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“Esnaf, milletin emeği ve üretimini  kıymetlendirmek
için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete

liyakat göstermesi gereken adamdır.”

Minnet ve Saygıyla...
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Başkandan

İsmail KESKİN

İstanbul Bakkallar Odası
Başkanı

Esnafa Her Zaman İhtiyaç Var

Değerli Dostlar,

Birlikteliğimiz esnafımız var olduğu 
sürece devam edecek.

Sizlere hep sorunlardan, sıkıntılar-
dan bahseder olduk.

Küçük olmak, esnaf olmak zor zana-
at.Buna rağmen her zaman söyledi-
ğimizi hafızalara kazımak için bir 
kez daha söylüyoruz.

Esnafa her zaman ihtiyaç var.

Bakkala her zaman ihtiyaç var.

Çok kısa bir süre önce komşu ülke-
lerin yaşadığı krizler bunu açık bir 
şekilde ortaya serdi. 

Büyükler, kar ortaklıkları, iyi gün 
dostları, yabancı sermayeler ülkeden 
çekti gitti.

Kimler kaldı? 

Tabiki yerlisi, yani esnafı.

Peki dar boğazda olan vatandaşa 
kim destek oldu? 

Yine esnaf, yine bakkal.Açıldı defter-
ler, yazıldı veresiyeler.

Esnafımıza sahip çıkalım bizim 
işimiz sizlere bunu hatırlatmak.

Esnafımıza her dönemde neden 
ihtiyaç var?

Sizlerin takdirine bırakıyorum.

Sevgi ve saygılarımla. 

... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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Oda’mızdan

Hayati YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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Oda’mızdan

“Bakkal Esnafı İçin
Milat Gün”

İSTBAKO Başkanı İsmail Keskin:

Perakende piyasasını düzenleyen yasanın
mutlaka çıkması , küçük esnafın beklentisidir. 

İstanbul Bakkallar Odası 
(İSTBAKO) Yönetim Kurulu Baş-
kanı İsmail KESKİN, ‘Yaklaşık 

30 yıldır bakkal esnaflığı yaptığım 
sürede ilk defa böyle bir gün, böy-
le bir sevinç bir onur yaşıyoruz tüm 
esnaf arkadaşlarımla.Sizlerin bizler-
le olmanız sevgidir, önemsemektir, 
destek vermektir, yaşatmaktır, hatta 
korumak ve güçlendirmektir.

Yıllardır konuşulan ve bir türlü       
hayata     geçirilemeyen   Perakende 
Piyasasını düzenleyen yasa için bugü-
nün bir milat olmasını bekliyoruz. 

Bu toplantı ve 21 Nisan bakkal 
esnafı  ve küçük esnaf için bir bayram 

günüdür. Küçük esnaf piyasanın ba-
şıboş oluşundan ve kuralsızlıklardan 
sıkıntılı. Perakende  piyasasını düzen-
leyen yasanın çıkması küçük esnafın 
umudu.’dedi.

Hükümetimiz ve Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığı talimatıyla İç Ticaret 
Genel Müdürlüğünde yapılan PERA-
KENDE PİYASASINI DÜZENLE-
YEN YASA çalışmalarını başlatma-
nızdan ve bu çalışmalarda bizlere yer 
vermenizden dolayı tüm esnafımız 
adına sonsuz şükranlarımı , teşekkür-
lerimi sunuyorum.

Perakende piyasasını düzenleyen 
yasanın mutlaka çıkması, küçük es-

nafın beklentisidir.Yasanın gecikmesi 
piyasayı, küçük esnafı, üreticiyi, kü-
çük sanayiciyi her geçen gün biraz 
daha çıkmaza sokmaktadır.

Çalışmalarınız, desteğiniz, bizim-
le oluşunuz bizleri mutlu, bakkal es-
nafımızı ve küçük esnafımızı gelecek 
için umutlandırmıştır.

Küçük esnafa en az bir yıl ödeme-
siz FAİZSİZ KREDİLER verilmesi 
ve bu kredilerin 30 – 50 bin aralığın-
da olması, esnafın üzerindeki yüküm-
lülüklerin azaltılması esnafımızın 
talebidir.

Bakkal bizim kültürümüzdür. 
Mahallenin bankasıdır.

İsmail KESKİN
İSTBAKO Başkanı

İSTESOB Yön. Kur. Üyesi

... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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Oda’mızdan

Mahallenin güvencesidir, postacı-
sıdır. Toplumun emniyet sibobudur. 
Evimizin kileridir. Ticarette denge-
dir. Toplanma, buluşma ve kaynaşma 
merkezi gibidir. Zor gün dostudur.

Dolayısıyla toplumumuzda ve kül-
türümüzde böyle bir yeri olan meslek 
grubu, küçük esnaf olarak rahat bir 
nefes alarak yerimizi korumak ve bu-
lunduğumuz yerde yaşamak istiyoruz.

Hükümetimiz bu yasayı çıkaracak 
güçtedir diyerek düşüncelerini ifade 
etti.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği ( İSTESOB ) Başkanı 
, TESK Başkanvekili Faik YILMAZ 
, ‘Büyük sermaye sahipleri bile ma-
halle aralarında bakkal açmaya baş-
ladılar. Yani bizim ekmeğimize ortak 
olmaya çalışıyorlar.

Osmanlı döneminden beri bakkal-
larımız  mahallenin namusu, şerefi, 
bankasıdır. Biz onları kaybetmek is-
temiyoruz. Perakende yasasını çıka-
rırken bakkallarımızı göz ardı etme-
yin. Bizleri büyük sermaye gruplarına 
esir etmeyin. Ufak   sermayesiyle, 

devlete yük olmadan , karınca kara-
rınca halkımıza hizmet ediyoruz.

Kentsel dönüşüm projeleri haki-
katen güzel. Depremle gelen bir şey. 
Allah o günleri bir daha yaşatmasın. 
Kentsel dönüşümde unutulanlar var. 
Esnafımız göz ardı edilmeden, mağ-
dur edilmeden projeler yapılmalı. 
Sizden ve Başbakanımızdan bu konu-
da destek bekliyoruz. İstanbul Bak-
kallar Odası çok farklı. Her zaman 
yaptığı çalışmalarla öncü. Salon hep 
böyle tıklım tıklım dolu.’ dedi.

İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık İl Müdürü Kasım PİRAL , ‘Mev-
zuatlarımızın değişmesiyle birlikte 
yoğun bir değişim ve dönüşüm süreci 
başladı. Gıda ile ilgili halkımızda ve 
esnafımızda farkındalık artmıştır. 
Alo 174 hattına yoğun bir ilgi var. 

Geçen yıl ekmekle ilgili çıkarılan 
tebliğle birlikte hijyen eğitimlerimiz 
başladı. İstanbul’da 75 ayrı salonda 
bu eğitimler yapıldı. Bugün burada 
İstanbul Bakkallar Odası’nın düzen-
lediği ve bu eğitimlere katılan esna-
fımızın hijyen belgelerini takdim ede-

ceğiz. Bakkallar odamıza her zaman 
bu konuda destek olduk, olmaya de-
vam edeceğiz.’ dedi.

Ali Emiri Kültür Merkezi’nde 
İstanbul Bakkallar Odasının Bilgi-
lendirme Toplantısı ve Eğitim Semi-
nerinde konuşan Gümrük ve Ticaret  
Bakanı Hayati Yazıcı, esnaf sanat-
karların “orta direk” olarak tabir 
edilen kesimi temsil ettiğini ifade 
ederek, esnaf ve sanatkarların Türk 
toplumunda önemli bir yere sahip ol-
duğunu kaydetti.

Türkiye’de 2 milyon 23 bin 359 
esnaf ve sanatkar olduğunu, bu kadar 
esnaf ve sanatkara ait 2 milyon 174 
bin işletme bulunduğunu   söyleyen 
Yazıcı, esnaf ve sanatkarların ailele-
riyle birlikte 8-9 milyonluk bir kesimi 
oluşturduğuna vurgu yaptı. Yazıcı, 
“Türkiye’deki perakende sektörünün 
büyüklüğü 2002’de 48 milyar lira 
iken 2010’da 280 milyar liraya yük-
seldi” bilgisini verdi.

Yazıcı, Türkiye’deki örgütsel ya-
pıya bakıldığında 3 bin 110 esnaf ve 
sanatkar odası, 82 birlik, 13 federas-
yon ve bir de konfederasyon olduğunu 
dile getirerek, şöyle konuştu:

“Esnaf sanatkarların teşkilat 
kanunu ile ilgili bir çalışmamız var. 
Bu çalışma sırasında oda sayılarının 
fazla olduğunu gördük. Odanın işlevi 
mensuplarının hak ve hukukunu koru-
maktır. Bu kadar dağınık bir yapının 
beklenen faydayı sağlaması mümkün 
değil.   Esnaf  ve  sanatkarlar  oda-
larımızın    yapısını daha    verimli 
hale getirecek çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz.

Eşin kefalet iznini şart koşan dü-
zenlemeyi yeniden düzenledik. Tüke-
tici sıfatıyla kredi kullanıyor olmanız 
halinde veya bir arkadaşınız için kefil 
olacaksanız eşinizin izni gerekecek. 
Hatır için kefil olmaktan da sizi kur-
tarmış olduk.”

“Her kesimden 
görüş alacağız.”             

Yazıcı, perakende piyasasını dü-
zenleyen yasa ile ilgili “Her kesimden 
görüş alacağız. Ortak noktaları bul-
maya çalışacağız. Eğer bulamazsak 
birinin bir racon kesmesi gerekecek. 
O raconu da takdir edersiniz ki sizin 
adınıza ben keseceğim’’ dedi.

Faik YILMAZ
İSTESOB Başkanı

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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“Bakkallarımız 
mekansal olarak 
değişim ve dönü-
şüm sürecine
girmeli”

Yazıcı, kentsel dönüşüm sürecin-
de esnaf ve sanatkarların durumuna 
dikkati çekerek, “Dönüşümünü sağla-
dığımız alanlarda yaşayan insanların 
ihtiyaçlarını gidermeye dönük, esnaf 
ve sanatkarlarımızın yaşatılmasını he-
defleyen mekanların da planlanması 
lazım. Bakkalların da mekansal olarak 
bir değişim ve dönüşüm sürecine girme-
si gerekir diye düşünüyorum” dedi.  Kasım PİRAL

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü

... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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Ankara’da, Perakende Yasası
Hazırlık Çalışmalarında
Esnafın Beklentilerini Aktardı

İSTBAKO Başkanı İsmail KESKİN,

Perakende ticaret sektörünün ya-
sal alt yapısının oluşturulmasına 
ilişkin yapılan çalışmalara İs-

tanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği ( İSTESOB ) adına yönetim 
kurulu üyesi ve İstanbul Bakkallar 
Odası Başkanı İsmail KESKİN ka-
tıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç 
Ticaret Genel Müdürlüğünde yapı-
lacak toplantıya katılan KESKİN,  
toptan ve perakende ticaret hizmetle-
ri sektöründe;  rekabeti ve tüketiciyi 
koruyan, kayıt dışılığı önleyen, verim-
lilik ve kaliteyi artıran ve sektör içi 

kesimler arasında dengeli gelişmeyi 
sağlayan bir ortam tesis edilmesine 
yönelik olarak sektörün sorunlarının 
tespiti ve çözümü amacıyla sürdürü-
len çalışmada yer aldı.

İSTBAKO Başkanı İsmail KES-
KİN; ‘Bakkal bizim kültürümüzdür, 
yaşatılmalıdır. Bakkal tüketicinin 
bankasıdır, emanetçisidir, güven-
likçisidir. Bakkal destek olandır , 
hizmet edendir. Müşterisinin başı sı-
kıştığında sığındığı limandır. Bulun-
duğu mahallenin, sokağın ağabeyi, 
babası, dedesi, teyzesi, kasası, koru-
nağı, en nihayetinde her şeyidir. Borç 

verir, deftere yazar, bağışlar. Türkiye 
genelinde 250 bin bakkal esnafının 1 
milyar TL’nin üzerinde müşterisinden 
alacağı var olduğu hesaplanmaktadır. 
Bakkalın müşterisinden alacağından 
dolayı hiçbir tüketici icra dairelerin-
de görülmemiştir.’ dedi.

Bakkal esnafının insana dolayı-
sıyla topluma faydalı bu yönlerinden 
hareketle, bir an önce esnafa yönelik 
acil olarak yapılması gerekenleri şöy-
le sıraladı. 

Keskin, öncelikli olarak küçük 
esnafın korunması hakkında atılacak 
adımların belirlenmesi gerekir. 

Önce ‘Bakkalım’ vardı...

“Bakkal kültürümüzdür, yaşatılmalıdır.Bak-
kal tüketicinin baknasıdır, emanetçisidir, gü-
venlikçisidir.Bakkal destek olandır, hizmet 
edendir.
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Küçük olunmadan büyük olunmaz 
prensibinden yola çıkarak küçükle-
rin korunması gerektiğini belirtirken 
sanayiciliğe giden yolun atölyeden 
geçtiğini herkes bilir. Önemli olan 
meslek standartlarının iyi belirlenip 
uygulanmasıdır. Tüm meslekler için 
mesafe ve kapasite şartı uygulaması 
mutlaka olmalı. Bu işlemin uygulan-
ması halinde kimse kimseye zarar 
veremeyecektir. Maalesef ülkemizde 
standartlar sağlıklı şekilde yürümü-
yor  dedi.

Esnaf açısından en büyük prob-
lemlerden biri de geçici yada süreli 
işyeri açma ve çalışma ruhsatlarıdır.
İmar izni olmayan yerlerde ya beledi-
ye işyeri açılmasına izin vermeyecek 
yada belediyenin vermiş olduğu geçi-
ci yada süreli işyeri açma ve çalışma 
ruhsatları devletin diğer birimleri ta-

rafından kabul edilecek. Bu noktada 
esnaf çıkmaza girmektedir.

Gıda satışı yapan esnaflarımız için 
hijyen konusu daha fazla önem arz et-
mektedir. Gıda maddelerini tamamen 
açık mekânlarda satış yapanlara hiç-
bir yaptırım olmaması kuralları işle-
yiş açısından geçersiz kılmaktadır.

Esnafın korunması bakımından 
alınabilecek bir çok tedbir var. İs-
tihdam sağlayan esnafa SGK prim 
indirimi, belli bir sınıra kadar kazanç 
sağlayan esnafa vergi indirimi , gider-
lerin büyük oranda arttığı günümüzde  
esnafa yapmış olduğu giderleri yasal 
olarak kayıtlarında gösterebilme 
imkanı sağlanması , sicili olmayan 
esnafa faizsiz geliştirme kredisinin 
verilmesi gibi.Ayrıca esnafın işyeri 
sahibine ödediği kira stopajını anla-
mak mümkün değil.

Odaların tamamen aktif olmaları 
için her türlü çalışmaya varız. Bü-
yükşehirlerde ticaret ve esnaf odası 
kayıt ücretleri farkının giderilmesi ve 
ticaret odalarının esnaf statüsündeki 
kişileri kayıt etmesi engellenmeli. Ti-
caret odası üyelerine ustalık belgesi 
ve tarife zorunluluğu yokken esnaf 
odaları için bu şartların aranması 
standartlara ne kadar ihtiyaç oldu-
ğunun göstergesi.Odalara denetim 
yapma konusunda yetkiler verilmesi 
gerekmektedir. Odalar o veya bu şe-
kilde esnafla birçok ortamda bir ara-
ya gelebiliyor. Çeşitli belgelerin oda-
lar tarafından verilmesi sağlanabilir. 
Odalar , esnafa daha fazla hizmet 
vermelidir. dedi.

... ‘Bakkalım’ hep var olacak

“Tüm meslek-
ler için mesafe 
ve kapasite şartı 
uygulaması 
mutlaka olmalı”

“Büyükşehirlerde ticaret ve esnaf 
odası kayıt ücretleri farkının gideril-
mesi ve ticaret odalarının esnaf sta-
tüsündeki kişileri kayıt etmesi engel-
lenmeli.”
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Bakkallar Federasyon’da
İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail KESKİN, 
“Biz bakkal esnafı olarak hep sabrediyoruz. Esnaf 
gerçekten sıkıntılı. Sıkıntılar yaşıyor olabiliriz ama 
dayanmak zorundayız.” 

İstanbul Bakkallar Odası Başka-
nı İsmail KESKİN, ‘Biz bakkal 
esnafı olarak hep sabrediyoruz. 

Esnaf gerçekten sıkıntılı. Ancak sı-
kıntılar  yaşıyor  olabiliriz  ama   da-
yanmak zorundayız.Önce  bakkalım 
vardı ,   bakkalım hep   var   olacak, 
bunu hep söylüyoruz. Bir süre kredi 
kartının rahat kullanımını gören tü-
ketici büyük marketlere yöneldi ama 
bir süre sonra bakkalı bırakmanın on-
lar için birer uçurum olduğunu gör-
dü. Bakkallar her yerde vatandaşın 
ve toplumun sıkıntılarını sırtladığı ve 
amme hizmeti gören işletmeler. Hep 
Avrupa birliği normları, Avrupa stan-
dartları, Avrupa uyum yasaları konu-
şulur. Ama Avrupa’da küçük esnaf 

korunur. Asıl haksız rekabet büyük 
sermayelerle, AVM’lerle, hipermar-
ketlerle, küçük ölçekli işletmeleri ve 
bakkal esnafını yan yana getirmektir. 
Piyasanın düzelmesi için mutlaka ku-
ralların olduğu bir yasa çıkarılmalı-
dır.’ dedi.

Bakkallar,     
“Palandöken 
Yasa Konusunda 
Neden 
İsteksiz?”

İSTBAKO Başkanı İsmail 
KESKİN, ‘Her şekilde vefakar ve 

cefakar esnaf sıkıntıları göğüslemeye 
gayret ediyor. Geçtiğimiz günlerde 
25 bakkal esnafı üyemizle , Türkiye 
Bakkallar ve Bayiler Federasyonu 
(TBBF) başkanlığına TESK binasın-
da yaptığımız ziyarette bakkal esnafı 
ve küçük esnaf ile ilgili genel başkanı-
mız tarafından söylenen sözler bizleri 
şaşırttı. 25 yıldır Türkiye Bakkallar 
ve Bayiler Federasyonu (TBBF) baş-
kanlığı , 5 yıldır Türkiye Esnaf ve Sa-
natkarları Konfederasyonu (TESK) 
başkanlığı’nı yapan Genel Başkanı-
mız Sayın Bendevi PALANDÖKEN 
çözümler konusunda bitkin ve çare-
siz.

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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Çaresizliğe teslim olmuş durum-
da. Genel Başkanımız her zaman 
yukarılarda rahat. Perakende piya-
sasını düzenleyen yasa çalışmalarını 
başlatması dolayısıyla hükümetimize 
ve sayın bakanımıza tüm esnaf adına 
teşekkür ediyoruz. Eylül ayında yapı-
lan perakende piyasasını düzenleyen 
yasa çalışmaları toplantısına Genel 
Başkan PALANDÖKEN’in katılma-
ması esnafı şoke etti. Söylem ve ta-
vırlarından bakkal esnafının , esnafın 
ve odaların durumu kendisini çok ilgi-
lendirmiyor gibi görünüyor.’dedi

KESKİN, ‘Türkiye’deki bakkal 
sayısı ile AVM, Gross ve Hipermar-
ket sayısı kıyaslandığında pazar pa-
yında etkili bir düşüş yaşanmadığını 
söyle-yen Keskin, “Türkiye’de AVM 
sayısı 350’ye yakınken , Türkiye ge-
nelinde 250 bin bakkal esnafının var 
olduğunu hesaplıyoruz. Suyun kal-
dırma kuvveti, yani piyasasının kal-
dıracağı yük belli. Biz her sahada, 
her sokakta olduğumuzdan vatandaş 
öyle ya da böyle diğer etkenleri de göz 
önüne alarak mutlaka bakkalı tercih 
edecektir. Avm’lerin artışı bundan 
sonra hep kendilerine zarar verecek-
tir. Bütün bunlardan hareketle gele-
cekte kaybettiğimiz pazar payını da 
mutlaka geri alacağız.’ dedi.

... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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Esnafa faiz
müjdesi
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Esnaf zirvesinde konuş-
tu ve esnafa müjde verdi. Erdoğan yaptığı konuşmada, 
“1 Mayıs 2013’ten itibaren esnafımızın Halk Bank’tan 
kullanacağı kredilerin faizini 1 yıla kadar vadeli kredil-
erde yüzde 4’e, 1 yıldan fazla olan kredilerde faiz oranını 
yüzde 5’e çekiyoruz” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 

Birlikleri Merkez Birliği’nin “Esnaf 
Kooperatif Kredileri” bilgilendirme 
toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Erdoğan, 1 
Mayıs 2013’ten itibaren esnafların 
TESKOMB kefaletiyle Halkbank’tan 
kullanacağı kredilerde faiz indirimi-
ne gidileceğini açıklayarak, “Bir yıla 
kadar vadeli kredilerde faiz oranını 
yüzde 4’e, bir yıldan fazla olan kre-
dilerde de faiz oranını yüzde 5’e çeki-
yoruz. Aradaki farkı yine Hazinemiz 
karşılayacak” dedi.

“2001 yılında Halkbank zarar 
ettiği için kapatılması planlanan bir 
bankaydı. O kapatılması planlanan, 
kapısına kilit vurulmaya hazırlanan 
Halkbank’a şu anda 13,5 milyar 
dolar piyasa değeri biçiliyor” diyen 
Başbakan Erdoğan, 2001’de IMF 
baskısıyla Halkbank’ın 353 şubesinin 
kapatıldığını; şimdi ise Halkbank’ın 
ihtiyaçtan dolayı yılda 50 yeni şube 
açtığını kaydetti.

“Ahiliğin
3 Şartı “ 

... ‘Bakkalım’ hep var olacak

Esnaf ahiliğin 3 açık şartını ye-
rine getirecek: Elini, kapını, sofranı 
açık tut 

Son 200 yıldır bizim idarecileri-
miz Batı’dan kavramlar ve kurum-
lar ithal ettiler. O taklit edilen hangi 
kavram varsa aslını, özünü gerçeğini 
ahilikte bulursunuz.

Sosyal yardımlaşma bin yıllık ahi-
lik kültürünün içinde vardır.

Bu milletin kavramlarına burun 
kıvırmış, gidip başka yerleri taklit 
etmişler.

Elbette ki doku uyuşmazlığı orta-
ya çıkmış.

 

“Halkbank’ı 
Kar Eden Bir Ku-
rum Haline Ge-
tirdik”

 
10 yıl boyunca esnafın sorunlarını 

çözmek için samimi bir gayretin için-
de olduk.

Ekonomideki büyüme en çok da 
esnafımızı rahatlattı.

Anayasanın hükmüne uygun ola-
rak geçtiğimiz 10 yılda esnaf ve sa-
natkarın önünü açacak adımlar attık

Bu süreçte esnafın bankası olan 

Halkbank’ı zarar eden bir kurum ol-
maktan çıkardık, kar eden bir kurum 
haline getirdik.

Kapısına kilit vurulmaya hazır-
lanan Halkbank’a 13,5 milyar dolar 
piyasa değeri biçiliyor.

“Esnafa 
Müjde”
 
Halkbank’tan kredi kullanan es-

naf sayısı 10 yıl önce 38 bin kişiydi. 
Şu anda 260 bin esnafımız Halk-
bank’tan kredi kullanmış durumda.

Esnafımızın   kullandığı  kredinin  
üst  limiti 5 bin liracıktı. Bunu da 
125 bin liraya yükselttik.

Yatırım kredisi kullanma imkanı-
nı da esnafımıza sağladık. Şimdi geli-
yorum asıl meseleye.

Halk Bankası aracılığıyla esnafı-
mızın kullandığı kredi oranı bir yıl-
dan uzun vadeli kredilerde tek haneli 
rakamlara indirdik.

1 Mayıs 2013’ten itibaren esna-
fımızın  Halk Bank’tan   kullanacağı 
kredilerin faizini 1 yıla kadar vadeli 
kredilerde yüzde 4’e, 1 yıldan fazla 
olan kredilerde faiz oranını yüzde 5’e 
çekiyoruz.” dedi.
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Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve 
Onay İşlemlerinde İşyeri Açma 
Ve Çalışma Ruhsatı Zorunluluğu 
Kaldırıldı

10.01.2013 tarih ve 28254 
sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan Gıda   İşlet-

melerinin  Kayıt ve  Onay      İşlem-
lerine Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılması Hakkında Yönetmelik ile 
17.12.2011 tarihli ve 28145 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda 
İşletmelerinin Kayıt ve Onay İş-
lemlerine Dair Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinin ikinci fıkrasındaki “Gıda 
işletmecileri, kayıt kapsamındaki iş-
letmelerini, ilgili kurumdan İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan 

sonra işletme kayıt işlemlerini yaptır-
mak üzere, en geç otuz gün içerisinde 
yetkili mercie başvurmak ve başvuru 
tarihinden itibaren   en   geç   üç ay  
içerisinde kayıt işlemlerini tamamla-
mak zorundadırlar” hükmü yürürlük-
ten kaldırılmıştır.
 

Bu değişiklik ile gıda işletmecile-
rinin Bakanlığımıza kayıt yaptırmak 
için belediyelerden işyeri açma ve ça-
lışma ruhsatı alma zorunluluğu kal-
dırılmıştır.

 

Değişikliğin 2 inci maddesi ile 
aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 
birinci fıkrasındaki “Gıda üreten 
işletmeciler Ek-3’teki, perakende 
işletmecileri Ek-2’deki bilgi ve bel-
gelere ilave olarak bu Yönetmeliğin 
Ek-4’ünde yer alan işletme kayıt bel-
gesi beyannamesi ile birlikte yetkili 
mercie başvururlar.” İfadesi  “Depo,  
perakende, toplu  tüketim    işletme-
cileri Ek-2’deki; gıda üreten işletme-
ciler Ek-3’teki bilgi ve belgeler ile 
birlikte yetkili merciye başvururlar.” 
şeklinde değiştirilmiştir.

Önce ‘Bakkalım’ vardı...

Kasım PİRAL
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürü
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Değişikliğin 3 üncü maddesi ile 
Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçün-
cü fıkrasındaki “Yerinde yapılan res-
mi kontrol sonucunun uygun olması 
halinde gıda işletmesine Ek- 8’deki 
işletme şartlı onay belgesi ve işletme 
onay numarası verilir.” İfadesi

“(3) Yerinde yapılan resmi kont-
rol sonucunda;

a) İşletmenin uygun bulunmaması 
halinde işletmenin eksiklikleri belirti-
lerek başvuru dosyası gıda işletmeci-
sine iade edilir.

b) İşletmenin uygun bulunması 
halinde gıda işletmesine Ek-8’deki 
işletme şartlı onay belgesi ve işletme 
onay numarası verilir.” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

 
Değişikliğin 4 üncü maddesi ile 

Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 
birinci fıkrasındaki “Bu Yönetmelik 
kapsamında verilen işletme kayıt ve 
onay belgeleri tek başına sınai faali-
yet yapılmasına izin vermez. İşletme 
kayıt ve onay belgelerinin geçerli ola-

... ‘Bakkalım’ hep var olacak

bilmesi için işyeri açma ve çalışma 
ruhsatının bulunması zorunludur. Bu 
ruhsatın herhangi bir nedenle iptal 
edilmesi halinde işletme kayıt ve onay  
belgelerinin   geçerliliği  kendiliğin-
den  sona erer.” hükmü yürürlükten 
kaldırılmıştır.

 
Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 

ikinci fıkrasındaki “Gıda işletmeleri-
ne Kanun kapsamında verilen işletme 
kayıt ve onay belgeleri diğer kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından özel  
mevzuatına  göre  verilecek izin veya 
ruhsatların alınması mükellefiyetini 
ortadan kaldırmaz.” İfadesi “Gıda 
işletmelerine Kanun kapsamında ve-
rilen işletme kayıt ve onay belgeleri 
17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda 
Hijyeni Yönetmeliği,  27/12/2011   
tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar 
İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetme-
liği, 17/12/2011 tarihli ve 28145 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrol-
lerine İlişkin Özel Kuralları Belirle-
yen Yönetmelik ve 17/12/2011 tarih-
li ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi 
Kontrollerine Dair Yönetmelik kap-
samında verilen belgelerdir. Bu bel-
gelerin alınması diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından ilgili mevzua-
ta göre verilen izin veya ruhsatların 
alınması mükellefiyetini ortadan kal-
dırmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

 
Değişikliğin 5 inci maddesi ile Yö-

netmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-
2, Ek-3, Ek-4, Ek-7, Ek-10, Ek-11 
ve Ek-14 ü değiştirilerek, yukarıda 
belirtilen değişikliklere uygun hale 
getirilmiştir.

 
Bu  değişiklik   ile çeşitli   neden-

lerle belediyelerden işyeri açma ve 
çalışma ruhsatı alamayan işyerlerinin 
kayıt altına alınmasında yaşanılan 
sorunlar aşılmıştır. 
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İSTBAKO Başkanı İsmail KESKİN: 
Yumurta Tebliği Yeniden Hazırlanmalı

Halen yürürlükte olan 23 Ocak 
2008 tarihinde Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tara-

fından çıkarılan Türk Gıda Kodeksi 
Yumurta ve Yumurta Ürünleri Teb-
liği’nde yer alan yumurta ile ilgili 
maddeler kafa karıştırıyor. Yumurta 
sektörü temsilcilerinin konuya bakış 
açısı hemen hemen aynı. Yumurta 
tebliği ülkemiz koşulları değerlendi-
rilerek yeniden gündeme getirilmeli.

“Üreticiler
Ne Diyor ?”

 
Üreticilerin konuyla ilgili tespit-

leri yumurtanın soğuk zincire et ve 
et ürünleri kadar ihtiyacı olmadığı 
yönünde. Yumurta için önemli olan 
tazelik değerinin ne olduğu. Soğuk 
zincirden çıkan yumurta çok kısa 
bir sürede bozulma tehlikesiyle kar-
şı karşıya. Tebliğde yer alan + 5 
ile + 12 C° aralığında saklanması , 

depolanması şartı ülke gerçeklerini 
yansıtmıyor. Avrupa Birliği’ne uyum 
çerçevesinde hazırlanan tebliğ bilim-
sel açıdan değerlendirilerek yeniden 
ele alınmalı.

Dolaptan çıkan yumurta ya çok 
kısa sürede tüketilecek yada kısa sü-
rede dolaba yeniden girecek. Bu sü-
reçler aslında tüm gıdalar için geçer-
lidir. Soğuk ve sıcak arasındaki fark 
gıdaların çabuk bozulmasına neden 
olur. Yumurtayı soğuk zincirden alıp 
evine getiren tüketicinin yolda geçir-
diği zaman bile önemli olacaktır.    

“Toptancılar 
Açısından
Sıkıntıları”

25 Ocak 2013 tarihinde Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda yu-
murta sektörü temsilcileri ile bakan-
lık temsilcileri , 2008’de çıkan Türk 
Gıda Kodeksi Yumurta ve Yumurta 
Ürünleri Tebliği’ni ve sektörün sorun-
larını konuştular. Tebliğin soğuk zin-
cirden dolayı yaşattığı , depolanması 
, taşınması ve satışı sürecinde sıkıntı-
lar sektörün daralmasına neden olu-

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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ALMANYA - BONN
24.01.2013

FRANSA - PARİS
23.10.2012

FRANSA - PARİS
23.01.2012

İNGİLTERE - LONDRA
04.01.2013

yor. İstanbul Mega Center’da bulu-
nan yumurta üretici ve satıcıları bir 
araya gelerek konuyla ilgili bir birlik 
kurma kararı aldılar. Yumurta birile-
rinin tekeline alınamayacak diyorlar.

“Tebliğ Yeniden 
Düzenleniyor”

 
Geçtiğimiz günlerde bakkallarda 

yumurta satılamayacağına dair çıkan 
haberlerle ilgili İstanbul Bakkallar 
Odası ( İSTBAKO ) başkanı İsmail 
KESKİN , ‘yanlış bilinen bir konu 
var. Bakkallarımız yumurta satabilir 
, satmaktadır. Bizim özellikle ifade 
etmeye çalıştığımız konu yumurtanın 
saklama ve depolanması ile ilgili teb-
liğde yer alan +5 ile +12 C° şartı-
nın ve cezasının esnafımız açısından 
büyük problem yaşatacağıdır. Bu 
şartın uygulanmaması halinde yetkili 
makamlarca kesilecek 12.800.- TL. 
tutarındaki cezayı kaldırabilecek bir 
esnafımız bulunmamaktadır. Esnafı-
mız kendi sofrasında bulundurmadığı 
, kendi ailesine yedirmediği yumurta-
yı satmaz. Ayrıca bakkallar yumur-
tayı haftalık satabileceği şekilde alır 
ve satar. Yani taze alır , taze satar. 
Yumurta için önemli olanda tazelik 
değeridir. Sektörün birçok temsilcisi 
de bu konuyu savunmaktadır. Avru-
pa’da yumurtanın açıkta , soğutmasız 
raflarda satıldığını gördük. Bakanlık-
la yaptığımız görüşmeler neticesinde 
tebliğin yeniden düzenleneceği görü-
şü netleşti. Ayrıca tüketici yumurta-
yı tek tek almak istiyorsa alabilsin. 
Vatandaş neden yumurtayı  10’lu , 
20’li , 30’lu paketler halinde almak 
zorunda bırakılıyor.’dedi.

“Tüketici
Yumurtaya
Nasıl Bakıyor?”

Tüketici yumurtayı sağlıklı bir şe-
kilde evine götürmek ister. Sokakta 
vatandaşa sorulduğunda yumurtadan 
bu güne kadar zehirlenme yaşanma-
dığı ortaya çıkıyor. Ayrıca yumurta-
nın adet bazında alınamaması dar ge-
lirli aileler içinde sıkıntı teşkil ediyor.

... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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Bizim evin arkasında tutulurdu 
dünyanın en kıymetli havyarını 
sunan balık, morina (mersin 

balığı). Karadeniz’de yaşayan mersin  
balıkları   yumurtlamak için Kızılır-
mak’dan içeri girmeye çalışırlarken, 
yakalanırdı.

Dev balıklardı mübarekler.
Ben diyeyim 100 kg., siz deyin 

200…
Vallahi avcı palavrası değil, 

1.500 kiloluk morina var tarihte.
Kuyruğu bile Karadeniz illerini 

beslemeye yeterdi (bu biraz avcı işi 
oldu) Simsiyah, pırıl pırıl bir havyar 
çıkardı içinden.Güzelce işlenip, kutu-
lanır, doğru yurt dışına giderdi.

Geçen gün bir marketin balık re-
yonunda gördüm. Bilenler bilir, hav-
yar (siyah) kutusu tipiktir. Baktım, 
Rusça ve kril harflerinin takliti ingi-
lizce chaviar yazıyor kapakda. Bir de 

“Bakkalı, manavı, kasabı, sü-
permarkete karşı korumak 
lazım.Semt pazarlarını kullanmak, pazarcı es-
nafıyla dostluk kurmak lazım.Hijyen, reklam, 
ambalaj illizyonuna teslim olmamak lazım.

Direnmek Lazım
Sunay Demircan

mersin balığı resmi. Altında da, “ori-
ginal product of Russia” yazmışlar.

Karadenizde mersin balıklarını 
bitirdik şükürler olsun. Ruslar, Aze-
riler ve İranlılar uyanıklık yaptılar, 
Hazar Denizi’nde balığı yakalayıp 
ameliyatla yumurtasını alıp, balığı 
geri bıraktılar.

Biz Türk usulu çalıştık, balığı da, 
yumurtayı da yedik. (Hatta yumurtla-
ma erginliğine gelmemiş balıkları da 
yedik).

Kavanozdan gördüğüm kadarıyla 
siyah inci taneleri parlıyor, tıpkı hav-
yar.

Satıcıya sordum,“bu mersin balı-
ğı havyarı mı?”,“evet abi” dedi.

“Neden ucuz?” “Rusya’dan geli-
yor abi, Hazar havyarı”.

Kavanozun altındaki etiketi de 
okumalı. Derin bilgiler var orada.

İçindekiler: okyanus balık bulyo-

nu (uskumru); tuz, zeytin yağı; pektin 
E211, sodyum benzoat E202, Potas-
yum Sorbat, Doğal renk E153. Muh-
teşem, değil mi?

Sen uskumruyu al, parçala, minik 
toplar yap, siyaha boya, koruyucu 
kimyasallarla harmanla ve elaleme 
“doğala özdeş havyar” diye kakala. 
Satan adamın haberi yok.

Baktım markette zencefilli gazoz 
da var, ithal etmiş büyüklerimiz, sa-
ğolsunlar. İçinde zencefil var mı? 
Yok. Aroması da, rengi de yapay. 
Ama kendisi doğala özdeş.

Bizim bir çiçekçi var, serada ka-
ranfil ve gül yetiştiriyor.

Satmadan önce üstlerine koku sı-
kıyor. Doğala özdeş gül!

Zavallı bülbül!
Kayseri’nin en ünlü mantıcısına 

götürdüler,
Kayseri’de bir yer. ‘Yer’ demek 

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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doğru değil, entegre tesis mübarek.
Bir kapıdan 80 kilo giren, diğer kapı-
dan 100 kilo çıkıyor. “En iyi Kayseri 
mantısı burada”

Aldım iki kutu, eve getirdim koy-
dum dondurucuya.

Bir ay sonra yemeğe kalktık, bak-
tık mantı acılaşmış.

Niye ki? Et mi bozuldu?
Etin bozulması mümkün değil, 

çünkü et yerine soya kıyması kullanı-
yorlar, içinde et olan mantı neredeyse 
kalmadı.

Acılık içindeki azot gazından ge-
liyor.

Raf ömrü uzasın diye paketlenme 
aşamasında azotu basmışlar mantı-
ya.  

Doğala özdeş!
Bir bilgi daha: O, mantının raf 

ömrü uzasın diye içine konan azot 
gazı zamanla gıda zehirlemesine yol 
açıyor.

Bunların hepsi doğayla özdeş gaz-
lar. Onlara “gıda gazı” diyorlar.

Azot gazı da,   oksijen de    is-
tenmeyen durumlarda inert atmosfer 
oluşturarak gıdaların kısa sürede bo-
zulmasını önlüyor.

Mesela, taze etlere de oksijen gazı 
veriyorlar ki, hep taze, kıpkırmızı gö-
rünsün raflarda. Yasal bunlar, girin 
internete “gıda gazı” diye yazın, gö-
rün neler yediğinizi.

Markete üzüm gelmiş. Kırmızı, 
iri, dipdiri şeyler.

Erik gibiler maşallah!
- Nereden geliyor bunlar? Şi-

li’den.
-Şili mi? Evet!
-  Kaç gündür buradalar?
- 3-5 gün oldu.

Düşünün, Şili’nin bir köyünde top-
luyorlar bunları.

Uzun yolculuklar sonunda bizim 
kasabaya kadar geliyor.

Bir süre bizim manavda bekliyor. 
Alıyorsun eve getiriyorsun, evde de 
3-5 gün daha, bana mısın demiyor. 
Hala kütür kütür.

İyi ama, nasıl? Şahane şeyler var, 
adına ilaç diyorlar.

Üzümlere     verilen     bu         ilaç-
lardan birinin etiketindeki faydaları 
sayalım mesela:

Dane büyüklüğünü arttırır, Dane 
ağrılığını arttırır, Dane şeklini daha 
düzgün olarak değiştirir,

Tam olgunlaşmadan daneye par-
lak sarı yeşil rengini verir,

Dayanıklı ve dirençli kabuk saye-
sinde hasat ve hasat sonrası olabile-
cek yaralanmalar en aza iner, hasta-
lıklara direnç katar,

Kullanım dozu yükseldiğinde sof-
ralık üzümlerde hasadı geciktirir.

Raf ömrü uzar.
Nedir bu?
- Sitokinin.
Büyüme hormonu.
Bakın şu şansa ki, sitokinin insan-

da da aynı işe yarıyor.
Sonra anneler şikayet ediyorlar 

“ee benim çocuk erken kıllanıyor!”
Bu dünya böyle hanım abla, sen 

üzümü alırken kıllanmazsan, çocuğun 
kıllanır.

Adana’da çiftçilerle çalışıyoruz.
Yaz güneşi altında soğutması ol-

mayan tankerle süt topluyorlar man-
dıralara. Şoföre soruyorum “bozul-
muyor mu bu sıcakta süt?”

“Abi, tankere iki bardak hidrojen 
peroksit döküyorum, akşama kadar 

bir şey olmuyor.”
Hidrojen peroksit dediği şey ka-

dınların saçlarının rengini açmak 
için kullandıkları bir kimyasal. Çok 
kötü değil, sadece canlıları öldürü-
yor. Süte koyunca bütün bakteriler 
ölüyor, geriye bozulacak bir şey de 
kalmıyor.  

Doğala özdeş süt!
Bu anlattıklarımın hepsi   yasal. 

Temel problem şu ki:
İnsan doğa ilişkisi değişti. İnsan 

yeni bir doğa kurgusu yaptı, kendini 
doğanın dışına aldı, doğayı alınır-sa-
tılır mal yaptı, sentetikleştirdi ve tü-
ketime sundu.

Hal böyle olunca, insan  kendinin 
doğal bir varlık olduğunu unuttu.

(beşer işte, unutacak elbet)
İnternetten pantalon, ayakkabı, 

peynir, arkadaş ve sevgili edinmeyi 
marifet bildi.

Optik kabloların sunduğu hayatı 
da hayat bildi.

insan artık bu Doğala özdeş!
Direnmek lazım.
Bakkalı, manavı, kasabı, süper-

markete karşı korumak lazım.
Semt pazarlarını kullanmak, pa-

zarcı esnafıyla dostluk kurmak lazım.
Hijyen, reklam, ambalaj illizyonu-

na teslim olmamak lazım.
 Bir de, son moda “doğal 

ürün  yöresel ürün pazarı” adıyla işin 
cılkını çıkartanlara karşı uyanık ol-
mak lazım.

Ama en önemlisi, ara sıra doğaya 
çıkıp, derin derin nefes almak lazım.

 

... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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Odalardan Haberler

Esnaf Odaları, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu hakkında bilgilendirmelere 
başladı
Esnaf odaları, ESBİR’in de desteğiyle üyelerini 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında bilgilendirmeye başladı

Önce ‘Bakkalım’ vardı...

Faik YILMAZ
İSTESOB Başkanı
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Odalardan Haberler

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 1 
Ocak 2013 tarihi itibariyle yürür-
lüğe girdi. Yasa uyarınca işletme-

lerin iş sağlığı uzmanları ile anlaşa-
rak risk denetimlerini yaptırmaları 
gerekiyor. 6331 sayılı İş Güvenliği 
Kanunu ve Yasası’nda yapılan deği-
şiklikle iş kazaları yaşanmadan önce 
önlem alınması amaçlanıyor. İnsan 
hayatına verilen değer neticesinde or-
taya çıkan yasa, işletmelere de bazı 
yükümlülükler getirdi. 

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği de iş yerleri için bü-
yük bir önem arz bu kanun hakkında 
esnafa ve esnaf odalarına yardımcı 
olmak amacıyla ESBİR’i kurdu. İŞ 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkın-
da bilgi almak isteyen odalar, iş yer-
leri ESBİR’in uzman kadrosundan 
danışmanlık hizmeti alıyor. 

ESBİR’in uzman kadrosu iş yeri 
hekimi Hasan Basri Arça, iş güven-
liği uzmanı, Bahadır Kamarat ve İs-
tanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi’nden emekli Gülümser Arça 
tarafından oluşuyor.

ESBİR’in yürüttüğü fiyat politi-
kası da, esnaf odaları maddi kolay-
lıklar sağlıyor. Fiyatlar, Çalışma Ba-
kanlığı’nın iş yerleri için belirlediği 
risk değerlendirme sınıfına ve çalışan 
sayısına göre belirleniyor. ESBİR’in 
İki kişi çalıştıran işyerleri için açıkla-
dığı miktar 150 ile 200 TL arasında.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, 
Türkiye’de hızlı bir değişim süreci ya-

şandığını belirtirken, değişen şartlara 
esnafın uyum sağlayabilmesi için eği-
tim seminerlerin çok önemli olduğunu 
belirtti. İş güvenliği yasası ile yeni 
bir döneme girildiğine dikkat çeken 
Yılmaz, yükümlülüklere bir an önce 
adapte olunması konusunda oda baş-
kanlarını uyardı.

İş yerimi hekimi ve aynı zaman-
da İSTESOB’da işyeri hekimliği ya-
pan Hasan Basri Arça, mevzuatlar 
hakkında bir bilgilendirme yaptı. 
Odaların üyelerine yönelik vereceği 
eğitimlere destek verebileceğini açık-
layan Arça, “Yasa gereği işletmeler 
ilk olarak risk değerlendirmesi yap-
maları gerekiyor. Bunu yapmayan 
işletmeler, ilk etapta 3 bin lira idari 
para cezası kesilecek. Risk değerlen-
dirmesi yapılamayan her ay için ise 4 
bin 500 lira para cezası kesilecek” 
diye konuştu.

 
Yasa, iş kazalarını ve meslek 

hastalıklarının önleme adına risk 
değerlendirmesi yapılmasını zorun-
lu hale getiriyor.  İş yerleri yapılan 
işin niteliğine göre tehlike sınıflarını 
ayrılıyor. Yapılacak değerlendirme-
ler neticesinde iş yerleri çok tehlikeli, 
tehlikeli, az tehlikeli olarak üç kap-
samdan biri içinde yer alacak.

Uzmanlar, kamu ve özel sektör 
gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun 
kapsamına alındığını belirtti. İşyer-
linde, iş güvenliği uzmanı ve iş sağlığı 
kurulu oluşturmanın zorunlu olduğu-
nu belirten uzmanlar, iş sağlığı ku-
rulu kurma zorunluluğunun 50 veya 
üzeri işçi çalıştıran işyerlerini kapsa-
dığını açıkladı.

Uzmanlar cezalar hakkında da 
bir bilgilendirme yaptı.  Cezalardan 
önemli sayılacak bazı hususlar şöy-
le sıralandı: İşverenin; belirlenen 
nitelikte iş güvenliği uzmanı görev-
lendirmemesi 5.390 TL; işverenin; 
büyük kaza önleme politika belgesi 
hazırlamaması takdirde 53.900 TL; 
İşverenin; güvenlik raporunu hazır-
layıp Bakanlığın değerlendirmesine 
sunmadan işyerini faaliyete geçirmesi 
halinde alacağı cezayı ise 86.240 TL 
olarak açıkladılar.

Yasa, çalışanların işyerlerindeki 
iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine 
aktif katılımı sağlanmasını öngörü-
yor. Çalışan kişiler belli bir eğitime 
tutulması ve görüşlerin alınması, iş-
yerlerine koordineli bir güvenlik ağı 
oluşturulması hedefleniyor.

... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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Künye - İçindekiler Önce ‘Bakkalım’ vardı...

KESKİN:
Esnafa destek olunmalı.İmkanlar Sunulmalı
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Oda’mızdan... ‘Bakkalım’ hep var olacak

Kadıköy’de 
Çalışma 
Saatlerine 
Belediye 
Sınırlaması

Kadıköy’de güvenlik sebebi ile 
belli güzergahlardaki işyerleri-
nin çalışma saatlerine belediye 

tarafından sınırlama getirildi. 
Kadıköy Belediyesi encümeninin 

22.01.2013 tarih ve 6/6 sayılı kararı 
ile Caferağa , Osmanağa ve Rasimpa-
şa mahallelerindeki bazı sokaklarda 
bulunan market , bakkal , büfe , ku-
ruyemiş ve tekel bayilerinin çalışma 
saatleri  22:00 ile sınırlandırıldı. Bu 
kararın sebebi sokaklarda , açık alan-
larda içki içenlerin olaylar çıkarıp 

mahalleliyi rahatsız etmesi. 
Bu durum esnaf açısından iş-

yerlerini kapatmaya kadar gidecek 
sorunlar getirecek gibi görünüyor. 
Esnaf belediyenin almış olduğu bu 
karardan rahatsız. Kadıköy Tarihi 
Çarşısı Kültür ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Ali GEÇGEL ‘esnafın çalış-
ma saatlerini sınırlamak işin kolayı. 
Yetkililerin güvenliği sağlamak konu-
sunda gayretleri olmalı. Hatta erken 
saatlerde kapatan esnafın geç saatle-

re kadar çalışması teşvik edilmeli. Bu 
suretle mahallelerde canlılık olacak 
ve sorunlar kendiliğinden ortadan 
kalkacaktır. ’dedi.

Konu ile ilgili İstanbul Bakkallar 
Odası ( İSTBAKO ) Başkanı İsmail 
KESKİN ‘Esnaf olduğu yerde güven-
lik için önemli bir unsurdur. Esnafın 
çalışma saatlerini sınırlamak o so-
kaklara daha fazla güvenlik getirme-
yecek , aksine karanlık ve güvensiz 
yerler olarak bilinecektir. dedi’

İşyeri açma ve çalışma saatlerin-
de yapılan bu sınırlamayla ilgili 
Kadıköy Belediye Başkanı Selami 

ÖZTÜRK’ü ziyaret eden İstanbul Bak-
kallar Odası (İSTBAKO) Başkanı İs-
mail KESKİN, esnafın sıkıntılı günler 
geçirdiğini, bu uygulamanın gideril-
mesi gerektiğini, hatta bu sokaklarda 
esnafın daha uzun süreli dükkanını 
açık tutması ve yeni esnafların bu ma-
hallerde iş yeri açması teşvik edilerek 
sorunun çözümü yoluna gidilmesinin 
uygun olacağını ifade etti. 

Konuya ilişkin Kadıköy Belediye 
Başkanı Selami ÖZTÜRK, ‘esnafı-
mızı bizde mağdur etmek istemeyiz. 
Ancak çalışma saatlerinin geriye çe-
kildiği bölgelerde halkın şikâyetleri 
oldu. Kapı önlerinde içki içerek sokak 
sakinlerini tedirgin edenler, kavga çı-
karanlar oldu.  Alt katlarda oturanlar 
evlerine demir parmaklık bile yaptır-
mış.

Tabi ki bu esnafımızın suçu değil. 
Ama bizimde bu işe bir çözüm bul-
mamız gerekiyor. Sonuçta her türlü 

tedbiri değerlendirerek bu kararı al-
dık. Problemi çözme adına aldığımız 
bu kararı sürece bağlı olarak kısa 
tutmaya çalışacağız. Esnafın çalışma 
saatlerinin geriye çekilmesini fırsat 
bilerek kapıya kadar içki ve sigara 
servisi yapanlar var. Tespitlerimizi 
yaptık. Bu fırsatçıları da takibe aldık.

Esnafımızın çalışma saatlerini 
mümkün olan en kısa zamanda uzat-
maya çalışacağız.’ dedi.  

Kadıköy Belediye 
Başkanı
ÖZTÜRK, “Kısa
Zamanda Çalışma 
Saatlerini Eski 
Haline Getirece-
ğiz.Yaşananların 
Farkındayız.”
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Haberler

Yenilikçi KOBİ sayısının artı-
rılması gerektiğini belirten 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanı Ergün, “KOBİ’ler için ‘Ölüm Va-
disi’ tehlikesinden söz ettiler. ‘Ölüm 
Vadisi’nden geçilebilir. Bunun için 
KOBİ’leri bilgilendirmek lazım. Kısa 
ömürlü olmamalı, küçük hastalıklar-
dan ölmemeli. Eskiden babalarımızın 
söylediği bir söz vardı: ‘Gerekirse 
ceketimi satıp, çocuklarımı okutu-
rum’ diye. Şimdi diyoruz ki, gerekirse 
ceketimizi satıp, Ar-Ge inovasyona 
destek olmalıyız. KOBİ’lerin de aynı 
şekilde Ar-Ge’ye destek vermesi gere-
kir. Bir de icatçı gençlerimiz var icra-
atçı değiller. İcatçılıkla icraatçılığın 
yan yana gelmesi lazım. Yoksa vadi-
den geçemezler” ifadelerini kullandı.

 “Üretim ayağını 
muhakkak bir su-
rette ciddiye al-
malıyız”…
 Ergün: “Krizin bize verdiği bir 
önemli mesaj, reel ekonominin ve 
özellikle sanayi üretimin ne kadar 
önemli olduğudur. Ekonomiyi finan-
sal spekülasyonlardan ve borsa oyun-
larından ibaret sanmak, hepimiz için 
bir felaket olabilir. Sanayi sektörü ve 
özellikle KOBİ’leri zayıf olan ülkele-
rin, kriz nedeniyle daha fazla hasar 
almaları bir tesadüf olmasa gerek. 
Dünyada sürdürülebilir bir ekonomik 
model oluşturmak için, işin üretim 
ayağını muhakkak bir surette ciddiye 
almalıyız.”
 Yeni krizlere karşı daha dirençli ol-
manın yolunun bilgi ve yenilik tabanlı 
ekonomiler oluşturmaktan geçtiğini 
belirten Ergün, EUREKA’nın bu açı-
dan çok değerli bir platform olduğunu 
vurguladı.
 Konferansta diğer konuşmacılardan 
AP Başkan Yardımcısı Alejo Vi-
dal-Quadras, AB istatistik kurumu 
Eurostat’ın verilerine göre Türki-
ye’nin son yıllarda yaptığı AR-GE atı-
lımının “göz alıcı” olduğunu belirtti.

“KOBİ’ler küçük hastalıklardan 
ölmemeli”

Bakan Ergün:

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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Eğitim - Kültür

Eğitim ve Kültür
Eğitim insanın hayatında isten-

dik hareketler meydana getirme 
sürecidir. Bu süreci ne kadar 

doğru, kazanımlı ve motivasyonlu kul-
lanabilirsek etkileri o derece kalıcı ve 
faydalı olur. İnsanoğlu kendisine lüt-
fedilen yaşama süresi içerisinde etra-
fındaki her canlı ile   iletişimli olmak 
durumundadır. Bu iletişimi sağlıklı 
bir şekilde sürdürebilmeyi öncelikle 
insan olma erdemini ön planda tutma-
sı ile başarılabilir. Bu sonuca ulaşmak 
da insanın eğitimle kazandıklarının 
yansıması olarak kabul edilir.
 

Milletler tarih boyunca sahip ol-
dukları anlayışları hâkim oldukları 
coğrafyalarda etkin kılmak için ve 
kendilerinden sonra gelecek nesille-
rine de bunu bir sermaye olarak bı-
rakmak adına  eğitim/öğretim     fa-
aliyetlerini çok önemsemişler, okullar 
açmışlar öğreticiler yetiştirmişlerdir. 
Her toplum kendi özelliklerine uygun 
tarzda eğitim faaliyetleri içerisinde 
bulunmuştur. Yazının icadından son-
raki süreçte bu alanda gayretli olan 
toplumların dünya da etkin olduğunu 
bilmekteyiz. Zamanla yarış haline ge-
len bu etkinlikler günümüz toplumla-
rının medeniyet seviyesini belirlemiş-
tir.

Bu gün bilginin üretimi ve payla-
şımı çalışmaları son sürat devam et-
mektedir. Baş   döndürücü bir  hızla 
değişen  bilgi  üretimi onu      üreten 

toplumların en önemli sermayesini 
oluşturmaktadır. Çünkü bilgi tıpkı 
ilaç tabletleri gibi paketlenip ticari 
amaçlı olarak dünyanın her yöresin-
deki ve her seviyedeki insana ulaştı-
rılabilmektedir. Bilginin pazarlan-
ması ve paylaşımı anlamını taşıyan 
bu çalışmalarda eğitim alanında ileri 
gitmiş ülkeler akıllarını sermaye ha-
line getirmeyi başarmışlardır. Bunu 
başaramayan toplumlar ise başarılı 
olanların pazarı olmaktan kurtulama-
maktadırlar.

 
Bilginin temsil ettiği teknoloji 

pazarlanırken, üretildiği ülkeden tü-
ketildiği ülkeye giderken kendi kül-
türü ile gitmektedir. Yani, teknolojiyi 
kullanmak her ne kadar hayatın her 
cephemsinde kolaylıklar sağlamak-
taysa da  teknoloji  kültürü ile      gir-
diğinden   kullanan    toplumlar için 
yıkıcı etkileri de olabilmektedir. Me-
sela İnternet’i kullananlar onun sağ-
ladığı kolaylıklardan yararlandıkları 
gibi, onun getirdiği müstehcenlik, sa-
nal kumar, teknoloji bağımlılığı gibi 
tehditlere de maruz kalmaktadırlar. 
Bunu önleyebilecek henüz teknolojik 
bir gelişim sağlanamamıştır. 

Teknolojinin getirdiği tehlikeler-
den toplumlar ve milletler ancak ken-
di kültürlerini eğitim yoluyla kendi 
nesillerine anlatmak ve kavratmakla 
korunabilirler. Bu çok önemli bir ça-
lışmadır. Bu bakımdan eğitim bilim-

cilerin en önemli görevi bir taraftan 
teknolojinin bütün imkânlarından 
toplumlarını    yararlandırırken, diğer 
taraftanda onlara kendi; milli, insani 
ve İslami özelliklerini kavratarak bu 
tehditlere karşı korunmalarını sağla-
malıdırlar.  

 
Unutulmamalıdır ki; milletlerin 

var olma mücadelesi bu alandaki ça-
lışmaları ile yakından ilgili olacaktır.

Hasan SUİÇMEZ 
Tarihçi-Yazar

... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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Eğitim - Kültür

Her geçen gün her şeyin değiştiği, 
bilgi çağı diye adlandırdığımız 
içinde yaşadığımız çağda genç-

lerimizi bu çağı algılayacak şekilde 
yetiştirme zorunluluğumuz eğitimi en 
öncelikli sorunlarımızdan biri haline 
getirmek-  tedir.       
 

Eğitim sorununu çözebildiğimiz öl-
çüde iyi yetiştirdiğimiz insanlar vası-
tasıyla var olan yada olabilecek diğer 
sorunlarımızın da çözümü kolaylaşa-
caktır.

 
Eğitimin temel amaçlarından biri, 

genç kuşaklara kültürel değerlerimizi 
aktarmaktır. Teknoloji ağırlıklı bir 
toplumda kültürel değerler ister iste-
mez teknoloji ağırlıklı bir boyut ka-
zanmaktadır.

 
Günümüzde bilim, teknoloji, en-

düstri ve insan kaynakları arasında 

çok sıkı ilişkiler vardır. Bilimsel ça-
lışmalar teknolojiyi yönlendirmekte, 
teknoloji de toplumsal çevrenin en-
düstrinin ve iş gücünün yapısını değiş-
tirmektedir.

İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda 
teknoloji ve endüstri, toplum kültürü-
nün ayrılmaz bir parçası haline gel-
miştir. Ülkelerin kalkınmışlık düzeyini 
belirlemek için kullanılan ölçütler ara-
sında önemli bir yeri olan teknoloji, 
beraberinde nitelikli insan gücünün de 
bulunması gerçeğini ortaya çıkarmak-
tadır. 

 
Teknolojinin hızla değişerek kar-

maşık bir hal alması bireyin toplumsal 
sorumluluklarını yerine getirmesini  
güçleştirmekte,  onun sahip olduğu   
değerleri de etkilemektedir. Teknolo-
jinin tutsağı olmamak  için, onu yön-
lendirecek insanlar yetiştirmek eğiti-

min en önemli görevleri arasında yer 
almaktadır.Eğitim, insanı çevresiyle 
uyumlu kılarak verimli ve üretken 
yapmanın bir aracıdır. Bilim ve tek-
nolojideki çok hızlı değişmeler, eğitim 
sistemlerinin de yeniden yapılanmasını 
zorunlu hale getirmektedir.

 
Bu amaçla Milli  Eğitim Bakanlığı 

tarafından çok sayıda projenin üretilip 
uygulamaya konulduğunu görmekte-
yiz. Böylece eğitimde kalite ve verim 
artışı sağlamaya çalışılırken, diğer 
yandan yetişen gençlerimizin bilgiye 
ulaşması, bilgiyi kullanması ve bilgiyi 
yayması yani çağı yakalama bakımın-
dan çok önemli adımlar atılmaktadır. 
Bu adımlardan biri de Mesleki ve Tek-
nik Eğitimi geliştirme projeleridir.

 
Mesleki ve teknik eğitimin ama-

cı, bir taraftan gençlere başarılı bir 
meslek yolu hazırlamak, diğer yandan 

Neden Mesleki ve
Teknik Eğitim?

Hami DORUL
Antalya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmek-
tir.

 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 

“Elbette milli dehamızı geliştirmek, 
hislerimizi layık olduğu dereceye çı-
karmak için yüksek meslek sahiple-
rini de yetiştireceğiz” diyerek daha 
1922’lerde mesleki eğitimin önemini 
vurgulamıştır.

 
Geçmiş yıllarda okullarda, mes-

lek kurslarında verilen bilgilerle el 
becerilerini geliştirmede sınırlı bilgi-
ler verilirken, bugün mesleki eğitim 
teknolojiyi kullanma temeline dayan-
maktadır. Böylece teknoloji anlayan, 
uygulayan bir uzman gibi düşünebilen 
insanlara duyulan ihtiyaç hızla art-
maktadır. Bu nedenle geçmiş yıllarda 
yapılan uygulamalardan farklılaşan 
mesleki eğitimin yeni bir bakış açısıy-
la ele alınması gerekmektedir. 

 
Mesleki eğitim; her hangi bir mes-

lek alanında o çevredeki işgücü kay-
nağı bakımından oluşan açığı kapat-
maya yönelik olmalı, açılacak meslek 
liselerinin meslek alan ve dalları se-
çilirken, mutlaka o çevrede yapılan 
işgücü analizleri sonucuna ve sektö-
rün isteği doğrultusunda hareket edil-
melidir. İhtiyaç karşılandıkça yeni 
işgücü ihtiyaçları için programların 
yeniden gözden geçirilmesi ve geliş-
tirilmesi gerekmektedir. Toplumdaki 
bireylerin ortak değerlerini geliştiren 
genel eğitimin yanında mesleki eği-
tim, ekonomik bölgelere ve yerel ih-

tiyaçlara göre sürekli değişim içinde 
olmalıdır.

Mesleki ve teknik eğitimin verimli 
olabilmesi için bu eğitimin verildiği 
insan gücü analizleri yapılmalı, istih-
dam imkanları devamlı araştırılmalı 
ve belirlenen ihtiyaçları karşılayacak 
şekilde sürekli geliştirilmelidir. Geliş-
mişlik düzeyi ne olursa olsun, bütün 
dünya ülkelerinde gençlerin istihda-
mı, mesleki ve teknik eğitimle sağ-
lanmaktadır. Ve bilinmelidir ki asıl 
sorun, işsizlik değil mesleksizlik ve 
nitelikli personel eksikliği sorunudur. 

Teknolojideki baş döndürücü ge-
lişmeler uluslar arası rekabeti artır-
makta, dünya pazarlarında en öne 
çıkmak için mal veya hizmet üreten 
işletmeler, yenilikleri çok yakından 

takip etmek ve yenikliklere uyum sağ-
lamak zorundadırlar. Mesleki ve tek-
nik eğitim okulları, işletmelerdeki bu 
hızlı değişmeye, eğitim ve donanım-
ları ile cevap verebilmek için; okul, 
işletme, sivil toplum kuruluşları ve 
meslek odalarının işbirliği yapmaları 
ve ortak çalışmaları zorunludur. 

 
Dünya ile rekabet edebilen, bir-

likte nefes alabilen lider ülke Türkiye 
gerçeğini ve 2023 vizyonunu yakala-
mada mesleki ve teknik eğitimin bü-
yük rolü olacağı unutulmamalıdır.

... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail KESKİN:

“Ekmeğimizi israf etme, 
tüketebileceğin kadar al. ”

İsraf etmek ülkemize ve kendimize 
zarar vermektir. Ekmek israf et-
mek inancımıza göre günah işle-

mektir.’ diyen İstanbul Bakkallar 
Odası ( İSTBAKO ) Başkanı İsmail 
KESKİN ,

Zengin fakir ayırımı yapılmadan 
herkesin ihtiyacı olan ekmek yeteri 
kadar alınmalı. Her gün bakkaldan 
aldığımız ekmeğin günde kaç adet 
tükettiğimizi bilmememiz mümkün 
değil. Ancak çeşitli zamanlarda bazı 
sebeplerden dolayı almış olduğumuz 
ekmeklerin kalması durumunda ek-
meğimizi buzdolabında saklayabil-
iriz. Tüketilmeyen bayat ekmekleri 
çorbalarda , bazı yemek çeşitler-
inde tüketebiliriz. Anadolu’da ek-
mek mantısı , ekmek makarnası gibi 
tatlılar bayat ekmekten yapıldığını 
hepimiz biliriz. Ekmek israfını önle-
mek emeğe , nimete saygı , ülkenin 
gelişmesine katkı demektir.

İsrafın  daha çok Büyükşehirlerde 
olduğunu görüyoruz. Dünyada bir çok 
insan açken , bir lokma ekmek bu-
lamazken ülkemizde ekmeğin çöpe 
atılmasını anlamak mümkün değil. 
İsraf edilene , atılana yazık. Ve de 
yapılan günahtır.

Keskin,  
“Kampanyaya   
Fiili Destek
Veriyoruz.”

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 
yetkilileri açıklamalarına göre Tür-
kiye’de  günlük 6 milyon, yılda da 
2.1 milyar ekmeğin israf edildiği , bu 
ekmeklere ödenen rakamın 1.5 mi-
lyar lirayı bulduğu belirtilmektedir. 
Sorumluluğumuz ve görevimiz gereği 
İstanbul Bakkallar Odası olarak bu 

kampanyaya katılıyoruz , destek veri-
yoruz. Önümüzdeki günlerde bu çalış-
mayla ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi 
ve ilgili kurumlarla çalışmalarımız 
olacaktır. Bu konuda herkesin sorum-
luluğunu hatırlatır , kurum ve birey 
olarak herkesin desteğini bekleriz. 
dedi.

“Ekmeği 
Bakkaldan Almak
İsrafı Önler.”

Fırıncıların   ‘ekmeği fırından 
almak israfı  önler sözüne   katıl-
madığını    ifade eden İstanbul Bak-
kallar Odası ( İSTBAKO )  Başkanı       
İsmail  KESKİN , ekmeği bakkaldan 
almak israfı önler. Bakkal vatandaşın 
olduğu her yerde var. Dolayısıyla ye-
terli miktarda , yeteceği kadar  almak 
her zaman mümkün. Buda tasarrufu
getirir, israfı önler.

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı 
Ekrem ERDEM:

“Esnaf Demek Biz Demek”
Esnaflık, elindeki kısıtlı sermaye-

sini, alnının teriyle ve bileğinin 
gücüyle birleştirmiş bir girişim-

cilik ruhudur. Esnafımız, toplumsal 
hayatımızın bir parçası, iktisadi ve 
sosyal yapımızın omurgasıdır. Ma-
halledeki bakkal amcamız, sanayi-
deki kaynakçımız, sokak başındaki 
kuruyemişçimizdir. Apartmandaki 
komşumuz,  semtimizdeki dostumuz, 
ya da en yakın akrabamızdır esnaf. 
Belki ağabeyimiz, belki de yıllardır 
hayatını bize adayan babalarımızdır.
 

Öyle ki esnaf demek aslında ‘biz’ 
demektir.  Esnaf örgütlenmeleri ise 
Ahilik geleneği ile zirveleşmiş, Hacı 
Bektaş-i Veli’nin telkinleri maddi ve 
manevi anlamda bir su gibi Anado-
lu’ya yıllardır akıp durmuştur.   Kendi 
bünyesinde çeşitli disiplinleri bulunan 
ve çalışma yaşamını iyi insan merkez-
li düzenleyen ahilik, yardımlaşmanın, 
kardeşliğin, ahlakın bir arada dem-
lendiği ocaklar olmuştur.  Ülkemizde 
491 meslek kolunda faaliyet göste-
ren 2 milyon civarında esnaf ve sa-
natkârımız bulunmaktadır. Esnaf ve 
sanatkârlarımızın en büyük sorunu 
ise rekabet güçlerinin düşük olması 

ve gelişmeleri takip edip uyum sağla-
yamamalarıdır. Bununla birlikte AK 
Parti olarak, üretim, istihdam ve kat-
ma değerin oluşturulmasında önemli 
katkılar sağlayan esnaf ve sanatkâr-
larımızın her daim arkasında olduk, 
olmaya da devam edeceğiz.

“Esnaf ve sa-
natkârlarımızın 
her daim arkasın-
da olduk, olmaya 
da devam edece-
ğiz.” 

Bu dönem içerisinde küçük esnafı-
mızın kredi üst limitini 5 bin TL.’den 
100.000 TL’ye çıkardık. 2002 Yılın-
da küçük esnaf kredilerinin toplamı 
153 Milyon iken, 2012 yılı itibariyle 
bunu 6,5 milyar’a çıkardık. Yine es-
naf kredilerinin faiz oranlarını yüzde 
47’lerden, yüzde 4’e düşürdük.  KOS-
GEB tarafından KOBİ’lere 2002-
2012 yılları arasında 512 milyon 

destek sağladık. KOSGEB İl müdür-
lüğü sayısını dönemimizde 24’den 
68’e çıkardık.

Yine esnaf ve sanatkârlarımızın 
rekabet gücünü artırmak ve kendileri-
ne sağlam bir zemin oluşturmak mak-
sadıyla,  Esnaf ve Sanatkârlar Deği-
şim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji 
Belgesi ve Eylem Planını hazırladık.  
Eylem planı 7 konu başlığı altında 
toplanıyor ve bu alanda hükümetimi-
zin çalışmaları devam ediyor. Bunları 
‘’kredi ve finansman şartlarının iyi-
leştirilmesi, vergi, istihdam ve diğer 
yükümlülüklerin azaltılması, eğitim 
ve danışmanlık hizmetlerinin gelişti-
rilmesi, yenilikçilik ve girişimciliğin 
geliştirilmesi, altyapı kümelenme ve 
ortaklık faaliyetlerinin desteklenme-
si, hukuki düzenlemelerin yapılması, 
esnaf ve sanatkârların AB program-
larından faydalanmasının sağlanma-
sı’’ olarak sıralayabiliriz. 

Bu eylem planımızın da bütün 
aşamalarıyla birlikte yürürlüğe gir-
mesi durumunda AK Parti dönemi-
nin, esnaflarımız için ‘muhteşem 
bir dönem’ olarak tarihe geçeceğine 
inanıyorum. Zira yaptıklarımız yapa-
caklarımızın en büyük referansıdır. 
Sadece esnaflarımızın değil toplumun 
bütün kesimlerinin sorunlarını çöz-
dük, çözmeye de devam ediyoruz. Yıl-
lardır kangren haline gelmiş yaralar 
AK Partiyle tedavi edildi.

“Türkiye hep 
birlikte güzel 
günlere doğru 

yol alacaktır.” 
Şimdi sağlıklı bir bünyeyle millet-

ler arenasında bütün gücümüzle ko-
şuyoruz. Ben eminim ki esnaflarımı, 
milletimizin kahir ekseriyeti gibi AK 
Parti’yle sürdürdükleri güçlü birlikte-
liği devam ettirecekler. 

... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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İSTBAKO EĞİTİM

İstanbul Bakkallar Odası bak-
kal esnafına verdiği eğitim 
seminerlerine Kadıköy’de start 

verdi. Kozyatağı Kültür Merkezi’n-
de yapılan seminerde üyelere İşyeri 
açma ve çalışma ruhsatları , ilçe ta-
rım müdürlüklerine kayıt , mesleki 
eğitim , gıda güvenliği ve hijyen ko-
nularında eğitimler verildi.

     
 

Kadıköy, 
Kozyatağı Kültür 
Merkezi
KESKİN,
Eğitim 
seminerlerine 
esnafımızın
ihtiyacı var.

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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SEMİNERLERİ
İstanbul Bakkallar Oda-

sı     (İSTBAKO)    başkanı   İsmail                  
KESKİN , Avrupa yakasında birkaç 
ilçede daha eğitim semineri verilerek 
devam edileceğini belirtti. KESKİN , 
eğitime katılan kurum temsilcilerinin 
bakkal esnafına çok faydalı bilgiler 
verdiğini ve eğitimin sohbet havasın-
da geçtiğinden çok verimli olduğunu 
aktardı.Çağımızın en önemli konula-
rından biri iletişim. Biz bu eğitimlerle 
mümkün olduğu kadar iletişimin art-
masına çalışıyoruz. 

Fatih, Ali Emiri 
Kültür Merkezi

KESKİN,
Eğitim 
seminerlerimiz 
düzenli olarak
devam edecektir.

... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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İş yerinden  ayrılamayan esnaf 
çalışmayan bir yapı görse de , bu 
eğitimlere katıldığında gerçekte ku-
rumun neler yaptığını anlayabiliyor 
, görebiliyor. Bu nedenle eğitimlere 
bütün esnafımızın azami oranda ka-
tılım sağlaması gerektiğini ve bunu 
beklediklerini söyledi.Kurum temsil-
cilerine de çağrıda bulunan İsmail 
KESKİN esnafımızın ne zor şartlarda 
çalıştığını herkes biliyor. Hemen her 
ailede bir esnaf bulunuyor. Esnafın 
durumunun bilinmemesi söz konusu 
olamaz. 

Mecidiyeköy,
Kültür Merkezi

KESKİN,
Bu toplantılar
kurumların
sorunlarımızı
anlamasına 
yardımcı oluyor.

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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Esnafa bu zor günlerinde kurum 
ve kurum temsilcilerinin de gereken 
hassasiyeti göstermesi gerekli. Esnaf 
yorgun , yükü çok. Sırtımızdaki yükü 
azaltan , yardımcı olan herkese , her 
kuruma minnettarız dedi.

Bakkal esnafı ile dertleşen İST-
BAKO başkanı İsmail KESKİN sor-
mak istediğiniz ne varsa bize burada 
istediğiniz şekilde sorun. Bizi seçtiniz 
,güvendiniz. Güveninize layık olmaya 
her zaman çalışacağız. Eğitim semi-
nerlerine esnafımızın ihtiyacı var.

Pendik,
Mehmet Akif
Ersoy
Kültür Merkezi

KESKİN,
Hijyen esnafımız 
için önemli

... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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Yapmış olduğumuz eğitim semi-
nerlerine esnafımızın yoğun katılımı 
bizleri memnun etti. Bu ilgi eğitimle-
rin verimli geçmesini sağladı. Esnafı-
mızın katkısı ve desteği tam.

Her    bölgede   hijyen   eğitimi  
yapmamıza rağmen çeşitli nedenler-
le eğitimlere katılamayan esnafımız 
için değerlendirmeler yapılıyor. Ka-
tılamayanlar mağdur edilmeyecektir. 

Toplum sağlığı ve esnafın başarısı 
hijyeni bilmekten geçiyor. Hijyen es-
nafımız açısından önemli. Sattığımız 
ürünlerin sağlık açısından tehlike 
oluşturmasını kabul edemeyiz.

Avcılar,
Barış Manço 
Kültür Merkezi

KESKİN,
Eğitimlerimizde 
bize destek veren 
TAPDK ve ekibi-
ne teşekkürler.

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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Kurumlar eğitimler sayesinde so-
runlardan, esnafımız ise sorunlarla  
ilgili yapılan çalışmalardan haberdar 
olmaktadır.

İstanbul Bakkallar Odası (İSTBA-
KO) olarak esnafımızın sorunlarıyla 
ilgili her türlü çalışmayı yapıyor. Çö-
zümü konusunda kurum ve yetkililer-
le çalışıyoruz.

Esnafımızın bizlere vermiş olduğu 
destek ve güvene layık olmaya gayret 
ediyoruz.

İstanbul Bakkallar Odası (İST-
BAKO) eğitime önem veriyor. Eğitim 
çalışmalarımız devam edecektir.

Fatih, Ali Emiri
Kültür Merkezi

KESKİN,
Çalışmalarımızda
desteğini al-
dığımız Tarım İl 
Müdürümüze ve 
ekibine 
teşekkürler.

... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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49 Yıllık Bir Başarı Öyküsü

1952 yılında teşvikiye’de 30 lira 
maaşla bakkallığa çırak olarak 
başlayan Cemal Aksoy birkaç yıl 

bu şekilde çalışma hayatına devam 
etti. Askerlik için çalışma hayatına 
ara verdi. Aklı bakkallıkta olan Ce-
mal Bey askerden geldikten sonra 
yanında çalıştığı bakkalın sahibi ta-
rafından yapılan teklifle 20.000 lira-
ya ayda 1.000 lira ödemek şartıyla 
bakkal sahibi oldu. O tarihlerde ayda 
1.000 lirayı nasıl öderim diye düşü-
nürken kendini mesleğin içerisinde 
buldu.  
 

1964 yılında, Nişantaşı’nda baş-
ka bir dükkana taşınan Aksoy kardeş-
ler çevrelerinde üniversiteli bakkal 
olarak nam saldılar. Müşterileri say-
gılı tutumlarından dolayı kendilerine 
bağlı kaldılar. 49 yıl meslek hayatı 
olan Cemal Bey yaşayan bir arşiv. 
Kendisi gibi bir çırakta yetiştiren 
Cemal Aksoy’un uzun yıllar ticaret 
yaptığı yerde çırağı bakkallığa devam 
etmekte. 

 
Geçmişini kendinden dinlediği-

miz Cemal AKSOY, “Bakkal güve-
nilir, sözüne itibar edilir insanlardır. 
Ürünlerde etiketin olmadığı, tartının 
namus olduğu   zamanlardan  bahse-
derken bir duasını da dile getiriyor. 
Allah’ım bana dükkanımın camlarına 
yazı yazmayı nasip etme dediğini ve 
müşterilerinin kendisine olan güveni-
ni hiçbir şeye değişmeyeceğini ifade 
ediyor. Müşterilerimizin kapılarına 
gider bir ihtiyaçları olup olmadığını 
sorar, kapılarına kadar servis ya-

pardık. Müşterilerimiz içinde bizim 
içinde özel zamanlardı. Sorulacak 
bir şey varsa bize sorulurdu. Emanet 
verilecekse bize verilirdi. Dükkanıma 
girenler oh be bir bakkal kokusu aldık 
dediler mi benim çok hoşuma giderdi.

“Bu meslek 
bana ideallerimi 
gerçekleştirmem 
için her fırsatı
sundu.”

 
Bakkallığı çok sevmiştim. Bana 

çok uygun bir meslekti çünkü insan-
larla sürekli iç içe, samimi bir hava-
daydık. Size güvenilmesi çok güzel 
bir şeydir. Bu meslek bana idealle-
rimi gerçekleştirmem için her fırsatı 
sundu. Çocuklarımı okuttum ve yetiş-
tirdim. Geçimimi sağladım. Çevrem-
de hep sevilen, güvenilen birisi oldum. 

 

Dükkanımda iş yapmak zevkliydi. 
Oturmak lügatımda yoktu. Kapımın 
önünü süpürür, ürünlerimi daima te-
miz tutardım. Her ürünü tek tek sile-
ceksin. Üstün körü silip geçmek yok. 
Kazandığımın farkına ancak böyle 
varabiliyordum. Hak ettiğimi       an-
cak    böyle        düşünüyordum.”dedi.

C.AKSOY, “İyiki bakkal mesleğini seçmişim”

... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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İŞVERENLER VE İŞ ARAYANLAR 
İŞKUR’U TERCİH EDİYOR
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2013 yılı Ocak-Nisan verileri 
açıklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme 
rakamları yüzde 63 artarken, işverenlerden alınan açık iş 
sayısı ise 400 bine yükseldi. 

İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret 
Yazıcı, hizmet kalitesi ve hizmet 
verilen kesimlerin sayısında yaşanan 

artışın Kurumun istatistiki verilerine 
de yansıdığını söyledi. 2013 yılının ilk 
dört ayına ilişkin verileri açıklayan Ya-
zıcı, “Geçen yılın aynı dönemine göre 
işe yerleştirme rakamlarında yüzde 63, 
özel sektör işe yerleştirme rakamların-
da ise yüzde 123.5 oranında artış sağ-
ladık.  Bu yılın Ocak-Nisan döneminde 
yaklaşık 250 bin vatandaşımızı iş sa-
hibi yaptık. İşe yerleştirmelerin yüzde 
91.4’ü özel sektör işyerlerinde gerçek-
leşti. İşe yerleştirilenlerin 70 bini ka-
dın, 14 bini ise engelli vatandaşlardan 
oluşuyor” dedi.

YAZICI: “İŞVE-
RENLER VE İŞ 
ARAYANLAR İŞ-
KUR’U TERCİH 
EDİYOR”

İŞKUR’da görevli 4 bin iş ve meslek 
danışmanının işverenlerle yakın diyalog 
içerisinde olduğunu belirten Yazıcı, iş 
yerlerine yapılan düzenli ziyaretlerin 
meyvelerini vermeye başladığına dik-

kat çekti. Yazıcı, özel sektör iş yerle-
rinden bu yılın Ocak-Nisan döneminde 
alınan açık iş sayısında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 126 artış sağla-
dıklarını kaydetti. Özel sektör işveren-
lerinin İŞKUR’dan talep ettiği eleman 
sayısının 400 bin olduğunu açıklayan 
Yazıcı, aynı dönemde 900 bin kişinin 
ise iş bulmak için Kuruma başvurduğu-
nu bildirdi.

Genel Müdür Yazıcı, Kuruma baş-
vuran vatandaşların sayısında geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 81’lik 
artış sağladıklarını söyleyerek “İşve-
renlerin ve iş arayanların Kurumumuzu 
tercih etmesi bizi memnun ediyor” ifa-
desini kullandı.

İŞKUR Genel Müdürü
Dr. Nusret YAZICI

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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Milletvekilleri Esnaf Sofrasında
Ak Parti Genel Başkan Yardım-

cısı ve Halkla İlişkiler Başkanı 
Salih Kapusuz, beraberinde 

milletvekilleri ile İstanbul Esnaf teş-
kilatının kahvaltısına katılıp
sorunları dinledi.
 

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği’nin (İSTESOB) dü-
zenlediği kahvaltılı toplantıda Birlik 
Başkanı Faik Yılmaz, çoğu yasal dü-
zenleme gerektiren bir sorunlar dos-
yasını Ak Parti Genel Başkanı Salih 
Kapusuz’a teslim etti.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz 
kahvaltı sonrası çıktığı kürsüden so-
runları tek tek sıralayarak aktardı.

 
Gelişen teknoloji ve alışverişte 

alışkanlıkların değişmesiyle esnaf sa-
natkarın sıkıntılı bir süreçten geçtiği-
ni belirten Yılmaz,  esnaf sanatkarı 
yaşatmak için vergi ve sosyal güven-
likte muafiyet uygulanmasını istedi.
Yılmaz bu maddeleri şöyle sıraladı:

a) Yeni işyeri açana en 
az 5 yıl süreyle sıfır vergi 
uygulaması.

b) 5 yıldan sonra kade-
meli bir şekilde vergi oran-
ları 

c) Vergi Usul Kanunu-

nun 176’ncı maddesindeki; 
birinci sınıf tüccar, ikinci 
sınıf tüccar ayrımına, esnaf 
ve sanatkâr ifadesi eklen-
meli.

 
d) İstihdamı artırmak 

ve kayıt dışı işçi çalıştırma-
yı önlemek için çalışanlara  
asgari ücretten stopaj uygu-
lanmalı.

e) Kayıt dışını önlemek 
için esnaf ve sanatkârın 
yanlarında çalışan işçiler-
den %15 oranında sosyal 
güvenlik primi alınmalı.

f) Üretime dayalı işyer-
lerinden elektrik ve doğal-
gaz kullanımlarında %50 
indirim yapılmalıdır.

Faik YILMAZ
İSTESOB Yön. Kur. Bşk.

TESK Başkan Vekili

Recai BERBER
AK Parti Manisa Milletvekili

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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 g) Esnaf ve sanatkâr-
lardan alınan sigorta pri-
mi azaltılmalı, emekliye 
ayrılmış olup da çalışmaya 
devam edenlerden kesilen 
sosyal güvenlik destek pri-
mi kaldırılmalıdır.     

Yılmaz  2005 yılında yanlışlar ve 
haksızlıklıklarla çıkan iki yasanın es-
naf sanatkarı nasıl mağdur ettiğini de 
örnekler vererek  anlattı.

Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre 

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
Meslek Kuruluşları Kanunu’nun, fi-
yat tarifelerini bağlı oldukları oda-
larca hazırlanıp, Birlik tarafından 
onandığını hükmederken 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanunu bu yet-
kiyi Belediye’ye vermekte . Bu çelişki 
esnafı mağdur etmekte bunun düzel-
tilmesi istenmekte.

İkinci önemli yasal yanlışlığın da 
esnafı ticaret odasına yönelttiğini be-
lirten Yılmaz şöyle devam etti:

“5362 sayılı Kanununa göre Si-
cile kayıt için ustalık belgesi ibrazı 

şart koşulmuştur.Yine 3308 sayılı 
Mesleki Eğitim Kanununun 30’uncu 
maddesine göre de ‘Ustalık belgesine 
sahip olanlar veya bunları işyerlerin-
de çalıştıran bağımsız işyeri açabilir’ 
denilmektedir. Ancak bu zorunlu-
luk 5174 sayılı TOBB Kanununun 
102’nci maddesinde ‘ustalık belgesi 
istenmez’ denilmek suretiyle düzen-
lenmiştir. 

 
Bu iki yasa maddesindeki farklı 

hükümler de  son 8 yıldır  bazı meslek 
gruplarında ’ustalık belgesi’ olma-
yanları ticaret odasına  yöneltmiştir. 
Bu da bizim odalarımızın üye sayıla-
rını oldukça düşürdü. Ustalık Belgesi 
olmalıdır. Aksi takdirde vasıfsız in-
sanların ürettiği mal ve hizmetleri ile 
yarım-yamalak tamiratla vatandaşa 
zarar verilmiş olunur. Çare ticaret 
siciline kayıtta da ustalık belgesi zo-
runlu kılınmalıdır. Böylece bir eşitsiz-
lik ve haksızlık da giderilmiş olur.” 

Sorunları dinleyen Ak Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz da 
sorunları dinlediğini ve bu çelişkilerin 
düzeltilmesi konusunda Başbakan’ın 
da onayını alarak düzeltme yoluna 
gidileceği müjdesini verdi.

Salih KAPUSUZ
AK Parti Genel Bşk. Yrd.

Ankara Millet Vekili

... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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“Bursa Bakkalım A.Ş. (BAKTAŞ) 
Birincilik Kürsüsünde”

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İda-
resi Başkanlığı’nın (KOSGEB) 

düzenlediği ve 1.108 firmanın katıl-
dığı “Türkiye Girişimcileri Ödülleri” 
yarışmasında Bursa Bakkalım Aş 
(BAKTAŞ) İşbirliği Güç birliği” pro-
jesiyle birinci seçildi.

“Bakkalın
Gururu Oldu”

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş-
kanlığı (KOSGEB) Türkiye genelinde 
ilkini düzenlediği “Türkiye 2012 Gi-
rişimcileri Ödülleri” yarışmasında  
Bursa Bakkalım AŞ. (BAKTAŞ), An-
kara, İzmir, Kocaeli ve Antalya, gibi 
illerdeki dev şirketleri geride bıraka-
rak birincilik kürsüsüne çıktı. 

“Devleri Geride 
Bıraktı”

Türkiye genelinde 1.108 firmanın 
katıldığı yarışmada Bursa Bakkalım 
AŞ  ilk aşamada 1.108 şirket ara-
sından 40 finalist arasında girmeyi 
başardı. Bursa Bakkalım AŞ (BAK-
TAŞ), Ankara Swiss Otel’de düzenle-
nen ödül törenin de birçoğu holding 
bünyesindeki güçlü ve etkili rakiple-
rini geride bırakarak kürsüye çıkmayı 
başardı.

“Başbakan’dan 
Ödül”

Bursa Bakkalım AŞ’nin fikir ve 
proje babası ve Bursa Bakkallar Es-
naf Odası Başkanı Muhammed Nuri 
Örs Ankara Swiss Otel’de gerçek-
leştirilen ödül töreninde, “Birincilik 
Ödülü”nü  Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden aldı. Bursa Bak-
kalım Aş (BAKTAŞ) Yönetim Kurulu 
Başkanı Muhammed Nuri Örs, “Bu 
ödül bizim için onur, Bakkal esnafı 
için gurur kaynağı olmuştur” dedi. 

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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AK Parti İl Başkanı Akay’a
Esnaf Teşekkürü
İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası 

Başkanı Emin Bağcı ile Türkiye 
Lokantacılar ve Pastacılar Fede-

rasyonu Başkanı Aykut Yenice, Gıda 
ve Yem Kanunu’na bağlı bir yönetme-
lik değişiminde verdiği destek için AK 
Parti İzmir İl Başkanı Ömer Cihat 
Akay’a teşekkür ziyareti yaptı.

Ziyarette konuşan Bağcı, Türkiye 
genelindeki 550 bin gıda işyerinden 
kayda tabi olanların Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’ndan almak 
zorunda olduğu işletme kayıt belgesi 
ile onaya tabi olanların aldığı işletme 
onay belgesi için bakanlığa verilmesi 
gereken işyeri açma ve çalışma ruh-
satının, bundan böyle müracaat sı-
rasında istenmeyeceğini söyledi. Oda 
Başkanı Bağcı, “Bakkallar, en küçük 
perakende gıda satan işletmelerdir. 
Aile şirketi olan bu işletmeler, çok az 
sermayeyle ticaretini sürdürmektedir. 
Hiç kimseye yük olmamaya çalışırlar.

 
Bakkallarımız, arada ufak tefek 

engellerle karşılaşıyor. Bu engellerin 
en önemlilerinden bir tanesi de pera-
kende gıda satan işletmelerde yeni 
kayıt numarası adı altında 5996 Sa-
yılı Gıda ve Hayvancılık Kanunu’na 
göre belediye ruhsatı istemeseydi. 
Geçmişte imar planlarımızın düzgün 
olmaması sebebiyle birçok esnafımı-
zın belediye ruhsatı yoktu. 

Halen faaliyetine devam eden bu 
esnafların işletme kayıt numarası al-
ması bu yasayla da imkansızdı. AK 
Parti İzmir İl Başkanı Ömer Cihat 
Akay ile görüşmelerimiz neticesinde 
bu konunun esnaflarımızı mağdur 
ettiğini ilettik. Sayın İl Başkanı bize 
çok yardımcı oldu ve bu konuyu An-
kara’ya taşıdı. Girişimleri neticesinde 
bu sorun çözüldü. İzmir’deki esnafla-
rımız kendisine minnettar.” dedi.

 
Mağduriyetlerinin önüne geçildi-

ğini ifade eden Yenice de, “Türkiye 
Lokantacılar ve Pastacılar Federas-
yonu olarak ülke genelindeki 100 bin 
kayıtlı esnafımız adına şükranları-
mızı dile getirmek istiyorum. 5996 
sayılı yasayı yürürlüğe sokan Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 

bu yanlıştan dönmesi çok ulvi bir dav-
ranış. Bu davranış, esnafın ö nünü de   
açmıştır.  

Feryadımızı Ankara’ya ileten AK 
Parti İl Başkanı Akay’a teşekkür edi-
yoruz.” şeklinde konuştu.

 
Esnafların probleminin çözülmüş 

olmasına sevindiklerini belirten Akay 
ise, “Bu konu bize ilk geldiği zaman 
yönetim kurulumuzda görev yapan 
gıda mühendisi bir arkadaşımıza gö-
rev verdik. Konuyu araştırması ve çö-
züm noktasında neler yapılabileceği 
konusunda rapor hazırlamasını iste-
dik. Yasanın küçük esnafa yansıma-
sını değerlendirdik ve arkadaşımızın 
hazırladığı raporu Ankara’ya götür-
dük. İncelemeler sonucu Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı, 5996 sayılı 
düzenlemeyi geri çekti. Sayın Baka-
nımız ve bürokratlarına teşekkür edi-
yorum. Biz her zaman esnafımızın ve 
İzmirlilerin yanındayız.” dedi. 

... ‘Bakkalım’ hep var olacak

Emin BAĞCI
İzmir Bakkallar ve Bayiler 

Odası Başkanı

Aykut Yenice
Türkiye Lokantacılar

Pastacılar Federasyon Başkanı
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Esnaf ve Sanatkarlar ülkemizde 
yalnızca ticari bir fonksiyona 
sahip değil aynı zamanda tarihi 

bir misyona sahiptirler. Millet olarak 
içine sürüklendiğimiz en bunalımlı dö-
nemlerde bile sosyal patlamaları ön-
leyen bir istikrar abidesi oluşturmuş-
lardır. Her türlü şiddetin, terörün ve 
bölücü faaliyetlerin önünde en büyük 
engel olan Türk esnaf ve sanatkarları 
bu özelliği ile toplumun diğer kesimle-
rine örnek olmaktadırlar.

“Türk esnaf ve sanatkarı 21. yüz-
yıla     gelişmiş    ülkelerdeki   meslek-
taşlarına  nazaran    birçok  problem-
le birlikte girmiştir.” Özellikle uzun 
yıllardır uygulanan yanlış ekonomik 
politikalar esnaf-sanatkar ve küçük 
işletmelere çok büyük zarar vermiştir. 
Bu politikalar özelliklede doğu illerini 
ciddi, boyutlarda etkilemektedir.Erzu-
rum lu esnaf ve sanatkarlarımız her 
geçen gün maddi anlamda kaybetmek-
te işyeri kapatanların sayısı giderek 
artmaktadır.

“Esnaf ve sanat-
karların karşılaş-
tıkları en önemli 
sorunlardan biri 
finansmandır.” 

Esnaf ve sanatkarlar genelde ol-
dukça küçük biz öz sermaye ile iş 
hayatına atılırlar. Finans kesiminden 
kaynak sağlama konusunda da bir-
çok ülkedeki meslektaşlarına oranla 
şansızdırlar. Ülkemizde sıfır riskle 
çalışan ve elini taşın altına koymayan 
bankacılık sistemi, özellikle de özel 
sektör bankaları, esnaf-sanatkar ve 
KOBİ’lere kredi vermekte hiç de istek-
li değildir. Bu sebeple ekonomik dur-
gunluktan en çok etkilenen kesim her 
zaman esnaf ve sanatkarlar olmuştur.

Finans kesimi bir tarafa işletmele-
re verilen  devlet  teşviklerinde,    ge-
lişmiş  ülkelerin      aksine,      ülkemiz-
de  esnaf ve   sanatkarlar  hep  ihmal   
edilmiştir.

Esnaf-sanatkar ve küçük işletme-
ler açısından değerlendirildiğinde, 
ülkemizdeki vergi sistemi oldukça 
karmaşıktır. Vergi olarak ödenen pa-
ralar da çok fazladır. Bugün esnaf ve 
sanatkarların vergi, fon, harç, katkı 
payı, aidat ve benzeri adı altındaki 
ödemekle yükümlü olduğu vergi sayısı 
çoktur. Bunlara vergi reformu, ek ver-
gi, yan vergi, peşin vergi, geçici vergi 
gibi isimlerle her yıl yenileri de eklen-
mektedir.

“Ülkemizde 
uygulanan Kat-
ma Değer Vergisi 
oranları da çok 
yüksektir.” 

Vergi oranlarının yüksekliği ve çe-
şitlerinin fazlalığı, mükellefleri vergi-
den kaçınmaya zorlamakta; bu durum 
daha çok vergi kaçakçılarının, uyanık 
kişilerin işine yaramaktadır.

Erzurum Bakkallar Odası Başkanı Ağa Güzelsoylar:

Esnaf ve Sanatkar 
Hükümet Politikaları ile 
Desteklenmeli

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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Çünkü yüzün üzerindeki vergi çe-
şidinin tahsilatını yapmak sanıldığı 
gibi kolay bir iş değildir.

Türkiye’de yasal boşluklar sebe-
biyle sayıları hızla artan hipermar-
ket, süpermarket ve zincir market 
türü büyük mağazalar, haksız reka-
bet uygulamaları sebebiyle bakkal ve 
bakkalların yanında kasap, manav, 
kuruyemişçi, şarküteri, konfeksiyon-
cu, ayakkabıcı, tatlıcı-pastacı, kırta-
siyeci ve benzeri 70’e yakın meslek 
grubunda faaliyet gösteren yüz bin-
lerce esnafı tehdit etmektedir.

Bu nedenle, gelişmiş ülkeler es-
nafla haksız rekabet yapan, tüketim 
çılgınlığına sebep olan süpermarket, 
hipermarket türü büyük mağazaların 
şehir merkezlerine kurulmasını engel-
lemişlerdir. Türkiye’de ise uzun yıl-
lardan beri tam tersi yapılmış, yıllar-

ca devlet teşvikleri, hazine arazileri 
hep süpermarketlere verilmiş, süper-
marketlerin yol, durak ve kaldırımla-
rı otopark olarak kullanmalarına göz 
yumulmuştur. 

“Avrupa’da şe-
hir merkezlerine 
kurulmak için 
izin alamayan 
süpermarketler 
de Türkiye’yi üs 
olarak seçmişler-
dir.”

Günümüzde gelişmiş ülkeler, tıpkı 
Ahilikte olduğu gibi, belli bir “plan” 
dahilinde piyasadaki kapasite değişik-
liklerini dikkate alarak işletmelerin 
açılmasını denetim altına almaktadır. 
Az gelişmiş ve bizim gibi kalkınmak-
ta olan ülkelerde ise devletin çağdaş 
bir şehircilik politika, plan ve uygu-
laması yoktur. Böyle olunca da giri-
şimcilerin önemli bir bölümü kuruluş 
aşamasında planlama çalışmalarına 
gereken önemi vermemektedir. Do-
layısıyla komşusu ya da birileri bir 
yatırım yapmış ve başarılı olmuşsa, 
herkes onu izlemekte ve aynı tür işlet-
meyle sisteme katılmaktadır.

Esnafımızın problemleri tarafı-
mızdan her platform da dile getiril-
mekte fakat yıllardır bir çözüm bu-
lunamamaktadır. Kısaca özetlemeye 
çalıştığımız bu problemlerimizi çözü-
lebilmesi için gerekli adımların atıl-
ması gerektiği inancındayız. 

Polatlı Bakkallar Odası Başkanı Şuayip Deniz:

Başkan DENİZ, “2013 yılı her 
yıl olduğu gibi heyecanlı başla-
dı. İşimiz üyeye hizmet. TAPDK 

süre uzatımı İşlemlerin yapılabilme-
si için Ankara Bakkallar ve Bayiler 
Esnaf Odasına her hafta odamız ta-
rafından Satış Belgeleri götürülerek 
işlemlerin yapılması sağlanmıştır. 
 

Hiçbir üyemizi yormadan ve zor-
lamadan bu işlemleri gerçekleştirmiş 
durumdayız. Satış belgelerinin bu 
şekilde işleme alınması hem odamız 
hem de esnafımız açısından çok ko-
laylık sağlayan bir uygulama olmuş-
tur. Odamız tarafından üyelerine çok 
güzel bir hizmet sağlanmıştır. Her 
türlü bilgilendirme konusunda üyele-
rimize SMS aracılığı ile hatırlatma 
ve uyarılarda bulunmaktayız. 

Bankalar tarafından esnafımıza 
verilecek kredilerde de yol göster-
mekteyiz ve yardımcı olmaktayız. 
2013 yılından itibaren odamıza ait 
bir web sitesi kurarak esnafımızın 
resmi dairelere, bankalara, beledi-
yeye, Esnaf kefalet kooperatifine ve 
diğer başvuru yapabilecekleri kurum 
ve kuruluşlara ait bilgilerini bu site-

de görünmesini sağlayacağız. Ayrıca 
odamızdan beklentileri ile şikâyet, 
öneri ve taleplerini de iletebilecekleri 
bir yapı oluşturacağız. 

 
Odamız olarak üyelerimize her 

türlü kolaylığı ve hizmeti sağlamak 
için her zaman çalışmaktayız ve ça-
lışmaya da Allah’ın izniyle devam 
edeceğiz. Özellikle Bakkal esnafımı-

zın dükkânlarında bulunan gıda ürün-
lerinin temiz ve sağlık bilgisi kural-
larına uymalarını, müşterilerine karşı 
her zaman saygı ve sevgi ile iletişim 
kurmalarını, yapılacak denetimlerde 
düzenli bir Esnaf olma konusunda 
sağlam çıkmalarını istiyoruz.”

dedi. 

Bakkallarımız Sattıkları Ürünlere
Dikkat Etmeli

... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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S.S. Tokat Esnaf ve Sanatkar-
ları Odaları Birliği Mensupları  
Konut Yapı Kooperatifi Ahi Ev-

lerindeson kat çıkılarak kaba inşaatı 
tamamlanmıştır. Ahi Evleri İnşaatın-
da çalışan işçiler tarafından inşaatın 
kabasının bitimine işaret olarak gös-
terilen Şanlı Türk Bayrağımız asıla-
rak Kooperatif Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Bekçi, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Bekir Yurtbay ve  İhsan Tunç 
, Müteahhit  Alper Alptekin ve inşaat 
çalışanlarınında katıldığı Ahi Evleri 
şantiyesinde ikram yapılarak küçük 
bir kutlama yapıldı.

Günün anısına konuşma yapan 
Başkan Bekçi; Çağdaş mimarisi ve 
son teknoloji inşaat sistemleriyle, 
30.000 m2 üzerine inşa edilen Ahi 
Evleri  3 Blok, 154  Daire’den oluşu-
yor.  Burası bir  yaşam alanı olarak 

Ahi Evleri İnşaatı 
Sona Yaklaşıyor

Önce ‘Bakkalım’ vardı...

dizayn edildi. Oyun alanları, çocuk 
bahçeleri, spor salonları, kafeteryala-
rın, yeşilliğin içerisinde güvenlikli bir 
site  olacak. Bu anlayış ve mantalite 
de burası gerçekleştirilen ilk yaşam 
alanı olacak. Konutlarımız modern 
iç mimarisiyle  göz doldurmaktadır. 

Geniş balkon avantajı ile yaşam 
kalitenizi artırmaktadır. Yerler la-
minat parke, ıslak hacimler 1.sınıf 
seramik kaplıdır. Her dairede ısı ve 
ses yalıtımlı PVC doğrama ve ısı cam 
bulunmaktadır. Dış kapılar da çelik 
kapı ve iç kapılarda dekoratif ahşap 
kaplama kapılar kullanılmaktadır. 
Her şey Sizin konfor ve güvenliğiniz 
için hazırlanmıştır.

Konutlarımızda yangın güvenlik 
sistemleri mevcuttur.Son deprem yö-
netmeliği paralelinde gerekli zemin 

etüdleri yapılarak depreme dayanıklı 
olarak inşa edilmekte olup;ses ve ısı 
yalıtımları yapılmaktadır.Ayrıca 24 
saat güvenlik ve tüm dairelerimizde 
uydu ve kablolu yayınlara uygun tv 
sistemi bulunmaktadır.

 
Çocuk oyun alanları, basketbol 

sahası,tenis kortu,yürüyüş yolları,süs 
havuzları ve site içerisinde tüm ihti-
yaçlarınıza cevap verebilecek mar-
keti, yüzme havuzu, sauna,fitness 
salonu, kreş, kafeterya, bay-bayan 
kuaför, düğün salonu ile birlikte  tüm 
sosyal olanakları sizlere sunuyoruz.
İnşaatımız da bugün itibariyle son 
katı atılarak kabası bitmiş, iç işleri-
nin ise ortalama yüzde ellisi tamam-
lanmıştır. 
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Van Bakkal ve Manavlar Odası 
Başkanı İsa Berge, başlatılan 
sürecin 30 yıldır hasretle bek-

lenen bir süreç olduğunu ifade ede-
rek, yönetim kurulu ve oda üyeleri ile 
birlikte gönülden destek verdiklerini 
söyledi. 
 

İsa Berge, çatışmalı dönemden 
dolayı ülkenin 50 yıl geriye gittiğin 
belirtti. Kimsenin bu dönemde ka-
zanmadığını kaybedenin yine halkın, 
ülkenin olduğunu anlatan Berge, “30 
yıldır hasretle, özlemle beklediğimiz 
bir süreci yakaladık. 

Birbirini öldüren, katleden değil, 
birbirini seven, sayan ve anlayan bir 
döneme doğru yol alıyoruz. Bir toplu-
mun huzuru, refahı o toplum içerisin-
deki farklılıkların birbirlerine taham-
mül etmeleriyle sağlanır. Yıllardır bu 
ülkede rant elde etmek için uğraşan-
ların ellerini vicdanlarına koyarak 
Allah’a hesap vereceklerini unutma-
malıdırlar. Biz güçlü bir aile, güçlü 
bir toplum ve güçlü bir ülke olmak 
istiyorsak bu adımlara da kademe ka-
deme gideceğiz. Artık dağlarımızda 
çiçeklerin açmasını bekliyoruz. Do-
ğu’suyla, Batı’sıyla bir bütün olmak 
istiyoruz. 

Van Bakkallar Odası Başkanı İsa Berge:

Dağlarımızda Artık Çiçek  
Açsın

“Artık anneleri-
mizin ağlamaları-
nı istemiyoruz.” 
 

Son 10 yıllık döneme baktığı-
mızda ise istikrarlı bir ekonomi ve 
istikrarlı bir siyaset yakaladık. Bunu 
biz sivil toplum örgütleri çok iyi gör-

mekteyiz. Bu sürece tarihi bilen, geç-
mişini bilen herkesin katkı sunması 
gerekiyor. Artık akan kan durmalı. 
Birbirini anlayan birbirini taşıyan bir 
toplum oluşturmak zorundayız. Ülke-
mizin güzel insanlarının hep birlikte 
rahat ve huzurlu bir döneme adım 
atmalarının zamanı çoktan geçiyor. 
Bu yüzden bu süreci sabote etmek is-
teyenlere fırsat vermeden emin adım-
larla bu yolda hep birlikte yürümeli-
yiz” dedi. 

S.S. Tokat Esnaf ve Sanatkarla-
rı Odaları Birliği Mensupları  Konut 
Yapı Kooperatifi Ahi Evleri proje-
mize yoğun ilgi gösteren hemşehri-
lerime; başta şahsım olmak üzere 
yönetim kurulum ve müteahhit firma 
adına gönülden teşekkür ediyor, önü-
müzdeki günlerde  Ahi Evleri ikinci 
ve üçüncü etap projelerimizinde ola-
cağının müjdesini buradan vermek 
istiyorum ayrıca  kabası tamamlanan 
inşaatımızın değerli üyelerimize ha-
yırlı uğurlu olmasını diliyorum.”dedi.

... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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Zonguldak Bakkallar ve Tekel 
Bayileri Esnaf Odası Başkanı 
Şükür Küçükali bakkal esnafının 

sıkıntılarını dile getirerek “Kredi kartı 
satışı bizde pek fazla olmaz. Kartlar 
çalışmıyor, borcundan ötürü. Zongul-
dak emekli şehridir. Hiçbir emekli 
maaşını tam almaz. Çünkü bankalara 
borçlanmış, banka otomatik kesiyor. 
Esnaf zaten devamlı ekside giriyor. 
Marketler yasası çıkmadığı müddet-
çe bu işler düzelmez. Bizim istediği-
miz şu: Avrupa Birliği Standartları 
neyi gerektiriyorsa, biz onu istiyoruz. 
Nedir o? Sabah 10’da açar market, 
akşam 7’de kapar. Pazar günleri tatil 
yapar, Haksız rekabet yoktur. Bizim 
marketlerimizde haksız rekabet çok”-
dedi.

Küçükali,
“Gece Bekçiliği 
Yapıyoruz”

“Eskiden bir koli sigara alıyorduk, 
şimdi bir karton alıyoruz. Piyasada 
alışveriş düşüyor. 10 sene önce 600 
ekmek satardım, şimdi 100 ekmek 
satılıyor. Mahallelerdeki bakkallarda 
bakkaliye çeşidi yok! Neden yok? Kü-
çük market zincirleri mahallere kadar 
girdi. Bir de şu var: Mahalleli kendi 
esnafına sahip çıkmıyor, markete gi-
diyor. Servis araçları haksız rekabete 
neden oluyor. Bunlar müşteriyi alıp 
mahallesine, neredeyse kapısına kadar 
götürüyor. Hem taksiciye, hem mini-
büsçüye, hem de mahalledeki esnafa 
zarar veriyor. Bunlar hep esnafı biti-
ren şeyler. Bu servis işi de kanunsuz-
dur. Taşıma yapacak araçlar taksi ve 
minibüstür” diyor.

 

Başkan Küçükali,
“Bakkalına Sahip 
Çık”

Mahalleliden yana bağrı yanık 
Şükür’ün: “ Düğünü olur, davetiyesi-
ni bana getirir. Bir çeyrek altın tak-
mazsam darılır bana. Marketten kim-
se gelir mi ona? Kim tanır onu? Sarı 
çizmeli Mehmet Ağa! Ama biz her 
zaman buradayız. Eskiden gece bek-
çileri vardı, geceleri düdük öttürdü. 
Biz bakkallar gece bekçiliği yapıyo-
ruz. Gece 12’e kadar açığız. Onun içi 
mahalleliye sesleniyorum: Bakkalına 
sahip çık!”

Odalardan

“Marketler Yasası Neden
Çıkmaz?”

Zonguldak Bakkallar Odası Başkanı Şükür Küçükali:

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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Marketlerde fiyat aldatmacası

Etikette 
başka 
öderken 
başka
fiyat

Reyonda düşük fiyattan gösteri-
len ürün kasada daha yüksek fiyat-
tan satılıyor. Müşteri fişe bakıp fi-
yatı takip ederse, aradaki fark çoğu 
zaman müşteriye iade ediliyor. On-
larca kalem ürün arasında tüketici-
lerin gözünden kaçan fiyat farkı ise 
doğrudan marketin kasasına gidiyor. 

 
İsmini açıklamak istemeyen bir 

tüketici yine ismini vermediği bir 
zincir markette yaşadığı olayı şöyle 
özetledi: “Raftan bir paket toz pu-
ding aldım. Etikette 1.35 TL yazı-
yordu. Kasadan fişi alıp kontrol et-
tiğimde benden 2.99 TL aldıklarını 
gördüm. Danışmadaki yetkiliyle re-
yona gittik. 

Fiyat 1.35’ti. Yetkili bazen böy-
le hatalar olduğunu söyledi. Ben de 
aradaki farkı talep ettim. Ürünü 
iade edebileceğimi, farkı ödemeye-
ceklerini söyledi. Üstelik beni eti-
ketlerin yerini değiştirmekle suçla-
dılar. Marketlerin hepsi aynı hatayı 

yapıyor.” diyerek genelleme yapmak 
yanlış olur.

 
Ancak çok sayıda tüketici böyle 

bir durumla karşılaştığına vurgu ya-
pıyor.

 
Tüketicilerin ürünleri alırken 

daha  uyanık ve dikkatli olmaları 
gerekiyor. 

... ‘Bakkalım’ hep var olacak

“Çok sayıda
tüketici böyle
bir durumla kar-
şılaştığına vurgu
yapıyor.”
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İstanbul Milli Piyango Bayileri 
Esnaf Odası Başkanı Sn.Ahmet 
YAZICI Milli Piyango İdaresinin 

özelleştirilmesi ile ilgili basında çıkan 
haberler ve gelişmeler üzerine açıkla-
malarda bulundu. 
 

Milli Piyango bayileri, yıllardan 
beri verdikleri hizmetler ile idare ile 
bütünleşmiş, toplumda idareye karşı 
duyulan güven duygusunun gelişimin-
de çok büyük katkıları olmuştur. Bi-
linmelidir ki bu biletleri sokaklarda 
satmaya çalışan Seyyar Milli Piyan-
go bayileri çok zor şartlar altında ve 
cüzi karlarla çalışmaktadırlar. 

 
Yapılacak olan özelleştirmede bu 

işin çilesini çeken seyyar milli piyan-
go bayilerimizin mevcut haklarının 
korunması, çalışma şartlarının ve ka-
zançlarının arttırılmasının sağlanma-
sı gerektiğini düşünüyoruz. 

 
Özelleştirme süresi başladığından 

beri bizimle hareket eden ve destek-
lerini bizlerden esirgemeyen TESK 
Başkan Vekili Sn.Faik  YILMAZ ve 
TESK Genel Başkanı Sn.Bendevi PA-
LANDÖKEN’e  teşekkürleri bir borç 
biliriz. 

 

“Sokakların Beyaz şapkalı 
Bekçileri Milli Piyango 
Bayileri”

Bizler oda yöneticileri olarak yo-
ğun bir çalışma temposunun içine gir-
dik. Öncelikle TESK genel sekreteri 
Sn. Naci SULKALAR ile Genel Mer-
kezde görüşmeler yaptık.. Nelerin 
yapılması gerektiği, bu süreçten üye-
lerimiz zarar görmeden nasıl hareket 
edilmesi ile ilgili görüş alışverişinde 
bulunuldu. Buradan çıkan en çarpıcı 
sonuç kendimizi anlatabileceğimiz 
bir rapor oluşturulması gerekliliğiy-
di. Bu raporun, konu ile ilgili uzman 
kişiler tarafından yazıya alınabilmesi 
için danışmanlık hizmeti alınmaya 
başlanılmıştır.

 
Türkiye deki diğer Milli piyan-

go Bayileri odaları ile ortak hareket 
etme kararı alınmış olup iletişimimiz 
sürmektedir. En son İzmir de bir isti-
şare toplantısı yapılmıştır. CHP İzmir 
milletvekili Sn. Mehmet Ali SUSAM 
İle İzmir Esnaf Odaları Birliğinde 
görüşülmüş kendileri bu süreçte yanı-
mızda olduğunu ifade etmişlerdir.  

 
Bizler üyelerimizin ne istediğini 

çok iyi biliyoruz, mümkün olduğunca 
üyelerimizi yerlerinde ziyaret edip sı-
kıntılarını dinliyor ve nelerin olması 

gerektiğini ilgililere iletiyoruz.          

Seyyar Milli Piyango Bayileri, 
Milli Piyango İdaresinin kendilerine 
verdikleri yaka kartı  ve resmi ruh-
satlarla esnaf hüviyetindedirler. Yani 
onlar devletin resmi sicilli esnafıdır-
lar.  

Ülkemizde her yıl meslek dalları 
azalmakta ve hatta yok olmaktadır. 
Milli piyango ile özdeşleşmiş olan so-
kakta beyaz şapkası ile şans dağıtan 
bu bayilerimizin haklarının Milli Pi-
yango İdaresi tarafından korunacağı-
na inancımız tamdır. 

Bundan önce olduğu gibi bundan 
sonra da bizden yardımlarını esirge-
meyen başta Genel Müdürümüz Sn. 
Recep BİÇER  olmak üzere Genel 
Müdür yardımcılarımız, Daire Baş-
kanlarımız, İstanbul Şube Müdürleri-
mize ve Milli Piyango İdaresinin tüm 
çalışanlarına  teşekkür ederiz. 

 
Bizim bayilerimizin en büyük sı-

kıntısı sermaye bulamamaktı. Bu 
sorunu da genel müdürlüğümüz ile 
yaptığımız çalışmalar sayesinde Mil-
li piyango idarelerine POS cihazları 

73 Yıllık Nostalji
Milli Piyango

Ahmet YAZICI
İstanbul Milli Piyango Bayileri

Odası Başkanı



55

Odalardan... ‘Bakkalım’ hep var olacak

Balıkesir Bakkallar ve Bayiler Esnaf
Odası 6. Meslek Eğitim Semineri

Balıkesir Bakkallar ve Ba-
yiler Esnaf Odası, üye-
lerinin hizmet kalitesini 

arttırmak ve işlerinde verimli 
çalışmalarını sağlamak ama-
cıyla mesleki eğitim semineri-
nin beşincisi Bakkallar Odası 
toplantı salonunda gerçekleş-
tirdi.
  

Katılımcılara müşteri ilişki-
leri, satın alma, stok yönetimi, 
ürün fiyatlama, satış, muhase-
be, hijyen, raf düzeni gibi ko-
nularda eğitim verildi. Ayrıca 
seminere katılanlara “Mesleki 
Eğitime Katılım Belgesi” ve-
rildi.

koydurarak çözdük. Artık her üyemiz 
kendine ait kredi kartları ile idareden 
milli piyango bileti ve hemen kazan 
bileti alabileceklerdir. Kredi kartı ol-
mayan Üyelerimize kolaylık sağlaya-
bileceğini düşündüğümüz bir çalışma-
yı da bazı bankalar ile yapmaktayız. 
Bütün üyelerimize her türlü alışveri-
şinde kullanabileceği bir ticari kart 
sahibi yapıyoruz. 

 
Buradan özellikle ev hanımlarına 

seslenmek istiyorum. Aile bütçesi-
ne ek bir katkı sağlamak açısından 
rahatlıkla yapabilecekleri zaman ve 
yer kısıtlaması olmadan kendi işle-
ri diyebilecekleri bir meslek dalıdır. 
Bununla ilgili odamıza başvurmaları 
halinde kendilerine her türlü yardıma 
hazır olduğumuzu belirtmek isterim. 

Unutulmamalıdır ki bayilerimiz 
çok zor şartlar altında yağmur  ça-
mur demeden evlerine ekmek götür-
meye çalışan küçük esnaf grubudur. 
Ancak topluca ürettikleri meblağ 
ülke ekonomisine, Türkiye’nin ta-
nıtımına, çocuk esirgeme kurumu-

na,Olimpiyat oyunlarına, Savunma 
sanayine Yüksek Öğrenim ve Yurtlar 
Kurumuna kaynak aktararak ülke-
mizin kalkınmasına önemli katkılar 
sağlamaktadır. Bunun gururu bizlere 
yetmektedir.Yukarıda saydığımız ku-
rumlara kaynak aktarılmasını sağla-
yan üyelerimize İstanbul Belediye 

birimlerinin daha duyarlı ve hoşgörü-
lü davranmalarını beklemekteyiz.   
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Bakkal Amca  “104” dedi.
Trabzon’da 2000 yılında başla-
tılan ve şu anda 104 şubeye ula-

şan Bizim Bakkal Projesi Türkiye’nin 
birçok iline örnek oldu.
 

Trabzon’da bakkalların, market 
ve zincir mağazalarla rekabet edebil-
mek amacıyla Bakkallar ve Sebzeciler 
Odası tarafından oluşturulan ve daha 
ucuza mal satabilmelerine imkân sağ-
layan ‘Bizim Bakkal’ projesi 104 şu-
beye ulaştı.

 
Trabzon’da Bakkallar ve Sebze-

ciler Esnaf Odası tarafından üyeleri 
için başlatılan Bakkalım A.Ş 2013 
yılında Giresun’un Eynesil İlçesi’ndeki 
şubeleriyle birlikte 104 şubeye ulaştı. 
2000 yılında kurulan Bakkalım A.Ş 
çay ve şeker ile başladığı ürünlerini 
8 bin çeşide kadar çıkardı. Projenin 
ilk ayağının 2000 yılında kendi üye-
leri için atıldığını belirten Trabzon’da 
Bakkallar ve Sebzeciler Esnaf Odası 
ile Bakkalım A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı Başaran Maraba, bakkal am-
canın marketleri yenmeye başladığını 
söyledi.

Son yıllarda Türkiye’de çoğalan 

büyük marketlerin bakkalları müşteri 
kaybına uğrattığını ifade eden

 Maraba, “2000 yılında Bakkallar 
A.Ş.’yi kurduk. O gün,  çay ve şeker 
gibi başladığımız projemize bugüne 
geldiğimizde 7-8 bin çeşide ulaştık. 
Şu an şirketimizde 7-8 bin çeşit ürü-
nümüz var. Bugün baktığımızda hede-
fimize ulaştığımızı görüyorum” dedi. 

Türkiye’nin hatta Bakanlığın bu 
projenin peşinde olduğunu kaydeden 
Maraba, “Biz bakkalımıza ne kadar 
çeşit arttırsak da bakkalımızın dışın-
dan bakıldığında eski gözüküyorsa bu-
nun pek bir faydası olmaz. Onun için 
bakkalımızı modern bir hale getirelim 
dedik ve tabela birlikteliğini sağlamak 
amacıyla Bizim Bakkal adı altındaki 
şubelerimizi kurduk ve her şubeye her 
ayın 15 ve 20 arasında insörtler yap-
maya başladık. 30-40 üründe indirime 
gitmeye başladık. 

 
Daha önce çay, şeker gibi ekmeğe, 

gazeteye kalmış bakkal arkadaşımız 
şu an kumanya vermeye başladılar.  
Bu proje, Türkiye’ye örnek bir proje 
olmuştur. 

Türkiye hatta Bakanlık bile bu 
projenin peşindedir. Son olarak Doğu 
Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan 
(DOKA) belli bir hibe aldık, yaptığımız 
proje kapsamında bu olayı bakkalları-
mıza yansıttık. Şu an itibariyle 104 
şubeye ulaştık. Şu an her açan bakka-
lımız da memnun bu durumdan. Müş-
teri de memnun. Buradaki amacımız 
marketlerden, zincir mağazalardan 
yapılan günlük alışveriş akşamüzeri 
bu şehirden çıkıyor. 

Bizim yaptığımız şekliyle beraber 
halkımıza iş düşüyor. Onlarında bak-
kala, küçük esnafa sahip çıkması ge-
rekiyor. Paranın bu şehirde kalması 
adına çünkü bu şehirde yaşıyoruz. Her 
gün iç içeyiz, iyi günde kötü günde 
beraberiz. Onun için bakkal esnafı-
na sahip çıkmalarını istiyoruz. Diğer 
bakkal arkadaşlarımızın da bu projeye 
katılmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Bizim Bakkal Projesi’nin Türki-
ye genelinde yayılmaya başladığını 
vurgulayan Maraba, sözlerine şunla-
rı ekledi: “Bakkal amca marketleri 
yenmeye çalışıyor, şu an an için yeni 
diyemeyiz. Bu projemiz Türkiye gene-

“Bakkalım 104” dedi
Trabzon Bakkallar Odası Başkanı Başaran  Maraba:

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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line yayılmaya başlıyor. Konfederas-
yonumuz bu olaya öncülük yaparsa 
Türkiye’de bir merkezini kurarsak o 
zaman kesinlikle yeneriz diyebiliyo-
rum. Bizim Bakkal şubeleri adı altın-
da bir artış oldu.

Şu anda toplam 104 şubemiz var 
ve her ay 2-3 şube daha ekliyoruz. 
Elimizde müracaatlar var onları de-
ğerlendiriyoruz. Biz bunu kendi üye-
lerimiz için düşündük ama daha son-
ra ilçelerimizden talep gelince Of’tan 
Beşikdüzü’ne kadar bütün ilçeleri-
mizde hatta Giresun’da, Eynesil’de 
bile şubemiz var. Biz küçük esnafla-
rın, bakkal esnaflarının yaşaması için 
elimizden gelen mücadeleyi verece-
ğiz. Bakkalımızın bu projeye katıl-
masını vatandaşımızın ise bu projeye 
sahip çıkmasını istiyoruz.” dedi.

Metin TERZİ

Metin Terzi: “İşimiz Es-
nafın İşi, İşimiz Esnafa 
Yardımcı Olmak”
1974 yılından itibaren gıda top-

tancılığı, 1984 yılından beri 
Trabzon Sebze ve Meyve Hali’n-

de sebze ve meyve komisyonculuğu 
yaptığını söyleyen Metin TERZİ,
  

“İşimiz esnafa destek olmak, in-
sanımıza yardımcı olmaktır. Bu gö-
rüş ve düşünceden hareketle uzun yıl-
lardır insanımızın hizmetinde olarak 
AK Parti Trabzon İl Yönetim Kurulu 

Üyeliği, Esnaf Kefalet Denetim 
Kurulu Başkanlığı, Trabzon Bakkal-
lar Odası Yönetim Kurulu Üyeliğinin 
yanında birçok sivil toplum kurulu-
şunda ve şirket idarelerinde bulun-
dum.

Ticaret yaparken zaman zaman 
kar yapmayı düşünsekte bir o kadar-
da çalışmalarımızda insana hizmet 
olduğu açıktır. Meyve ve sebze ko-
misyoncusu olarak bizimde bakkallar 
gibi veresiye defterimiz var.

 
Esnafın ve piyasanın yükünü biz-

ler taşırız.Veresiye defterimiz hep ka-
barıktır.Esnafın sıkıntılar yaşaması 
bizileride zaman zaman zora sokar.
Alacaklarımıza çizgi çektiğimiz çok 
olmuştur.” dedi.

... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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Basında Odamız Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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Basında Odamız... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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Uzm. Dr. Abdulkadir TABO
İstanbul Halk Sağlığı Müd. Yard.

Tütün dumanına maruz kalma, 
başkalarının içtikleri tütün ürü-
nünden soluduğumuz duman ya 

da  yanan bir sigara, puro, pipo vb. 
tütün ürünününden kaynaklanan du-
mandır.

Bu duman karışımı; formaldehit, 
siyanür, amonyak, karbonmonoksit, 
naftalin, kadmiyum (pil asidi) ve ase-
ton (oje çıkarıcı) gibi 4.000 kimyasal 
madde içerir.

Arsenik, benzen, vinil klörür gibi 
en az 40 tanesi kanserojen olan bu 
kimyasal karışımlar, tütün dumanın-
da, sigarayı içen kişinin doğrudan içi-
ne çektiği dumandan çok daha fazla 
bulunur.

Başkalarının tütün dumanına sa-
dece 30 dakika maruz kalması, uzun 
süreli sigara içiciliğinde ortaya çıkan-
larla aynı fiziksel etkileri ortaya çı-
karmakta ve sigara içmeyenlerde kalp 
hastalığı riskini artırmaktadır.

Tütün Dumanının Zararları, maruz 
kalma süresi uzadıkça kanser, amfi-
zem ve kalp hastalıkları gibi birçok 
hastalığa neden olmaktadır. Çocukla-
rın tütün dumanının zararlı etkilerine 
karşı çok daha hassas oldukları unu-
tulmamalıdır.

Başkalarının tütün dumanını solu-
maktan kaynaklanan kanser ölümleri-
nin oranı; asbest,radyoaktif nükleid, 
arsenik, benzen, vinil klorür, radyas-

yon, pestisid (tarım ilaçları), tehlikeli 
atıklar, içme suyunda bulunan kimya-
sallar, endüstriyel kimyasallar ve ma-
deni atıkların hepsinin toplamından 
kaynaklanan kanser ölümleri oranın-
dan daha fazladır.

Tütün Dumanının Maruziyet Özel-
likle Çocukları Tehdit Ettiğinden;

-Ani bebek ölümleri,
-Astım vakaları,
-Kulak enfeksiyonları,
-Solunum yolu enfeksiyonları her 

yıl artış göstermektedir.

Tütün tüm dünyada genellikle si-
gara olarak tüketilmektedir. Siga-
ra 4000’den fazla kimyasal madde 
içerdiğinden, dünyada yılda yaklaşık 
6 milyon kişi sigara kullanımı dola-
yısıyla ortaya çıkan hastalıklardan 
kaybedilmektedir. Ülkemizdeki tüm 
ölümlerin %23’ü sigaraya bağlı hasta-
lıklar sebebiyle olmaktadır. (100.000 
kişi / yıl)

Eğilimin böyle devam etmesi ha-
linde 2030 yılına gelindiğinde tütün 
kullanımı nedeniyle yıllık hayatını 
kaybedecek kişi sayısının 8 milyonu 
geçeceği hesaplanmaktadır.

Etkili yöntemlerin uygulamaya bir 
an önce konulmaması halinde, içinde 
bulunduğumuz yüzyılda bir milyar kişi 
sigara yüzünden ölecek olup ölümlerin 
yarısı orta yaşlarda gerçekleşecektir.

Dünyada 15 yaş üzeri nüfusta 1.2 

milyar kişi sigara kullanmaktadır. Bu 
rakam her 3 erişkinden biri anlamı-
na gelmektedir. Sigara kullananların 
yüzde 80’i gelişmekte olan ülkelerde 
yaşamaktadır.

4207 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren kişilerin ve 
gelecek nesillerin tütün ürünlerinin 
zararlarından, bunların alışkanlıkları-
nın, özendirici reklam, tanıtım ve teş-
vik kampanyalarından koruyucu tertip 
ve tedbirler alınmış,  herkesin temiz 
hava soluyabilmesini sağlamak, kişile-
rin sağlığının korunması, kapalı alan-
ların herkesin rahatça çalışabileceği 
ve ziyaret edebileceği dumansız hava 
sahası olmasını sağlamak için yapılan 
çalışmalar  neticesinde;

İlki 2008 yılında gerçekleştirilen 
Küresel Yetişkin Tütün Araştırması, 
2012 yılında tekrarlanmış olup, 2008 
ve 2012 yıllarının sonuçları karşılaş-
tırıldığında, Tütün ve Tütün Mamulü 
kullananların oranı;

15 yaş üzeri nüfusta % 31.3’ten 
%27.0’a,

Erkeklerde, %47.9’dan %41.4’e,
Kadınlarda ise % 15.2’den 

%13.1’e düşmüştür.

SİGARAYA
NE KADAR
BAĞIMLISINIZ?

TÜTÜN 
DUMANININ  
ZARARLARI
2030 yılına gelindiğinde tütün
kullanımı nedeniyle yıllık hayatını 
kaybedecek kişi sayısının 8 milyonu 
geçeceği hesaplanmaktadır.

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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KESKİN ‘İNSANLAR KENDİLERİNİ ÖLDÜRÜYOR’

İstanbul Valiliği İl Tütün Kurulu 
toplantısında denetim ekiplerinin 
çalışmaları ve eğitim çalışmala-

rının arttırılması konuları değerlen-
dirildi.

2012 yılında İstanbul’da  denetle-
me yapılan işletme sayısının 208.527 
olduğunu belirten İl Sağlık Müdür 
Yard. Mecit ALEMDAR  , ‘Kesilen 
ceza tutarının 502.899 TL olduğunu 
ifade etti. Denetim ekibinin yetersiz 
sayıda olmasından dolayı denetim-
lerden kayda değer sonuçlar elde edi-
lemediğini belirtti. Yapılan şikayet 
başvurularının 6.497 adet başvuru ile 
SABİM aracılığıyla yapıldığını ve bu 
sistemin kullanımının arttığını gös-
termektedir.’ dedi 

İl Tütün Kurulu üyesi, İSTBAKO 
Başkanı İsmail KESKİN  ‘sigara üre-
ticisi olan ülkelerde sigara tüketimi-

Dr. Arif GÜNDÜZ
Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı

Maddeler Şube Müdürü

1. Günün ilk sigarasını sabah 
uyandıktan ne kadar sonra içersiniz?

1. İlk 5 dakika içinde (3 puan)
2. 6-30 dakika içinde (2 puan)
3. 31-60 dakika içinde (1 puan)
4. 1 saatten sonra (0 puan)
2. Sigara içmenin yasak olduğu 

yerlerde sigara içmemek sizi zorlar 
mı?

1. Evet (1 puan)
2. Hayır (0 puan)
3.Ne zamanki sigaradan vazgeç-

mek sizin için daha zordur?
1. Sabah ilk içilen sigara (1 puan)
2. Diğer zamanlarda içilen sigara-

lar (0 puan)
4. Günde kaç adet sigara içiyor-

sunuz?
1. 31 ve daha fazla (3 puan)
2. 21-30 adet (2 puan)

3. 11-20 adet (1 puan)
4. 10 ve daha az (0 puan)
5. Sabahları günün diğer zaman-

larına göre daha fazla sigara içiyor 
musunuz?

1. Evet (1 puan)
2. Hayır (0 puan)
6. Yatacak kadar hasta olduğu-

nuzda da sigara içer misiniz?
1. Evet (1 puan)
2. Hayır (0 puan)

Sorulara verilen cevaplara göre 7 
ve üzerindeki puanlar, güçlü bağımlı-
lık belirtisi olarak değerlendirilir. Do-
layısıyla bu tür bağımlılıklarda psiko-
lojik desteğin yanı sıra hekiminizden 
tıbbi bir destek de alabilirsiniz.

Daima hatırlanması gereken hu-
sus

; sizin irade, inanç ve kararlılığı-
nızın sigarayı bırakmanızda en güçlü 
yardımcılarınız olduğudur.

Sağlık Bakanlığı ALO 171 Siga-
ra Bırakma Danışma Hattı sigarayı 
bırakmak isteyenlere destek olmak 
amacıyla 27 Ekim 2010’da kurul-
muştur.

Danışma hattına gelen çağrılar, 
sigara bırakma konusunda eğitim 
almış operatör aracılığı ile 7/24 
saat hizmet verecek şekilde karşılan-
maktadır. Gelen çağrıları karşılayan 
operatörler tarafından danışanlara 
sigaranın zararları hakkında bil-

gi aktarılmakta ve sigara kullanım 
alışkanlıklarını tespit etmeye yönelik 
bağımlılık değerlendirme ölçeği uy-
gulamaktadır. Yapılan değerlendir-
me sonucunda bağımlılık düzeylerine 
göre kişilere ya sigara bırakma planı 
yapılmakta ya da kişiler sigara bırak-
ma polikliniğine yönlendirilmektedir.

Sağlık Bakanlığı uhdesinde, üc-
retsiz olarak hizmet veren Sigara 
Bırakma Polikliniğine yönlendirilen 
kişiye, gerekli görüşme ve testler ya-
pıldıktan sonra, sigara bırakma yön-
temi belirlenir. (Psikolojik ve Farma-
kolojik Testler) sonucunda asgari 90 
dakika süreyle en az 5 görüşme ger-
çekleştirilir. Kişinin bırakma başarı 
durumu takip edilir, başarı durumu-
nun sürekliliğinin izlenmesi sağlanır.

Sigarayı kendi başına bırakanlar-
da uzun dönem başarı oranı yaklaşık 
yüzde 7 iken, Sigara Bırakma Polikli-
niklerinde farmakoterapi ve davranış 
tedavisinin uygulandığı, motivasyonel 
destek sağlanan olgularda başarı % 
15 – 30’a çıkmaktadır.

İlimiz genelinde, Haziran 2012 
tarihi itibariyle 33 hastanede 40 
Sigara Bırakma Polikliniği’nde 69 
hekim ve 54 sağlık personeli hizmet 
sunmaktadır.

... ‘Bakkalım’ hep var olacak

nin az olmasının manidar olduğunu 
belirtirken kobay olduğumuzu düşün-
memek mümkün değil. Halkımız ne 
kadar sigara yasaklarına tepki gös-
terse de sonuçta kamuoyu buna alıştı 
ve alışmaya devam ediyor. 

Artık sigara içenler kendini 2.sınıf 
vatandaş olarak görmeli. Ülkemizde 
bu kadar kaynak sigara konusunda 
uyarılara ayrılırken hala tütün ma-
mullerinin kullanımının yüksek sevi-
yelerde olması çok  üzücü.’dedi.
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Başkanlığını Sadık Karabal’ın 
yaptığı Çubuk’ta aktif üye sayısı 
300’e yaklaşan Çubuk Bakkal-

lar odası Mehmet Akif Ersoy Kültür 
Merkezinde toplantı düzenledi

Bakkallar fırınlardan rahatsız.
Başkanlığını Sadık Karabal’ın yaptığı 
Çubuk’ta aktif üye sayısı 300’e yakla-
şan Çubuk Bakkallar odası Mehmet 
Akif Ersoy Kültür Merkezinde toplantı 
düzenledi. 

 
İlk hedefi bakkallar olarak birbi-

rinin kuyusunu kazmak yerine birbi-
rine destek olmak ve ayakta kalmayı 
başarmak olarak hedefleyen bir birlik 
olduğunu belirterek bakkalların so-
runlarını dinledi.

“Bakkallar
Fırınlardan
Rahatsız.”

Bakkallar olarak en büyük sorun-
larının fırınların açtıkları ekmek büfe-
leri olduğunu belirttiler, ayrıca ekmek 
satan bir bakkalın ekmeği değiştirmek 
istediğinde başka bir fırından alama-
dığını, fırıncıların kendi aralarında 
anlaşıp bir fırının ekmek vermediği fı-
rına başka bir fırının ekmek vermeye-
ceğini ve bu şekilde bakkalların sıkıntı 
çektiğini belirttiler.

 

“Ekmeği
Ankara’ dan
Getirelim.”

 
Bakkalların fırıncılardan duy-

dukları rahatsızlıktan dolayı başkan 
Karabal’a “Ekmeği Ankara’daki fı-
rınlardan getirelim’’ önerisi üzerine 
Karabal; “Ankara’da ekmek Çu-
buk’tan 10 kuruş daha ucuzdur. Bunu 
belirttiğimizde Ankara’da rekabet var 

buradadamı olsun şeklinde tepkiler 
aldım. Dolayısıyla Ankara’dan ekmek 
getirmek taşıma su ile değirmen çevir-
meye benzer’’ şeklinde yanıt verdi.

 
Belediye ile yapılan görüşmeler-

den sonuç alamayan Bakkallar Odası, 
herkesin elini taşın altına koymasını 
istedi. Ortak çözümün kendi güçleri 
olduğunu belirten Karabal, kendi gü-
cümüz, birlikteliğimiz sayesinde ayak-
ta kalmayı başaracağız.” sözleriyle 
sıkıntılarını dile getirdi.

“Bakkal
Toplumda
Dengedir.”

Çubuk Bakkallar Odası Başkanı 
Sadık Karabal:

“Birlikteliği-
miz sayesinde 
ayakta
kalmayı
başaracağız.”

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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Özsoy: “Marketlerden 
değil, bakkaldan
alışveriş yapın!”

Kahramanmaraş Bakkallar, Bayiler 
ve Şekerciler Odası esnaflara hijyen 
eğitimi vermeye devam ediyor…

Kahramanmaraş Bakkallar, Ba-
yiler ve Şekerciler Odası Baş-
kanı Şeref Özsoy, Kahraman-

maraş’ta yaşayan insanların bakkal 
esnafına sahip çıkmasını isteyerek 
“Marketlerden değil, bakkaldan alış-
veriş yapın” çağrısında bulundu.

Bakkallar, Bayiler ve Şekerciler 
Odası Başkanlığı ile Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen hijyen eğitimleri devam 
ediyor. Kahramanmaraş Esnaf ve 

Sanatkarlar Odaları Birliği Salonun-
da yapılan hijyen eğitim çalışmasına 
Kahramanmaraş şehir merkezinde 
faaliyet gösteren bakkal, tekel bayii, 
şekerci, poşetçi, tarhanacı, yoğurtçu 
ve kantinci üye esnaflar katıldı.

 
Eğitim çalışmasının başlangıcında 

konuşan Bakkallar, Bayiler ve Şeker-
ciler Odası Başkanı Şeref Özsoy, ilk 
çalışmaya 730 esnafın katılıp belge 
aldığına dikkat çekerek “Kahraman-
maraş’taki bu çalışmalar Türkiye’ye 

örnek oluyor. 
“Bakkallar, hayatımızın bir par-

çasıdır. Mahallenin esnafı olan bak-
kal, zor günler yaşıyor. Büyük mar-
ketlere karşı adeta var olma savaşı 
veriyor. Mahalleli bakkalına sahip 
çıkmalıdır. Lütfen alış verişinizi mar-
ketlerden değil, mahalle bakkalından 
yapın. Bugün burada sizler hijyen eği-
timi alıyorsunuz. Lütfen bu eğitimin 
gereğini de yerine getirin. İşyeriniz 
de daha iyi şartlarda hizmet sunma-
lısınız.”

Verilen eğitimde, esnaflara işyeri 
ve kişisel hijyen kuralları, satış sıra-
sında dikkat edilecek hijyen kuralları, 
açık ve dondurulmuş gıdaların muha-
fazası, personelin hijyeni, dezenfek-
tasyon, ambalajsız satılan ürünlerde 
dikkat edilecek hususlar anlatıldı. 

 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-

dürlüğü uzmanları tarafından, temiz-
lik, hijyen, sanitasyon, dezenfeksiyon, 
gıda hijyeni, personel hijyeni, bir gıda 
işyerinin taşıması gereken asgari tek-
nik hijyenik koşullar, iyi hijyen uygu-
lamaları, gıda tehlikelerinin kontrolü 
ile işyerleri için iyi hijyen uygulama-
ları konularından eğitim verildi.  Uz-
manlar, gıda güvenilirliği açısından 
tüketicinin korunmasını sağlamak 
amacıyla gıda işletmecisinin, gıdanın 
birincil üretiminden son tüketiciye 
arzına kadar uyması gereken hijyen 
kurallarının önemine vurgu yaptı.

“Gıda hijyeni; herhangi bir gı-
danın temizliği ve tümüyle hastalık 
yapan etmenlerden arınmış olması 
demektir. Bir başka ifade ile yeni-
len gıdalar tüketen kişileri hasta et-
memelidir. Gıdalar bazı durumlarda 
sağlık için zararlı olabilir. Gıdalar 
çevrede bulunan mikroplarla kirlene-
bilir ve bunu tüketilmesi ile de insan-
ların hastalanmasına sebebiyet vere-
bilmektedir.

 

... ‘Bakkalım’ hep var olacak



64

Odalardan

Bapbacı: “Belgesi olmayan
ekmek satamayacak.”

Bakkal; hijyen, 
sağlıklı,
güleryüzlü ve 
çalışkan olmalı.

Isparta Bakkallar Odası başkanı Mehmet Ali Bapbacı, 
kentte ekmek satan bütün işyerlerine “hijyen eğitimi 
belgesi” alma  zorunluluğu getirildi.

Isparta Bakkallar ve Bayiler Oda-
sı başkanı Mehmet Ali Bapbacı, 
kentte ekmek satan bütün işyerle-

rine ‘ekmek satış belgesi alma’ zorun-
luluğu getirildiğini söyledi.

Isparta Bakkallar ve Bayiler 
Odası Başkanı Mehmet Ali Bapbacı, 
ekmek satışı yapan bütün işyerlerine 
ekmek satış belgesi alma zorunluluğu 
ile ilgili olarak basın toplantısı düzen-
ledi. Ekmek satış belgesi bulunmayan 
işyerlerinin ekmek satamayacağını 
belirten Başkan Bapbacı, bu neden-
le ekmek satan mükelleflere yönelik 
kurs düzenleyeceklerini kaydetti. Bel-
gesi bulunmayan esnafın ekmek sat-
ması halinde işletmeye cezai işlem uy-
gulanacağına dikkat çeken, “Belgesi 
olmayan ekmek satamayacak” dedi.

Yumurtanın artık soğuk hava de-
posu olmayan yerlerde satılmasının 
yasaklandığına da dikkat çeken Bap-
bacı, “Soğuk hava deposunu kurama-
yan bakkallarımız yumurta satama-
yacak. Yumurtaların buzdolabında 
saklanması ve muhafaza edilmesi ge-
rekmektedir. 

 
Esnaf arkadaşlarımızın mağdur 

olmaması için yumurtayı mümkün 
mertebe buzdolabında tutmalarını, 
cezai işlem görmemelerini hatırlat-
mak istiyorum” diye konuştu.

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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Adapazarı Bakkallar ve Bayi-
ler Esnaf Odası Başkanı Ah-
met Akdardağan, İş Güvenliği 

Kanunu çerçevesinde “İş Sağlığı ve 
Güvenliği” ve “Risk Değerlendirme 
Raporu Hazırlama” eğitimlerine baş-
ladıklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı tarafından hazırlanan 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürür-
lüğe girmesinin ardından Adapazarı 
Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Baş-
kanı Ahmet Akdardağan, “İş Sağlığı 
ve Güvenliği” ve “Risk Değerlendirme 
Raporu Hazırlama” eğitimlerine baş-
ladıklarını söyledi. 

Akdardağan, “Söz konusu kanu-

nun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve 
güvenliğinin sağlanması ve mevcut 
sağlık ve güvenlik şartlarının iyileş-
tirilmesi için işveren ve çalışanların 
görev, yetki ve sorumluluk, hak ve yü-
kümlülüklerini düzenlemektir. Kanun; 
çalışan istihdam etmeksizin kendi nam 
ve hesabına mal ve hizmet üretimi ya-
panlar hariç olmak üzere, kamu ve 
özel sektöre ait bütün işlere ve işyer-
lerine, bu işyerlerinin işverenleri ile 
işveren vekillerine, çırak ve stajyerler 
de dahil olmak üzere tüm çalışanları-
na faaliyet konularına bakılmaksızın 
uygulanacaktır” dedi.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu ve Yönetmelikler ile getirilen 
yükümlüklerin yerine getirilmemesi 
halinde idari para cezalarının uygu-

lanacağının ön görüldüğünü söyleyen 
Akdardağan, “Bu itibarla; Esnaf ve 
Sanatkârları Odaları Birliği, esnaf ve 
sanatkarlarımız ve yanlarında çalışan 
personellerine yönelik “İş Sağlığı ve 
Güvenliği” ve “Risk Değerlendirme 
Raporu Hazırlama” eğitimleri baş-
lamıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği kurs 
eğitimi kişi başı ücreti 15 TL ve Risk 
Değerlendirme Raporu Hazırlama iş-
yeri başına 50 TL olarak belirlenmiş-
tir. Başvuruda bulunacak üyelerimizin 
odamızda bulunan başvuru formlarını 
kendileri ve çalışanları için doldura-
cak ve çalışanlarının kimlik fotoko-
pileri ile 31 Mayıs 2013 Cuma günü 
mesai bitimine kadar odamıza müra-
caat etmeleri gerekmektedir” diyerek 
konuşmasına son verdi.

“İş Güvenliği
Eğitimlerine Başladık”  

Adapazarı Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı
Ahmet Akdardağan:

... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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Ekmek İsrafı Gençlerle
Önlenecek

Güngören Kaymakamlığı ve İlçe 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğü tarafından Kale Center AVM’de 
gerçekleştirilen ‘‘Ekmeğini İsraf 
Etme Kampanyası’’ ile ilgili etkinliğe 
Güngören Kaymakamı Zafer ORHAN, 
Güngören Belediye Başkanı Ş. Yücel 
KARAMAN, Güngören İlçe Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürü Erman 
KARAMAN, Güngören İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Abdullah NURKAN, 
İstanbul Bakkallar Odası ( İSTBAKO 
) Başkanı İsmail KESKİN, Güngören 
Bakkallar Odası Başkanı İdris KES-
KİNCİ, Güngören Birleşik Esnaf Oda-
sı Başkan Vekili Nezir KİNİN, Gün-
gören Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Hanifi ERÇETİN, İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğünden mühen-
dis Özgür ÜNLÜ katıldılar. 

Güngören Kaymakamlığı öncülü-
ğünde yapılan etkinlikte Bayat Ekmek 
ve Ekmek İsrafı konusunda yapılan 
çalışmalar sergilendi.  

“Katkı Veren 
Her Kuruma Te-
şekkür Ediyoruz”

Etkinlik açılış konuşmasını yapan, 
Güngören İlçe Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Erman KARAMAN,  
‘Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nin 
araştırmalarına göre Türkiye’de  gün-
lük 6 milyon, yılda da 2.1 milyar 
ekmeğin israf edildiği , bu ekmekle-
re ödenen rakamın 1.5 milyar lirayı 
bulduğunu ve bu konunun ne kadar 
önemli olduğunu anlatırken  bu etkin-
lik için ayrıca mesai harcayan , katkı 
sağlayan kurum ve kuruluş temsilcile-
rine teşekkür ediyoruz.’ dedi. 

“Bizim Bü-
tün Umudumuz 
Gençler”

Güngören Belediye Başkanı Ş. Yü-
cel KARAMAN, ‘ bugün burada gö-
rüyorum ki gençler çoğunlukta. Hepsi 
birer çalışma yapmışlar. Demek ki bu 
iş gençlerle filizlenecek, yürüyecek. 
Ekmek israfı bu işin sembolik tarafı. 
Aslında genel olarak israf gelişmekte 
olan ülkemize ve milletimize birçok 
zarar vermektedir.  Bu konu ile ilgili 
Milli Eğitime çok büyük iş düşmekte-
dir. Seminerler, tiyatro gösterileri ve 
çeşitli etkinlikler yaptılar , yapmaya 
devam edecekler. Okullarda yapılan 
çalışmalar bunun göstergesi. Emeği 
geçen herkese kurumumuz adına te-
şekkür ediyorum.’ dedi 

Güngören Halk Eğitim Merkezi 
önderliğinde hazırlanan halk oyunları 
gösterisi ile programa devam edildi. 

Erman KARAMAN
Güngören Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürü 
Ş. Yücel KARAMAN

Güngören Belediye Başkanı
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“Hala Ekmek 
İsrafı Anlayışı 
İçerisinde Olma-
mız Kabul Edile-
bilir Değil”

Güngören Kaymakamı Zafer OR-
HAN, ‘Bugün burada toplanma ne-
denimiz Başbakanlığımızın talimatı 
ile başlatılan ve yurt genelinde tüm 
kuruluşlarımızca yürütülen Ekmek 
İsrafına Son kampanyası etkinliği-
dir. Bizde Güngören ilçesi olarak bu 
kampanyanın içerisinde yer almak 
istedik. Dünya nüfusunun % 10’u aç-
lık içerisindeyken gerek dünyada ge-
rek ülkemizde, farklı oranlarda olsa 
dahi %10’ları bulan bazı ülkelerde 
%30’ları bulan ekmek israfı ger-
çekten kabul edilebilir bir şey değil. 
Ülkemizde bu israfın boyutları %6’yı 
buluyor. Bu parasal boyutunu bir ta-
rafa bıraktığımızda sosyal sorumlu-
luk açısından çok daha farklı bir önem 

taşıyor. Özellikle bizim inanç değerle-
rimiz israfı kesinlikle men ederken , 
komşusu açken kendisi tok yatmayı 
men ederken bizim hala ekmek israfı 
anlayışı içerisinde olmamız kesinlik-
le kabul edilebilir değil.İnşallah bu 
tür programlar sayesinde insanımıza 
, toplumumuza bu konuda gerekli 
mesajları vereceğiz. Ekmek israfına 
7’den 70’e hep birlikte dur diyeceğiz. 
Biz bunu sadece kamu kurumlarının 
bir sorunu olarak görmüyoruz. Bu 
yüzden yapılacak tüm etkinliklere 
vatandaşlarımızın katılımını istirham 
ediyorum. Bu programı düzenleyen 
İlçe Tarım Müdürlüğümüze , İlçe Be-
lediye Başkanımız ve ekibine , Esnaf 
Odalarına ayrıca teşekkür ediyorum.

“Yetersiz Bes-
lenme Nedeni İle 
Her Yıl 6 Milyon 
Çocuk Ölüyor”

Yetersiz beslenme nedeni ile her 
yıl 6 milyon çocuk ölüyor. Bu nedenle 
ekmeğimizi israf etmeyelim diyoruz.  
Program ilçenin çeşitli okullarından 
katılan öğrencilerin konunun öne-
mini anlatan yazı ve şiirlerle devam 
etti. Etkinliğin sonunda yapılan resim 
yarışmalarında dereceye giren öğren-
cilere, Güngören Kaymakamı Zafer 
ORHAN ve Güngören Belediye Baş-
kanı Ş. Yücel KARAMAN tarafından 
ödülleri takdim edildi. 

“Güngören 
Halk Eğitim Mer-
kezi Etkinliğin 
Öncülerinden”

Şair Nevzat YAZICI’nın ‘Ekmek 
İsrafı’ şiirini okuyan Sinem BAY-
RAKTAR, ‘Garibi doyuran bak kaç 
insan var, Biz bu hale nasıl geldik 
Allah’ım’ dizesiyle durumu gözler 
önüne serdi. Okullardan katılan tüm 
öğrenciler İstanbul Bakkallar Odası ( 
İSTBAKO )’nın yaptırmış olduğu ‘Ek-
meğini İsraf Etme’ sloganlı tişörtlerle 
gösteriler düzenlediler. Yapılan et-
kinliğe renk kattılar. Güngören Halk 
Eğitim Merkezi aşçılık kursiyerleri 
tarafından hazırlanan bayat ekmek-
lerle hazırlanan yemek ve tatlılar ka-
tılımcılara ikram edildi. 

Zafer ORHAN
Güngören Kaymakamı

İsmail KESKİN
İSTBAKO Başkanı
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Zeytin ve zeytinyağında 
yapılan hilelere dikkat!
Zeytinin raf ömrünün uzaması için ise antibiyotik 
kullanılıyor, rengi tekstil boyası ile karartılıyor

Gıdada yapılan sahtecilik sadece 
bal, yoğurt, peynir, sucuk,salam 
ve sosis ile sınırlı değil. Zeytin 

ve zeytinyağında da akıllara zarar 
sahtecilik yöntemleri uygulanıyor.

Zeytinyağına kanola, mısır veya 
ayçiçek yağı gibi daha ucuz yağlar 
karıştırılıyor. Zeytinin raf ömrünün 
uzaması için ise antibiyotik bile kulla-
nıldığı iddia ediliyor. 

Yöntemlerden biri kolon sızması 
olarak biliniyor. Buna göre yemeklik 
olarak değerlendirilemeyen asidi yük-
sek, kötü koku ve görüntüye sahip ra-
finelik yağlar, ısıl işlemden geçirilerek 
sızma yağ standartlarına getiriliyor ve 
sızma etiketiyle satılıyor. 

 Bir diğer sahtecilik örneği ise ka-
rışım ile yapılıyor. Sızma zeytinyağla-

rına yaklaşık yüzde 10 civarında  ka-
nola, mısır veya ayçiçek yağı gibi daha 
ucuz yağlar karıştırılıyor..

 Yol kenarlarında pet şişelerde 
satılan zeytinyağlarına da dikkat çe-
kiliyor. Uyarıya göre ürün gerçekten 
zeytinyağı bile olsa pet şişe ısıya ve 
güneşe karşı dayanıksız olduğu için 
bozulma ihtimali ortaya çıkıyor.

Sadece zeytinyağında değil, zey-
tinde de insan sağlığını tehdit eden 
sahtecilik örnekleri var.

 İddialara göre zeytinin kararması 
ve parlak görünmesi için zehirli tekstil     
boyası ya    da    demir     sülfat    güb-
resi kullanılıyor.

 Kanserojen olduğu için Avrupa’da 
tekstil sektöründe bile kullanımı yasak 
olan oksidasyon fetroamin boyası ile 

boyanan zeytinler pazara sürülüyor.
Bir başka tehlike ise antibiyotik. 

Havuzda tuzlu suda olgunlaşıp pazara 
gönderilmek üzere 18 kiloluk teneke-
lere konan zeytinlerin bozulmaması 
için pastörize edilmesi gerekiyor. Ama 
firmaların bunun yerine raf ömrünün 
uzaması için tenekelerin içine antibi-
yotik attığı da iddia ediliyor. Böylece 
hiçbir şeyden haberi olmayan tüketici, 
zeytin yedikçe vücuduna antibiyotik 
yüklüyor.

Zeytin ve zeytinyağındaki hile de 
tüketicinin dikkatli olması şart. Gıda 
denetimlerinin önemi ise her üründe 
olduğu gibi burada da ortaya çıkıyor.

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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Çocukluk Döneminde
Doğru Beslenme
Çocukluk döneminde doğru bes-

lenme; çocuğun sağlıklı yaşa-
mını sürdürebilmesi ve büyüme 

gelişmesi için gereken  tüm   enerji ve 
besin   öğelerini karşılayan beslenme 
olarak tanımlanabilir.Yaşamın ilk 
iki yılı büyüme ve gelişmenin en hızlı 
olduğu dönemdir, bu dönemde doğru 
beslenmenin ileri yaşlara da yansıyan 
önemli etkileri vardır, anne sütü ile 
beslenme 2 yaşına kadar sürdürülme-
lidir.

İlk 6 ay bebek yalnızca anne sütü 
ile beslenmelidir, ardından ek besin-
lere geçilmelidir.Bebeğimize ilk yıl 
inek sütü, bal, şeker , tuz , yumurta 
beyazı , şekerli muhallebiler , çay , 
baharat verilmemelidir.Kansızlığı ön-
lemek amacıyla ,pekmez , kırmızı et 
,yumurta, balık, bakliyat, kuru üzüm, 
kuzu ciğeri gibi demirden zengin gı-
dalar tükettirilmelidir.Meyveler so-
yulur soyulmaz yada suyu çıkartıldık-
tan hemen sonra tüketilmelidir, aksi 
halde  meyveden alınacak c vitamini 
çok azalır.Her sebze mevsiminde tü-
ketilmelidir.Hiç bir çocuk abur cubur 

gıdaya alıştırılmamalıdır, cips boyalı 
şekerler tüketilmemelidir.Çocuk bes-
lenmesinde en önemli konu  bebek ve 
çocuklara yemek yemenin bir zevk ol-
duğunun hissettirilmesi gerektiğidir, 
çocuğun doyması ve dengeli beslen-
mesidir.

Çocuklarımızın muayene sıklığı 
, ilk 9 ay her ay muayene olmalıdır. 
9ay-24 ay arası  3 ay aralarla muaye-
ne olmalı, 2- 6 yaş arasında   yılda bir 
muayene olması uygundur.

Çocuklarda aşı uygulamaları mo-
dern tıbbın en başarılı olduğu alan-
lardan biridir.Milyonlarca hayatın 
korunması, sayısız sakatlığın önüne 
geçilmesi aşılar sayesinde olmakta-
dır. bulaşıcı hastalıklara karşı aşı-
lanmak her çocuğun hakkkıdır.Aşılar 
üç amaçla yapılmaktadır.İlk amaç 
ciddi yan etkileri ve ölüm riski olan 
hastalıklara karşı çocuğu korumaktır. 
İkinci amaç toplumda aşılı bireyleri 
artırarak bulaşıcı hastalık salgınla-
rını önlemektir.Üçüncü amacımız ise 
ölümcül hastalıkların dünyadan kö-
künün kazınmasıdır.Aşık Veysel’in de 

bebekken kör olmasına yol açan   çi-
çek hastalığı otuz yıl önce aşılar saye-
sinde tüm dünyadan temizlenmiştir.

• Çocuklarımızı hastalıklardan 
korunması ; Çocuklarımızı  mevsim 
normallerine göre giydirin. Çok kalın 
giydirmek terlemeye bu da sonrasın-
da vücudun soğumasına neden olur. 
Kışın oda sıcaklığı 23-24 derece ol-
malıdır.

• Sağlıklı ve dengeli beslenmeyen 
bir vücut hastalıklara daha açık hale 
gelir.

• Evde ortamın nemi iyi ayarlan-
malı. Kuru hava solunum yolların-
da bulunan ve mikropları yakalama 
fonksiyonu olan, silia adı verilen tü-
ycüklerin işlevini azaltır.Çocuğumu-
zun odasında  kaloriferin üzerinde su 
dolu kaplar bulunması iyi olur.

• Hasta çocukları kreşe ve okula 
göndermeyin.

• Kış hastalıklarından korunma 
yollarından biri temizlik kurallarına 
dikkat etmektir. Çocuklara en az 20 
saniye sabun ve su ile ellerini yıka-
ması gerektiği öğretilmelidir . Eller 
yıkanmadan göz, ağız ve burun ile 
temastan kaçınılmalı.

• Balık yağı , A ve C vitamini, 
çinko,  bağışıklık sisteminin sağlıklı 
bir şekilde işlev görmesini sağlayan 
maddelerdir.

• Kefir, yoğurt gibi probiyotik içe-
rikte besinleri sık tüketmek hastalık-
lar açısından önleyicidir.

• Hasta olduğu bilinen veya ök-
sürük, hapşırık gibi belirtileri olan 
kişilerle çocuğunuzun mümkün oldu-
ğunca temas etmemesini sağlayın.

Dr. Erkan CAN
Çocuk Gelişimi Uzmanı

... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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Engel bedende değil beyindedir
“Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Ali Kemal 
DERYA , Gülin ACIYAN , Ceyhun YILDIZ ve arkadaşlarının  organize et-
tiği  ,  bedensel engelli Nuran Elik , Ali ve Hasan Polat kardeşlere destek 
gecesinde duygulu anlar yaşandı.”

Geceyle ilgili bir konuşma yapan 
Ali Kemal DERYA , ‘ Engel 
bedende değil beyindedir. Öyle 

olmasaydı % 92 ve % 96 bedensel 
engelli Ali ve Hasan Polat kardeşler 
hayallerinde bu kadar engelsiz olmaz-
lardı. Açık lisede okuyan kardeşlerden 
Ali psikolog olmak istiyor. En çok da 
kendi gibi bedensel engelli insanla-
rın ufuklarını açmak için. Hasan ise 
Halkla ilişkiler uzmanı olmak istiyor. 
Her ne kadar bedenleri sürekli yatak-
ta olsa da onlar dimdik ayaktalar. Her 
doğan güne yapacakları yeni bir şeyin 
ve kuracakları yeni bir hayalin ümi-
diyle uyanan engelsiz insanlar gerçek 
engellerin kendilerini görmezden ge-
lenler olduğuna inanıyorum.’ dedi.
 

Arsin Dernekler Federasyonu 
(ARFED) ve İstanbul Bakkallar Odası 
(İSTBAKO) Başkanı İsmail KESKİN, 
‘Engelli insanlarımızın yaşadığı sıkın-
tılar karşısında , engelsiz insanları-
mızın göstermiş olduğu ilgisizlik acı 
verici. Bu etkinliğe katılan , destek 
veren herkese teşekkür ediyorum. Bu 
etkinlik için gösterdikleri çaba ve gay-
retlerinden dolayı Ali Kemal DERYA 
,  Gülin ACIYAN ve tüm öğretmenleri-
mize sonsuz teşekkür ediyorum.

Başkan KESKİN , ‘onlar bizim 
canlarımız , her zaman yanlarındayız. 
Böyle etkinliklere katılmak özellikle 
benim için bir başka anlamlı , bir baş-
ka değerli. Her zaman el ele olalım , 
birbirine destek verelim.’ dedi. Geceye 
, tüm aile bireyleri ile katılan KES-
KİN , konuşmasını yaparken gözyaş-
larına hakim olamadı. 

 
 

 
Başkan KESKİN ’e  destek katkı 

ve çalışmalarından dolayı gecede pla-
ket takdim edildi.Radyo ve televizyon 
sunucusu Fadime ÇEBİ’nin sunduğu, 
Bahçelievler Öğretmenevinde gerçek-
leşen geceye  Zeynep Başkan türküle-
riyle renk kattı.

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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Başkan Bakkallarla

Başkanı
İSTBAKO

İsmail KESKİN
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... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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Başkan Üyelerle

Başkan
Üyelerle

Doğan Kamacı

Mustafa Karameşe

Süleyman Kalanç Turan Aktaş

İsmail Pilavoğlu

Hüseyin Güneş
İbrahim Kılıç Rasim Pehlevan

 Abdulkadir Elçiboğa

Mehmet Akoğlu

Hasan Çalışkan

Fatma Bulut İbrahim Köseİsmail Aksu

Kemal Pulluk

Hacı Kemal Oruç

Dinçer Çoşkun

Vasfettin Karabaş

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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Şerafettin Çakır

Abdurrahman Tiryaki Abdulkadir Elçiboğa

Mustafa Kısa

 Ali Rıza Çalışır

Muzaffer Doğan, Satılmış Özütemiz, Ali İsmail Nas, Giyasettin Taşkıran

Ünal SungurtekinSelahattin Sarıdere

Erhan Akan

İhsan Doğan

Fatih Topuzoğlu

Recep Yılmazer

Süleyman Karataş

Hasan Yıldırım
Ahmet OflazŞehri Çalışır

Özten Alpgündüz Lütfü Demir

... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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Başkan Üyelerle

Başkan
Üyelerle

Kasım İpekçiİsa İlme

Necip Alçin

Süleyman Olgun

Kasım İpekçi

Musa Ergün 

Kadir Çevirgen 

Abdullah Turgut 

Ömer Kol

Adem Keskin

Talip AvcıFatih Avcı Süleyman KarataşHayri Memiş

İbrahim Kefelioğlu

İsmail Şimşek Mutlu Ceylan

Necip Alçin

İsa İlme

Gafur Demirci Hacı Kemal Oruç

Mücahit Durmuş

Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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Abdurrahman Tiryaki
Bahçelievler

Ayşegük Kıpık
Tuzla

Cevahir Atalay
Şişli

Dursun Örnek
Avcılar

Ercan Er 
Çekmeköy

Ayşegük Polat
Beykoz

Damla Karaosman
Sarıyer

Dürdane Ateş
Eyüp

Erdal Böyüker
Çekmeköy

Birgül Ersiz
Şişli

Derviş Bütün
Zeytinburnu

Elife Nalbant
Beyoğlu

Erhan Holar
Esenyurt

Cengiz Avşar
Esenyurt

Dilek Kayğı
Esenyurt

Emine Çelik
Maltepe

Erol Altınbilezik
Beşiktaş

Cengiz Uyan
Beyoğlu

Durali Karabacak
Ataşehir

Ensar Baş
Tuzla

Esra Erkan
Beykoz

Aslı Berktaş
Avcılar

Aynur Değerli
Sancaktepe

Aysel Alkan
Avcılar

Aysun Tahan
Zeytinburnu

Üyelerimizi Tanıyalım Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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Esra Kargın
Bahçelievler

Ferhat Duran
Avcılar

Gülden Deniz
Sarıyer

Hakan Baran
Zeytinburnu

Hikmet Işık
Sancaktepe

Ferhat Debran
Zeytinburnu

Gülfiye Kargı
Beşiktaş

Harun Mendeşağu
Beylikdüzü

İbrahim Akdağ
Kadıköy

Feride Kandemir
Şişli

Güllü Maral
Şişli

Hasan Yücel
Tuzla

İlknur Açıkelli
Kadıköy

Fikret Kızıltaş
Arnavutköy

Gülşen Doğan
Ataşehir

Hayriye Turhan
Başakşehir

İnci Karataş
Fatih

Gökhan Çilo
Beyoğlu

Güven Özdemir
Arnavutköy

Hediye Tanrısever
Çekmeköy

Kasım Kaya
Fatih

Esra Yaman
Fatih

Evin Karaöz
Sultangazi

Fadime Karakuş
Sultangazi

Fatma Gül 
Beykoz

Üyelerimizi Tanıyalım... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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Leyla Karaman
Üsküdar

Nejdet Çelik
Çekmeköy

Nurcan Kerimoğlu
Kadıköy

Pembe Çetiner
Şişli

Recep Korkut
Esenyurt

Neriman Güneş
Kadıköy

Nurten Kalsın
Sarıyer

Perihan Sevinç
Kadıköy

Rıdvan Memiş
Esenyurt

Nihat Öztürk
Esenyurt

Nurten Uğur
Sultangazi

Pınar Şahin 
Sancaktepe

Sabriye Özgüven
Kadıköy

Nimet Bangir
Kadıköy

Onur Alagözoğlu
Beylikdüzü

Rahime İzcioğlu
Avcılar

Sadet Taştan
Beylikdüzü

Niyazi Kandemir
Sancaktepe

Özgür Çimen
Avcılar

Recep Aslan
Beylikdüzü

Sahadettin Sarıtaş
Fatih

Mert Yılmaz
Esenyurt

Meryem Kadan
Beşiktaş

Mustafa Dadak
Esenyurt

Nazlı Uygun
Eyüp

Üyelerimizi Tanıyalım Önce ‘Bakkalım’ vardı...
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Sahip Elçeoğlu
Fatih

Semra Yenici
Beşiktaş

Songül Altun
Fatih

Turgut Çağlar
Avcılar

Yaşar Tunç
Eyüp

Serkan Akkaya
Esenyurt

Suna Avcu
Sultangazi

Ulaş Yıldırım
Ataşehir

Yeliz Çelik
Sultangazi

Sevcan Kılıç
Zeytinburnu

Şakir Aydınlı
Zeytinburnu 

Veysal Yokuş
Tuzla

Yılmaz Kiraz
Beykoz

Sevim İyitoğlu
Çekmeköy

Şemsi Baydeniz
Sancaktepe

Volkan Altuntaş
Sultangazi

Yılmaz Özsever
Esenyurt

Sıtkı Güngören
Arnavutköy

Şenay Turan
Şişli

Yahya Salihoğlu
Fatih

Yılmaz Durmuş
Şişli

Salih Alanbay
Esenyurt

Satılmış Yaşar
Bahçelievler

Savaş Şit
Ataşehir

Selda Çakan
Esenler

Üyelerimizi Tanıyalım... ‘Bakkalım’ hep var olacak
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Eğitim - Kültür

Ülkemizde Üzerinde 
Düşünülmesi Gereken 
Gıda Sorunları
Sağlıksız Ekmek
Çeşitlerimizi Sağlıklı Hale Getirelim

Ülkemizde halkımızın beslendiği 
temel gıdalara baktığımızda 
geçmişte dedelerimizin yap-

mış olduğu çiftçilik ile günümüzde 
yapılan çiftçilik arasındaki fark-
ları hem millet olarak devlet olar-
ak mukayese etmemiz gerekiyor. 
Ülkemizde ve Dünyada da teknoloji 
gelişti tarımda makineleşme başladı. 
Kimyasal gübrelerin kullanılmaya 
başlanması ile birlikte Ülkemizde 
hastalık çeşitlerinin de hızla art-
tığını görmekteyiz. Aşırı şişmanlama 
çocuklarımızdan başlayıp her yaştan 
insanımızı etkiledi.

             
Bir vatandaş olarak önerim temel 

gıda sorunları hakkında çalışmaya 
halkımızın en çok tükettiği temel gıda 
olan Ekmek’ten başlamalıyız. Eskid-
en çiftçilerimiz ürettiği buğdayı har-
mandan değirmene getirir ve buğdayı 
dış kepeği ile birlikte öğütürdü. Bu 
sebeple o dönemde kullanılan un çok 
sağlıklıydı ve halkımızın daha sağlıklı 
olduğunu görüyoruz.

           
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte 

un fabrikaları kuruldu. Bu fabrikala-
rın artmasıyla birlikte özellikle büyük 
şehirlerde fırınlarda üretilen ekmeğin 
beyaz ekmek olduğunu görüyoruz. 

Niye beyaz ekmek diye sorduğumuz-
da isteyen için ayrıca kepekli ekmek 
üretildiği söyleniyor. Hâlbuki hast-
alanıp doktora gittiğimizde doktor 
beyaz ekmek yeme diyor. Aslında 
şifa kaynağı olan buğdayımız hast-
alıkların sebebi haline geliyor.

             
Bu sebeple bir vatandaş olarak yet-

kililerimize sesleniyorum halkımızın 
sağlığı için ‘’üretilen bütün ekmekler 
kepekli undan üretilsin’’ buğday un-
undan kepekli ekmek ayrıca üretilip 
satılmasın. Ancak çavdar ekmeği 
yulaf ekmeği gibi ekmek çeşitleri 
olabilir ancak asil olması gereken ke-
pek ekmeği ayrı bir çeşit olarak bu-
lunmasın. Halkımıza sağlıklı ekmek 
sunmada Belediyelerimiz özelliklede 
Ankara ve İstanbul Halk Ekmek 
fabrikaları öncülük yaparak ürettiği 
bütün ekmeği kepekli undan üretmeli.

        
Dikkatli baktığımızda bütün ec-

zanelerin camlarında ‘’ dünyanın 
en etkili kabızlık ilacı gelmiştir’’ 
yazısını görüyoruz. Aslında kabızlık 
birçok başka hastalığın oluşmasına 
sebep veren bir hastalıktır. Bu hast-
alığın oluşmasının en büyük sebebi de 
sağlıksız beslenme eğer en çok tüket-
tiğimiz gıda olan ekmeğimizi sağlıklı 

hale getirebilirsek bu hastalığın ön-
lenmesine büyük katkı yapacaktır.

        
Sağlıklı hizmetinde Devletimiz 

zoru başarmaya çalışıyor, çünkü 
hastalıkları önleyici tedbirler yeter-
li olmadığından hastalıklarla iç içe 
olan halkımız hastanelere koşuyor. 
Bu hem sağlık giderlerini artırıyor 
hem de hastanelerde kuyrukların ve 
izdihamın oluşmasına sebep veriyor.

          

“Sağlığımız 
İçin Tam  Buğday  
Ekmeğin   
Üretim ve
Tüketiminin
Yaygınlaştırıl-
ması Lazım.”

Devlet ve millet olarak bu so-
rununu çözmemiz zorunlu bir hale 
gelmiştir. Bütün canlıların yaşam 
kaynağı olan temel gıdaların sağlıklı 
bir şekilde üretilmesi, doğa ve çevr-
eye sahip çıkmak su kaynaklarımızı 
korumak artık ertelememiz gereken 
en öncelikli sorunumuzdur.

Her şey devletimizin güçlü 
halkımızın sağlıklı olması için.

Hüseyin Aksu

Önce ‘Bakkalım’ vardı...


