmaktadır. Böylelikle
Seyyar Milli Piyango Esnafımızın
düşen satışlarının artacağı ve vatan-
daşlarımızın klasik milli piyango bilet-
lerine olan ilgisinin yeniden oluşacağı-
nı düşünmekteyiz.

“Sorunların çözümü için yeni
düzenlemeler yapılması esna-
fımız tarafından çok olumlu
bulunmuştur. Ancak hala
bayilerimizin sıkıntıları oldu-
ğu bilinmektedir” 

Piyasadaki mevcut tüm şans oyun-
ları içerisinde kazanma olasılığı en
yüksek olan klasik milli piyango bilet-
lerinin yeni yapılacak düzenlemelerle
eskiden olduğu gibi yıldızının parlaya-
cağı bir gerçektir. Milli Piyango

İdaresinin alacağı reform kararlarının
esnafımız ve talihini denemek isteyen
vatandaşımıza bu geleneği yeni kuşak-
lara aktarmaları açısından önemlilik
arz etmektedir.

Yıllardır özelleştirilmesi planlanan
ve bu bahane ile yatırım yapılmayan,
Milli Piyango İdaresinin özelleştirilme-
sinden vazgeçilmesi ayrıca mevcut
sorunlarının çözümü için yukarıda say-
dığımız yeni düzenlemeler yapılması
esnafımız tarafından çok olumlu
bulunmuştur. Ancak hala bayilerimizin
sıkıntıları olduğu bilinmektedir.
Sorunlarımıza içtenlikle yaklaşan ve
bizi bu konuda destekleyen Milli piyan-
go Genel Müdürümüz Sayın Recep
Biçer’e, İdaremizin değerli yöneticile-
rine ve tüm şube müdürlerimize şük-
ranlarımızı sunarız. Bundan sonraki

dönemlerde de uyumlu çalışmalarımı-
zın  devam edeceğini umuyoruz.

“Değerli meslektaşlarımızın
yapılacak yeni düzenlemeler-
le gelecek kaygıları olmaya-
cak ve hak ettikleri saygınlığı
kazanacaklardır”

Bizler Milli Piyango Bayileri
esnafları olarak,artık ileriye umutla
bakmak istiyoruz. Değerli meslek -
taşlarımızın yapılacak yeni düzenle -
melerle gelecek kaygıları olmayacak
ve hak ettikleri saygınlığı kazanacak-
lardır. Hiç şüphesiz işimiz vatan -
daşlarımıza umut ve heyecan dağıt-
maktır. insanların hayal kurabilmesi,
dertlerinden uzaklaşabilmesi bizler
için paradan daha önce gelen bir gaye-
dir.      

Bahçekapı şube müdürlüğünce
sayısal loto bayilerimize verilen yeni
terminallerin kullanım eğitimi çok
yararlı geçmiştir. Bu vesile ile başta
Bahçekapı Şube Müdürümüz Sn. Veli
Pan olmak üzere tüm şube personeline
teşekkürü bir borç biliriz.

Yapılan istişare toplantıları bizler
açısından çok faydalı sonuçlar doğur-
muştur. İdaremize sunmuş olduğumuz
2011 yılbaşı özel çekiliş planı kabul
görmüştür. Milli piyango idaresi tari-
hinin en büyük ikramiyesi olarak
40.000.000,00 TL  (kırk milyon) ver-
miştir.

İstanbul Milli Piyango Bayileri
Esnaf Odası olarak ülkemizin güzide k
olan Milli Piyango İdaresinin ürünleri-
ne daha fazla güven duyulacağını ve
mevcut ürünlere gösterilecek ilginin
artacağını umuyoruz. 
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Atalarımızın söylediği gibi
“Eti kasaptan meyveyi
manavdan alacaksınız”

diyen İstanbul Kuruyemişçiler Odası
Başkanı İsmail Taşkın, “Kuruyemişi de
kuruyemişçiden alacaksınız. AVM ve
marketlerden kuruyemiş alınmaz” dedi.

İstanbul Leblebi İmalatçıları ve
Kuruyemişçiler Esnaf Odası’na 9000
kayıtlı üyelerinin olduğunu söyleyen
Başkan Taşkın, üyelerin kendi sorunları-
na duyarsız kaldığını söyledi. Taşkın
üyelerini, 6111 sayılı yasa ile ilgili bilgi-
lendirmek için yapmış olduğu eğitim ve
bilgilendirme seminerine üyelerin ilgi
göstermediğini söyledi. Haksızlıklar kar-
şısında esnafın ses yükselttiğini, üyelerin
Oda Yöneticilerinden çeşitli taleplerinin
olduğunu, ancak icraat yapalım dedikle-
rinde taşın altına kimsenin elini sokma-
dığını belirterek “Bazı ürünlerle ilgili
olarak, satışını bir süre yapmama kararı

alalım diyoruz, kimse uymuyor. Hatta
bazıları bu süreçte fırsat değerlendirmek
bile istiyor. Birlikte hareket etmeyi
başaramıyoruz” dedi.

“Tek umudumuz yasanın 
çıkması ve yasanın getireceği
düzenlemelerdir”

Başkan Taşkın, AVM’ler dolayısıyla
kuruyemişçilerin sayısının hızla azal-
makta olduğunu söyleyerek, “Bir AVM
160 meslek gurubunu doğrudan yada
dolaylı olarak etkilemektedir. AVM’ler
ve zincir marketlerle ilgili olan ve
kamuoyunda perakendecilik yasası diye
bilinen yasanın zaman kaybetmeden
çıkartılmasını bekliyoruz. Tek umudu-
muz yasanın çıkması ve yasanın getire-
ceği düzenlemelerdir. Çıkmayacaksa da
bunu bilelim, umutla yasayı beklerken
bir taraftan kan kaybediyoruz. Gerekirse
dükkanlarımızı kapatırız” dedi.

Türkiye’deki kuruyemiş tüketim
oranlarının AB’nin tüketim oranlarının
çok altında olduğunu söyleyen Taşkın,
fındık, ceviz, badem, kayısı, incir,
kabak çekirdeği, ay çekirdeği, leblebi
gibi çeşitli kuruyemişlerin faydaları ve
yetiştirildiği bölgeler ve iller hakkında
bilgiler verdi.

“Açıkta satılanı almayın”
Kuruyemiş alırken dikkat edilmesi

gereken hususlara da dikkat çeken
Taşkın,  “Özellikle açıkta satış yapan
seyyar satıcılardan kuruyemiş alınma-
ması gerektiğini söyleyerek, “En sağlıklı
kuruyemiş kuruyemişçiden alınır.
Kuruyemişçilerin ısıtmalı tezgahları var-
dır. Bu tezgahlar kuruyemişin nemlen-
mesini engeller. Dolayısıyla vatandaşı-
mız, nemden ve rutubetten uzak kuruye-
mişe ancak bu şekilde ulaşmış olur”
dedi. 

İstanbul Kuruyemişçiler Odası Başkanı İsmail Taşkın:

Sosyal yaşantısı olmayan 
bir meslek seçmişiz

İstanbul Leblebi İmalatçıları
ve Kuruyemişçiler Esnaf
Odası Başkanı ve İstanbul
Esnaf ve Sanatkarları
Odaları Birliği Başkan Vekili
İsmail Taşkın, “Sosyal
yaşantısı olmayan bir meslek
seçmişiz.. Bizim dükkanları-
mız cenazemiz olduğu zaman
kapanır. Sabah 06:00’ dan
gece 02:00’ye kadar açık
kalırız. Bakkallar ve kuruye-
mişçiler mahallenin bekçileri
gibidir” dedi.
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Akyazı Bakkallar
Bayiler ve
Sebzeciler

Esnaf Odası Başkanı
Hüseyin Kaliç, “İlçemizde
faaliyet gösteren büyük mar-

ketlere her geçen gün bir
yenisi daha eklenip, zincir
oluşturarak sokak aralarına
kadar giriyorlar” diyerek,
perakende yasası çıkartılma-
dan perakendecilik piyasası-

nın düzelmeyeceğini söyleye-
rek sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Her gecen gün yeni bir
şubenin açılması, sokak ara-
larına kadar nüfuz etmeleri
zaten zor durumda olan,
ekonomik anlamda güçlük
çeken esnafımızı bitirme
noktasına getirmiştir.
Mahalle aralarına kadar
şube açan ve yerel olmayan
bu marketlerin zincirlerine
bir yenisinin daha eklenme-
mesi için mutlaka yasal
düzenleme getirilmeli.
Açılacak büyük marketler
için kurallar konmalı ve
kurallara uymaları sağlan-
malı. Gelişigüzel kuralsız ve
kaidesiz açılan büyük mar-
ketler ve şubeleri, hem insan

ulaşımını, hem de araç trafi-
ği olumsuz etkiliyor.”

“İlçemizde faali-
yet gösteren büyük
marketlere her geçen
gün bir yenisi daha
eklenip, zincir oluştu-
rarak sokak aralarına
kadar giriyorlar. Her
gecen gün yeni bir
şubenin açılması,
sokak aralarına kadar
nüfuz etmeleri zaten
zor durumda olan,
ekonomik anlamda
güçlük çeken esnafı-
mızı bitirme noktası-
na getirmiştir. ”

Akyazı Bakkallar Odası Başkan Hüseyin Kaliç:

“Perakende yasası çıkmadan
piyasa düzelmez”
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Tarih Profesörü İlber Ortaylı:

“Mahalle bakkallarımız
yaşatılmalı”
Topkapı sarayı müdürü ve tarih profesörü İlber Ortaylı’yı Topkapı Sarayında ziyaret eden İstanbul
Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin, Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı ziyaret etmelerinin tarihe, tarihi
değerlere ve bilim insanına duyduğumuz muhabbetin bir yansıması olduğunu söyleyerek, “Biz bakkal
amcalarız, değerlerimizi çok önemseriz. 
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Sayın Prof. Dr. İlber Ortaylı
da bizim değerlerimizden
biridir. Kendisinden çok şey-

ler öğrendik ve hala öğreniyoruz.
Hizmetlerinin ve başarılarının devamını
diliyorum” dedi.

“Bazen cüzdanımızı unuttu-
ğumuz olabiliyor. Ama para-
mız olmasa da bakkalımız 
‘Al hocam sonra ödersin’
diyor ve bize ne istesek 
veriyor. Biz de sonra geçer-
ken ödüyoruz” 

İstanbul Bakkallar Odası Başkanı
İsmail Keskin’nin ziyaretlerinden mem-
nuniyet duyan Prof.Dr. İlber Ortaylı,
mahalle kültürümüzün ve geleneğimizin
önemli bir değeri olan, beşeri münase-
betler zincirimizin önemli bir halkasını
oluşturan bakkallarımızın mutlaka
yaşatılması gerektiğini söyleyerek,
“Varken kıymetini bilemediğimiz bir-
çok değerlerimiz gibi, bakkallarımızın
da kaybedilince kıymeti anlaşılacaktır.
Ben Üsküdar Sultantepe’de

Karadenizlilerin yoğun olduğu bir yerde
oturuyorum. Bizim mahallede beş bak-
kalımız var. Alışverişimizi bunlardan
yapıyoruz. Bazen cüzdanımızı unuttu-
ğumuz olabiliyor. Ama paramız olmasa
da  bakkalımız ‘Al hocam sonra öder-
sin’ diyor ve bize ne istesek veriyor. Biz
de sonra geçerken ödüyoruz. Market
size bunu yapmaz, yapamaz. Serbest
piyasa ekonomisinin uygulandığı bir
sistemde, bakkallarımızın kendi güçle-
riyle küresel güçlere karşı mücadelesin-
de başarılı olma şansı çok zordur.
Bunun için tüketici şuurlandırılmalı,
bakkalın mahallede ve ailedeki önemi
anlatılmalıdır” dedi. 

“Varken kıymetini bilemediğimiz birçok değerleri -
miz gibi, bakkallarımızın da kaybedilince kıymeti anlaşıla-
caktır. Ben Üsküdar Sultantepe’de Karadenizlilerin yoğun
olduğu bir yerde oturuyorum. Bizim mahallede beş 
bakkalımız var. Alışverişimizi bunlardan yapıyoruz” 
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B
eyoğlu’nun Sururi
Mahallesi, Aynalı Çeşme
Caddesinde “44/D” kapı
numarasını ararken,

numarayı göremeden camiinin hemen
köşesinde mütevazı bir bakkal gözümü-
ze çarpıyor. Aylardan aralık, malum
hava soğuk, dükkanın kapısı kapalı,
yaklaşıp kapıyı açıyoruz. İçerde bir bey-
efendi, hemen ayağa kalkarak
“Buyurun nasıl yardımcı olayım” diye
bizi karşılıyor. Bizde “Bakkal Zahit
Ergün beyi arıyoruz” demeye fırsat
bırakmıyor. “Buyurun benim” diyor.
İstanbul Bakkallar Odasından geldiği-
mizi söyleyince hemen sandalyeyi işaret
ederek oturmamızı söylüyor. Biz otur-
ma hazırlığını yaparken, bakkal zahit
amca çayı çoktan üzerine koymuş. Bir
taraftan gelen müşterisine hizmet eder-
ken bir taraftan da bizimle ilgileniyor.

Bakkal Zahit Amcaya ilk sorumuzu
soruyoruz. “Ne zamandan beri bakkal
işletmeciliği yapıyorsunuz?” diye.

Derin bir nefes alarak 
başlıyor anlatmaya:

“1967 yılında Adapazarı’nda asker-
lik hizmetimi tamamlayıp terhis olduk-
tan bir ay sonra Adapazarı’nda deprem
olmuştu. Onun için 1967 yılını hiç unu-
tamıyorum. Aynı yıl burada bakkal
açtım ve ogün bugündür bakkal işletme-
ciliğine devam ediyorum. Bakkal işlet-
meciliği zor iştir. 1965-1967 yılları
arasında 24 ay askerlik yaptım. Ondan
sonra bir daha bir yere gidemedim.
Adapazarı ile İstanbul arası mesafe
yaklaşık 160 km, ben çok önemli yılla-
rımı geçirdiğim askerlik yaptığım
Adapazarı’na dahi gitmeye fırsat bula-
madım. Bakkala kapandım kaldım. Tek

Değerli Bakkal Dünyası okuyu-
cuları dergimizin bu sayısındaki
konuklarımızdan biri; dedesi
Romanya’dan göç ederek
İstanbul’a yerleşen, babası
Tophane’de dünyaya gelen ve
kendiside Kasımpaşa’da 1945
yılında  ikinci dünya savaşı yıl-
larında gözlerini hayata açan,
1967 yılında askerlik dönüşü
bakkal işletmeciliğine başlayan
ve meslekte 44. yılını tamamla-
mış Tatar Türklerinden Bakkal
Zahit Ergün olacak.

Yıllar bitmiş ama hesap 
bitmemiş
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başıma çalışıyorum. Burası benim
ekmek teknem. Buradan elde ettiğim
kazançla 3 kız 1 oğlan olmak üzere
dört çocuk yetiştirdim. Şükürler olsun.
O günlerde bakkalcılık iyiydi. Para
kazanabiliyorduk. Şimdi para kazana-
mıyoruz. Başka bir mesleğim ve kahve-
hane alışkanlığım olmadığı için burayı
açık tutmaya çalışıyorum. Eskiden
buralarda Rumlar yaşardı çok iyi insan-
lardı. Onlar gittikten sonra buradaki
yaşam tarzı da değişti. Şimdi bir Rum
arkadaşım vardır Niko isminde biraz-
dan gelir. Her gün benim yanıma yarım
saat uğrar sohbet ederiz.”

Bakkal Zahit amca sözünü henüz
bitirmişti ki, içeriye bir beyefendi girdi.
“Aha geldi işte” diyerek, Niko’yu karşı-
ladı. Çayımızda tam zamanında dem-
lenmişti. Zahit amca çaylarımızı doldu-
rarak bizlere ikram etti. Bir taraftan
çayımızı yudumlarken, Niko’yu da soh-
betimize dahil ettik. Niko 95 yaşındaki
annesiyle birlikte yaşayan bir Rum yurt-
taşımızdı…

Bakkal Zahit Amca, bizimle sohbet
ederken bir taraftan da gelen giden
müşterileriyle ilgileniyordu. Fakat alış-
veriş yapan gidiyor. Zahit amca kara
kaplı defteri açıp yazıyor. Nakit para
veren çok nadirdi. Bu veresiyenin altın-
dan nasıl çıkıyorsun? Batak verdiğin
oluyor mu? diye sorunca; “Sağlam
adama dükkanı veririm. Sakata da 5-
10 liralık veririm peşine de gitmem”
diye cevaplayarak sözlerine şöyle devam
etti: “Ben bu mahallede cam kırmışım,
kısa pantolonla top oynamışım. Bu
mahalle benim çocukluğumun geçtiği
yerdir. Beni burada herkes tanır bende
herkesi tanırım. Veresiye vermesem,
beni tanımasalar ben burada iş yapa-
mam. Benim veresiye ile bir sıkıntım
olmaz, maaşını alan gelir borcunu
öder.” 

Bakkal Zahit Amca bakkalın çapraz
karşısını göstererek, “Eskiden karşıda
yazlık bir sinema vardı. Bahçesinde de
bir dut ağacı vardı. Bir gün çocuğun bir
tanesi o ağaca çıkmış, sonrada düşmüş-
tü. Onun düştüğünü görünce buradan
koştum, çocuğu aldım hastaneye götür-
düm. Dükkanı kapatmak aklıma bile

gelmemişti. Döndüğümde fark ettim ki
bakkalı kapatmamışım. Bakkallar
mahallede sadece bakkallık değil, akla
gelebilecek her türlü hizmeti vermek
zorundadır. Yıllar sonra bir gün subay
elbiseli bir beyefendi dükkana geldi.
Bana “Beni tanıdın mı?” diye sordu.
Bende tanımadığımı söyledim. Meğer
ağaçtan düşen O çocukmuş. Ziyaretime
gelmiş. Beni çok mutlu etti. Bu gün
maalesef mahalleli bakkalını ihmal edi-
yor. Oysa bakkal kendini mahallenin
hizmetine adamış bir kişidir. Her şey
para kazanmak değildir. Benim müşte-
rilerimde, bana anahtarını bırakıp elek-
trikçi geldiğinde elektrik saatini okuttu-
ran var. Sabahleyin evden çıkarken
çocuğa para bırakmayı unutmuşum
harçlık ver diyen var” diyerek  sohbeti-

mize son verdiğimiz Bakkal Zahit
Amca buradan kurtulunca inşallah
hafta sonumuz, bayramımız, eş dost
ziyaretimiz olacak diyerek yılları bitir-
diğini ama henüz hesabın bitmediğini
ima ederek bizleri uğurladı. 

“Bakkal kendini mahallenin hizmetine adamış kişidir”

“Bakkal 
için her şey para
kazanmak değil-
dir”



ÇA-BA Projesi
Bakkalları İleriye Taşıyor!
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Efes Türkiye’nin desteği,
KARGEM Kariyer
Geliştirme Merkezi
(KARGEM) ve Türkiye

Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu
(TESK) işbirliğiyle 2011 yılının başında
hayata geçen ÇA-BA Eğitim ve Koçluk
Projesi, bakkalların ticari yapısının
incelenip artan rekabet koşulları karşı-
sında ayakta kalmalarını sağlayacak
başarı faktörlerinin belirlenmesi ve elde
edilen bilgilerin bakkallar ile paylaşıl-
ması amacını taşıyor. Proje kapsamında
bakkallara; işletmelerini daha verimli
ve karlı şekilde yönetmelerine katkı sağ-
layacak satış teknikleri, satın alma, iş

Efes Türkiye’nin artan rekabet karşısında bakkalların ayakta kalmasına
destek olmak amacıyla 2011 yılında Türkiye genelinde başlattığı ÇA-BA
(Çağdaş Bakkal) Eğitim ve Koçluk Projesi başarıyla yoluna devam ediyor.
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idaresi, teşhir, pazarlama gibi çağdaş perakende yönetim tek-
nikleri örnek uygulamalar eşliğinde aktarılıyor.

“Nielsen ile birlikte yürüttüğümüz uzun
soluklu çalışmaların sonucunda bakkalların
operasyonel yapılarını inceleyerek ayakta kal-
malarını sağlayacak başarı faktörlerini tanım-
ladık”

KARGEM Eğitim Danışmanı Ercüment Tunçalp’in bugüne
kadar Türkiye genelinde 19 ilde verdiği eğitimlere bakkallar
yoğun ilgi gösterdi. Düzce, Diyarbakır, Edirne, Tekirdağ,
Karaman, Şanlıurfa, Manisa, Malatya, Tokat, Elazığ,
Adıyaman, Sivas, Kahramanmaraş, Van, Zonguldak Bartın,
Uşak, Bolu ve Denizli’de gerçekleştirilen ücretsiz eğitimlerden
bugüne kadar toplam 3000’e yakın bakkal yararlandı. 4 yılda
tamamlanması planlanan ÇA-BA Eğitim ve Koçluk Projesi ile
Türkiye’nin tüm illerindeki bakkallara ulaşılması hedefleniyor.

Bakkalların ayakta kalması amacıyla başlatılan ÇA-BA’ya
gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Efes
Türkiye Kanal Pazarlama Müdürü Ferai Özhan; “Doksanlı yıl-
lardan itibaren ülkemizde, perakende ticaretin değişime uğra-
dığını ve ekonominin dinamiklerinden biri olan bakkalların
sayısının azaldığını tespit ettik. Nielsen ile birlikte yürüttüğü-
müz uzun soluklu çalışmaların sonucunda bakkalların operas-
yonel yapılarını inceleyerek ayakta kalmalarını sağlayacak
başarı faktörlerini tanımladık. Pilot uygulamalarla bu faktör-
lerin doğruluğunu test ettik. Sonrasında ise bu veriler ışığında
bakkalların karlılık ve verimliliklerini artırmak üzere harekete
geçerek; uygulamalı eğitim ve koçluk programlarından oluşan
ÇA-BA eğitimlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki 19 ilde ger-
çekleştirdik. Bu eğitimlere bakkallarımız büyük ilgi gösterdi.
Çoğu eğitimde salonlara dahi sığmaz olduk. Bu da ne kadar
önemli bir ihtiyaca dokunduğumuzun bir göstergesi… ÇA-BA
projesi ülkemizi dolaşıp bakkalları ileriye taşımaya devam
edecek” dedi.

Emine Arıkan
Tekirdağ Bakkallar Odası

Şeref ÖzsoyŞeref Özsoy
K. Maraş Bakkallar OdasıK. Maraş Bakkallar Odası

Mehmet ÜnlübaşMehmet Ünlübaş
Manisa Bakkallar OdasıManisa Bakkallar Odası

Erol Tüzen
Denizli Bakkallar Odası

Fahrettin GümüşFahrettin Gümüş
Diyarbakır Bakkallar OdasıDiyarbakır Bakkallar Odası

Şükür KüçükaliŞükür Küçükali
Zonguldak Bakkallar OdasıZonguldak Bakkallar Odası

İhsan Tunç
Tokat Bakkallar Odası

Vildan Şamandar
Düzce Bakkallar Odası

Faruk Yılmaz
Malatya Bakkallar Odası

İsmet Fındık İsmet Fındık 
Bartın Bakkallar OdasıBartın Bakkallar Odası

Mehmet AltunMehmet Altun
Ş.Urfa Bakkallar OdasıŞ.Urfa Bakkallar Odası

Süleyman YaşagörSüleyman Yaşagör
Edirne Bakkallar OdasıEdirne Bakkallar Odası

Mehmet AkgülMehmet Akgül
Sivas Bakkallar OdasıSivas Bakkallar Odası

Ahmet AmcaoğluAhmet Amcaoğlu
Uşak Bakkallar OdasıUşak Bakkallar Odası

“ÇA-BA Eğitim ve Koçluk Projesi,
bakkalların ticari yapısının incelenip
artan rekabet koşulları karşısında
ayakta kalmalarını sağlayacak başarı
faktörlerinin belirlenmesi ve elde edi-
len bilgilerin bakkallar ile paylaşılması
amacını taşıyor”
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Rize Ticaret Borsası
Başkanı Mehmet
Erdoğan, Bakanlar
Kurulu kararına istina-

den çay alım ve satımında KDV oranı-
nın yüzde 8 olarak uygulandığını,
ancak diğer temel tüketim maddelerin-
de KDV oranının yüzde 1 olduğunu ve
çayın Türk vatandaşlarının temel gıda
maddelerinden biri olduğunu ifade ede-
rek şöyle konuştu: 

“Çay artık ‘milli İçeceğimiz’ haline
gelmiştir. Halkımızın, sabah kahvaltı-
dan başlayarak, akşamın geç saatleri-
ne kadar sudan sonra en çok tükettiği
içecektir. İnsanımız artık ikramda
bulunacağı misafirine ‘ne içersiniz?’

değil, ‘Çay içer misiniz?’ ya da
‘Çayınız nasıl olsun?’ şeklinde sormak-
ta, toplantılar artık ‘Çay” adı altında
düzenlenmektedir. Kamu kurumları,
Belediyeler, sivil toplum örgütleri ve
sosyal yardım kuruluşları tarafından
ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yardım
kolilerinde mutlaka Çay bulunmakta-
dır.” 

Çayda KDV indirimiyle 
hem kayıt dışılık ortadan
kalkacak ve kaçak çay 
önlenecek

Erdoğan, KDV oranının yüzde 1‘e
indirilmesi halinde kayıt dışılığın orta-
dan kalkacağını ve kaçak çay ticareti-

Çaydaki KDV indirilsin! 
Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanlığı`nda bir araya gelen Rize, Trabzon ve
Artvin illerinden 27 sivil toplum örgütü temsilcisi yayınladıkları ortak bildiri ile
çayda uygulanan yüzde 8`lik KDV oranının yüzde 1`e indirilmesini talep etti.
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nin de ciddi oranda önlenebileceğini
iddia ederek konuşmasını şöyle sürdür-
dü:

“Ülke ekonomisini yakından
ilgilendiren cari açığa
KDV’nin yüksek ya da düşük
olmasının hiçbir etkisi 
yoktur. Çayın tarladan 
bardağa kadar hiçbir aşama-
sında ithal girdi kullanılma-
makta, tamamen yerli ham-
madde ve yerli teknoloji ile
üretilmektedir “

“Bu sayede devletin vergi geliri
artacak. Ülke ekonomisini yakından
ilgilendiren cari açığa KDV’nin yüksek
ya da düşük olmasının hiçbir etkisi
yoktur. Çayın tarladan bardağa kadar
hiçbir aşamasında ithal girdi kullanıl-
mamakta, tamamen yerli hammadde
ve yerli teknoloji ile üretilmektedir.
Ayrıca ülkemiz, ithal çaya kesinlikle
ihtiyaç duymamaktadır. Bununla bera-
ber, KDV indirimi kaçak çayın da
önüne geçecektir. Halkımızın tükettiği
çayın tamamı, ülkemizde sağlıklı
ortamda, doğal yollardan üretilerek
tüketiciye sunulmaktadır. Çayda
KDV’nin düşürülmesi, enflasyon
rakamlarına da yansıyacaktır. Son yıl-
larda enflasyonla mücadelede sağlanan
başarıya paralel olarak halkın temel
tüketim maddeleri arasında bulunan

çay fiyatları aşağıya düşeceğinden,
enflasyonun da düşmesine yardımcı
olacaktır. KDV oranının yüzde 1’e
düşürülmesi ile devletimizin vergi
kaybı söz konusu olmayacaktır. Çünkü
çay sektöründe KDV’nin düşürülmesi

ile mevcut olan kayıt dışılık tamamen
ortadan kalkacak, KDV indiriminden
kaynaklanan gelir kaybı; Gelir Vergisi
ve Kurumlar Vergisi şeklinde katlana-
rak geri dönecektir.”

55 77

“KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi ile devletimizin
vergi kaybı söz konusu olmayacaktır. Çünkü çay sektörün-
de KDV’nin düşürülmesi ile mevcut olan kayıt dışılık
tamamen ortadan kalkacak, KDV indiriminden kaynakla-
nan gelir kaybı; Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi şeklinde
katlanarak geri dönecektir”

Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek, 'Temel gıdaya
ilişkin Başbakanımızın

talimatı var. İndirim olursa tüketiciye
olumlu yansır' dedi. Olası bir indirimin
enflasyona 2 puana yakın pozitif etkide
bulunacağı tahmin ediliyor.

Maliye Bakanı Şimşek, temel gıda
maddelerinde olası KDV indirimine
ilişkin olarak “Temel gıda maddelerine
ilişkin Sayın Başbakanımızın bize bir
çalışma talimatı var. Ama bu dönemde
mali disiplin hiçbir dönemde olmadığı
kadar önemli. Herhangi bir adım atıla-
caksa da hesabı iyi bir şekilde yapıla-
cak mutlaka bunun bütçeye yansıması
değerlendirilecek. Biz kayıt dışılığı
azaltmak için bulgurda ve ette toptan

satışlarda KDV'yi yüzde 1'e indirdik.
Ama diğer hususlara ilişkin çalışma
söz konusu, çalışmanın sonuçları
değerlendirilecek. KDV nihai tüketici-
nin ödediği bir vergidir. Oralarda indi-
rim olursa tüketiciye olumlu yansır”
dedi.

Umut verici bir beklenti
Analistler, İlk önce Gıda, Tarım ve

Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in dile
getirdiği olası bir KDV indiriminin
makroekonomik hedefler açısından da
ümit verici olduğunu düşünüyor...
Yapılan hesaplamalar ise bu tarz bir
indirimin önümüzdeki dönemde enflas-
yonda 2 puana yakın bir pozitif etkisi
olacağını gösteriyor. Garanti Yatırım

Stratejisti Gizem Öztok Altınsaç, 'KDV
yüzde 8’den yüzde 1'e düşerse enflas-
yondaki tüm görünüm pozitif yönde
değişir. Hatırlanacağı üzere bundan 3
ay kadar önce bir takım kalemlerdeki
ÖTV artırılmış ve enflasyon artmıştı'
ifadesini kullandı.

Temel gıdadaki KDV yüzde 1'e
inerse enflasyon 2 puan geriler
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Türkiye Esnaf ve
Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK)
Genel Başkanı Bendevi

Palandöken, AVM'lerin şehir içine
yapılmaması için 11 yıldır mücadele
verdiklerini belirterek, ''Camda çerçeve-
de yüzde 50, kasada yüzde 20 indirim
eksik olmuyor. AVM düzeni kumar
makinesi kadar tehlikeli. 111 yıl da
geçse yine mücadele ederiz'' dedi.

Palandöken, yaptığı açıklamada,
2011 yılında yeni açılan 11 yeni AVM
ile ülke genelindeki büyük ölçekli AVM
sayının 278'i bulduğunu belirterek,
Anadolu'da da hızla yayılan AVM'lerin
58 il merkezinde esnafa ve il ekonomi-
sine zarar verdiğini söyledi.

AVM sayısının her geçen gün arttı-
ğını, sektörün her yıl ortalama yüzde
20-25 büyüdüğü dikkate alındığında
2013 yılında sayının 400'e ulaşmasının
beklendiğini dile getiren Palandöken,
esnaf olarak Perakende Yasası'nın çık-
masını beklerken şehir merkezlerine

yeni AVM'lerin yapılmasının yerel yöne-
timlerin suçu olduğunu öne sürdü.

"Oyunu vatandaş bozmalı"
Belediyelerin AVM'leri gelişmişliğin

ölçüsü saydığını, sosyal tesis olabilecek
yerlere AVM yapılmasıyla insanların,
izin günlerinde buralara mecbur bırakıl-
dığını ileri süren Palandöken, şunları
kaydetti:

''AVM düzeni aslında tam bir rant
düzenidir. Gidip baktığınızda camda
çerçevede yüzde 50, kasada yüzde 20
indirim eksik olmaz. Birinden indirir
diğerinde kaldırır. Bunlar kumar maki-
nesi kadar tehlikeleridir. 11 yıldır
mücadele ediyoruz. 111 yıl da geçse
yine ederiz. Bunların oyununu vatandaş
bozmalı. Diğer yandan hükümet de sayı-
sı 2 milyonu bulan esnafın geleceğini
güvence altına almalı. Çünkü esnaf eko-
nominin kılcal damalarıdır.''

"Esnafın innovasyona ihtiyacı var"
Esnafın desteklenmeye ve inovasyo-

na ihtiyacının olduğunu, sadede kendi
sermayesiyle küresel sermaye karşısında
mücadele edemeyeceğini belirten
Palandöken, şu bilgileri verdi:

''Ekonominin gelişmesi için istihdam
çok önemli. İstihdamın hala yüzde 56'sı
küçük işletmeler tarafından sağlanıyor.
Aynı şey KDV için de geçerli. Türkiye'de
1 ila 3 işçi çalıştıran 700 bin işletme
var. Bunları ekonomiden sildiğin zaman
ekonomiyi büyütemezsiniz.''

TESK Genel Başkanı Bendevi
Palandöken, şehir içindeki

AVM'lerin kumar makinesi
kadar tehlikeli olduğunu 

söyledi.

TESK Başkanı Palandöken 

"AVM'ler
kumar 

makinesi kadar
tehlikeli"
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Tarsus Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Erdoğan
Yalçın, kaçak sigaraya karşı hazırlattıkları broşürlerle,
üyelerini ve vatandaşları uyardıklarını bildirdi. 

Yalçın,  yaptığı açıklamada, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa
göre, kaçak sigara satmanın suç olduğunu, kaçak sigara satışı-
nın bakkalların gelirine zarar verdiğini ve ayrıca devlet açısın-

dan da büyük vergi kaybı oluşturduğunu belirten Başkan Yalçın, bandrol-
süz sigara satın almamaları ve bu suça ortak olmamaları konusunda tüm
oda üyelerini uyararak şöyle konuştu: 

'Kaçak sigara satmıyorum, suça ortak olmuyorum' yazılı
broşürler bastırarak dağıtmaya başladık. Ruhsatlandır -
dığımız bakkal ve bayiinin kaçak sigara satması yasak.
Tespit edildiği takdirde bayilikleri iptal edilecek. 

"Kaçak sigara satışlarını önlemek için mücadele ediyoruz. Bu kapsam-
da üzerinde 'kaçak sigara satmıyorum, suça ortak olmuyorum' yazılı bro-
şürler bastırarak dağıtmaya başladık. Ruhsatlandırdığımız bakkal ve
bayiinin kaçak sigara satması yasak. Tespit edildiği takdirde bayilikleri
iptal edilecek. Esnaflarımızın bu konudaki duyarlılıklarının devamını bek-
liyoruz. Bu arada Hükümetin kaçak sigaraya karşı verdikleri yoğun çabayı
da takdirle karşılıyor ve destekliyoruz." 

Aydın’ın Söke ilçesinde polis
tarafından yapılan operasyon-
lar sonucunda yaklaşık 10 bin

paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Polisin kaçak sigara ve tütün mamullerine
karşı hassasiyeti Sökeli bakkalları memnun
etti.

Aydın’ın Söke ilçesi Emniyet
Müdürlüğünce, kaçak sigara ve tütün
mamullerine karşı yapılan operasyonlardan
duydukları memnuniyetlerini ifade etmek
isteyen bakkallar bayileri temsilen Söke
Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı
İbrahim Çallıoğlu ile Oda Başkan
Yardımcısı Metin Mutafoğlu İlçe Emniyet
Müdürü Mehmet Ali Serin’i makamında
ziyaret etti.

Son dönemde Söke’de yapılan
operasyonlarla sigara  kaçakçı-
larına nefes aldırmayan Söke
polisimize minnettarız

Yapılan operasyonları yakından takip
ettiklerini ve çok memnun olduklarını dile
getiren Söke Bakkallar ve Bayiler Odası
Başkanı İbrahim Çallıoğlu, “Son dönemde
Söke’de yapılan operasyonlarla sigara
kaçakçılarına nefes aldırmayan Söke poli-
simize minnettarız. İlçe Emniyet
Müdürümüz nezdinde tüm emniyet perso-
nelimize teşekkür ediyoruz. Suçlulara ve
yasa dışı yollarla para kazanmak isteyen
şahıslara göz açtırmıyorlar. Bu operasyon-
lar, vergisini vererek yasal faaliyetlerini
sürdüren Tekel bayileri ve Bakkal esnafları
olarak bizleri sevindirmiştir. Emniyet teşki-
latımızın başarılı çalışmalarının devamını
diliyoruz” dedi. Oda Başkan Yardımcısı
Metin Mutafoğlu ise İlçe Emniyeti’nin
çalışmalarını tüm bakkal ve bayi esnafları
olarak takdirle karşıladıklarını belirterek;
“Yapılan başarılı çalışmaları elbette takdir
ediyoruz. Bu anlamda oda olarak İlçe
Emniyeti’nin her zaman yanındayız. Kaçak
sigara satışının önlenmesi için oda olarak
üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali
Serin de, ziyaretten memnun olduğunu
belirterek, teşkilat olarak görevlerini yap-
tıklarını ve bundan sonra da ilçenin huzur
ve güvenliği için ellerinden gelenin en iyisi-
ni yapmaya davam edeceklerini söyledi.
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oğu Karadeniz
Bölgesi`nde organik tarı-
mı geliştirmek amacıyla
Gümüşhane Üniversitesi

Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
(DOKA) tarafından desteklenen `Vizyon
2023- Doğu Karadeniz Bölgesi Organik
Tarım Master Planı` çalışma toplantısı
Ordu`da yapıldı. 

Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan
ve Ordu Vali Yardımcısı Ömer Adar,
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
Musa Sağlam, Ulusal Fındık Konseyi
Başkan Yardımcısı Onur Şahin`in de
aralarında bulunduğu toplantıya akade-
misyenler ve proje temsilcileri katıldı.
Toplantı da davetlilere, projenin amacı-
nın bölgede organik tarımın yaygınlaştı-
rılması, besin kalitesinin yükseltilmesi,

kimyasal madde kullanımının engellen-
mesi, hayvan, bitki ve çevre üzerinde
oluşacak olumsuz etkilerin ortadan kal-
dırılması, toprak verimliliğinin arttırıl-
ması, biyoçeşitlilik kaybının önlenmesi,
profesyonel çiftçiliğin ve girişimciliğin
geliştirilmesi olarak ifade edildi. 

"Organik tarıma 
ilgi artıyor"

Toplantıda bir konuşma yapan Ordu
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Musa Sağlam, organik tarımda kimya-
sal gübre yerine ahır gübresi, yeşil
gübre ve kompost gübre kullanıldığını,
kimyasal ilaçların yerine de hastalık ve
zararlılara dayanıklı çeşitli yetiştirme,
mekanik, biyolojik, biyo-teknik ve kül-
türel mücadele teknikleri uygulandığı-
nı, yabancı ot mücadelesinde ise herbi-
sit (bitki öldürücü) kullanmak yerine

Türkiye`de en iyi organik
sebze, meyve ve turunç-
giller üretiminin Ege 
ve Akdeniz`de, organik
süt, bal ve yumurta üreti-
minin tamamının Doğu
Karadeniz Bölgesi`nde
gerçekleştirildiği 
açıklandı.

Doğu Karadeniz 
Organik Tarıma Odaklanıyor 
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değişik fiziki mücadele yöntemleri ve
kültürel mücadele usullerinin uygulan-
dığını belirtti. Ordu ili bölgesinde özel-
likle fındık alanlarında fındık kurdu ve
diğer fındık zararlılarına karşı her yıl
önemli miktarda kimyasal ilaç kullanıl-
dığını hatırlatan Sağlam, kullanılan bu
zirai ilaçların çevre ve insan sağlığına
olan zararlarının herkesçe bilindiğine
dikkat çekti. Son yıllarda organik üre-
time yönelik ilginin arttığını kaydeden
Sağlam, Türkiye`de en fazla organik
tarımın Ege ve Akdeniz bölgelerinde
yapıldığını, bu bölgelerde ihracata
yönelik sebze, meyve ve turunçgiller
üretiminin yaygın olduğunu söyledi.
Doğu Karadeniz Bölgesi`nde de orga-
nik tarım sonucu üretilen ürünlerin her
geçen gün arttığını da kaydeden
Sağlam, "Ordu`da 19 ilçemizden
11`inde 20 bin 717 hektar alanda 455
adet üreticimiz organik tarım yapmak-
tadır. İkizce ilçemiz organik fındık
tarımı yönünden ilk sırada yer almak-
tadır. Organik tarım üretimine
Bakanlığımız son yıllarda artan mik-
tarda teşvik vermektedir. İlimizde
sadece 2010 yılında 257 bin lira orga-

nik tarım destekleme ödemesi yapılmış-
tır" dedi. 

"Organik süt, bal ve yumurta
Karadeniz`de"

`Vizyon 2023- Doğu Karadeniz
Bölgesi Organik Tarım Master Planı`
Proje Koordinatörü Gümüşhane Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vecihi
Aksakal da, Türkiye`de organik hay-
vansal verilerine göre organik süt, bal
ve yumurta üretiminin tamamının
Doğu Karadeniz Bölgesi`nde yapıldığı-
nı söyledi.Doç. Dr. Aksakal, "Doğu
Karadeniz Bölgesi`nde organik tarım
değerlerine bakıldığında 2010 yılı iti-
bariyle organik bitkisel üretim yapan
çiftçi sayısı 2 bin 289 olup, ülke gene-
linde yüzde 5.4`lük orana, alan bakı-
mından ise 6 bin 118 hektar ile ülke
genelinde yüzde 1.6`lık orana sahiptir.
Üretilen ürünler mısır, fındık, çay,
kivi, Trabzon hurması, karalahana,
değişik meyveler ve yem bitkileri oluş-
turmaktadır. Organik hayvansal ürün-
ler açısından Türkiye`de organik süt,
bal ve yumurtanın tamamı bu bölgede
üretilmektedir" diye konuştu. 
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Çaykur, 'helal gıda' sertifikası alıyor

Müslüman ülkelerdeki çay satışla-
rını arttırmayı planlayan
Çaykur, tüm ürünleri için helal

gıda sertifikası almak için başvuruda bulun-
du.

Çaykur, yeni dönemde tanıtım ve reklam faaliyetlerine
verdiği önemle birlikte ihracatını da arttırmayı hedefliyor.

“Türk çayı dünyanın en sağlıklı çayıdır. 
Üzerine kar yağan tek çaydır”

Konuyla ilgili açıklama yapan Çaykur Genel Müdürü
İmdat Sütlüoğlu, “Türk çayı dünyanın en sağlıklı çayıdır.
Üzerine kar yağan tek çaydır. Bu nedenle içerisinde haşere
barındırmadığı için üretiminde kimyasal ilaçlama yapılma-
yan tek çaydır. Kanserojen olarak bilinen pestisit içermez.
Bunu biliyoruz. Ama bunu tüm dünyanın da öğrenmesi gere-
kiyor. Bu nedenle çayımızın tanıtımına önem veriyoruz.
Çaykur çayı, Müslüman ülkelerin önem verdiği ‘Helal Gıda’
olma özelliğini taşımaktadır. Müslüman ülkelerdeki çay
satışlarımızı arttırmak için tüm ürünlerimiz de ‘Helal Gıda
Sertifikası’ almak için başvuruda bulunduk. Müslüman ülke-
ler ithalatlarında bu sertifikaya büyük önem veriyor” dedi.

Dünyada ilk kez Malezya Helal Belgelendirme Kurumu
tarafından uygulamaya konulan bu sertifika sistemi hızla
diğer Müslüman ülkelerde de uygulanmaya başlanıldı.

Geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili Türkiye’de
birçok seminer düzenlendi.

Sertifikasyon çalışmaları sırasında ürün-
lerde; hayvanların İslami usullere göre kesi-

lip kesilmediği, hayvanın kesilmeden önce
ölmemiş olması, Allah’ın adından başka adla kesilmemiş
olması, tüm sarhoşluk veren maddeler içermemesi, kan ve
kandan yapılan ürünler içermemesi, kullanılan renklendirici-
lerin, kıvam arttırıcıların, koruyucuların, emülgatörlerin ve
lezzet zenginleştiricilerin içeriklerine dikkat ediliyor.
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The Coca-Cola Company
Yönetim Kurulu Başkanı ve
CEO’su Muhtar Kent, sırrın

taşınmasıyla ilgili,  “Bugün Coca-Cola
tarihinde özel bir gün ve 125’inci yıl
kutlamalarımız için mükemmel bir
kapanış. Gizli formül’ü Coca-Cola
Müzesi’ne taşıyarak hem markanın zen-
gin tarihini hem de gelecek nesillerdeki
mutluluk dolu anları kutluyoruz.
Böylece Coca-Cola’yı bugünlere getiren
herkese bir kere daha teşekkürlerimizi
sunuyoruz” dedi.

Herkesin rolü var
Coca-Cola Yönetim Kurulunun 18-

19 Ekimde Atlanta’da yaptığı son yöne-
tim kurulu toplantısında Coca-Cola’nın
formülünün taşınması için kendisine
yetki verdiği Muhtar Kent, Coca-

Cola’nın başarısının sırrı ile ilgili değer-
lendirmesinde şöyle konuştu: “Ülkeler-
deki yerel ortaklarımızdan markaları-
mızı seven bireylere kadar global siste-
mimizin bir parçası olan her paydaşın
başarımızda önemli bir rolü var.
Sürdürülebilir büyüme ve dünyanın her
yerinde, herkes için daha iyi bir dünya
ve gelecek yaratmaya yardımcı olmak
olarak belirlediğimiz 2020 vizyonumu-
zu gerçekleştireceğimize dair inancımızı
sağlayan başarının formülü de işte bu.”

1886’da Pemberton icat
etmişti

Coca-Cola’nın mucidi Dr. John
Pemberton, 1886 yılında, Coca-Cola’yı
icat ettiğinde sadece birkaç kişinin bil-
diği gizli formülü yazılı bir belgeye dön-
üştürme gereği duymadı. 1891 yılında

ise, iş haklarını satın alan Asa Candler
Coca-Cola’nın tek sahibi oldu. 1919
yılına gelindiğinde, Coca-Cola, Ernest
Woodruff ve bir grup yatırımcı tarafın-
dan satın alındı. Satın alma işlemini
finanse etmek isteyen Woodruff, banka
kredisi teminatı karşılığında, Candler’in
oğlu tarafından kaleme alınan Coca-
Cola’nın gizli formülünün yazılı olduğu
belgeyi bankaya teslim etti. Bu belge
borcun ödendiği 1925 yılına kadar New
York’taki Guaranty Bankası’nda bir
kasada tutuldu. Borcunu ödeyen
Woodruff gizli formülün yazılı bulundu-
ğu belgeyi o zamanki adıyla Trust
Company Bankası olan SunTrust
Bankası’nda kasaya yerleştirdi. Coca-
Cola’nın gizli formülü 1925 yılından
beri Atlanta’nın merkezindeki SunTrust
Bankası’nda muhafaza   ediliyordu.

Dünyanın en önemli ticari sırlarından biri olarak gösterilen
Coca-Cola’nın 125 yıllık gizli formülü yeni evine taşındı. 86
yıldır SunTrust Bankası’nda saklanan gizli formül, şirketin
125’inci yılı nedeniyle, Coca-Cola tarihinin ziyaretçilerle
paylaşılacağı kalıcı serginin parçası olmak üzere Atlanta’da
bulunan Coca-Cola Müzesi’ndeki yerini aldı.
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Coca-Cola’nın ‘sır formülü’
müzeye taşındı
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Türkiye’nin lider su ve madensuyu üreticisi Sırmagrup yeni ürünü ile 'Cam Şişe' segmentine
özel tasarım ambalajı ile giriş yaptı. Doğal Sırma su lezzeti; özel tasarım exclusive şişeler-
de 330 ml ve 750 ml seçeneklerinde; sadece seçkin mekanlarda tüketicilerin beğenisine

sunuluyor. lider su ve madensuyu üreticisi Sırmagrup; farklı bir segmente giriş yaparak yeni ürününü
tüketiciler ile buluşturdu. Sapanca kaynaklı doğal Sırma su; 330 ml ve 750 ml seçenekleri ile cam
şişe ambalajlı olarak en sağlıklı haliyle üretilmeye başlandı. Kristal 'Exclusive Şişe' Anadolu Cam
yaratıcı ekibinin bir senelik tasarım çalışması sonucunda son halini aldı.

Seçkin Horeca kanalında ve satış noktalarında 
tüketiciler ile buluşuyor

Sırma su yeni kristal cam şişesi ile 330 ml ve 750 ml seçeneklerinde; seçkin Horeca kanalın-
da ve satış noktalarında tüketiciler ile buluşuyor. Eş zamanlı olarak Sırma bayileri üzerinden eve
sipariş ile müşterilere hizmet de veriliyor. 

Ülker Çikolata Atölyesi’nde mutluluk 
ve lezzet bir arada   

Sırma Su Lezzeti Özel Tasarım
Exclusive Şişe’de

Türkiye’nin en ünlü çikola-
tası Ülker Çikolata,
İstanbul’un çeşitli merkez-

lerinde kurmuş olduğu stantlarla her-
kesi çikolata dünyasında keyifli bir
yolculuğa çıkarıyor. Önceden belirle-

miş noktalara kurulan çikolata atöl-
yelerinde tüm çikolata severler kendi
çikolatalarını yapma şansını yakalı-
yor.

Atölyeye gelenler, önce çikolata
yapmak istedikleri kalıpları seçecek.

Ardından çikolatada kullanmak iste-
dikleri fındık, Antep fıstığı, badem
gibi farklı çeşnilere karar verecek ve
çikolata şeflerinin yardımıyla birbi-
rinden lezzetli çikolataları kendileri
yapacak. 
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PepsiCo Türkiye Yiyecek Grubu Pazarlama Direktörü Alpagut Çilingir, “2011’de yüzde
20’den fazla büyümeyle PepsiCo içinde en hızlı büyüyen ülke olduk. Ama Büyümemizi,
‘büyüdüm bitti’ diyerek yarıda kesmeyeceğiz. Türkiye önümüzdeki 5 yılda, markanın büyü-
medeki lokomotifi olmayı sürdürecek” dedi.

PepsiCo içinde en hızlı büyüyen
ülke Türkiye oldu

Yenilikçi anlayışla
araştırma ve geliştir-
me çalışmaları sonu-
cunda ortaya çıkan

yeni ürünlerin hedefleri gerçekleştir-
melerine büyük katkı sağladığını
belirten Çilingir, “Ağırlıklı olarak
tuzlu ürünlerde büyümeyi yakaladık.
Şekerli ürünlerdeki büyümemiz ise
yüzde 10’un üzerinde seyretti.
Şekerde büyümemizi sağlayan en
büyük hamlemiz sakız pazarına giriş
yapmamız oldu” diye konuştu. 

Cips tüketimi düşük
Türkiye’de atıştırmalık çerez paza-

rının dörtte üçüne hakim olduklarını
belirten Çilingir, konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Cips tüketimi Türkiye’de
halen çok düşük. Türkiye’nin tuzlu
çerez pazarı yıllık 100 bin ton civarın-
da. Türkiye’de kişi başına yıllık 1.2
kilogram cips tüketilirken, Avrupa’da
bu oran 4 kilogram, ABD’de ise 6 kilo-
grama kadar çıkıyor. Dolayısıyla
Türkiye’de halen gidebilecek çok yol
var. 2011 yılında Güneydoğu bölgesine
özel ürünler piyasaya çıkardık. 2011
yılı boyunca doğu ve güney doğuda
elde ettiğimiz büyüme, batıda elde etti-
ğimiz büyümenin üzerinde. Bunun yolu
oranın ihtiyaçlarını anlamaktan geçi-
yor. Doğudaki kişi başı tüketim batının
altında olsa da, hane tüketiminde batı,
doğunun gerisinde kalıyor.” 

Türkiye’nin dünyada en fazla atıştı-
ran ülkelerden biri olduğunu vurgula-
yan Çilingir, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Çok fazla atıştıran bir toplumuz.
Sabah kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltıya
vakti olmayan güne simitle başlıyor,
akşam yatarken bir meyve yiyor. Bizim
amacımız da bu atıştırma faaliyeti
içinde boşluk bulduğumuz alanlarda
yeni ürünler piyasaya sürmek. Yeni yıl-
dan itibaren yeni ürünlerimizi pazara

süreceğiz. Bütün markalarımız için
yeni tatlar ve yeni ürünlerimiz olacak.
Bu arada gıdanın farklı alanlarına da
bakıyoruz. Satışlarımızın yüzde 80’ini
tuzlu, yüzde 20’sini ise tatlı ürünler
oluşturuyor.”

Yerel tatlar seviliyor
Türkiye’de yiyecekte de içecekte de

yerel tatların daha çok tutulduğunu
belirten, Çilingir şunları söyledi: “Türk
insanı kendi yöresinden lezzetleri cips-
lerde arıyor. Yurtdışındaki tadı bura-
daki cipste de yapalım dediğimizde
olmuyor. Türkiye’de ilk defa yaptığımız
zeytinyağlı ürünle, bu yıl tuzlu yiyecek
tarafında farklılaştık. Biz yurt dışında

trendler nedir onu takip etmiyoruz.
Çünkü Türk tüketicisinin damak tadı
Avrupalılara benzemiyor. Bize özgü
tatlar daha çok tercih ediliyor.
Buradaki Ar-Ge merkezimizde, özü-
müzde olan ve unutulmuş tatları gün
ışığına çıkararak tüketicinin ilgisini
çeken ürünleri geliştiriyoruz.
Türkiye’deki Ar-Ge merkezinde 18
PepsiCo ülkesine hizmet veriyoruz.”

Sakızı bu yıl tanıdık, çok
bakir pazarla karşılaştık

Yeni ürün tanıtımları ve akıllıca
planlanmış güçlü destek programları
ile 2011’de çift haneli büyüme kaydet-
tiklerini anlatan Alpagut Çilingir, şu
değerlendirmeyi yaptı: “2011 bizim
için sakız pazarını anlama senesiydi.
Beklediğimizin üzerinde bir talep ve
büyüme ile karşılaştık. Ağırlığımız
halen şekerde olsa da Türkiye’deki
sakız pazarı çok bakir bir pazar. Biz
Rocco ile var olan ürünleri taklit etmi-
yoruz yeni ürün yaratıyoruz. Şekerdeki
başarıyı sakızda da sürdürmek istiyo-
ruz.”

Türkiye’de geliştirilen tad 
5 ülkeye ihraç edildi

PepsıCo’nun ürünlerinden Ruffles
için geliştirdikleri Burger King tadın-
daki ürünün çok sevildiğini belirten
Alpagut Çilingir, “Burger King tadın-
da cipsin eşi benzeri yok. PepsiCo dün-
yasında başta ABD olmak üzere,
İspanya, bazı Ortadoğu ve Latin
Amerika ülkelerinin de arasında oldu-
ğu 5 ülke daha geliştirdiğimiz bu cips-
le yakından ilgilendi ve kendi pazarla-
rında satışa sunmak için çalışmalara
başladı. Ayrıca son iki yılda tuz oranı-
mızı yüzde 25, doymuş yağ oranımızı
da yüzde 80 oranında azalttık. Yüzde
100 bitkisel yağlar kullanıyoruz” diye
konuştu.  

“Türk insanı kendi
yöresinden lezzetleri
cipslerde arıyor.
Yurtdışındaki tadı bura-
daki cipste de yapalım
dediğimizde olmuyor.
Türkiye’de ilk defa yaptı-
ğımız zeytinyağlı ürünle,
bu yıl tuzlu yiyecek tara-
fında farklılaştık” 
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Türkiye’nin sahip olduğu
çiçek zenginliğini korumak
ve kamuoyundaki farkında-

lığı artırmak amacıyla, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığınca,
“Türkiye’nin çiçekleri” isimli bir
harita çıkarıldı.

Bakanlık, Türkiye’ye özgü
endemik (yaşam alanı belirli bir
bölgeyle sınırlı) ya da nadir yeti-
şen çiçek türlerini tanıtıcı bir
harita hazırladı.

Harita üzerinde Türkiye’ye
özgü çiçek türlerinden “Acı
Çiğdem, Lale, Ters Lale, Süsen,
Zambak, Şakayık, Allı Gelin
(Boyalı Gelin), Mührüsüleyman,
Ballı Sarımsak”ın bulunduğu iller
gösterildi.

Haritada, endemik çiçek türleri,
resimleri ve “yöresel adı, bitki
formu, bulunduğu iller, Türkiye yayılı-
şı, çiçeklenme zamanı, doğal yoğunlu-
ğu ve habitatı” başlıklarıyla tanıtıldı.

Bakanlıkça, söz konusu harita
Türkiye’nin sahip olduğu bu zenginliği
korumak ve konuya ilişkin farkındalığı

artırmak amacıyla, başta okullar
olmak üzere, araştırma merkezleri ve
sivil toplum kuruluşlarına dağıtılacak.

Türkiye dünyanın önemli gen
merkezlerinden biri

Yetkililerin verdiği bilgiye göre,
Türkiye, bioçeşitlilik açısından dünya-
nın en önemli gen merkezlerinden biri
konumunda. Araştırmalar tüm dünya-

da yaklaşık 250 bin bitki türü olduğu-
nu ortaya koyuyor.

Avrupa’nın tamamında 12 bin bitki
türü yer alırken bunun sadece 2
bin 500’ünün anayurdu Türkiye.

Türkiye florasında ise 10 bini
aşkın çiçekli bitki türü yer alıyor
ve bu türlerin 4 binden fazlasını
endemik bitkiler oluşturuyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığınca Tarımsal
Araştırmalar Genel Müdürlüğü
(TAGEM) tarafından yürütülen
çalışmalar son bir yılda 100
yeni endemik türün kayıt altına
alındığını ortaya koyuyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, bu kapsamda özel
sektör, üniversiteler ve
TÜBİTAK işbirliğiyle “Bazı

Doğal Bitkilerin Kültüre Alınması Yeni
Tür ve Çeşitlerin Süs Bitkileri
Sektörüne Kazandırılması” ve
“Türkiye Geofitlerinin Kültüre
Alınması Yeni Tür ve Çeşitlerin İlgili
Sektörlere Kazandırılması” projelerini
de hayata geçirmeyi hedefliyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye’ye özgü endemik çiçek türlerini tanıtıcı bir
harita hazırladı. Harita üzerinde, Türkiye’ye özgü çeşitlerin yöresel adları, bitki formu ve
çiçeklenme zamanları tanıtıldı.

Türkiye
çiçeklerine
harita 
hazırlandı

Türkiye
çiçeklerine
harita 
hazırlandı
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100 yılı aşkın bir
süredir Türkiye’de

faaliyette olan çikolata
uzmanı Nestlé, bu yıl
'Hayata Çikolata' sloga-
nıyla başlattığı yeni kam-
panyasında çikolata sever-
lere tatlı sürprizler yaşatı-
yor. 'Hayatın küçük keyif-
lerini büyütmeyi' amaçla-
yan kampanyada alışıla-
gelmiş uygulamalardan farklı olarak
tüketicilerin çikolata ile sadece kendile-
rini şımartmalarını değil, bu keyfi hiç
tanımadıkları başka tüketicilerle pay-
laşmaları hedefleniyor. Böylece marka-
ya olan duygusal bağlılığın arttırılması
hedefleniyor. Dijital iletişimi, saha
etkinliği ile birleştiren bu entegre proje-
de bir de ilk yaşanıyor.

Nestlé Çikolata’nın Facebook sayfa-
sına gelen her 15 'beğen' karşılığında
bir alışveriş merkezinde kurulu olan
Nestlé 'Chocolike' makinesi 'otomatik
olarak' bir adet tablet çikolata düşürü-
yor ve o esnada bunu farkeden şanslı
bir tüketici ürünü alabiliyor. Çikolatayı

gören kişiler bir yandan
şaşkınlıklarını gizleye-
mezken öte yandan
Nestlé’nin enfes çikola-
tasıyla keyif ve lezzet
dolu dakikalar yaşıyor.
Türkiye’de bir ilki ger-
çekleştiren Nestlé,
Facebook’taki Like’ları
anında gerçek birer çiko-
lataya dönüştürüyor.

Peki, Neden 15 'Like' Bir
Nestlé Çikolata?

Facebook 'Chocolike' sayfası üzerin-
de yapılan her 15 Like bir tablet çikola-
taya dönüşüyor. Nestlé’nin bütün tablet-
lerinde 15 parça çikolata bulunuyor,
yani her Like aslında tablet çikolatanın
bir parçasını oluşturuyor ve 15 Like bir
çikolatayı tamamlıyor. Çikolata keyfi-
nin aynı zamanda paylaştıkça büyüdü-
ğüne işaret ediyor.

İstanbul’daki değişik AVM’lerde
devam eden uygulamanın, 2012 yılı iti-
bariyle Türkiye’nin bir çok ilinde 'küçük
keyifleri büyütmeye' devam edecek.

Nestlé Çikolata’nın Facebook
sayfasındaki 'Beğen'ler gerçek
birer çikolataya dönüşüyor
Şimdi Nestlé Çikolata’nın Facebook sayfasındaki 'beğen'ler, alışve-
riş merkezlerini dolaşan özel Nestlé 'ChocoLike' makinasında nefis
bir Nestlé Çikolata’ya dönüşüyor ve yakınlardaki şanslı bir tüketici-
nin hayatına küçük bir keyif katıyor.

Tüketici odaklı hizmet anla-
yışı ile tüketicilerin ve pro-

fesyonellerin farklı ihtiyaçlarına
cevap veren ürünler geliştiren
Fonex, geniş ürün yelpazesine ekle-
diği “tescilli” ürünlerinden
“Gummy Wax” ile saçlara kalıcı
şekiller veriyor, parlaklık katıyor.

Saçı yağlandırmadan, saça
uzun süre kalıcı ve sabit bir duruş
kazandıran, saçların esnekliğini
koruyarak daha kolay şekil alması-
nı sağlayan Fonex Gummy Wax,
formülündeki keratin ile saçlara
bakım da yapıyor. Tutuculuğu yük-
sek Gummy Wax, alkolsüz içeriği
sayesinde, saçlara zarar vermeden
ekstra hacim kazandırıyor. 

Orijinal Fonex
Gummy Wax

ile orijinal
saçlar

Türkiye’nin ıslak temizlik
mendili alanında ilk ve öncü

markası Fresh'n Soft, nane şekeri,
nane tozu ve diğer nane familyası
esansiyel yağlarında bulunan bir
madde olan mentolü ıslak mendille
buluşturarak 15 mendil içeren pake-
tiyle, her an ferah ve yumuşak bir
nefese sahip olmanızı sağlıyor.

Mentolden gelen
ferahlık ile 

aloevera’dan
gelen yumuşaklık

birleşti



ÖRENAĞASI BAL

Üretim yeri: 
Sivas Koyulhisar Gölcük Köyü
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Kamuoyunda ''Hal Yasası''
olarak bilinen 5957
sayılı Sebze ve
Meyveler ile Yeterli Arz

ve Talep Derinliği Bulunan Diğer
Malların Ticaretinin Düzenlenmesi
Hakkındaki Kanun, 1 Ocak 2012 tari-
hinde yürürlüğe girdi.

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Hali
Müdürü Rıza Uysal, yaptığı açıklama-
da, eski yasanın sektörün ekonomik
koşullarına cevap vermediğini, yeni
yasanın bu anlamda eksikleri giderece-
ğini belirtti.

Uysal, Türkiye tarımı için önemli
olan bu yasanın uygulamaya konulduğu
ilk günlerde, bazı zorluklar yaşanabile-
ceğini ancak zamanla bu sorunların da
aşılacağını anlatarak, yasa ile tüketici-
lerin, ürünlerin tarladan sofraya kadar
hangi aşamalardan geçtiğini, ''ürünün
künyesi'' denilen sistem sayesinde izleye-
bileceğini söyledi.

Yasa ile üreticilerden alınan yüzde
2'lik hal rüsum bedelinin artık üreticiler
yerine halden ürün alan tüccar, pazarcı
esnafı ya da alışveriş merkezi işletmele-
rinden alınacağını bildiren Uysal, üreti-
cinin bu sayede ekonomik anlamda nis-
peten rahatlayacağını kaydetti. Uysal,
yasa ile Türkiye'deki 200'e yakın toptan-
cı haline önemli standartların getirildi-
ğini, yasadaki standartları 3 yıl içinde
sağlayamayan hallerin, kapatılacağına
dikkati çekti. 

''Kayıt kaçağının önüne 
geçilecek''

Yasa ile gıda ürünlerinin temin edil-
diği hallerde, hijyenik bir ortamda tica-
ret yapılmasının sağlanacağını vurgula-
yan Uysal, şöyle konuştu:

''Çiftçiler, kayıt sistemine zorunlu
olarak girecek. Çiftçilerin ürettiği ürün-
ler de kayıt sistemi içinde yer alacak.
Türkiye'de en büyük kayıt kaçağı, yaş
sebze ve meyve sektöründe yer alıyor.
Kayıt kaçağının önüne geçilecek.

Oluşturulacak otomasyon ağı ile üretim
miktarları, cinsleri gibi temel bilgiler
elde edilecek. Bu bilgiler doğrultusunda
üretim planlamaları yapılabilecek.''

Yasanın üretim bölgelerindeki top-
tancı halleri için olumsuz yanlarının da
bulunduğuna değinen Uysal, konuşması-
nı şöyle sürdürdü:

''Hallerde yüzde 1 oranında tüccar,
pazarcı ya da tedarikçi esnafından alı-
nan rüsumun yüzde 0,25'i bölgelerinde-
ki hallerde kalacak, yüzde 0,75'i ise
tüketim bölgelerindeki hallere gönderi-
lecek. Üretim bölgelerindeki toptancı
hallerin gelirleri düşecek. Düzeltme
yapılmazsa üretim bölgelerindeki haller
bütçesel sıkıntılar yaşayacak. Bu neden-
le, yeni yasaya uyum için yapılması
gereken yatırımlarda sıkıntılar yaşana-
bilir.''

''Türkiye'nin en büyük üretim
bölgesi haliyiz''

Uysal, Yeni Hal Yasası'na uyumla
ilgili çalışmalara hızla devam ettikleri-

ni, haldeki giriş ve çıkış kapılarında
gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Yeni yasa nedeniyle kapılarda ürün
girişleri için barkod sistemi oluşturuldu-
ğunu hatırlatan Uysal, şunları söyledi:

''Çıkışlarda satılan ürünlerin barkod-
ları kontrol edilecek. Barkod sisteminin
altyapısı için girişimlere başladık. 1
Ocak 2012 itibariyle sisteme entegre
olduk. Sınırlı bir zamanda geceyi gün-
düze katıp bunu başardık.

Türkiye'nin en büyük üretim bölgesi
haliyiz. Günlük ortalama bin 500 çiftçi
giriş yapıyor. Bu kadar çiftçinin sıraya
girip işlem yaptırması gerekiyor. Bu
mevsimde bin 500 çiftçiyi karşılayabili-
riz, ama sebze sezonunun yoğun olduğu
ve günde yaklaşık 3 bin çiftçinin giriş
yaptığı şubat ve temmuz ayları arasında
sıkıntı yaşayabiliriz. Haldeki kapı sayı-
sını çoğaltıyoruz.''

Antalya'da 20 bin çiftçi bulunduğu-
nu belirten Uysal, 40'a yakın ihracatçı
ve 808 işletmenin olduğu Antalya hali-
nin, sisteme en hızlı şekilde entegre ola-

Hal yasası ile tarladan 
sofraya denetim
Hal Yasası'nın hazırlıkları sürerken yasa ile tüketiciler, ürünlerin tarladan
sofraya kadar hangi aşamalardan geçtiğini, 'ürünün künyesi' sayesinde izle-
yebilecek.
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rak Türkiye'de örnek olması gerektiğini
bildirdi.

Uysal, Türkiye'nin yaş sebze ihraca-
tının yüzde 18'inin Antalya halinden
yapıldığını, yeni sistemdeki kaçak sayı-
sının düşmesiyle Antalya haline günde
ortalama giren 3 bin ton ürünün yüzde
30-40 artabileceğini söyledi.

''Yasa, ihracatın kalitesini
artıracak''

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
Yaş Meyve Sebze Meslek Komitesi
Başkanı Mustafa Küçükoğlu ise, yasa-
nın amacının tarım ürünleri ile arz ve
talep derinliğine göre diğer malların
ticaretinin, kaliteli ve gıda güvenilirliği-
ne uygun olarak yapılmasını, malların
etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve
satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve
menfaatlerinin korunmasını, meslek
mensuplarının faaliyetlerinin düzenlen-
mesini, toptancı halleri ile pazar yerle-
rinin çağdaş bir sisteme kavuşturulma-
sını ve işletilmesini sağlamak olduğunu
ifade etti.

Yasanın getirmiş olduğu en önemli
yeniliğin, ''Ulusal hal kayıt sistemi''
olduğunu kaydeden Küçükoğlu, sistem
ile kayıt dışılığın azaltılmasının sağla-
nacağını, ticarete konu edilen tarımsal
ürünlerin miktar ve fiyatlarına ulaşıla-
bileceğini dile getirdi.

Yeni yasa ile ürün bedelinin üretici-
ye zamanında ödenmesi gerektiğini
belirten Küçükoğlu, ''Üreticiler parala-
rını 15 gün içinde alacaklar. Bu hük-
mün fiilen uygulanması pek olası
görünmüyor. Komisyoncuların ürün
bedelini en erken 2 ay içinde aldığı
unutulmamalıdır'' dedi.

Yasa ile sorunlu ürünlerin rahatlık-
la tespit edilebileceğini anlatan
Küçükoğlu, şöyle konuştu:

“Yasa, ihracatın kalitesi-
ni artıracak. Türkiye'den
ihracat yapılan tırlara yükle-
nen 20 ton domates bazen 20
farklı çiftçiden toplanıyordu.
Bazen bu domatesler sorunlu
olduğu gerekçesiyle geri
dönüyordu. Ürünün künyesi
sayesinde hangi domatesin
sorunlu olduğu tespit edile-
cek. Bu sayede ihracattaki
sorunlar da ortadan kalka-
cak. Üreticilerin kullandığı
ilaçlar takip edilebilecek.''

Tarım arazilerinin
kalitesi düştü
BM, dünyada tarım arazilerinin yüzde 25'inin kalite-
sinin aşırı derecede düştüğünü bildirdi. 

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünyada toprak kaynaklarının duru-
mu hakkında ilk küresel değerlendirmesini içeren raporunu yayımla-

dı. 
Raporda, tarım arazilerinin yüzde 25'inin kalitesinin aşırı derecede düştü-

ğü ve artan nüfusun beslenmesi gerektiğinden bu durumun tersine çevrilmesi
gerektiği belirtildi. 

FAO'nun "Gıda ve Tarım için Dünya Toprakları ve Su Kaynaklarının
Durumu" başlıklı raporunda, çiftçilerin, dünyanın beklenen 9 milyarlık nüfusu-
nun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 2050 yılına kadar yüzde 70 oranında
daha fazla gıda üretmesi gerektiğine dikkati çekilerek, bunun, 1 milyar ton
daha fazla buğday, pirinç ve diğer hububatlar ile 20 milyon ton daha fazla
sığır eti ve diğer besi hayvanına karşılık geldiği kaydedildi. 

Dünyanın gelecekteki gıda ihtiyaçlarının karşılanması için mevcut ekilebi-
lir araziler üzerinde zirai üretkenliğin "sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesi-
nin" gerekli olduğu belirtilen raporda, kalitesiz çiftçilik yöntemlerinin iklim
değişikliğiyle bir araya gelerek, Yeşil Devrim'in bolluk içindeki yıllarının
ardından tarım arazilerinin kalitesinin düşmesine neden olduğu bildirildi.

Birçok bölgede büyüme oranlarının yavaşladığı ifade edilen raporda, top-
rakların yüzde 25'inin kalitesinin, erozyon, suyun azalması ve biyoçeşitlilik
kaybıyla birlikte "aşırı derecede düştüğü" belirtildi. 
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P
roje, okulların örgün eğitim
dışındaki zamanlarda bele-
diyelerle işbirliği içinde top-
lumsal hizmet sunan mer-

kezler haline dönüştürülmesi ve gerek
merkezi gerekse yerel idarenin kaynak
ve imkanları işbirliğinde halka hizmet
sunmasını kapsıyor.

Okullar hayat boyu öğrenme
merkezi olacak

Törende konuşan Milli Eğitim
Bakanı Ömer Dinçer, okullardan okul
saatleri dışında da yararlanılmasına
olanak sağlayan ve Milli Eğitim
Bakanlığı, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği

ile katılımcı belediyeler işbirliğinde ger-
çekleştirilen “Okullar Hayat Olsun”
Projesi ile Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı olarak faaliyet gösteren tüm okul-
ların eğitim-öğretim saatleri dışında,
hafta sonlarında ve yaz aylarında ders-
lik, kütüphane, çeşitli salon, spor alanı
ve bahçelerin belediyelerle işbirliği yapı-
larak velilerin, mahallelinin ve çevrenin
hizmetine açılacağını söyledi.

Okulların öğrenciler ve yetişkinler
için birer “hayat boyu öğrenme merke-
zi”, eğlenme ve dinlenme aktivitelerine
imkan veren “yaşayan güvenli alanlar”
haline dönüştürülmesinin amaçlandığı-
nı vurgulayan Bakan Ömer Dinçer,
“Projeyle ayrıca okul bahçelerinin fizi-

ki yapılarına uygun projelere göre
yeniden düzenlenerek Orman ve Su
İşleri Bakanlığı, belediyeler ve ilgili
sivil toplum kuruluşları işbirliğinde
peyzaj ve tasarımının yapılması, ağaç-
landırılması, ekolojik okul bahçelerinin
oluşturularak çevrenin yararlanabilece-
ği alanlar haline getirilmesi hedefleni-
yor” diye konuştu.

“Heyecan verici bu projenin sonuç-
larını düşündüğümüzde bizleri harekete
geçmek konusunda sabırsızlandırın pro-
jede Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve
Türkiye Belediyeler Birliği gibi iki
değerli kurumla bilgi, birikim ve kay-
naklarımızı birleştirerek bir hayalimizi
daha hayata geçireceğiz” diyen Dinçer,
sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bu hayal, okullarımızın bahçesinin
öğrencilerimizin oynamaktan mutluluk
duyacağı şekilde düzenlendiği, kültür,
sanat ve sportif etkinliklere açık; genç
yaşlı, kadın erkek, herkesin hayat boyu
öğrenme merkezi gibi kullanacağı ortak
yaşam alanlarına dönüşmesidir. Okul
binalarının ve bahçelerinin tasarımı
konusunda estetik, çevre düzenlemesi ve

Okulların eğitim dışındaki zamanlarda belediyelerle işbirliği içinde toplumsal hizmet sunan merkez-
ler haline dönüştürülmesi ve devletin kaynaklarını en etkin kullanarak halka hizmet sunmayı amaç-
layan “Okullar Hayat Olsun” projesi, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu ile Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Başkanı Kadir Topbaş tarafın-
dan MEB Başöğretmen Salonu'nda imzalandı.

“Okullar Hayat Olsun” 
projesi imzalandı 



fiziksel alan kalitesi gibi alanlarda
eksikliklerimizin olduğu açık yüreklilik-
le söylememiz gerekir. Ortak işbirliği ve
çaba ile çocuklarımızın hayallerindeki
bahçeleri, oyun ve spor alanlarını hayal-
den gerçeğe taşıyacağız. 

Okullarımızın sadece öğrenciler için
değil yetişkinler içinde hayat boyu
öğrenme merkezine dönüşmesini ve
yaşayan güvenli yapılar haline gelmesini
amaçlıyoruz. Okul bahçelerimizin ağaç-
landırılması için gerekli fidanlar Orman
ve Su İşleri Bakanlığından temin edile-
cek ve 3 yıl süreyle bakım hizmeti sunu-
lacaktır. Türkiye Belediyeler Birliği de
finansal olarak destek sağlayacaktır.”

Kamu kaynakları etkin ve
verimli kullanılacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu da projeyi çok sevdiğini belirte-
rek, emeği geçenlere çok teşekkür etti.
Projenin Türkiye için faydalarının say-
makla bitmeyeceğini ifade eden Bakan
Eroğlu, “En başta kamu kaynakları
etkin ve verimli şekilde kullanılacak.
Okullar hayat merkezi haline gelerek.
Bir de sosyolojik faydası var ki; örneğin
aile okula geldiği zaman çocuğunun
okuldaki durumuyla da ilgilenecektir.
İnsanları bir araya getirerek çok önemli
sosyolojik faydalar sağlayacak bu proje-
nin bir de çevrecilik açısından psikolojik
faydaları vardır. İnsanların beş dakika
bile bir ağaca bakması antidepresan
ilaç almış etkisi yapıyor” diye konuştu.

Böyle bir çalışmanın kendisinde geç-
mişten kalma bir ukde olduğunun altını
çizen Eroğlu, “O nedenle arkadaşlarıma
buradan söylüyorum. Bu proje bakanlı-
ğımızın en önemli projesidir. Milli
Eğitim Bakanlığımıza her türlü desteği
vermeye hazırız. Okulların bahçelerine
dikilecek ağaçları biz vereceğiz ve
kamelyaları da biz yapacağız. Dört

dörtlük düşünülmüş bu proje için söyle-
necek çok şey var. Sadece şunu söyleye-
yim. Yatırımın en faydalısı insana yapı-
landır. Bu projeyi bu nedenle çok önem-
siyoruz” dedi ve toplantıdaki genel
müdürlerine Milli Eğitim Bakanlığı’na
her türlü desteği verilmesi talimatını
verdi.

Proje yerel yönetimlerin
önünü açacak

Törende konuşan Türkiye
Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş ise, böyle önemli bir projeye
paydaş olmaktan TBB Başkanı olarak
çok mutlu olduğunu ifade ederek, plan-
sız gelişmenin sonucunda şehirlerde
ciddi problemler oluştuğunu, sadece
barınma ve işyerleri düşünüldüğü için
sosyal donatı alanlarının metropollerde
çok yetersiz kaldığını söyledi.
“Gelişmekte olan toplumlarda ve şehir-
lerde ortak mekan sayısını ne kadar art-
tırırsanız barış, sevgi ve hoşgörü o
kadar çok gelişir” diyen Başkan
Topbaş, şöyle devam etti;

“Batı meydanları ve ortak bir araya
gelinen mekanları demokrasi alanları
diye tanımlıyor. Bir mahallede yaşayan
insanlarda mahalleye yönelik aidiyet

duygusunu oluşturmak için bir araya
gelinecek ortak mekanlar oluşturmak
gerekir. Okullarla öğrenciyi ve mahalle-
liyi daha sık irtibatlı hale getirmek de
çok önemli. Geçmişte ecdadımız
Selçuklu ve Osmanlı bir bölgeyi yerleşi-
me açarken oranın merkezine külliyesi-
ni, medresesini, camisini, aşevini,
kütüphanesini, bedestenini ve hastanesi-
ni merkeze yerleştiriyor, şehir bunun
etrafında gelişiyordu. Temel ihtiyaç
alanları insanların ortak buluşma alan-
larını oluşturmaktaydı. Bugün sonradan
eğitim, kültür ve spor aktivite alanları
oluşturmakta zorlandığımız için bunlar-
dan yoksun şehirler oluşturmuşuz. Bilim
adamları insanın yetişirken yüzde 80
oranında çevresinden etkilendiğini tespit
etmişler. O çevre ne kadar düzgün olur-
sa insanın davranış biçimleri de ona
göre şekillenir. Herkesin bir buluşma
noktası olacak bu proje mahalleli kav-
ramını yeniden ortaya çıkaracak ve
insanlar kaynaşarak daha çok bir arada
yaşayacaklardır. Bu da toplumsal gücü-
müz açısından çok önemli.”

Belediyelerin inşaat giderleri
de azalacak

Yerel yönetimlerin hizmet vermek
için yaptıkları binalara çok ciddi bedel-
ler ödediklerini ve kamulaştırma sorun-
ları yaşadıklarını hatırlatan Kadir
Topbaş, “Okulların bir takım kurslar
başta olmak üzere kültür, sanat ve spor
alanında daha çok kullanılması devletin
ciddi bir tasarruf sağlamasına vesile
olacaktır. Biz İSMEK’lerde geçen yıl
190 bin bu yıl 200 bin insanımıza 160
ayrı branşta eğitimler veriyoruz. Ancak
bu alanların bir kısmı kira ve çok ciddi
bedeller ödemek zorunda kalıyoruz. Bu
tür kursları mahalledeki eğitim kurum-
larında verme imkanı ortaya çıkacağı
için bu projeyi çok önemsiyorum” diye
konuştu.

Atılan adımı yerel yönetimler açısın-
dan çok güzel olarak değerlendiren
Topbaş, “Bu proje, dünyada her alanda
çok ciddi bir rekabetin yaşandığı böyle
bir dönemde bu kadar kapsamlı eğitim,
kültür ve spor hizmetlerinin bir arada
aynı mekanda sunulması açısından da
çok önemli. TBB Başkanı olarak yerel
yönetimlerimizi devreye sokarak bu pro-
jeyi daha da geliştireceğimizi düşünüyo-
ruz. Bir mimar olarak bundan sonraki
eğitim kurumlarının bu projeye uygun
olarak inşa edilmesini de ayrıca önemsi-
yorum. Projeye emeği geçen herkese
TBB adına çok teşekkür ediyorum” şek-
linde konuştu.

Kent ve Yaşam...‘Bakkal›m’ hep var olacak
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Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı,

vatandaşın sağlıklı gıda
tüketmesi için yeni bir adım
daha atıyor. Obezite ile
mücadele kapsamında
ekmekte kullanılan tuz mik-
tarı azaltılıyor.

Habere göre; 2012 yılın-
da üretilecek normal
ekmeklerde kepek miktarı
artırılırken, ekmeğin grama-
jı da 300 gramdan 250
grama düşürülüyor.
Başbakanlık'a gönderilen
yönetmelik taslağı, yeni
yılda ekmeğin hangi fırın-
dan alındığının bilinmesini
zorunlu hale getiriyor.
Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı Gıda ve Yem
Kanunu'na ilişkin yönetme-
lik kapsamında yapılan bazı
değişiklikler de, vatandaşın
daha sağlıklı ekmek tüket-

mesinin önünü açacak.
Yönetmelik, AB'ye uyumlu,
gıda işiyle uğraşan her alan-
daki mükellefe (üreten,
dağıtan) sorumluluk getiri-
yor. Yeni sistem piyasa,
gözetim, denetim ve izlene-
bilirlik esasına dayanıyor. 

“Tuz miktarının yük-
sek olduğuna yönelik
eleştiri vardı. 100
kiloda ortalama 1,8
kilo tuz kullanılıyor.
Bunun 1,5 kiloya
düşürülmesi talebin-
de bulunuldu”

Ankara Fırıncılar Odası
Başkanı Orhan Yaralı,
ekmekteki yeni düzenleme-
nin sağlık açısından olumlu
olduğunu ve Sağlık
Bakanlığı'nın obeziteyi önle-
meye yönelik çalışma yaptı-
ğını belirterek, "Tuz miktarı-
nın yüksek olduğuna yönelik

eleştiri vardı. 100 kiloda
ortalama 1,8 kilo tuz kulla-
nılıyor. Bunun 1,5 kiloya
düşürülmesi talebinde bulu-
nuldu. Dünya genelinde de
yüksek tansiyonun önlenme-
si açısından bu yönde bir
eğilim vardı. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı da bu
talebe sıcak yaklaştı." dedi.
300 gram olan ekmek gra-
majının 250 grama düşme-
sinin de olumlu olduğunu
ifade eden Yaralı, "Ortalama
kişi başı ekmek tüketimi
150 gram civarında. 300
gramı bitirmek zor olduğu
için çöplere ekmek atılabili-
yordu. Gramajın düşmesi,
israfın önlenmesine de katkı
sağlayacak." değerlendirme-
sinde bulundu.

Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) verilerine
göre, halen 600 bin kişi
Türkiye'de açlık sınırında

yaşarken, günlük 5 milyon
ekmek çöpe atılıyor. Türkiye
Fırıncılar Federasyonu bilgi-
lerine göre, günlük üretilen
82 milyon ekmeğin, 77 mil-
yon adedi tüketilirken gün-
lük 5 milyon ekmek israf
ediliyor. Bunun dışında
henüz üretim aşamasında
1,5 milyon ekmek zayi olu-
yor. Türkiye'de bir yılda
israf edilen ekmek, ortala-
ma 450 bin ton buğdaya
karşılık geliyor. Türkiye'de
israf edilen ekmek miktarı,
4 milyon 495 bin 404
nüfuslu Hırvatistan, 4 mil-
yon 300 bin nüfuslu
Gürcistan ve 3 milyon 596
bin nüfuslu Moldova'dan
daha yüksek.

“Günde 5 milyon
ekmek çöpe gidiyor”

Toplumda giderek yaygınlaşan obezitenin
(şişmanlık) yanı sıra yüksek tansiyonu da
önlemeyi planlayan Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, israfın önüne geç-
mek için de ekmeğin gramajını düşürüyor. 

Ekmekte
gramaj
düşecek
kepek
miktarı
artırılacak
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Üyelerimizi tan›yal›m

Ali Kemal Kara
Bahcȩlievler

Azmi Aktaş
Avcılar

Birsen Şahin
Sarıyer

Fatma Sarı
Fatih

İlker Kurt 
Sarıyer

Kenan Dalkılıç
Zeytinburnu

Kibar Çakmak
Üsküdar

Levent İlgar
Avcılar

Leyla Aktürt
Beylikdüzü

M. Zahir Aydın
Şişli

Mehmet Çalık
Sancaktepe

Mehmet Çetinkaya
Kadıköy

Mehmet Gülen
Bakırköy

Mehmet Güneş
Maltepe

Mehmet Keleş
Ataşehir

Mehmet Kılıç
Fatih

M. Nuri Altun
Bakırköy

Mehmet Şengül
Esenler

Mehmet Şerif İş
Beyoğlu

M. Şerif Yılmaz
Zeytinburnu

M. Yiğit Güneş
Bayrampaşa

Mehrinaz Demir
Beykoz

Melek Yamaç
Ataşehir

Metin Günel
Kadıköy

Metin Ünal
Bakırköy
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Üyelerimizi tan›yal›m

Muammer Yıldız
Beşiktaş

Muharrem Akbuğa
Esenyurt

Murat Al
Kadıköy

Murat Elkol
Ataşehir

Murat İsmailoğulları
Sultangazi

Murat Yıldız
Fatih

Mustafa Çuha
Ataşehir

Mustafa Özkan
Çekmeköy

Mustafa Uran
Sarıyer

Nazim Kılın
Bahçelievler

Nebahat Günaydın
Zeytinburnu

N. Salih Esen
Beşiktaş

Necmettin Demir
Üsküdar

Necmettin Yılmaz
Beyoğlu

Necmiye Kahraman
Beylikdüzü

Nihat Tekin
Sancaktepe

Nurettin Yılmaz
Beyoğlu

Nurten Uyanık
Üsküdar

Ramazan Mertcan
Küçükçekmece

Raziye Baydar
Bakırköy

Reşit Aktaş
Şişli

Sadrettin Polat
Üsküdar

Sadullah Şahin
Bahçelievler

Salih Usta
Kadıköy 

Savaş Yalçın
Sancaktepe 
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Üyelerimizi tan›yal›m

Sebahattin Özkayış
Beşiktaş

Seher Arslan
Sarıyer

Selahattin Şirin
Tuzla

Selami Özcan
Şişli

Selçuk Kökkıran
Beykoz

Selim Koçoğlu
Fatih

Servet Yiğitalp
Fatih

Sevim Bayır
Bakırköy

İbrahim Köse
Sultangazi

Sultan Güntay
Fatih

Süleyman Karakaş
Esenyurt

Süleyman Koç
Bahçelievler

Şahabbas Topuz
Kadıköy

Şehri Ateş
Esenler

Şehriban Dilekçi
Esenyurt

Şenel Baykara
Esenyurt

Şeref Tatar
Avcılar

Şeriban Arı
Şişli

Şükran Aydemir
Avcılar

T. Abdullah Coşkun
Bakırköy

Tahir Hançer
Fatih

Tekin Ezenci
Sultangazi

Tuncay Korkmaz
Fatih

Tuncay Taştan
Avcılar

Turan Kir
Şişli  
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Üyelerimizi tan›yal›m

Turan Ulutaş 
Üsküdar

Türkan Çarboğa
Eyüp

Uğur Aydın
Beylikdüzü

Uğur Çamurcu
Beykoz

Uğur Karaaslan
Eyüp

Ümit Kerem
Avcılar

Ünzile Artun
Kadıköy

Volkan İmancı
Tuzla

Yahya Demirkılıç
Sarıyer

Yakup Karakayalı
Tuzla

Yakup Seslikaya
Arnavutköy

Yasemin Alver
Kadıköy

Yasin Aktaş
Zeytinburnu

Yaşar Demirci
Fatih

Yeliz Üliç Koçak
Beyoğlu

Yener Polat 
Sultangazi

Yener Sağlık
Sultangazi

Yunus Çolak
Kadıköy

Yunus Törün
Fatih

Yusuf Durmaz
Tuzla

Yusuf Görcegez
Gaziosmanpaşa

Yusuf Yılmaz
Sultangazi

Yücel Yıldırım
Sancaktepe

Zafer Nama
Sancaktepe

Zümrüt Bozkaya
Başakşehir
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İdari Para Cezaları
Kurumdan belge almamış kişilerden ürün alan
veya bu kişilere ürün satan ya da belgesinde
belirtilen işyeri dışında satış yapan toptan veya
perakende tütün mamulü, etil alkol, metanol veya
alkollü içki satıcıları ya da açık içki satıcılarına

Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulle-
ri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin toptan
satışını yapanlara

Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulle-
ri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin peraken-
de satışını yapanlara 

Kurumdan yetki belgesi almadan veya bildirimde
bulunmadan tütün ticareti yapanlara

Kurumdan uygunluk belgesi almadan enfiye, çiğ-
neme, nargile tütünü veya yaprak sigara kâğıdı
ya da makaron üretenler ile satan veya satışa arz
edenlere, 

Yetkili olmadıkları halde, açık olarak içki satışı
veya sunumu yapanlar ile satışa sunulan tütün
mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri
arz ambalajlarını bozmak veya bunları bölmek
suretiyle satanlara

Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicile-
re satışını; internet, televizyon, faks ve telefon
gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile
sipariş yöntemi kullanarak yapmak üzere satış
sistemi kuran veya faaliyette bulunanlara

Tütün mamulleri veya alkollü içkileri satış yerle-
rindeki raf veya standlara, her türlü teşhir ünite-
sine, reklam ve tanıtımına ilişkin mevzuata ve
Kurum düzenlemelerine aykırılık oluşturacak
veya herhangi bir firmaya üstünlük sağlayacak
şekilde yerleştirenlere

1.358-13.591
(Ayrıca mülkiyetin
kamuya geçirilmesi
kararı)

67.962 (Ayrıca mül-
kiyetin kamuya geçi-
rilmesi kararı)

6.795 (Ayrıca mülki-
yetin kamuya geçiril-
mesi kararı)

67.962 (Ayrıca mül-
kiyetin kamuya geçi-
rilmesi kararı)

6.795  (Ayrıca mül-
kiyetin kamuya geçi-
rilmesi kararı)

1.358-13.591
(Ayrıca mülkiyetin
kamuya geçirilmesi
kararı)

27.183-135.925
AYRICA;
Satışın internet orta-
mında yapılması
halinde, 4/5/2007
tarihli ve 5651 sayılı
İnternet Ortamında
Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanunda
öngörülen usullere
göre erişimin engel-
lenmesine karar veri-
lir ve bu karar hak-
kında da anılan
Kanun hükümleri
uygulanır.

40.777

Mahalli Mülki
Amir

Mahalli Mülki
Amir

Mahalli Mülki
Amir

Mahalli Mülki
Amir

Mahalli Mülki
Amir

Mahalli Mülki
Amir

TAPDK
BTK

TAPDK

Bin Türk Lirasından
onbin Türk Lirasına
kadar idarî para
cezası

Ellibin Türk Lirası
idarî para cezası

Beşbin Türk Lirası
idarî para cezası

Ellibin Türk Lirası
idarî para cezası

Beşbin Türk Lirası
idarî para cezası

Bin Türk Lirasından
onbin Türk Lirasına
kadar idarî para
cezası

Yirmibin Türk
Lirasından yüzbin
Türk Lirasına kadar
idarî para cezası
(Ek ikinci cümle:
13/2/2011-6111/175
md.) Satışın internet
ortamında yapılması
halinde, 4/5/2007
tarihli ve 5651 sayılı
İnternet Ortamında
Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanunda
öngörülen usullere
göre erişimin engel-
lenmesine karar veri-
lir ve bu karar hak-
kında da anılan
Kanun hükümleri
uygulanır.

Otuzbin Türk Lirası
idarî para cezası

Tütün mamulü ve alkollü içki satışıyla ilgili





48 bin esnafın nabzı
burada atıyor*

“Bakkal Dünyası” Dergisi, 48 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, bakkallara ve bakkallar 
aracılığıyla halkımıza, bakkal odalarına, üretici
firmalara, toptancılara, bayi ve distribütör fir-
malara, ilgili bakanlıklara, üniversitelere, ulusal
ve yerel medya kuruluşlarına, PR şirketlerine
düzenli olarak ulaştırılmaktadır.         

İlanlarınız için: 0(212) 269 24 61 
bakkaldunyasi.tr@gmail.com  

*




