


45 bin kişinin nabzı
burada atıyor*

“Bakkal Dünyası” Dergisi, 45 bin üyesiyle
Türkiye'nin en fazla bakkal üyeye sahip İstanbul
Bakkallar Odası'nın yayın organı. Son tüketiciye ürün
satışı yapan bakkal esnafından, bakkallarda ürünleri
satılan üreticilere ve toptan pazarlama esnafına kadar
farklı sektörlerin sorunlarını konu alan, sosyal,
kültürel ve aktüel içeriğe sahip kurumsal bir dergi.

Ücretsiz olarak, başta İstanbul'dakiler olmak üzere,
bakkallara ve bakkal odalarına, üretici firmalara,
toptancılara, bayi ve distribütör firmalara, ilgili
bakanlıklara, üniversitelere, ulusal ve yerel medya
kuruluşlarına, PR şirketlerine düzenli olarak
ulaştırılmaktadır.         

*
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“Esnaf, milletin eme¤i ve üretimini

k›ymetlendirmek için eline ve zekas›na emniyet

edilen ve bu emniyette liyakat göstermesi

gereken adamd›r.”
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Esnaf ve sanatkar›n   
gündemi bir ‘t›k’ ile      

elinizin alt›nda...

Tüm flikayet ve önerileriniz için...

www.istbakkallarodasi.org

Sürekli
güncellenen
içeri¤iyle
sizleri
bekliyor. 
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K›sa bir süre önce terörle
mücadele u¤runda flehit
olan, vatan evlatlar›m›z›n

ruhlar› flad olsun diyerek sizlerle duy-
gular›m› ve hüznümü paylaflmak iste-
rim.

‹stiklal marfl›m›z›n fiairi Mehmet
Akif Ersoy'un "Bayraklar› Bayrak Ya-
pan Üstündeki Kand›r, E¤er U¤runda
Ölen Varsa Toprak Vatand›r" m›srala-
r›nda ifade etti¤i gibi, vatan›n› bayra-
¤›n› seven herkes bu topraklar u¤runda
ölmeye haz›r olmal›. Bizlerde bu bay-
rak ve bu vatan için ölmeyi namus bor-
cu biliriz. Bizlere ac› veren, daha dün
Çanakkale'de Sakarya'da Dumlup›-

nar'da bu vatan ve bayrak için birlikte
mücadele veren dedelerimizin torun-
lar›ndan bir k›sm›n›n, bugün düflman-
lar›m›z taraf›ndan kand›r›larak
kullan›l›yor olmas›d›r.

Temennimiz, bu insanlar›n kullan›l-
d›klar›n› ve hatalar›n› fark edip, Türki-
ye Cumhuriyeti Devletinin flefkatli kol-
lar›na teslim olmalar›d›r. Bu duygu ve
düflüncelerle Cumhuriyet Bayram›n›z›
kutluyor, tüm flehitlerimizi bir kez da-
ha rahmetle an›yor, gazilerimize de
flükranlar›m› ifade ediyorum. 

Sayg›lar›mla,

Kıymetli dostlar,‹smail KESK‹N
‹stanbul Bakkallar Odas›
Baflkan›
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Süper marketler sayesinde tü-
kenme noktas›na gelen bak-
kall›k mesle¤i, acaba yasa

ile kurtar›labilecek mi?  Do¤rusu çok
emin de¤ilim. Fakat, yinede lay›k›yla
uygulanabilirse çok büyük faydalar
sa¤layabilece¤ine inan›yorum. Endi-
flem, geçmiflte çok büyük umutlarla ç›-
kar›lm›fl olan yasalar›n bir flekilde bay-
pas yap›larak uygulanmamas›ndan ve
Nasrettin Hoca'n›n "Paray› veren düdü-
¤ü çalar" sözünden kaynaklanmaktad›r.
Zira bakkallar, açl›k s›n›r›nda yaflam
mücadelesi veriyor. Dükkanlar›n›n raf-
lar› bofl, kasalar›nda para kalmam›fl,
eski müflterileri de u¤ramaz olmufl.
Ama zevk-i sefa içinde yaflayan, süper
marketleri a¤z›na kadar dolu olan ve
müflterileri birbirini kovalayanlar bel-
li...

Her fley güç meselesi
Bakkallar›m›za haks›zl›k yapan sa-

dece süper marketler mi? Elbette ki
de¤il. Üreticilerin ve toptanc›lar›n bak-
kallara duyars›z kalmas›, süper mar-
ketlere tan›d›klar› avantajlar› ve kolay-
l›klar› bakkallara tan›mamalar› bak-
kallar›m›z›n rekabet güçlerini daha da
zay›flatmaktad›r. Ama unutulmamal›-

d›r ki, bugün devasa büyüklü¤e ulaflan
flirketlerin ve g›da toptanc›lar›n›n ser-
mayelerinde, ilgisiz kald›klar› ve süper
marketler karfl›s›nda daha da ezilmele-
rine göz yumduklar› emekçi bakkal›n
al›n teri vard›r.

Bugün süper marketlere mal ve hiz-
met verme yar›fl›na girenler, yar›n bak-
kallar ortadan kalk›nca ayn› tehlikenin
kendileri için çok yak›n oldu¤unu unut-
mamal›lar. Bakkala mal verirken inisi-
yatifi elinde tutanlar, süper marketler
karfl›s›nda ayn› inisiyatifi kullanama-
maktad›rlar. Yar›n belki de süper mar-
ket sermayedarlar›n›n talimatlar› ile
üretim yapacak ve onlar›n belirledi¤i
fiyatlarla mal satmak zorunda kalacak-
lard›r. Çünkü bu sektör canavarlaflt›.
Yasal düzenlemenin olmad›¤› ortam
flartlar›ndan yararlanarak, kanser mik-
robu gibi her alana yay›lmaya bafllad›.

Bizim kültürümüzde al›n teri kut-
sald›r.  Ahde vefa vard›r. Sermayele-
rinde emekçi bakkal›n al›n teri bulunan
flirket ve toptanc›lar›n, özüne dönüp
dünü unutmamalar›n›, bugün ona göre
davranmalar›n› ve yar›nlar› da ona
göre planlamalar›n› temenni ediyorum.

...S›ra size de gelecek
Dr. Haydar
DULKAD‹RO⁄LU
Genel Koordinatör
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Say›n Baflkan› Türkiye’de esnaf
yada sanatkar olup ta tan›ma-
yan yoktur. Camia içerisinde de

kendisi “Baba Baflkan” diye bilinir. Sa-
y›n Baflkan›n yüzüne ilk bak›flta, Esnaf ve
Sanatkarlar›n y›llard›r devam eden so-
runlar›yla b›k›p usanmadan vermifl oldu-
¤u mücadelenin yans›mas›n› görürsünüz.
Ancak biraz sohbet edip iç dünyas›na gi-
rebilirseniz, yüzüne yans›yan o sert ifade-
nin aksine yumuflak kalpli ve bir o kadar-
da duygusal biri oldu¤unu anlars›n›z. Biz-
de duayen Baflkana sohbet esnas›nda yü-
re¤i ve yüzü aras›ndaki bu tezat› sorduk.
Verdi¤i cevap çok manidard›. “Esnaf›m
sanatkar›m a¤larken, benim yüzüm nas›l
gülsün?” Fark›nda olmadan sordu¤umuz

soruyla Say›n Baflkana esnaf›n ve sanat-
kar›n sorunlar›n› yeniden hat›rlatm›fl ol-
duk. Dolay›s›yla Baflkan bu soruyla bera-
ber camian›n s›k›nt›lar›n› ve sorunlar›n›
yeniden omuzlar›nda hissetmeye bafllad›.
Silkindi ve yüz ifadesi bir anda de¤iflti.

“Hükümetten
s›k›nt›lar›m›z›n çözümünü
bekliyoruz”

Say›n Baflkana üzerinden k›sa bir sü-
re geçen seçimleri, esnaf›n s›k›nt›lar›n›,
hükümetten beklentilerini, Esnaf ve Sa-
natkar›n gelecekteki yerini sorduk. Baba
Baflkan, s›fat›n› an›msatan o babacan
edas›yla bafllad› anlatmaya: 

“Türkiye Demokratik bir ülkedir. Se-

çim yap›lm›fl ve bir siyasi parti %47 oy
alarak hükümet kurmufl. Bize de baflar›
dilemek düfler. Hükümetten bekledi¤imiz,
s›k›nt›lar›m›z›n çözümüne yönelik bizlere
yani esnaf›m›za yard›mc› olmalar›d›r. Es-
naf›m›z›n s›k›nt›lar›n› iki k›s›mda ele al-
mak laz›m. Birincisi eskidende var olan
Ba¤-Kur, SSK vs. gibi sosyal güvenlik so-
runlar›m›z. ‹kincisi ise finans sorunlar›-
m›z. Kredi faizleri reel faizin üzerinde ol-
du¤undan kooperatif faizleri %23’leri bu-
luyor. Bu yüksek faizlerde esnaf›m›z› zor-
luyor. 

Esnaf›n sorunlar› ve s›k›nt›lar› ülke-
nin sorunlar›ndan s›k›nt›lar›ndan soyutla-
namaz. Türkiye, Ulu Önder Atatürk’ün
çizdi¤i yolda ça¤dafl uygarl›k seviyesine
ulaflmak için mücadele vermektedir.
AB’ye girme mücadelesi de bunlardan bi-
ridir. AB yeni bir alem. Bu birli¤in içe-
risinde bo¤ulmadan yaflayabilmemiz
için, birli¤in kurum ve kurulufllar›n›n
usullerine uymam›z laz›m. AB ülke-
lerinde genellikle serbest pazar
ekonomisi uygulan›yor. Bu bizim
ülkemizde de 1980 y›l›ndan son-
ra uygulanmaya bafllad›. Serbest
pazar ekonomisini Turgut Özal
icat etmedi. ‹kinci Dünya Har-
binden sonra demokratik ülkeler-
de uygulanan bir sistem. Uyguland›-
¤› her ülkede baflar›l› olmufl, milli ge-
lirin yükseltilmesini sa¤lam›fl. Esnaf ve
küçük iflletmelerde bundan pay›n› alm›fl.
Almanya’da serbest pazar ekonomisi sa-
yesinde KOB‹’ler ekonominin motoru ha-
line gelmifl. Uyguland›¤› her ülkede bafla-
r›l› olan ve neticede milletin kalk›nmas›n›
sa¤layan, emekçinin ve sanatkar›n pay›n›
ald›¤› bir sistem olan serbest pazar eko-
nomisi  bizde de uygulanm›fl fakat tam
netice al›namam›fl, gelir seviyesi art›r›la-
mam›fl, refah düzeyi yükseltilememifltir.
Her yerde baflar›l› oluyor da bizde neden
baflar›s›z? Çünkü serbest pazar ekonomisi
uygulayan ülkelerde KOB‹’ler güçlendiril-
meli ve desteklenmelidir. Nitekim Alman
Federal devletinin esnaf ve sanatkar› tefl-
vik eden 81 teflvik kalemi var.  Ayr›ca
devletlerinde kendi teflvikleri ile bu des-

“Yeni Anayasa’n›n
neresindeyiz?”

Esnaf ve sanatkar soruyor:

‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i’nin efsane ve
duayen Baflkan› Say›n Suat Yalk›n’› makam›nda ziyaret ederek,
derin ve engin tecrübelerini sizlerle de paylaflmak istedik.
Duayen Baflkanla esnaf ve sanatkarlar›n problemlerinden, siyaset
arenas›na  kadar bir çok konuyu  dost sohbeti edas›yla konufltuk. 
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‹STESOB Baflkan› 
Suat Yalk›n, genel seçim

sonuçlar›ndan yeni anayasa
tart›flmalar›na, esnaf ve

sanatkar›n sorunlar›ndan
hükümetten beklentilere

kadar birçok konuya
de¤indi.
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tekleme 488 teflvik kalemine ulafl›yor”
diyerek sözlerini sürdüren Baflkan di¤er
baz› AB ülkelerinden de örneklerle KO-
B‹’lerin nas›l çal›flt›r›lmas› gerekti¤ini,
kredilerin nas›l tahsis edilmesi gerekti¤i-
ni, serbest pazar ekonomisinin nas›l bafla-
r›ya ulaflabilece¤ini anlatt›. 

‹fl dönüp dolafl›p siyasete geldi. Konu
siyaset olunca bizde yeni haz›rlanan Ana-
yasay› ve bu yeni Anayasada esnaf›n yeri-
ni soruyoruz. Baflkan her zamanki haz›r
cevapl›l›¤›yla ama bu kez birazda içerle-
mifl bir söylemle söze bafll›yor. “1982
Anayasas›n›n 173. maddesi olan ‘Devlet
Esnaf ve Sanatkarlar› koruyucu ve des-
tekleyici tedbirler al›r’ maddesi iflletile-
medi. Dolay›s›yla serbest piyasa ekonomi-
si bizde baflar›l› olamad›. Esnaf›n esas
sorunu AB ülkeleri ile rekabet edebilecek
flartlardan uzak olmas›d›r. Biz AB stan-
dartlar›n›n ve flartlar›n›n getirilmesini is-
tiyoruz.

Kopenhag kriterlerinin ekonomi bölü-
münde ‘KOB‹’lere vurgu yap›larak say›la-
r›n›n art›r›lmas›’ önerilir. ‹kinci flart aday
ülkelerin KOB‹’lerinin üye ülkelerin KO-
B‹’leri ile mücadele flans› olmal›d›r. Bunu
yapabilmek için AB imkanlar›na sahip ol-
mal›y›z.

“82 Anayasas› ile al›nan
haklar›m›z› geri istiyoruz” 

1982 Anayasas›nda de¤ifliklikler ya-
p›l›yor. Ortaya ç›kan tasla¤a bak›yoruz.
1982 Anayasas›ndan önce, kamu kurum
niteli¤indeki meslek kurumlar›nda görev
alan, yönetim ve denetim kurulu üyeleri-
nin bu görevleri devam ederken parla-
mentoda görev yapma imkan› vard›.
1982 Anayasas› bu hakk› elimizden ald›.
1982 Anayasan›n kald›rd›¤› bu haklar›-
m›z›n yeniden  iadesini istiyoruz.  

Yeni taslak halindeki yasada yap›lan
düzenleme ile ‘özel gelir kaynaklar› ve
imkanlar› kanunla sa¤lanm›fl olan, kamu
yarar›na çal›flan dernekler ve devletten
yard›m sa¤layan ve vergi muafiyeti olan
vak›flar›n yönetim ve denetim kurulu üye-
leri’ ibaresi ç›kar›larak k›smi bir düzenle-
me sa¤lanm›fl. Oysa, ‘kamu kurum niteli-
¤indeki meslek kurumlar›nda görev alan
yönetim ve denetim kurulu üyeleri’ ibare-
si de bu cümleye eklenerek tam bir dü-
zeltme ve eflitlik sa¤lanmal›d›r. Böylece
bu kurumlarda görev yapan arkadafllar›-
m›z›n bu görevleri devam ederken millet-
vekilli¤i yapabilmelerinin önü aç›lmal›d›r.

‹kinci aksakl›k, 1982 Anayasan›n
135. maddesinde  kurulufllar›m›z›n amaç-
lar› tarif edilmiflti. Yeni taslakta 135.
maddenin karfl›l›¤› olan 102. maddede
tamamen ç›kar›lm›fl. Amaçlar›m›z› izah
eden maddenin kald›r›lmas›na karfl›y›z.

Tasla¤›n 102. maddesine Anayasan›n
135. maddesindeki amac› belirleyen ibare
aynen eklenmelidir. 

“Yeni Anayasaya dönük
umutlar›m›z› koruyoruz”

Yine Anayasan›n 135. maddesinde
organlar›n görevden al›nma sebebi
“amaçlar› d›fl›nda faaliyet göstermeleri”
iken, bu maddenin karfl›l›¤› olan tasla¤›n
102/5’nci maddesinde, soyut bir hale ge-
tirilerek ‘kanunlara ayk›r› faaliyet göster-
me’ fleklinde de¤ifltirilmifltir. Amaç kalkt›
ya, kanunlara ayk›r› faaliyet gösterme
denilmifl. Hangi kanuna göre? Tapu ka-
nunu mu? Trafik kanunu mu? Neye göre?
Bununda eski flekli ile kalmas›n› ve aynen
muhafaza edilmesini talep ediyoruz. Ayr›-
ca Anayasan›n 171. maddesinin ve yine
bizim meflhur 173. maddemizin de yeni
taslakta aynen kalmas›n› bekliyoruz. Es-
naf ve sanatkarlar olarak bu hükümetten
daha büyük destek ve teflvikler vererek

ekonomiyi düzeltmesini beklerken, Ana-
yasadan yukar›da zikretti¤im maddeleri
dahi kald›rmak istiyorlar. Biz bunlar›n
muhafazas›n› istiyoruz. 26 Eylül’de Bafl-
kanlar Meclisi Toplant›s› yapt›k. 154
Baflkan arkadafl›mla bu hususlar› görüfl-
tük. Bu hususlarda mutabakat sa¤land›
ve bir kampanya bafllatt›k. Kampanyada-
ki slogan›m›z “Biz yeni Anayasan›n nere-
sindeyiz?”. Bugün ‹stanbul milletvekille-
rine bu anlamda faks çektik. ‹zah etti¤im
talepleri daha genifl gerekçelerle tüm si-
yasi parti ‹l Baflkanlar›na ayr›ca Konfe-
derasyona gönderece¤iz. Bütün Odalar›-
m›z› ulaflabildikleri tüm vekillere bu suali
sormak ve cevab› almak için görevlendir-
dik. ‹nan›yoruz ki Anayasadaki yerimizi
koruyaca¤›z. Geriye de¤il, ileriye do¤ru
giden bir Anayasa ç›kaca¤›na dair umu-
dumuz devam ediyor”.

Bizde Say›n Baflkan›n umutlar›n›n
gerçekleflmesini temenni ediyor ve çal›fl-
malar›nda baflar›lar diliyoruz.



Odam›zdan...‘Bakkal›m’ hep varolacak
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İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar
Odalar› Birli¤i’ne ba¤l› oda bafl-
kanlar›n›n yo¤un ilgisi ile topla-

nan Baflkanlar Kurulu Toplant›s› ‹STE-
SOB Baflkan Vekili Faik YILMAZ’›n aç›-
l›fl konuflmas›yla bafllad›. Daha sonra
‹STESOB Baflkan› Suat YALKIN’›n bafl-
kanl›¤›nda ‹stanbul Perakendeci Bakkal-
lar ve Benzerleri ve Müstahdemleri Es-
naf Odas› Baflkan› ‹smail Keskin, Ayak-
kab› Sat›c›lar Odas› Baflkan› Yaflar Han-
gün, ‹stanbul Otomobilciler Esnaf Odas›
Baflkan› Semih Kaçano¤lu  ve  ‹stanbul
Perakendeci Kasaplar ve Müstahdemleri
Odas› Baflkan› Bilgin fiahin’in kat›l›m›yla

baflkanlar kurulu divan heyeti oluflturul-
du.

Toplant›da ‹STESOB Baflkan› Suat
YALKIN flu anda gündemde olan Anaya-
sa Tasla¤›’n› incelediklerini, esnaf ve sa-
natkarlarla ilgili toplam 4 madde üzerine
yo¤unlaflt›klar›n› dile getirdi. Özellikle
Anayasan›n esnaf› koruyan 171 ve 173.
maddesinin kald›r›ld›¤›n› tespit ettiklerini
söyleyen YALKIN, flunlar› dile getirdi;
“1982 Anayasas›’n›n Esnaf ve Sanatkar-
larla ilgili; 82, 135, 171, 173. maddele-
ri bizim için do¤rudan önem tafl›yor. 

Anayasan›n 82. maddesinde “Kamu
kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›

Yeni Anayasa’da esnaf ve
sanatkar›n yeri tart›fl›ld›

Baflkanlar Kurulu Topland›:

Teflkilat Kanunu gere¤i y›lda
bir kez Eylül ay›nda yap›lmas›

gereken Baflkanlar Kurulu
Toplant›s› ‹stanbul Esnaf ve

Sanatkarlar Odalar› Birli¤i’ne
(‹STESOB) ba¤l› 155 Odan›n

baflkanlar›n›n kat›l›m› ile
Merter Gren Park Otel’de ger-

çeklefltirildi. 



Yönetim ve Denetim kurulu üye-
li¤i” milletvekilli¤i ile ba¤dafl-
mayan ifllerden say›ld›¤› belirtil-
mifl olup, bu madde taslaktaki
59. maddede de aynen muhafaza
edildi¤i görülmektedir. Oysa
Anayasan›n 82. maddesinde yer
alan “özel gelir kaynaklar› ve
özel imkanlar› kanunla sa¤lan-
m›fl olan kamu yarar›na çal›flan
dernekler ve devletten yard›m
sa¤layan ve vergi muafiyeti olan
vak›flar›n yönetim denetim kuru-
lu üyeleri” k›sm› taslak anaya-
sadan ç›kart›lm›flt›r. 

Madde 135’e gelince; tas-
lakta bu maddede belirtilen ka-
mu kurumu niteli¤indeki meslek
kurulufllar›n›n amaçlar›n› belir-
leyen ibare tamamen ç›kart›l-
m›flt›r. Anayasada amaç olarak
“Kamu kurumu niteli¤indeki
meslek kurulufllar› ve üst kuru-
lufllar›; belli bir mesle¤e mensup
olanlar›n müflterek ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak, mesleki faaliyetleri-
ni kolaylaflt›rmak, mesle¤in ge-
nel menfaatlerine uygun olarak
geliflmesini sa¤lamak, meslek
mensuplar›n›n birbirleri ile ve
halkla olan iliflkilerinde dürüst-
lü¤ü ve güveni hakim k›lmak
üzere meslek disiplini ve ahlak›-
n› korumak” fleklindedir. Yine
Anayasan›n 135. maddesinde or-
ganlar›n görevden al›nma sebebi “amaç-
lar› d›fl›nda faaliyet göstermekte” iken
bu maddenin karfl›l›¤› olan tasla¤›n
102/5 maddesinde soyut bir flekilde ge-
niflletilerek “Kanunlara ayk›r› faaliyet
gösterme” fleklinde düzenlenmifltir. 

Madde 171 ise kooperatifçili¤in ge-

lifltirilmesi ile ilgili olup, aynen flöyledir;
“Devlet milli ekonominin yararlar›n› dik-
kate alarak, öncelikle üretimin art›r›lma-
s› ve tüketicinin korunmas›n› amaçlayan
kooperatifçili¤in geliflmesini sa¤layacak
tedbirleri al›r.” Anayasan›n 173. madde-
si bafll›¤› esnaf ve sanatkarlar›n korun-
mas› olup, aynen flöyledir. “Devlet esnaf

ve sanatkarlar› koruyucu tedbir-
leri al›r.” Devletin esnaf ve sa-
natkarlara yönelik projelerde kul-
land›r›lmak üzere bir kayna¤› ol-
du¤unu ve birli¤in bir hedefinin
de o kaynaktan esnaf› yararlan-
d›rmak oldu¤unun alt›n› çizdi. 

YALKIN, 1982 Anayasa-
s›’n›n 173. maddesinin ‹stanbul
Esnaf ve Sanatkarlar Odalar›
Birli¤i’nin çal›flmalar›yla Anaya-
saya kondu¤unu hat›rlatt›. Bu-
günde anayasa tasla¤›n› oluflumu
s›ras›nda geçmiflteki çal›flman›n
benzerini yürütmek gerekti¤ini
dile getiren Baflkan YALKIN,
“Esnaf ve Sanatkarlar olarak biz
yeni Anayasa’n›n neresindeyiz?”
fleklinde bir kampanya bafllat›l-
mas›n› önerdi. Bu slogan› kulla-
narak teflkilat›n her kademesinin
baflta ‹stanbul Milletvekilleri ol-
mak üzere tan›d›k ve ilgili millet-
vekillerine bu mesaj›n ulaflt›rma-
s›n›n, sonuç al›nacak bir eylem
oldu¤unu söyledi. 

Sorunlar›n  gündeme
getirilece¤i toplant›lar
düzenlensin 

Baflkanlar Kurulu’nun günde-
mini oluflturan Anayasa tasla¤›
ile ilgili görüfllerini belirtmek is-
teyen Oda baflkanlar› da söz ala-
rak görüfllerini aktard›. Oda Bafl-

kanlar› yapt›klar› konuflmalarda esnaf ve
sanatkarlar›n baflta ekonomik sorunlar
olmak üzere sektörel sorunlar›n›n günde-
me getirilece¤i ve çözüm yolar›n›n da
birlikte saptanaca¤› özel gündemli ve ge-
nifl zamanl› toplant›lar›n daha s›k aral›k-
larda yap›lmas› isteklerini dile getirdiler. 

Odam›zdan Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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Baflkan ‹smail
Keskin aralar›nda
TESK Baflkan›
Bendevi
Palandöken de
olmak üzere
kurul üyeleri ve
birlik baflkanlar›
ile biraraya geldi.



Esnaf Yüksek Okulu
aç›lmas› için çal›flmalar›m›z
devem etmekte

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar› Konfe-
derasyonu (TESK) Genel Baflkan› Bende-
vi Palandöken’de Baflkanlar Kurulu Top-
lant›s›na kat›ld›. Ayn› zamanda Türkiye
Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Genel
Baflkan› olan Palandöken Baflkanlar Ku-
rulu’nda yapt›¤› konuflmas›nda Anayasa
sürecini yak›ndan takip ettiklerini vurgu-
layarak “Dün sivil toplum örgütleri ile
bir araya geldik. Geliflmeleri hep birlikte
takip ediyoruz. Anayasa Türkiye’nin her
kesimini kucaklayacak ve mutlaka esnaf
ve sanatkarlar›m›z›n da fikirleri al›na-
cakt›r. Bu konudaki çal›flmalar›m›z de-
vam ediyor” dedi. 

Palandöken konuflmas›n› flöyle sür-
dürdü: “Sorunlar›m›z y›llardan beri bil-
di¤imiz ve anlatt›¤›m›z  konular. ‹stan-
bul ülke nüfusunun dörtte birini bar›nd›-
r›yor. Uluslararas› ac›mas›z pazarda s›-
k›nt› bitmez. Öncelikle esnaf ve sanatkar-
lar olarak  finans deste¤ine ihtiyac›m›z
var. Sosyal güvenlik yasas› de¤iflmeli.
Süper marketler yasas› bir an önce ç›-
kart›lmal› ve bir yasal düzenleme getiril-
meli. Esnaf ve sanatkarlara yönelik proje
çal›flmalar›m›z devam etmekte. Esnaf

Yüksek Okulu aç›lmas› için çal›flmalar›-
m›z devem etmekte” dedi. 

‹ftar yeme¤ine ilgi
yo¤undu

Baflkanlar Kurulu Toplant›s›’n›n ar-
d›ndan kat›l›mc›lar toplant›n›n yap›ld›¤›
yer olan Merter Green Park Otel’de bir-
likte iftar yeme¤i yedi. ‹ftar yeme¤ine ‹s-

tanbul Vali Yard›mc›s› Hürrem Aksoy,
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkan
Vekili Ahmet Selamet, ‹fiKUR ‹l Müdü-
rü Muammer Coflkun, UKOME Müdürü
Ali Arslan, TESK Baflkan› Bendevi Pa-
landöken, Genel Sekreter Naci Sulkalar,
esnaf ve sanatkar temsilcilerinden oluflan
çok say›da davetli misafir kat›ld›.

Odam›zdan...‘Bakkal›m’ hep varolacak
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Toplant›da kalitesiz Çin malla-
r›n›n sa¤l›¤›m›z ve ekonomi-
miz aç›s›ndan zararlar› ele

al›nd›. Çin mallar›na karfl› hükümete, tü-
keticilere, esnaf ve sanatkarlara düflen
görevler dile getirildi. 

Birlik baflkan› suat YALKIN, “‹leti-
flim ve ulafl›m›n bu kadar geliflti¤i dünya-
m›zda ülkelerin birbirini etkilemesi art›k
ola¤an bir durum haline gelmifltir. O yüz-
den herhangi bir ülkede yaflanan ekono-
mik, sosyal ve kültürel geliflmelerden h›z-
l› bir biçimde hemen herkes etkilenmek-
tedir. Geliflmifl ülkeler dahil, hemen he-
men her ülkede, bu arada son y›llarda
özellikle ülkemizde ucuz, ancak kalitesiz-
li¤i ve sa¤l›k aç›s›ndan sak›ncal› oldu¤u
kan›tlanm›fl milyar dolarlarla ifade edilen
Çin mal›n›n dünya pazarlar›n› teslim al-
d›¤›n› görüyoruz. Bu kötü gidifl ülkemizi
daha çok etkiler duruma gelmifltir. Bun-
dan en çok etkilenen de üretim sektörü-
müzdür. Bu sektörün büyük bölümünü
mensuplar›m›z olan imalatç›lar teflkil et-
mektedir. Ne var ki, mutfak araçlar›, ço-
cuk oyuncaklar›, tekstil ürünleri, flapka,
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Kalitesiz ve sa¤l›ks›z Çin mallar›n› protesto ve kamuoyunu bilgi-
lendirme amac›yla ‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i
(‹STESOB) öncülü¤ünde,   21 Eylül 2007 Cuma günü ‹STESOB

toplant› salonunda saat 10:30’da bas›n toplant›s› düzenlendi.
Toplant›ya  ‹STESOB Baflkan› Suat Yalk›n ve Ayd›nlar Oca¤›

Genel Baflkan› Prof. Dr. Mustafa Erkal, Tüketiciler Derne¤i Ge-
nel Baflkan› Engin Baflaran, Kadir Has Üniversitesi AB Araflt›r-

ma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yard. Doç. Dr. U¤ur Özgöker,
Marmara Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Os-

man Altu¤ kat›ld›.   

Çin mallar›na ‘Hay›r’

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...Odam›zdan



çorap, a¤aç iflleri, ayakkab›, deri mamul-
leri, cam iflleri ve akla gelen hemen her
türlü araç, gerecin Çin’den getirilerek in-
san›m›za sat›lmas› onbinlerce imalatha-
nenin kapanmas›na sebep olmufltur. Bu-
nun ülke ekonomisi üzerinde yaratt›¤›
tahribat› konunun uzmanlar›ndan dinle-
dikçe de gelecekten endiflemiz iyice art›-
yor. Bu gidiflle k›sa bir süre içinde Türki-
ye üretimi tamamen bitmifl ithal mallar›
halk›na satar konuma gelmifl olacakt›r.
Bu durum insan›m›z›n zaten k›t olan gelir
düzeyini daha da düflürece¤i için sa¤l›¤›-
m›z› bozan kalitesiz mallara talep maale-
sef artacakt›r. Sonuçlar› flimdiden yafla-
nan bu kötü gidifle hep birlikte karfl› ç›k-
mal›y›z”  diyerek sözlerini flöyle sürdür-
dü.

“Meslek kuruluflumuz elbetteki bu de-
vasa soruna ilgisiz kalamazd›! O nedenle
önce içimizde bir komisyon oluflturduk.
Durumdan en çok etkilenen meslek kolla-
r›m›zdaki odalar›m›z›n baflkan ve yöneti-
cileri komisyonda görev al›p burada can-
la baflla çal›flt›lar ve çal›flmaya da devam
ediyorlar” dedi. 

‹fladamlar›na yönelik aç›klamalarda
da bulunan Yalk›n sözlerine flöyle devam
etti. 

“‹fladamlar›m›za da üzülerek birkaç
fley söylemek istiyorum. Lütfen Çin sefer-
lerinden vazgeçin. Okuyor, izliyorsunuz
ABD ve Avrupa Birli¤i ülkelerinde sa¤l›-

¤a zararl› oldu¤u tespit edilen kalitesiz
Çin mallar› art›k raflardan indiriliyor.
Siz de bundan böyle s›rf ucuz diye bu
mallar› ülkemize sokmay›n. Tüketicileri-
miz gelirlerinin düflük olmas› ve tüketici
bilincinin maalesef yeterince olgunlaflma-
mas› yüzünden bu mallara ra¤bet edilebi-
lir, nitekim ediyorlar da. Ama unutmaya-
l›m ki, bu iflin sonu felakete gidiyor. ‹fl-
sizlik h›zla art›yor, hastal›klar bünyemizi
kemirme¤e bafllad› bile. Bu gidiflle ma-
alesef ekonomimiz tümüyle çökecektir.
Bu kaosun yarataca¤› toplumsal sonuçla-
r› ise düflünmek bile istemiyorum”. 

Konuflmas›nda hükümetten beklentile-
rini de dile getiren Yalk›n, “Çin ve di¤er
Uzakdo¤u ülkelerinde üretilen mallar ül-
kemize serbest ithalat, menfle de¤iflikli¤i,
eksport-Import yoluyla ve maalesef baz›
kaçak yollardan girmektedir. Bu nedenle
bu mallar›n bir bölümü kay›t d›fl› olarak
tüketiciye sunulmaktad›r. Elbetteki kali-
tesizli¤in yaratt›¤› ucuzlu¤a, kay›t d›fl›l›k-
ta eklenince yerli mallara karfl› haks›z bir
rekabet do¤maktad›r.”diyerek hükümete
önerilerini flöyle s›ralad›. 

1- ‹htisas gümrüklerinden girecek
ürünler için ilgili meslek odalar›n›n oluru
al›nmal›d›r. 

2- Gümrük kap›s› özellikle an›lan ül-
keler bak›m›ndan teke indirilmeli ve zor
bir bölgemizde kurulmal›d›r. 

3- Bu gümrükte mutlaka laboratuar
olmal›d›r. 

4- Denetimsiz ürünlerin girifli ve sat›-
fl› kesinlikle yasaklanmal›d›r. 

5- Gümrüklerden denetim sonras›
bandrol al›nma zorunlulu¤u getirilmeli-
dir. 

6- Bu mallardan al›nan gümrük ver-
gileri art›r›lmal›d›r. 

7- Katma De¤er Vergisi oran› yüksel-
tilmelidir. 

8- Anti damping vergisi uygulanmal›-
d›r. 

9- Haks›z rekabete f›rsat verilmemeli,
kay›t d›fl›l›k önlenmelidir. 

10- Tüketiciler bilinçlendirilmelidir. 

“Üretme ithal et” 
Ayd›nlar Oca¤› Genel Baflkan›

Prof. Dr. Mustafa Erkal da;  Çin
mallar› ile mücadele etmenin yolu
toplum olarak ayn› bilinçle hareket et-
mekten geçti¤ini söyledi. Erkal konuflma-
s›n› flöyle sürdürdü: “‹fladamlar›m›z ara-
s›nda Çin’den  mal almaya gitmek yay-
g›nlaflt›. Üretme ithal et anlay›fl› sürüyor.
Üretim yapan sektörlerin say›s› azal›yor.
Zaman›nda tedbir al›namad›. Siyasi irade
kararl›l›k gösterememifltir. Çin mallar›
ucuz ama o ucuzlu¤un sa¤l›k bak›m›ndan

Odam›zdan...‘Bakkal›m’ hep varolacak
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bir bedeli var. Burada tüketici bilincinin
gelifltirilmesi gerekiyor. Yerli kaliteli
ürünler desteklenmeli ve kay›t d›fl›
ekonomi ile mücadele edilmelidir”
dedi. 

“Kaliteli yerli mallar›
tercih edilsin” 

Tüketiciler Derne¤i Genel Baflkan›
Engin Baflaran toplant›da yapt›¤› konufl-
mada tüketicilerin bir ürün al›rken kri-
terlerinin ucuzluk olmas›n›n devam etti¤i
sürece Çin mallar›n›n sat›fl›n›n da sürece-
¤ini söyleyerek, konuflmas› flöyle sürdür-
dü: “Kaç kifli k›rtasiyeden çocu¤u için
malzeme al›rken cetveli çevirip “Çin mal›
m›?” diye bak›yor. Sat›n alma kriteri
ucuzluk olsun diyorsak Çin mal› sat›n al›-
nacakt›r. Ekonominin kayb›na neden ola-
cakt›r. Önlemlerden biri hükümet bu mal-
lar› satt›rmas›n. Kay›t d›fl› önlensin. ‹kin-
ci tedbir ise biz bu mallar› satmayal›m.
Tüketicide az-çok Çin mal› ile ilgili bir
bilinç oluflmaya bafllad›. Ürünlerin üzeri-
ne hangi ülkeden geldi¤ini yazmay› zo-
runlu tutal›m. Çin’de vergi düflük tutulu-
yor.’’

Baflaran toplant›ya kat›lan ‹STE-
SOB’a ba¤l› odalar›n yetkililerine de hi-
taben “Sizler de ürünlerinizi daha kalite-
li yap›n. Kaliteli yerli mallar› tercih edil-
sin” diye seslendi. 

“Çin mallar›nda kalite
belgesi arayal›m”

Kadir Has Üniversitesi AB Araflt›rma
ve Uygulama Merkezi Müdürü Yard.
Doç. Dr. U¤ur Özgöker Avrupa Birli¤i ül-
kelerinin Çin mallar›na çeflitli kotalar
koyduklar›n›, ancak bu önlemlere ra¤men
sorun yaflamaya devam ettiklerini kaydet-
ti. Özgöker flunlar› söyledi; AB’nin tüketi-
cilerden sorumlu komiseri yani ayn› za-
manda bir bakan olan yetkilinin Çin mal›
oyuncaklarla ilgili ald›¤› tedbirler kalite-
siz Çin mallar›na uygulanan yeni tedbir-
lerdendir. Türkiye’de esnaf ve sanatkarla-

r›n d›fl›nda Küçük ve Orta Boy ‹flletme-
ler’in (KOB‹) bu konuda s›k›nt›s› var. CE
Avrupa Normlar›na uygunluk ve ‹SO
Uluslararas› Standart Belgeleri’ne uyan
KOB‹’lerimiz, bu tür standartlar›n getir-
di¤i yükümlülüklerinden uzak duran
Çin’de üretilen mallarla rekabete dayana-
m›yor ve ifl yerlerini kapat›yorlar. Biz de
Çin mallar›nda bu kalite belgelerini ara-
yabiliriz. 

“Dünya Çin Devleti  olacak”
Marmara Üniversitesi ‹ktisat Fakül-

tesi Ö¤retim Üyesi Prof. Osman Altu¤
“Çin f›rsatlar ülkesi ama sadece kendisi

için. Çin sabit kur sistemini kullan›yor.
‹thalata ayr› kur, ihracata ayr› kur kulla-
n›yor. ‹flçilik ücreti oran› Türkiye’ye göre
çok az. ‹thalat›, ihracat amaçl› yap›yor.
Çin’deki iflyerleri 3 katl›. ‹flçiler bir ka-
t›nda çal›fl›yor, ikinci kat›nda yemek yi-
yor, üçüncü kat›nda uyuyorlar. Haftada
70 saat çal›fl›l›yor. ‹ktidarda komünist
partisi var. ‹flçiler haklar›n› sendika ku-
rarak arayam›yor. AB kota uyguluyor.
Bu 2020’de kalkacak. Dünya Çin devleti
olacak. Çin ç›¤ gibi büyüyor y›ll›k büyü-
me h›z› yüzde 9” dedi.  

Toplant›n›n sonunda Kalitesiz Çin
Mallar› Komisyonu Baflkan› ve ay›n za-
manda ‹stanbul Dokumac›lar Esnaf ve
Sanatkarlar Odas› Baflkan› Sadettin Ol-
pak laboratuarda incelettikleri tekstil
grubu Çin mallar›ndan pantolon ve flap-
kay› bas›na göstererek insan sa¤l›¤› üze-
rindeki etkilerini rakamlarla ortaya koy-
du. Olpak, “Bu pantolondaki iplikteki
çözgü ve atk› say›s› birbirine eflit de¤il.
Bu yüzden yeni al›nmas›na ra¤men ku-
mafl› y›rt›lm›fl. Yap›lan araflt›rmada ku-
maflta yüzde 7.6 kanserojen madde ç›k-
m›flt›r. Bu bize tehlikenin boyutunu göste-
riyor. Türkiye’nin Çin mallar›ndan kurtul-
mas› için Kurtulufl Savafl› vermeye karar-
l›y›z” dedi. 

Tüm flikayet ve          

önerileriniz için...

www.istbakkallarodasi.orgwww.istbakkallarodasi.org

Sürekli
güncellenen

içeri¤iyle sizleri
bekliyor. 
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Bakkal esnaf›, bulundu¤u
semt, mahalle ve yerde
halkla iletiflimi yüksek

olan, çevresi ile kaynaflan, bulun-
du¤u yerde halk›n ‘‘Bakkal am-
ca’’ diye hitap ederek de¤er ver-
di¤i bir mesle¤in adam›d›r.

Bakkal esnaf›, al›flverifl eden
müflterinin adeta kefilsiz kefalet-
siz kredi kap›s›d›r da...

Bakkal, elektrik, su, do¤al-
gaz, telefon vesaire ödemelerde maddi sorun yaflayan müflterinin
bu s›k›nt›lar›n›n giderilmesinde de maddi deste¤ini müflterisin-
den esirgemeyen babacanl›¤›nda ulvi anlamda simgesel bir ör-
ne¤idir de...

Bakkal, bulundu¤u yerde bir müflkülü olan, adres soran, ai-
levi s›k›nt› yaflayan insanlar›n baflvurdu¤u görüfl ald›¤›, dertlefl-
ti¤i kiflidir de...

Bakkal, müflteri ve çevresi ile örtüflen, onlarla hemdert olan
bir amca, a¤abey ve kardefltir.

Bakkal say›s› giderek azal›yor
Buna karfl›n emek ve sermayesini birlefltirerek istihdama da

küçümsenmeyecek ölçüde katk›da bulunan Bakkal Esnaf›, ac›-
mas›z piyasa koflullar› karfl›s›nda korumas›z durumdad›r. Kade-
rine terk edilmifltir. Devletin koruyucu hiçbir önlem almad›¤›,
üvey evlat muamelesi yapt›¤› bir çaresizlik içinde mesleki yafla-
m›n› devam ettirmektedir.

Mesleki örgütlerinin onca çal›flma ve çabas›na karfl›n, üreti-
ci firmalar›n çok çeflitli avantajlar sa¤lad›¤›, eflitlik ilkelerine

ayk›r› olarak koruyucu her  türlü
deste¤i verdi¤i hiper ve süper
marketler karfl›s›nda her geçen

gün erimekte, Bakkal say›s› gi-
derek azalmaktad›r. 

Bu daha fazla böyle
gitmemeli, as›rlara dayal› geç-
mifli içinde hemen her vatan-
daflta çok ayr› bir an›s› ve sev-
gisi bulunan Bakkal Esnaf›
koruyucu önlemlerle desteklen-

meli, mesle¤i sürdürmesine olanak sa¤layacak destekler veril-
melidir.

‹smail Keskin Baflkan›n yönetiminde Bakkal Esnaf›na hiz-
met vermeye çal›flan ‹stanbul Bakkallar Odas›n›n Bakkal Esna-
f›n› ayakta tutmaya çal›flan faaliyetlerini biliyoruz.

‹stanbul Bakkallar Odas›n›n ç›karmaya bafllad›¤› ‘Bakkal
Dünyas›’ bafll›kl› derginin kapa¤›nda, Bakkall›k Mesle¤ine 80
y›l› bulan bir süre içinde hem mesle¤i icra eden kifli olarak, hem
de yar›m as›r yönetici olarak hizmet veren ve bu nedenle
duayenlik s›fat›na eriflen ‹brahim Gürdamar’›n resminin konul-
mas›n›, büyük bir kadirflinasl›k ve vefa örne¤i olarak de¤erlen-
diriyorum. 

Bu nedenle ‹stanbul Bakkallar Odas› Baflkan› ‹smail Keskin
ve Yönetim Kurulu üyelerine içtenlikle teflekkür ediyor ve onlar›
kutluyorum.

‹stanbul Bakkallar Odas›
Eski Genel Sekreteri
Tahir Paköz

Bakkal amca
Bakkall›k mesle¤i, 13. yüzy›lda Ahi Evran›
Veli taraf›ndan gelifltirilen ve gerçeklefltirilen
maddi ve manevi plandaki olgular›n ortaya
koydu¤u meslekler aras›nda yer almaktad›r. 

Tahir Paköz ‹stanbul Bakkallar Odas›’n›n faaliyetlerini
yak›ndan takip etti¤ini ve takdirle karfl›lad›¤›n› belirtti.
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Onlar bizim soydafllar›m›z.
Biz ‘etle t›rnak gibiyiz’ on-
lar›n buruk oldu¤u yerde

biz mutlu olamay›z.
‹stanbul Valili¤i Türk Dünyas› ve Ak-

raba Topluluklar› Koordinatörlü¤ünün;
Türk Dünyas› ve Akraba Topluluklar›n-
dan gelerek ilimiz üniversitelerinde ö¤re-
nim gören, devletimizin ihtimam›na mil-
letimizin flefkat ve cömertli¤ine emanet
edilen misafir ö¤renciler için Devlet Ba-
kanl›¤›n›n “dost aile projesi” çerçevesin-
de, 1988 y›l›ndan beri düzenlenmekte ol-
du¤u ramazan program›na bu y›lda de-
vam edildi. Ülkelerinden ve ailelerinden
ayr› kalman›n buruklu¤unu azaltmak, ül-
kemiz aile yap›s›n› tan›tmak, yeni dostlar
edinmek ve ö¤rencilerin birbirleriyle olan
iliflkilerini sa¤lamlaflt›rmay› amaçlayan
bu organizasyona ‹stanbul Bakkallar
Odas› Baflkan› ‹smail Keskin’de bir gu-
rup ö¤renciyi iftarda evinde a¤›rlayarak
kat›ld›.

‹stanbul Valili¤i’nden
Teflekkür Belgesi

Türk misafirperverli¤inin en güzel ör-
neklerinden olan bu organizasyona des-
teklerinin  önümüzdeki y›llarda da devam
edece¤ini belirten Keskin “Onlar bizim
soydafllar›m›z. Biz ‘etle t›rnak gibiyiz’
onlar›n buruk oldu¤u yerde biz mutlu

olamay›z” dedi. Etkinlik çerçevesinde
her zaman oldu¤u gibi yard›mlar›n›
esirgemeyen Fatih Belediyesi misafirler-
imizin ulafl›m› için özel araç tahsis etti. 

Baflar› ile tamamlanan organizas-
yona kat›larak destek olan kifli ve kurum-
lara ‹stanbul Valili¤i teflekkür belgesi
verdi. 

Etle t›rnak gibiyiz

Baflkan ‹smail Keskin ö¤rencilere
evinde iftar yeme¤i verdi.

Türk Dünyas›’ndan ö¤rencileri konuk ettik

Fatih Belediye Baflkan Yard›mc›s› Hasan Suver ve Oda Baflkan›
‹smail Keskin ö¤rencilerle.
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Erzincan’›n yüzölçümü 11.903
km2 olup, il merkezinin deniz-
den yüksekli¤i 1.185 metredir.

‹lçeleri; Çay›rl›, ‹liç, Kemah, Kemali-
ye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan ve Üzüm-
lü'dür.

‹lin en büyük ve en önemli akarsuyu
ise F›rat ›rma¤›d›r.

Ekonomisi tar›m ve hayvanc›l›¤a da-

yanan Erzincan’da, bu¤day, arpa, dar›,
fasulye, kavun, karpuz, so¤an, dut, zerda-
li, erik ve elma üretimi önemli yer tut-
maktad›r. 

Ticaret ve sanayinin ‹l merkezinde,
turizm ve tar›m›n ise ilçe merkezlerinde
yo¤unlaflt›¤› flehirde, okuma-yazma oran›
% 96’d›r ve okulsuz köy yoktur. ‹I mer-
kezinde 3 Fakülte, 3 Yüksek Okul, Refa-
hiye, Tercan ve Kemaliye ilçelerinde de
birer Yüksek okul bulunmaktad›r. 

Yaylalar›, da¤lar›, akarsular›, gölleri
ve ormanlar›yla do¤al güzellikler harikas›
olan Erzincan’daki bu do¤a ortam›, bir
tak›m sporlar›n yap›lmas›na da imkan
sa¤lam›flt›r. Munzur Da¤lar›ndaki do¤al
göllere ve yaylara yürüyüfl, F›rat’ta raf-
ting, yamaç paraflütü, kampç›l›k, kaya
t›rman›fl›, kano sporu, camel trophy,
Tercan ve Erzincan barajlar›nda su kaya-
¤› ve k›fl sporlar› gibi do¤al sporlar›n ya-
n›nda cirit sporu da Erzincan’da baflar›
ile sürdürülmektedir. 

‹lin kültür varl›klar›, spor ve do¤al
güzellikleri, turizm potansiyelini de olufl-
turmaktad›r. Etraf›nda da¤lar›, ortas›nda
ba¤lar› ve flehircilik alan›nda örnek uygu-
lamalar› ile görülmeye de¤er güzellikteki
Erzincan flehrinin Belediye Baflkan› Meh-

Do¤u Anadolu Bölgesinin
Kuzey Bat› bölümünde yukar›

F›rat havzas›nda yer alan,
1939 y›l›nda yaflad›¤› deprem-
le harabeye dönen ve deprem-

den sonra yeni yap›lanmayla
bugünkü fleklini alan

Erzincan’›n ad›n›n ‘Eriza’ veya
‘Aziriz’ kelimelerinden geldi¤i

ve ilk önce ‘Erziricin’ daha
sonrada bugün ifade edildi¤i

gibi ‘Erzincan’a dönüfltü¤ü
rivayet edilmektedir. 

Erzincan Bakkallar Odas›

Erzincan Bakkallar
Odas› Baflkan›

Cemalettin fiimflek
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met Buyruk ve Erzincan Bakkallar Odas›
Baflkan› Cemalettin fiimflek, sosyal etkin-
liklerde ç›¤›r açma hedeflerine, Ergene-
kon Mahallesinde bir bakkal dükkan›nda
“sepette ekmek” projesiyle start verdiler.
Kendisi için ekmek alanlar›n, ihtiyaç sa-
hiplerine da¤›t›lmak üzere bir yada bir-
kaç ekmek daha al›p bakkal dükkan›nda
bulunan sepet içine b›rakmalar› fleklinde
özetlenen projeyle ilgili aç›klama yapan
Mehmet Buyruk; “Bakkallar Odas›n›n bu
projesini destekliyoruz ve bunu göster-
mek için buraday›z. Dinimiz ve milli ge-
leneklerimiz, verenin alan› görmeden, ta-
n›madan yapt›¤› yard›mlar›n daha mak-
bul oldu¤u konusunda telkinlerle doludur.
Bizde bu hassasiyete yarafl›r bir proje ol-
du¤unu düflündü¤ümüz “Sepette Ekmek”
projesinden umutluyuz” dedi.   

‘Sepette Ekmek’ bir
sosyal yard›mlaflma örne¤i

Proje hakk›nda konuflan Erzincan
Bakkallar Odas› Baflkan› Cemalettin
fiimflek’te projeyi desteklemek için elle-
rinden geleni yapacaklar›n› ve bu projeyi
kesinlikle yaflatacaklar›n› söyledi. 

Böyle ulvi bir düflünce için arac› olan
bakkal esnaf›n›n, yaflam›fl oldu¤u s›k›nt›l›
süreçten bahsederek, mahallenin s›rdafl›,
kötü gün dostu bakkallar›n, kaybolmufl
de¤erleri koruyabilme ve ayakta kalabil-
me savafl› verdiklerini anlatan Baflkan
fiimflek; “Y›llar önce hali vakti yerinde
kifliler olarak görülen bakkallar, günü-
müzde ayakta kalma mücadelesi ve ya-
flam savafl› vermeleriyle ön plana ç›k›yor-
lar. Süper star dinleyip, Süpermen film-
lerinin izlendi¤i süreçte, h›zla aç›lan sü-
per marketler, bakkallar›n zorlu yaflam
mücadelesinin de bafllang›c› oldu. Ülke
genelinde oldu¤u gibi Erzincan’da da
mahalle aralar›na kadar giren süper
marketler, bakkallar›n rekabet güçlerini
azalt›rken, tek tek kepenk kapatmalar›na
yol aç›yor. Mahallenin can damar› olan

bakkallar can çekiflme noktas›na gelmifl-
tir. Bunun nedenlerinin bafl›nda, al›flverifl
merkezlerinin art›fl› ve kredi kart› kul-
lan›m›n›n yayg›nlaflmas› gelmektedir.
Eskiden her köfle bafl›nda bulunan ve
mahallelinin tüm ihtiyac›n› karfl›lad›¤›
bakkallar yok olma tehlikesiyle karfl›
karfl›ya. 

“Al›flverifl merkezlerine
karfl› direniyoruz”

Erzincan'da 20 y›l bakkall›k yapt›¤›n›
ifade eden Cemalettin fiimflek, süper ma-
ketlere karfl› direnen Oda Baflkanlar›n-
dan sadece bir tanesi. Tüm zorluklara
ra¤men kepenk kapatmamakta ›srarl› ol-
du¤unu vurgulayan fiimflek; “Say›l› müfl-
terimiz kald›. Al›flverifl merkezlerindeki
promosyonlar ve cazip fiyatlar vatanda-
fl›n ilgisini buralara çekiyor. Buna karfl›-
l›k bakkallar olarak bizler, veresiye al›fl-
verifl yapanlarla ayakta kalmaya çal›fl›-

yoruz. Müflterilerimizin ço¤unlu¤u  borç-
la al›flverifl yap›yor ve maafl günlerinde
ödemelerini gerçeklefltiriyorlar. Peflin
alan yok, ürünü alan ’hesaba yaz’ diyor.
Veresiye usulü bir nebzede olsa tercih
edilmemizi sa¤l›yor. Süper marketlere
karfl› tek avantaj›m›z da bu. Ancak
bu flekilde ayakta durmaya çal›fl›yoruz"
dedi.

Fransa'da, süper marketlerden bak-
kallara dönüfl için yasa ç›kart›ld›¤›n› ha-
t›rlatan Cemalettin fiimflek, ülkemizde
ise tam tersi bir sürecin yafland›¤›n›, kü-
çük esnaf› ayakta tutabilmek için gerekli
yasalar›n hayata geçirilmesinin gereklili-
¤ini vurgulad›. Mahallenin vefakar, s›r-
dafl bakkallar›n›n birer birer tarihin say-
falar›na gömüldü¤ü günümüzde, onurlu
bir yaflam mücadelesi veren Cemalettin
fiimflek, bakkal esnaf›n›n ayakta durabil-
mesi için mücadelesini sürdürece¤ini
ifade etti.

‘Sepette Ekmek Projesi’ 



Mardin’de baklavac›l›k yaparken, ‹stanbul’a gelmek için
pastanesini satan ve 1980’de geldi¤i ‹stanbul’da, 4 teneke
peynir, 1 çuval pirinç ve raflar›na ald›¤› malzemeyle bak-
kal dükkan› iflletmeye bafllayan Remzi Gülöz konu¤umuz
bu say›m›zda.  Remzi Gülöz, 27 y›l önce yaln›z bafl›na
açt›¤› dükkan›nda, flimdilerde o¤lu Nafi Gülöz’le birlikte

say›lar› günden güne artan marketlere karfl› ayakta kalabilme
savafl› veriyor.
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Sohbet edas›yla gerçekleflen ko-
nuflmam›zda Remzi amca, 27
y›ll›k bakkall›k geçmiflini ve

ayakta kalmak için verdi¤i mücadeleyi
paylaflt› bizimle. 

“27 sene önce buraya ilk geldi¤imde
Merter farkl›yd›” diyerek söze bafll›yor
Remzi amca. “Merter denil-
di¤inde ad›n›n bir özelli¤i
vard›. fiimdilerde ad›n›n bir-
likte an›l›r oldu¤u, keresteci-
ler de yoktu. Mahalle özelli¤i
vard›. Mahalle esnaflar› var-
d›. 

1990’dan sonra dengeler
bozuldu, durumlar kötüleflti
ve günden güne her fley daha
da kötüye gidiyor. Marketle-
rin ço¤almas›yla beraber biz-
lere düflen pay iyice azald›.
Gazete ve ekmekten baflka
satabildi¤imiz bir fley yok gi-
bi. Bununla da kiram› vere-
lim, vergimi ödeyelim, ev mi
geçindirelim, çoluk çocu¤a
m› bakal›m, insan gibi yafla-
maya m› çal›flal›m? 

“Günün birinde
her fley düzelecek
diye bekliyorum”

Buradaki en eski bakkal
benim. Kimisi kapand›, kimi-
si ifl de¤ifltirdi, kimisi vefat
etti. 15 senedir bende rahat-
s›z›m, kalp hastal›¤›m ve
tansiyon problemim var.
Ama hala ayaktay›m, çok flü-
kür. Bekliyorum, umar›m gü-

nün birinde düzelecek”. 
Her fleyin düzelece¤ine dair umudunu

hep canl› tutan bakkal Remzi amca, bu
umudunu o aksanl› flivesiyle, “Her fley
hey›r var” diyerek dile getiriyor.

Geçmifl ve bugünü k›yaslad›¤›nda ise;
“Eskiyi ar›yoruz ama bulam›yoruz. Eski-

ler güzeldi. Komflu vard›, komfluluk var-
d›, insanl›k vard›. Her gün gördü¤ümüz
komflular›m›za hal hat›r sorar, muhabbet
ederdik. Dükkan›n içinde olal›m olmaya-
l›m, dükkanlar›m›z›n kap›s› hep aç›k ka-
l›rd›. Kasalar›m›z d›flar›da dururdu. Oysa
bugün b›rak›n kasay› kap›da b›rakmay›,

dükkan› iki dakikal›¤›na bi-
le yaln›z b›rakam›yoruz.
Her fley zorlaflt›” diyerek
güvenin de ne kadar azald›-
¤›ndan dem vuruyor.  

“Büyük marketler
flehir d›fl›na tafl›nma-
d›kça iflimiz zor”

Beklentilerini sordu¤u-
muz Remzi amca; “Market-
ler, flehrin d›fl›na tafl›nmad›-
¤› sürece bakkall›¤›n tekrar
canlanmas›, bakkallar›n to-
parlanmas› zor. Eskiden se-
kizde kapatan marketler,
flimdilerde gece onbire ka-
dar aç›klar. 2004’de 2.700
lira, 2005’te 6.500 lira,
2006’da ise 2.500 lira vergi
ödemifliz. Marketler bu ka-
dar ödemiyorlar, borç göste-
riyorlar. fiirketler de bu ka-
dar vergi ödemiyor. Bizde
flirkete çevirmek istedik
ama onun içinde 7 milyar
bedel istiyorlar. Büyük mar-
ketlere gösterilen kolayl›kla-
r›n hiç biri bize gösterilmi-
yor. Bu flartlar alt›nda biz
nas›l ayakta kalaca¤›z? Bü-
yük marketler, ürünlerin bi-

“Her fley
hey›r var...”

Bakkal
Remzi Gülöz’ün
en büyük
yard›mc›s› o¤lu
Nafi

Emektar
Bakkal
Remzi Gülöz
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ze gelifl fiyat›ndan sat›fl yap›yorlar. Son-
ra rekabetten söz ediliyor. Biz nas›l para
kazanaca¤›z? Eskiden tekele gidiyorduk,
çuvalla mal al›yorduk. fiimdi tekelin ser-
visleri var, kap›ya kadar getiriyorlar ama
para yok ki alal›m. Tabiri caizse, ‘bir ek-
mek sat›yoruz. Satt›¤›m›z o ekme¤i yeri-
ne koyam›yoruz’. Eskiden bütün raflar›
doldurabiliyorduk, flimdi bir raf bile dol-
dururken güçlük çekiyoruz” diyerek ar-
kas›ndaki boflalmaya yüz tutmufl raflar›
gösteriyor. 

“Ad›m bafl› market”
“Bakkallara mal getiren araçlara ba-

k›n, ebat olarak küçük arabalar olmas›-
n›n yan› s›ra bu araçlar ya yar›m dolu,
ya da içindeki mal›n ancak yar›s›n› bak-
kala b›rak›yor ve paras›n› peflin istiyor-
lar. Birde marketlere mal götüren araç-
lara bak›n, araçlar büyük, a¤z›na kadar
mal dolu. Bu mal›n tamam› markete b›-
rak›ld›¤› gibi paras› da bizlerden al›nd›¤›
gibi peflin al›nm›yor. Marketlerin arala-
r›ndaki mesafe 500 metreden az olmaya-
cak deniyor, oysa bir bak›n, ad›m bafl›
bir market. Biri hipermarket, biri süper-
market... Aralar›nda var m› o kadar me-
safe? 

Bakkallar›n durumu o kadar iç ac›t›-

c› bir hale geldi ki çocuklar›m›z› bile
okutam›yoruz. Benim o¤ullar›m üniversi-
teyi kazand› ancak maddi imkans›zl›ktan
gönderemedim”.

TESKOM Eski Baflkan› ve AK Parti
Milletvekili Kadir Akgül, bakkal, terzi,
tamirci gibi küçük mahalle esnaf› için
teflvik paketi haz›rlad›. Bununla ilgili dü-
flüncelerini sordu¤umuzda, bakkal Remzi
amcan›n o¤lu Nafi Gülöz de sohbetimize
dahil oluyor. 

“10 bakkal›n birleflmesi esas›na
dayal› bu paketi kurtar›c› olarak düflün-
müyorum. Kardefller bile birlikte ifl yap-
makta zorlan›rken hatta yapamazken
nas›l olacakta 10 bakkal birleflecek ve
bir sorun olmadan çal›flabilecek. Hem
bunu gerçeklefltirmek için sermaye ge-
rek. Ama her bakkal için ayr› ayr› böyle
bir olanak tan›nacaksa, arazi verilip kira
istenmezse, inflaat flirketleriyle anlaflabi-
lirlerse, örne¤in 20 y›l vadeyle büyük bir
merkez yap›l›rsa, içinde pastane, sine-
ma… gibi alanlar›n bulundu¤u, o zaman
ifle yarar diye düflünüyorum. Sadece biz
de¤il herkes ekmek yer böyle olursa”.

Mahalle bakkall›¤›n›n günden güne
tükenmekte oldu¤u günümüzde, umudunu
hep canl› tutarak, o¤luyla birlikte yok ol-
maya inat mücadele eden Remzi Am-
ca’n›n, umutlar›n›n gerçekleflmesi konu-
sundaki dileklerine kat›l›yoruz ve bizimle
paylaflt›klar› için teflekkür ediyoruz.  

2222 3333

Remzi Amca bütün
olumsuzluklara
ra¤men gelece¤e
umutla bak›yor.
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CardFinans müflterileri, kredi
kartlar› ile al›flverifl yapma-
n›n yan› s›ra, verecekleri

ekstre bakiyesi sözüne karfl›l›k kredi kar-
t› limiti içerisinden s›f›r faizle kredi çe-
kerek her türlü ihtiyaçlar›n› karfl›layabi-
lecek, kartlar›n› göstererek, herhangi bir
ek evraka ihtiyaç olmadan Finans-
bank'tan ihtiyaç veya oto kredisi kullana-
bilecek, ücretsiz otomatik fatura ödeme
talimat›n›n yan› s›ra kira ve aidat gibi
düzenli ödemeler için de CardFinans'a
EFT/havale talimat› verebilecek. 

Ayr›ca, Cardinans sahipleri, talep et-
meleri durumunda, üç ayda bir kredi
kart› kullan›mlar›na iliflkin analizler ala-
bilecek ve en çok harcama yapt›klar›
sektörler hakk›nda detayl› bilgi sahibi
olabilecekler. Harcamalar›n› kontrol al-
t›nda tutmak isteyen kart sahipleri ise
belirledikleri ayl›k ekstre tutar›n› aflt›kla-
r›nda SMS ile uyar›larak, bilgilendirile-
cek. CardFinans ‹flsizlik Sigortas› hizme-
ti ile de, kart sahibinin istek d›fl›nda iflsiz
kalmas› durumunda, kredi kart› hesap
ekstresi borç bakiyesi, sigorta teminat li-
mitleri dahilinde "karfl›l›ks›z" olarak kar-
fl›lanacak. 

"Müflterilerimizin
cüzdanlar›ndaki öncelikli
kart olaca¤›z"

Konuyla ilgili düzenlenen bas›n top-
lant›s›nda konuflan Finansbank Genel

Müdürü Sinan fiahinbafl, CardFinans'›n
Türkiye'de kredi kart› sektöründe yüzde
8'lik paya sahip oldu¤uu ve yaratt›¤› 8.8
milyar YTL üzerindeki y›ll›k ifllem hacmi
ile Türk ekonomisine önemli katk›lar
sa¤lad›¤›n› belirtti. fiahinbafl, sözlerine
flöyle devam etti: "Pazara sunulmas›n›n
ard›ndan k›sa bir süre sonra CardFinans
müflteri say›m›z 84 bin adete ulaflt›. Ara-
dan geçen 7 y›l›n sonunda ise kart say›-
m›z›n 2 milyon 900 bine yükselmesi ile
pazar›n liderleri aras›nda yerimizi ald›k.
CardFinans'›n tarihsl geliflimi içinde ge-
rek üye iflyerleri ile yap›lan kampanyalar
gerekse hizmet kampanyalar› müflterile-
rimize ekstra fayda yaratacak nitelikte
olmufl ve her geçen y›l adetsel ve cirosal
anlamda art›fl kaydedilmesi sa¤lanm›fl-
t›r."

CardFinans yeni özellikleri
ile pazarda farkl›laflacak

Pazardaki 12 milyon potansiyel kredi
kart› kullan›c›s›n› CardFinans'›n sa¤lad›-
¤› ayr›cal›klarla tan›flt›rmay› hedefledik-
lerini belirten Finansbank Bireysel Ban-
kac›l›k GenelMüdür Yard›mc›s› Temel
Güzelo¤lu ise flunlar› kaydetti: "Sektörde
yo¤un bir rekabet yaflan›yor. CardFinans,

yeni bir dönemin bafllamas›na öncülük
ediyor. CardFinans yeni dönemde, sadece
al›flverifllerde kullan›lan bir kart olmak-
tan ç›k›p, müflterilerin her türlü bireysel
finansman ihtiyaçlar›nda ve ödemelerin-
de kullanabilecekleri bir kredi kart› ola-
cak. Ciro, kart say›s›, yaflayan toplam
kredi bakiyesin bak›ld›¤›nda CardFinans
%8 pazar pay› ile kredi kart› pazar›nda
5. s›rada yer al›yor. CardFinans'›n yeni
özellikleri ile pazarda farkl›laflaca¤›na ve
müflterilerimizin cüzdanlar›ndaki önce-
likli kart olaca¤›na inan›yoruz."

Sözünüze bedava kredi
Sözünüze Bedava Kredi, CardFinans

sahipleine ayl›k ekstre bakiyesi sözüne
karfl›l›k "%0 faiz" oran› ile taksitli olarak
sunulan ve kredi kart› limitinden kullan›-
lan bir ürün. Kampanyada CardFinans
sahipleri, 12 ay için verecekleri ayl›k
ekstre bakiyesi sözüne karfl›l›k "bedava
kredi" alabilecek. Müflteri, bu bakiyeyi is-
ter ATM'den, ister flubeden çekebilecek;
isterse de Internet Bankac›l›¤› üzerinden
ifllem yapabilecek. Müflterilerin harcama,
limit ve talep ettikleri kredi tutarlar›na
göre farkl› ekstre bakiye hedefleri belir-
lenecek.

Finansbank’tan
s›f›r faizli kredi

Finansbank, Türkiye'nin ilk
taksitli kredi kart› CardFi-
nans'› yeniledi. Kart sahipleri-
ne daha iyi hizmet verebilmek
ve kredi kart› kullan›rlarken
daha fazla avantaj sunmak
amac›yla yeni özellikler kazan-
d›r›lan CardFinans, Türkiye'nin
"ilk" ve "tek" bireysel finans-
man kart› oldu.



Üçüncü say›s› da okuyucuyla buluflan Bakkal Dün-
yas› dergisine, sivil toplum temsilcilerinin yan› s›-
ra, siyaset, ifl ve sanat dünyas› da büyük ilgi gös-

terdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Baflkan›
Bendevi Palandöken, dergimizi inceleyerek, “Bakkallar›n so-
runlar› kadar, onlar›n geçmiflten bugüne tafl›d›¤› miras› da,
dergi arac›l›¤›yla insanlara aktar›yorsunuz. Önemli bir bofllu¤u
dolduruyorsunuz” fleklinde konufltu. 

Yalk›n: Bakkallar›n kendini
buldu¤u baflar›l› bir yay›n 

‹STESOB Baflkan› Suat Yalk›n, Bak-
kal Dünyas› dergisinin önemine dikkat çe-
kerek, “Baflar›l› bir yay›n organ›… Bak-
kallar›n kendilerini buldu¤u bir yay›n or-
gan›, baflar›lar diliyorum” diye konufltu. 

‹stanbul Bakkallar Odas›’n›n kurucu
baflkan› ‹brahim Gürdamar ise, mevcut
Baflkan ‹smail Keskin’e hizmetleri için te-
flekkür ederek, “Ça¤, gelece¤i görme za-
man›. Bizim dönemimiz ile bu dönem çok
farkl›… Say›n Baflkan Keskin, Oda’n›n
tüm birimlerine kurumsallaflmay› sokuyor. Bu dergide onun
göstergesi” diyerek duygular›n› dile getirdi. 

‹stanbul Bakkallar Odas› Baflkan› ‹smail
Keskin, bakkallar›n dünyas›n›n Türkiye’nin dünü
ile bugünü oldu¤unu ifade ederek, “Dergimiz
arac›l›¤›yla 45 bin bakkal bu dergide… Onlar›n
sorunlar›, sorunlar›na çözüm yollar›, sevinçle-
ri… bu yay›n organ›nda. Dergi ayn› zamanda,
‹stanbul’un ayr› ayr› köflelerinde yer alan bak-
kallar›n iletiflim arac›… Her say›da, bir önceki
say›n›n üzerine katarak gitmeye devam edece-
¤iz” diyerek düflüncelerini ifade etti. 

fiiflli Belediyesi Baflkan Yard›mc›s› Tayfun
Kahyao¤lu ise “Bakkallar bizim kültürümüzün
birer parças›. Kül-
türümüze sahip ç›k-
mal› ve onlar› ya-
flatmaya devam et-
meliyiz. Bu anlam-
da sorumlu¤unuzun
fark›nda olman›z
güzel. Sizleri tebrik
ediyorum ve baflar›-
lar›n›z›n devam›n›
diliyorum” fleklinde
konufltu. 

‹STESEOB
Baflkan vekili ve
GÜNBAK Yönetim
Kurulu Baflkan› ‹d-
ris Keskin, Rami
Kuru G›da Sitesi Toptanc›lar Derne¤i Baflkan›  Günay Kotil
ve daha birçok isim, dergimiz “Bakkal dünyas›”n› inceleye-
rek be¤enilerini dile getirdi. 
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‘Bakkal Dünyas›’na her kesimden
yo¤un ilgi
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İstanbul Bakkallar Odas›n›n
27.02.2002  tarihinde  ya-
p›lan ola¤an genel kurulu-

nun ilçe seçim kurulu taraf›ndan ip-
tal edilmesinin ard›ndan , odan›n
ba¤l› oldu¤u ‹stanbul Esnaf ve Sa-
natkarlar Odalar› Birli¤i Yönetim
Kurulunun  karar›yla Faik Y›lmaz
ve Yaflar Çoruh ile birlikte kayyum
heyetinde görevlendirilerek bir süre
‹stanbul Bakkallar Odas›nda da gö-
rev yapan Ali Seyyar camia içeri-
sinde çok sevilen, say›lan , sevimli
ve çal›flkan bir flahsiyetti.

Halen Oda baflkanl›¤›n› yürüt-

mekte olan ve 21.04.2002 tarihin-
de yap›lan genel kurulda Oda Bafl-
kanl›¤›na seçilerek kendisinden gö-
revi devir alan ‹smail Keskin'de
"Ali Seyyar bizim a¤abeyimizdi.
Kendisinden çok fley ö¤rendik. Bek-
lemedi¤imiz bir anda aram›zdan
ayr›ld›. Onu anlatmak zor. Atefl
düfltü¤ü yeri yakar. Camia olarak
aram›zdan ayr›l›fl›n›n derin hüznü-
nü yafl›yoruz. Cenazesinde dostlar›
onu yaln›z b›rakmad›. Kendisine
Allah'tan rahmet ailesine ve seven-
lerine de sab›r diliyorum. Camiam›-
z›n bafl› sa¤ olsun" dedi.

Ali Seyyar’› kaybettik
‹stanbul Esnaf›n›n yak›ndan tan›d›¤› ve Güngören
Birleflik Esnaf Odas› Baflkan Vekili  Ali Seyyar
geçirdi¤i kalp krizi sonucu hayat›n› kaybetti.

Güngören Birleflik
Esnaf Odas› Baflkan›
Merhum Ali Seyyar
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Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan, Türkiye Esnaf ve
Sanatkarlar› Konfederasyonu'nu

(TESK) ziyaret ederek, Genel Baflkan
Bendevi Palandöken ile yönetim kurulu-
nun yeni üyelerini kutlad›. Yeni yasan›n
yabanc› sermayenin önemi dikkate
al›narak yap›laca¤›n› kaydeden Ça¤layan,
"Hipermarketler ile ilgili yasal düzen-
lemede sapla saman›n birbirine
kar›flt›r›lmamas› gerek" dedi ve kanunun
mutlaka ç›kart›laca¤›n› belirterek "5 ay
içinde gerekli düzenlemeler yap›lacak.
Bunu yaparken de hiçbir kesime ve toplu-
lu¤a karfl› olmadan, en büyük fayday›
gözetece¤iz" ifadelerini kulland›. Yerel
marketler, “hipermarketler kanun
tasar›s›”n›n uluslararas› zincir mar-
ketlere karfl› kendilerini korumad›¤›
elefltirisinde bulunurken yabanc›lar da,
yat›r›m› cazip olmaktan ç›karmakla
itham ediyor. 

Esnaf kredileriyle ilgili aç›klamalarda
da bulunan Ça¤layan, yaklafl›k 4 milyon
esnaf›n 750 bininin Halkbank'tan kredi
ald›¤›n›, Hazine'nin bile yüzde 19-20 ile
borçlan›rken hükümetin esnafa yüzde
13'le kredi kulland›rd›¤›n› vurgulad›. "Bu,
esnafa verilen önemin göstergesidir" diyen
Ça¤layan, A¤ustos 2007 itibar›yla Halk
Bankas›'n›n esnaf ve sanatkara
kulland›rd›¤› kredi tutar›n›n 2,7 milyar
YTL'ye ulaflt›¤›n› aktard›. Yeni dönemde
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme
ve Destekleme ‹daresi'nin desteklerinin
art›r›laca¤›n›, idarenin esnaf ve
sanatkara bal›k tutmay› ö¤retece¤ini
söyledi. TESK Baflkan› Bendevi
Palandöken ise, uygulanan para poli-
tikalar›ndan dolay› en fazla sorunu esnaf
ve sanatkar›n yaflad›¤›n› söyledi. Merkez
Bankas›'n›n anlayamad›klar› bir flekilde
düflük kur-yüksek faiz uygulad›¤›n› belirt-
ti. 

“Sanayicinin, tüccar›n,
esnaf›n teflrifatç›s› olaca¤›z”

Öte yandan Ça¤layan, ‹kitelli Organi-
ze Sanayi Bölgesini (OSB) ziyareti
esnas›ndakonuflan Ça¤layan  ''Sizlerle
birlikte önümüzdeki dönemde bir eylem
planı oluflturmak, Sanayi ve Ticaret
Bakanlı¤ını sanayicinin, tüccarın,
KOB‹'nin bir yerde teflrifatçısı yapacak
bir çalıflma içine sokmayı hedefliyoruz.

Sanayi ve Ticaret Bakanlı¤ı sanayicinin,
tüccarın, esnafın OSB'nin resmen
teflrifatçısı, yol göstericisi olacak'' dedi.
Türkiye'de 5 yıldır elde edilen makro
ekonomik geliflmelerin ardından flimdi
mikro çalıflmalar içinde olacaklarını
vurgulayan Ça¤layan, Türkiye'nin
GSMH'sinin önümüzdeki yıl 520 milyar
dolara çıkarılmasını hedeflediklerine
de¤inerek ''Sayın Baflbakanımızın dedi¤i
gibi uçak kalkıflını yapmıfltır. Türkiye'yi
tutabilene aflk olsun'' diye konufltu. 60.
Hükümetin açıkladı¤ı acil eylem planının
72 eylemden olufltu¤unu, bunun 12
tanesinin kendi bakanlıkları tarafından
yapılaca¤ını anımsatan Ça¤layan, bu ey-
lem planının sanayicinin, tüccarın, esna-
fın, KOB‹'nin eylem planı olaca¤ını vur-
guladı.     

“Yeni dönemde hükümet KOB‹
ve esnafa deste¤ini artt›racak” 

Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan TESK’i ziyaret etti:

TESK’i ziyaretinde konuflan
Sanayi ve Ticaret Bakan›
Zafer Ça¤layan
‘Hipermarketler Yasas›’n›n
mutlaka ç›kaca¤›n› belirterek
esnafa deste¤in de
artaca¤›n› söyledi.



AB ile Türkiye arasında-
ki tüketim farkı ve
son yıllarda ülkemiz-

de de çikolataya olan talebin artması ne-
deniyle potansiyel  firmalar  çikolataya
yatırım kararı aldılar. 

‹stanbul Haliç’'teki Rahmi Koç Müze-
si'nde Damak markasının 75. yılını kutla-
yan Nestle, talep artıflları karflısında son
iki yılda yaptı¤ı 14 milyon dolarlık yatırı-
mı, 2008'de 7 milyon dolarlık yatırımla
sürdürmeyi planlıyor. Nestle Çikolata
Grubu Genel Müdürü Devrim Cöbek,
2008 yatırımı ile birlikte kapasitelerini
15 bin tondan 20 bin tona çıkaracakları-
nı söyledi. Cöbek, "Ekonomide yaflanan
olumlu hava çikolata pazarına da yansı-
yor. Çikolata artık daha çok haneye gir-
meye baflladı. Satıfllarda yüzde 40'a ya-
kın artıfl var. Fakat tüketim hala Avru-
pa'nın çok gerisinde. Bu nedenle pazarda
hala potansiyel var" dedi.

Ülker'de yeni
yap›lanma 
Çikolata sektörünün önem-
li aktörü Ülker de
pazardaki yatırımlarına
ara vermeden devam
dedi. Yakın
dönemde çiko-
latayı Ülker
Çikolata A.fi.
çatısı altında ayrı

bir flirket olarak yapılandıran Ülker, yatı-
rımlarına da ara vermiyor. Topkapı'daki
fabrikasına 5 yeni hat ekleyecek olan flir-
ketin yatırımı tamamlandı¤ında 60 mil-
yon euroyu bulacak. Artık tüketicinin glo-
bal tat arayıflı içinde oldu¤unu ve bunun

içinde çikolatanın
da bulundu¤unu söy-
leyen Ülker ‹stiflare
Konseyi Üyesi Metin
Yurdagül, "Bu ara-
yıfl pazarı büyütü-
yor. Üstelik Türki-
ye'de tüketim çok
az. Pazardaki po-

tansiyel bizi yatırıma yönlendiriyor" dedi. 

Unilever Magnum'la
Türkiye pazar›nda iddialı

Unilever ise 2004'ten bu yana sadece
‹talya, ‹spanya, Portekiz ve Avusturya'da
pazara sundu¤u Magnum çikolatayı
nihayet Türkiye pazarına sundu. Eylül
ayı ile birlikte piyasaya çıkan Magnum
çikolata sadece kıfl ayları boyunca raflar-
da yer alacak. Sultanahmet Four Season
Otel'de tanıtımı yapılan Magnum çikola-
tanın özel bir ürün oldu¤unu ve bu ürünle
Türkiye çikolata pazarında yeni bir seg-
ment yaratacaklarını söyleyen Algida
Pazarlama Direktörü fiükrü Dinçer,

"Magnum mevcut ürün-
lerin kalite çıtasını yüksel-
tecek bir ürün" dedi. Genel
Müdürü Ahmet Coflar ise,
‹talya'da üretilerek Türki-
ye'ye getirilen Magnum çi-
kolatalarının, gerekli ba-
flarıyı elde etmesi halinde
2008'de Türkiye'de üretile-
ce¤ini söyledi ve  üretim
için 3 milyon dolar yatırım

öngördüklerini belirtti.
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Çikolataya talep
yat›r›m kararlar›na da
yans›d›

Ülkelere göre
çikolata tüketimi
(Yıllık kifli baflı tüketim/kg)

‹sviçre 11.5
‹ngiltere 10
Almanya 8
Fransa 7.5
ABD 5.9
‹talya 4
Rusya 2.4
Türkiye'de 1.1

Tablet çikolatada
pazar payları (%)

Ülker 58
Nestle 16
Eti 8
Di¤erleri 18

Türkiye'de segmentlere
göre pazar payı
Segment Pay (%) 

Tablet 
çikolata 32

Çikolata kaplamalı 
gofret 25

Çikolata bar 33

Hediyelikler 10

Ekonomideki olumlu geliflmelerin etkisiyle geçen yıl yüzde 38
büyüyen çikolata pazarında, yerli ve yabancı oyuncu sayısı da
artıyor. Avrupa ülkelerinde ortalama 6 kilogram olan kifli baflı
yıllık tüketimin Türkiye'de sadece 1.1 kilogram kaldı. 
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Küresel ›s›nma ve kurakl›k
ülkemizde oldu¤u gibi
Avrupa ülkelerinde de tah›l

üretimini ciddi bir biçimde etkilemeye
devam ediyor. AB'nin yay›nlar›ndan
AgraFacts'in bildirdi¤ine göre; Birlik, üye
ülkelerde yaflanan tah›l ve ya¤l› tohum
s›k›nt›s›n› aflmak için 2008 Haziran
sonuna kadar tüm tah›l ürünlerine ithalat
için uygulamakta oldu¤u gümrük vergi-

lerini yüzde s›f›ra düflürürken, 2008'in
Nisan ay›na kadar da günlük tah›l al›m
kotalar›n› art›r›yor.

Türkiye Yem Sanayicileri Birli¤i
(Türkiyem-Bir) Baflkan› Ülkü Karakufl,
AB'deki bu uygulamay› sektör olarak
takdirle karfl›lad›klar›n› belirterek
“2007-2008 sezonunda hububat ve ya¤l›
tohumlar baflta olmak üzere birçok
tar›msal üründe kay›p olaca¤› çok aç›k

görünüyor. Yurtiçindeki yem üretimi için
gerekli olan m›s›r, arpa, ayçiçek küspesi,
soya küpesi, kepek gibi gerekli hammad-
delerin yeterli oranda bulunamamas› ya
da çok yüksek fiyatlarda sat›l›yor olmas›
bunun en iyi örne¤ini oluflturuyor. Bu
durum üreticilerin maliyet fiyatlar›n›
giderek yukar›lara çekiyor. En önemlisi,
bu fiyat art›fllar›n›n tüketici üzerindeki
etkisi daha da artacakt›r. Tah›l üretimde
yaflad›¤›m›z bu düflüflün acilen AB'de
oldu¤u gibi gümrük vergilerinin iç
piyasalar› da dengeleyecek seviyelere
düflürülmesi ve sektöre serbest ithalat
izninin verilmesiyle acil olarak dengelen-
melidir" dedi.

Küresel ›s›nma ve kurakl›k nedeniyle  tar›msal ürünlerin istih-
salinde görülen yetersizlik, AB'yi harekete geçirdi. Birlik, tah›l
ve ya¤l› tohumlarda yaflanan s›k›nt›y› aflmak için ithalatta uygu-
lanan gümrük vergilerini 2008'de kald›racak.

Küresel ›s›nma AB gümrüklerini s›f›rlad›Küresel ›s›nma AB gümrüklerini s›f›rlad›

Güneydo¤u Anadolu Bölgesi'nde
iki y›ld›r deneme çal›flmalar› yapan Tat
Konserve, domates üretimi için dü¤meye
bast›. Tat Konserve Genel Müdürü Güçlü
Toker GAP bölgesinin, domates üretimi
aç›s›ndan çok elveriflli oldu¤unu belirte-
rek bölgede y›lda 1 milyon ton domates
üreterek 150 milyon dolarl›k ilave ekono-
mik getiri sa¤lanaca¤›n› söyledi.

Konuyla ilgili aç›klama yapan Tat
Konserve Genel Müdürü Güçlü Toker, 2
y›ld›r sürdürdükleri çal›flman›n son afla-
maya geldi¤ini aç›klad›. Bölgede 4 dekar-
l›k bir alanda deneme üretimi yapt›klar›n›
vurgulayarak art›k resmi üretim çal›flma-

lar›n›n da bafllad›¤›n› bildirdi. Üretimin
2008 y›l›nda 20 bin dekarl›k alana yay›-
laca¤› bilgisini verdi. GAP bölgesinin, do-
mates üretimi aç›s›ndan çok elveriflli ol-
du¤unu ifade ederek, "Üretimde en mo-
dern teknolojileri kullan›yoruz. Bölge çift-
çisine de örnek olmay› amaçl›yoruz" dedi.

Burada üretilecek salça ve di¤er do-
mates ürünlerinin Avrupa, Rusya, Afrika
ve Çin'e ihraç edilece¤ini kaydetti. fiirket
olarak geçen y›l 350 bin  ton domates ifl-
lediklerini dile getirerek yeni projeyle ka-
pasitenin katlanaca¤›n› anlatt›. Güçlü To-
ker, Güneydo¤u'daki  üretimi, yüzde 68
hissesine sahip olduklar› Harranova flirke-

tiyle birlikte gerçeklefltireceklerini söyledi. 

Kurakl›k üretimi vurdu 
Kurakl›k nedeniyle salça ve konserve

üretiminin de zarar gördü¤ünü, art›k ge-
leneksel üretim koflullar›n›n de¤iflmesi zo-
runlulu¤unun ortaya ç›kt›¤›n› kaydeden
Toker, ortalama 2 milyon ton olarak ger-
çekleflen domates üretiminin 1.5 milyon
ton olarak gerçekleflti¤ini belirtti. Tat
Konserve olarak bu y›l geçen y›ldan 130
bin ton fazla üretimle 350 bin ton doma-
tes ifllediklerini kaydeden Toker, GAP
bölgesindeki projeyle kapasitenin katla-
narak artaca¤›n› kaydetti. 

Tat, GAP’› keflfetti
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İlk dokuz ayl›k finansal sonuçlara
iliflkin bir aç›klama yapan Mey-
kar G›da Finansmandan sorumlu

Genel Müdür Yard›mc›s› Emre Fidanboy,
elde edilen sonuçlar›n Buzlafl'›n önümüz-
deki dönemi için çok önemli oldu¤unu
söyledi. Fidanboy, gelinen noktay› flöyle
özetledi: “Bu y›l›n ilk dokuz ay›nda Türk
Liras› ciddi anlamda de¤er kazansa da,
maliyetlerde yapt›¤›m›z yeni düzenleme-
ler ile ihracat pazar›nda rekabetçi olma-
y› sürdürdük ve  di¤er markalara göre
daha az etkilendik. Ayr›ca iç pazarda %
100 civar›nda bir büyüme yakalad›k ve
her geçen gün pazar pay›m›z› art›r›yoruz.
Yat›r›mlar›m›za hiç ara vermeden devam
edece¤iz. Amac›m›z 5 y›l içinde bulundu-
¤umuz buzlu içecek sektöründe dünyan›n
en büyük 3 firmas›ndan biri olmak". 

Buzlafl Pazarlamadan sorumlu Genel
Müdür Yard›mc› Baran Fidanboy, 24-27

fiubat tarihlerinde 13.’sü düzenlenecek
olan GULFOOD 2008 - DUBAI fuar›na
3. kez kat›lacaklar›n› belirterek, sözleri-
ne flöyle devam etti; “Geçen sene Türki-
ye’den 78 firma Gulfood’a kat›l›rken, bu
rakam›n bu sene daha da yüksek olaca¤›-
n› bekliyorum.  Bizim kat›ld›¤›m›z fuar-
lar içinde en kapsaml› olan›. Ortado¤u,
flu an servet art›fl›nda dünyan›n en h›zl›
geliflen bölgesi. Üretimi sevmeyen bu böl-
gede, yükselen fiyat art›fl› ile oluflan ciddi
bir tüketim pazar› olufltu. Türk firmalar›
için birçok yeni f›rsat oluflmakta.  Türki-
ye bu bölgeye daha önem vermeli diye
düflünüyorum. Sektörümüzdeki etkin
ABD ve ‹ngiliz firmalar› bölgedeki son
geopolitik geliflmeler  ›fl›¤›nda eski popü-
laritelerini koruyam›yor. Yeni firmalar
için birçok f›rsatlar olufluyor. Amac›m›z
bu yeni ortamdan mümkün oldu¤unca
faydalanmak ve daha büyük bir pay kap-

mak.  Bu amaçla kalite ve ürün çeflitlili-
¤imizi büyük rakiplerimiz seviyesine tafl›-
d›k". Baran Fidanboy ayn› zamanda Buz-
lafl ve yeni ürünü Granita’yla AFM ‹stin-
ye Park’ta da sinema severlerle bulufltuk-
lar›n› müjdeleyerek sözlerini flöyle sür-
dürdü;  “Avrupa Birli¤i’nde 13 bin kifliye
1 sinema düflerken, Türkiye'de, bunun 50
bin kiflinin üzerinde oldu¤unu söylersek,
bu sektörün ne kadar geliflim potansiyeli
içerdi¤ini göz ard› etmek imkans›z-
lafl›yor. Buzlafl için sinemalar çok önemli
bir potansiyel içeriyor. Hem tüketici kit-
lesindeki genç nüfus, hem de onlar›n
tüketim bilinçlili¤i bizi çok heyecanlan-
d›r›yor. AFM ile bafllad›¤›m›z sinemalar-
da Buzlafl yolculu¤umuzda flu an 50
üzerinde sinemaya ulaflm›fl bulunuyoruz.
Amac›m›z Türkiye’nin her köflesindeki
sinemalara ulaflmak”.

Türkiye'nin ilk buzlu içecek markalar›, Buzlafl ve Granita'y› yaratan Meykar G›da, ilk dokuz ayda
sat›fllarda geçen y›l›n ayn› dönemine göre % 70 art›flla tüm zamanlar›n en yüksek hacmine ulaflt›. 

Buzlafl buzlu içecekte           
t›rman›fl›n› sürdürüyor

77y›ld›r meflrubat sektörün-
de faaliyet gösteren ve 4
nesildir aile flirketi statü-

sünü bozmadan profesyonel olarak yöne-
tilen Uluda¤ Grubu, gazl› içecekler kate-
gorisinde zirveye yerleflti. Türkiye gene-
linde 81 il ve tüm ilçelerde yap›lan görüfl-
melerle gerçeklefltirilen KALDER'in Müfl-
teri Memnuniyeti endeksi TMME'de, ulu-
sal ve uluslararas› bir çok markay› geride
b›rakan 86 puanla birinci olurken, 2. s›-
rada Ülker Grubu, 3. s›rada Pepsi ve 4.
s›rada ise Coca Cola yer ald›. 

Erbak-Uluda¤ Meflrubat ve G›da Sa-
nayi Afi Genel Müdür Yard›mc›s› Ömer
K›z›l, "Uluda¤ Grubu olarak 4. nesildir
içecek sektöründe hizmet vermekteyiz.
Müflteri memnuniyetinde 1. s›rada olma-
m›z Türk ‹çecek üreticisi Uluda¤ olarak
hem marka yönetimimizin ne kadar do¤-
ru yolda oldu¤unu göstermekte hem de
gelecek projelerimiz için bizlere güç ver-
mektedir" dedi. 

Gerçeklefltirilen yat›r›mlarla sürekli

geliflme gösterdiklerini belirten K›z›l,
"Son 3 y›lda yap›lan toplam yat›r›m mik-
tar› 20 milyon Euro civar›nda. Nilüfer
Organize Sanayi Bölgesi'nde de genel mü-
dürlük binas› ve do¤rudan da¤›t›m deposu
yap›lmas› planlan›yor" dedi. K›z›l, meflru-

bat ve do¤al maden suyu kategorilerine
ilave olarak 2002 ve 2007 y›llar›nda 2
yeni kategoride daha üretime bafllad›kla-

r›n›, bunlar›n meyve aromal› do¤al ma-
den suyu 'Frutti' ile 'Uluda¤ Limonata' ol-
du¤unu belirterek, toplam 4 kategoride
hizmet veren Uluda¤ ‹çecek Grubu'nun
yeni ürünlerle marka imaj›n› yenileyece-
¤ini söyledi. K›z›l, önümüzdeki dönem
'Uluda¤ Su' için giriflimlere bafllad›klar›n›
söyleyerek yak›n dönemde kimsenin ya-
banc› olmad›¤› yeni bir içecek türünde de
faaliyet göstereceklerini belirtti.

S›rada Turquality var
K›z›l, Hazine ve D›fl Ticaret Müste-

flarl›¤›'n›n önderli¤inde yap›lan "10 y›lda
10 dünya markas› yaratmak" slogan›yla
yola ç›kan "Turquality" projesine baflvur-
duklar›n› belirtti. Yap›lan ilk de¤erlendir-
me raporlar›na göre, Turquality almaya
hak kazanmak için gerekli olan 6 kriter-
den en önemlisi, finanssal kriterden tam
puan almay› baflard›klar›n› vurgulayan
K›z›l, tüm flirket çal›flanlar›n›n gerekli
çal›flmalar› yapmaya devam ettiklerini
kaydetti. 

Müflteri memnuniyetinde Uluda¤ ‹çecek
zirveye yerleflti

Ömer K›z›l
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Maliye Bakan› Kemal
Unak›tan, uzun süredir
alkollü ürünlerde vergi

art›fl›na gitmediklerini söyleyerek,
"Avrupa Birli¤i (AB) ile müzakerelerde
alkollü ürünlerdeki ÖTV konusunda kavga
edip duruyoruz, rak› sorun oluyor" dedi.
Unak›tan, ‹zmirli ifladamlar›yla yapt›¤›
toplant›da, bu konuda birlikte mücadele
edilmesi gerekti¤ini ifade ederek, müzak-

ereler s›ras›nda D›fliflleri Bakanl›¤›'ndan
da destek isteyeceklerini kaydetti.
‹fladamlar›n›n alkollü ürünlerde nispi
vergilemenin son bulmas› ve sadece
maktu vergilemeye gidilmesini önermeleri
üzerine Unak›tan, "AB, alkol oran› yük-
seldikçe verginin de yükselmesini, alkol
oran› düfltükçe verginin de azalmas›n›
istiyor. Biz, ona biraz yaklaflt›k, ama
burada rak› sorun oluyor (Rak› bizim

milli içkimiz) diyoruz ama onlar, bu
konuda oldukça ›srarl›" diye konufltu.
Unak›tan, rak›n›n Türkiye'nin milli içkisi
oldu¤unu vurgularken, ifladamlar›na,
"Sak›n bana onu da Yunanl›lar tescil
ettirdi demeyin. E¤er onu da Yunanl›lar
tescil ettiyse, vururum sizi" fleklinde espri
yapt›. Ancak ifladamlar›, rak›y› tescil
ettirdiklerini söyledi. 

Rak› milli içkimiz destek
verece¤iz 

Üretime y›l sonuna do¤ru bafllaya-
ca¤›z. Çok zarif ve özel flifleler tasarla-
d›k, bunlar›n patent aflamas›nday›z.

Tekel’in özelleflmesiyle hareketle-
nen içki sektörü ayn› holdinge ait 2 ra-
k›, 3 votka markas›yla daha tan›flacak.
Antalya Güçbirli¤i Holding’in yak›nda
üretimine bafllay›p ülke genelinde piya-
saya sunaca¤› yeni ürünler, rak›da
Topkap› ve 7 (Yedi), votkada Natt,

Borzalka ve Nash markalar›yla ç›ka-
cak. Firma, baz› votkalar› 2`fler litre-
lik fliflelerde piyasaya sunacak. Antalya
Güçbirli¤i Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Ahmet Acar, ilk y›l için 5
milyon litre rak›, 3 milyon litre votka
üreteceklerini belirtti. Antalya Organi-
ze Sanayi Bölgesi içindeki üretim tesi-
sinin makine montaj aflamas›nda oldu-
¤unu söyleyen Acar, “Üretime y›l so-
nuna do¤ru bafllayaca¤›z. Çok zarif ve
özel flifleler tasarlad›k, bunlar›n patent
aflamas›nday›z. Di¤er firmalar›n düfltü-
¤ü hatalara düflmeyece¤iz. `Müflteriye
ne verirsen gider` diye hareket eden
mant›¤›n d›fl›nda davranmay› ilke edin-
dik. Bunu rak›m›z›n fliflesinden bile an-
layacaks›n›z” dedi. 

‹çki pazar›na
5 yeni marka
daha geliyor

Bakan Unak›tan, "Rak› milli içkimiz" diyerek, AB ile ÖTV kav-
gas› ettiklerini, D›fliflleri'nden destek isteyeceklerini söyledi
Unak›tan, ‹zmirli ifladamlar›na seslenerek, "Sak›n flimdi bana
'Yunanl› rak›y› da tescil ettirdi' demeyin, vururum sizi" dedi. 

Maliye Bakan› Unak›tan sahip ç›kt›:

‹ngiltere'nin baflkenti Londra'da ünlü
Sofra Restoran'da Türk fiaraplar› tan›t›l-
d›. Yemek yazarlar›, flarap uzmanlar› ve
tan›nm›fl restoran fleflerinin kat›ld›¤› ta-
n›t›mda 9 Türk firmas›n›n üretti¤i 20
kadar Türk flarab› yer ald›. 

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yi¤it
Alpogan, Londra Baflkonsolosu Bahad›r
Kaleli ve kalabal›k bir davetli toplulu¤u-
nun kat›ld›¤› tan›t›m, Kültür Bakanl›¤›
ile Taste of Anatolia dergisinin organi-
zasyonu ve Sofra restoranlar zincirinin
sponsorlu¤unda gerçekleflti. 

Londra
Sofra's›nda
Türk flarab›
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Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan
Süt ve Süt Ürünleri Sempoz-
yumu 5-6 Aralık 2007 tarihle-

rinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Feyzi Önder Konferans Salonu ve Fuaye
alanında gerçeklefltirilecek. Bilimsel edi-
törlü¤ünü Ege Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Süt Teknolojisi Bölüm Baflkanı Prof.
Dr. Necati Akbulut’un yapaca¤ı ve aynı
bölümden Prof. Dr. Özer Kınık ile Prof.
Dr. Harun Uysal ve Ege Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Gıda Mühendisli¤i
Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Mustafa
Üçüncü’nün koordinatörlü¤ünde süt ifllet-
melerinin sorunları ve çözüm önerilerinin
tartıflılaca¤ı "II.Süt Ve Süt Ürünleri
Sempozyumu"nda, AB sürecinin üreticile-
re getirdi¤i yenilikler ve standartlar da
anlatılacak. 

Süt iflletmeleri, mandıra sahipleri ve
yöneticilerinin sempozyuma flimdiden yo-
¤un ilgi gösterdi¤ini belirten sempozyum
düzenleme koordinatörü ve  Sidas Tanı-
tım Organizasyon Ltd fiti Genel Müdürü
fiakir Sarıçay  “AB tarama süreci Türk
tarımı ile baflladı. Ülkemizin en fazla
zorlanaca¤ı sektör olarak görülen tarım
sektörü ve özellikle gıda üretimi ve da¤ı-
tımı konusunda karflılaflılan sorunlar fir-
maların eski alıflkanlıkları bırakmasını
sa¤layacak. Gıda sanayi içerisinde de en
fazla etkilenecek olan süt iflletmeleri ve

mandıralar olacak.Sütün sa¤ımından,top-
lanmasına kadar,taflınmasından depolan-
masına ve ifllenmesine uzanan süreçte bir
dizi normlar geliyor. Avrupa Birli¤inin
2005 itibariyle kabul etti¤i 1mililitrede

bunması gereken bakteri miktarı 100 bin
adettir.Ama Türkiye’de aynı miktar sütte-
ki bakteri miktarı bu rakamın on katı ci-
varında bulunuyor. Süt iflletmeleri hijyen
kuralları baflta olmak üzere HACCP, ISO
ve di¤er gerekli olan belgeler için çalıfl-

malara bafllamalılar. Özellikle Avrupa’ya
süt ürünleri ihracatı için süreyi kısaltma-
lıyız. Bu sempozyum süt iflletmelerimizin
geliflmesine ve büyümesine katkı sa¤laya-
caktır.”dedi 

5-6 Aralık 2007 günleri düzenlenecek
sempozyuma  süt teknolojisi alanında fa-
aliyet gösteren firmalar da yeni makine
ve teknolojilerini tanıtacaklar.Girifllerin
ücretsiz oldu¤u  sempozyuma tüm Tür-
kiye’den firmaların katılımı bekleniyor. 

"2. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu"
Ege Üniversitesi'nde düzenlenecek 

Aç›k süt tüketimi  yüzde
20'ler seviyesine geriledi
Türkiye’de süt üretimi son 3-4 y›ld›r istikrarl› bir art›fl gösterir-
ken, aç›k süt tüketim oran›n›n da yüzde 20'ler seviyesine gerile¤i
görüldü. 2006 y›l›nda 11 milyon ton süt üretimi gerçeklefltirilir-
ken, 2007 y›l› sonunda 11.2 milyon ton süt üretimi hedefleniyor. 

Son y›llarda özellikle genifl ürün
çeflidiyle tüketim oran› artan süt ve sütlü
ürünlerde üretim de art›fl gösteriyor.
2006'da 11 milyon ton süt üretimi
gerçekleflirken 2007'de bu rakam›n 11.2
milyon tona yükselmesi bekleniyor. Öte
yandan aç›k süt tüketim oran›nda da son
y›llarda ciddi düflüfl yaflan›yor. 3 y›l önce
aç›k süt tüketim oran› yüzde 50-60’lar-
dayken, fluanda bu oran yüzde 20’lere
kadar geriledi. Tar›m Bakanl›¤› veriler-
ine göre Türkiye'de üretilen sütün yüzde

27' si büyük iflletmeler taraf›ndan, yüzde
33'ü orta boy iflletmeler ve mand›ralar
taraf›ndan iflleniyor. Üretilen sütün yüzde
20'si sokak sütü olarak sat›l›rken yüzde
20'si de kaynakta tüketiliyor.

Yine, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›-
¤›’n›n yapt›¤› projeksiyonlarda, 2013 y›-
l›nda 20 milyon tonu endüstriyel kulla-
n›m olmak üzere toplam süt üretiminin
23 milyon tona, tüketimin ise kifli bafl›na
250 lt olmak üzere toplam 20 milyon to-
na ulaflmas› bekleniyor. 
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Amerika Birleflik Devletleri ve
Avrupa'da yap›lan araflt›r-
malarda, C ve D vitaminleri-

nin yeni yararlar› bulundu. 
ABD'nin Baltimore kentindeki Johns

Hopkins Üniversitesi'nde yap›lan araflt›r-
mada, C vitamini ve di¤er antioksidanla-
r›n "HIF-1" ad› verilen proteini nötralize
ederek, baz› kanserli tümörlerin geliflimi-
ni engelledi¤i belirlendi.  

Yaklafl›k 10 y›l önce Amerikal› arafl-
t›rmac›lar taraf›ndan keflfedilen bu prote-
in, hücrelerde kullan›ma haz›r oksijeni
dengeliyor. Ancak, bu protein serbest
kökleri ve çok reaktif bir molekül olma-
dan faaliyet gösteremiyor.  

Serbest köklerinse yafllanmada rol
oynad›¤› san›l›yor. C vitamini gibi antiok-
sidanlar, bu serbest kökleri imha ediyor
ve HIF-1'i nötralize ederek kanserli tü-
mörün geliflimini engelliyor.  

Kanserolog Profesör Dr Chi Dang ve

ekibi, antioksidanlar›n harekete geçirdi¤i
bu mekanizma sayesinde, bunlar›n tedavi
edici etkilerinin azami düzeye ulafl-
t›r›labilece¤ini belirtiyorlar.  

Yaklafl›k 30 y›l önce Nobel T›p Ödülü
sahibi Dr Linus Pinus, ilk kez C vita-
mininin kanseri önleyici etkisi olabilece¤i
görüflünü ileri sürmüfltü. 

D vitamini ömrü uzat›yor 
Fransa ve ‹talya'da yap›lan ve

Archives of Internal Medicin dergisinde
yay›mlanan araflt›rmada da düzenli D vit-
amini alanlar›n, almayanlara oranla
daha uzun yaflayabilecekleri belirlen-
di.  

Yaklafl›k 60 bin hasta üzerinde
yap›lan araflt›rmada, düzenli D
vitamini alanlarda ölüm riskinin
yüzde 7 oran›nda azald›¤› tespit
edildi. 

Araflt›rmalar›nda, 60 bin hastadan 5

bin kadar›n›n yaklafl›k 6 y›ll›k gözlem
süresi içinde hayat›n› kaybetti¤ini kayde-
den araflt›rma ekibi, ço¤u sa¤l›kl› orta
yafl üzeri ve yafll› insanlardan oluflan
kat›l›mc›lardan hayat›n› kaybedenlerin
ölüm nedenini belirtmedi.  

'Günefl ›fl›¤›' vitamini olarak da bili-
nen D vitamini, sa¤l›kl› difller ve kemikler
ile sinir hücrelerinin yan› s›ra ba¤›fl›kl›k
sisteminin düzenlemesi aç›s›ndan da
önemli kabul
ediliyor. 

C vitamininin kanserli tümörlerin
geliflimini de engelledi¤i ortaya ç›kt›

Meyve suyu pazar›nda k›ran k›rana rekabet dönemi  bafll›yor.
Avusturyal› Pfanner flirketi arazilerini ald›, a¤açlar›n› dikti ve
iki fabrika yapacak ve restoran zinciri oluflturacak.

Dünyan›n en ünlü meyve
suyu firmalar›ndan
Avusturyal›

Pfanner, Türkiye'ye sessiz
sedas›z bir yat›r›m ç›karmas›
yapt›. Türkiye'de biri meyve
suyu, di¤eri su olmak üzere
iki fabrika kuracak olan
flirket, ‹stanbul'a da Pfanner
Gourmet restoran zincirini
getiriyor. Yat›r›mlar›n
2008'de bafllamas› hede-
fleniyor.

fiubat 2007'de Pfanner
Meyve Sular› adl› 6 milyon
YTL sermayeli bir flirket
kuran Avusturyal› firma,
projelerini tamamlad›.
Adapazar› - ‹zmit aras›na
kurulacak olan meyve suyu fabrikas›na
ilk etapta 30 - 50 milyon Euro

aras› yat›r›m planlan›yor. 
Fabrika 800 kifliye istihdam sa¤laya-

cak. Pfanner Türkiye yetk-
ililerinden al›nan bilgiye
göre, flirket Türkiye'deki
yat›r›m›n altyap›s›n› 2 y›lda
haz›rlad›. Türkiye'nin do¤u
bölgelerinde büyük araziler
al›narak buralara meyve
a¤açlar› dikimine baflland›.

Reklam
anlaflmas› haz›r

Türkiye'deki tüm patent
haklar›n› garanti alt›na alan
flirket, reklam anlaflmas›n›
bile imzalad›. Pfanner'in
Türkiye'ye 'çok büyük ölçekli
girme' karar› ald›¤›n› belirten

bir flirket yetkilisi, "Üretilecek meyve
sular› tüm Ortado¤u'ya ihraç edilecek.

fiu anda ithal Pfanner meyve sular› tüm
Türkiye'ye yay›ld›. 350 da¤›t›m arac›m›z
var. Bu rakam bine ç›kacak" dedi.

Su fabrikas› da aç›l›yor
Pfanner, ‹zmit'e bir de su fabrikas›

kuruyor. fiirket yetkilisi, "1.5 y›ld›r su
ar›yoruz. Meyve suyu için kullanaca¤›m›z
suyun sertli¤inin Pfanner standard›nda
olmas› laz›m. Biri Karadeniz'de, biri
Adapazar›'nda, di¤eri Karamürsel'de 3
uygun su kayna¤› bulduk ve ald›k.
Ruhsatlar ç›kt›. Bu sular› pet flifle, bar-
dak ve damacana olarak Pfanner
markas›yla da sataca¤›z" dedi. 

Avusturyal›lar bir de restoran zinciri
kuruyor. ‹lk Pfanner Gourmet restoran›
‹stanbul Kemerburgaz'da hizmete gire-
cek. Bunun için Pfanner Gourmet
Restoran adl› 500 bin YTL sermayeli bir
flirket kuruldu. 

Meyve suyu üreticisi
Pfanner Türkiye’ye geliyor
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Adalet ve Kalk›nma Partisi
(AKP) Kahramanmarafl
Milletvekili Fatih Ar›kan'›n

sundu¤u teklife göre büyük ma¤azalar
hafta içi 10.00-20.00 saatleri aras›nda
aç›k olacak, bu ma¤azalar›n haftada bir
gün kapanmas›na da odalar ve belediyel-
er karar verecek. 

Teklif, hangi ad alt›nda olursa olsun,
büyükflehir, il, ilçe ve belde belediyeleri
s›n›rlar› içinde kalan, toplam alan› 400
metrekare üzerinde sat›fl alan›na sahip
veya 3'ten fazla flubesi olan ma¤azalar›
kaps›yor.

Büyük marketler karfl› 
Al›flverifl Merkezleri ve Peraken-

deciler Derne¤i (AMPD) Yönetim Kurulu
Baflkan› Nuflin Oral, TBMM'ye sunulan
büyük ma¤azalar›n çal›flma usullerini
belirleyen kanun teklifinin yasalafl-
mamas›n› temenni ettiklerini söyledi. 

Tasar›, marketlerin kuruluflu ve
faaliyeti konusunda baz› k›s›tlamalar
getiriyor. Oral tasar›da büyük market-
lerin çal›flma saatlerinin hafta içi
10.00-20.00 saatleri aras›
s›n›rland›r›lmas›na iliflkin olarak,
Tüketicilerin, marketlerin çal›flma saat-
lerinin k›s›tlanmas›n› istemediklerini
belirterek, teklifte yer alan "Büyük
ma¤azalar›n müflteri tafl›ma servisçili¤i
yapamayacaklar›na" iliflkin madde ile
ilgili olarak da Oral, bu maddenin tüketi-
ci aleyhine oldu¤unu ve tüketicilerin

Büyük ma¤azalar›
tan›mlayan ve ça-
l›flma usullerini be-

lirleyen “Hipermar-
ketler yasa tasar›s›” olarak bi-
linen kanun teklifi yenilenerek
6 Ekim'de TBMM Baflkanl›-
¤›'na sunuldu. Hipermarketle-
rin kuruluflu ve faaliyeti konu-
sunda baz› k›s›tlamalar getiren
tasar› daha önce de pek çok
kez gündeme gelmifl ancak bir
türlü yasalaflmam›flt›. 

“Hipermarketler Yasa Tasar›s›”
TBMM gündeminde 
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seçme özgürlü¤ünü k›s›tlad›¤›n› söyledi.
Tasar›n›n yasalaflmas› halinde sektörde
kay›t d›fl› faaliyetlerin artaca¤›n› belirten
Oral, promosyon kampanyalar›na
k›s›tlama önerisinin de tüketici için
olumsuz olaca¤›n› söyledi. 

Teklifin öngördü¤ü
düzenlemelerden baz›lar›:

-  Belediye karar verecek: Sat›fl
alan› 10 bin metrekareyi geçmeyen büyük
ma¤azalar›n kurulufl izinleri, büyükflehir
belediyesi veya belediyeler taraf›ndan

verilecek. Sat›fl alan› 10 bin metrekare-
den fazla olan büyük ma¤azalar›n kuru-
lufl izinleri ise ildeki dernek ve odalar›n
görüflü al›narak, do¤rudan Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan onay-
lanacak. 

-  Birbirinden uzak olacak: Büyük
ma¤azalar›n aras›nda en az 500 metre
mesafe olacak. 

-  Otopark zorunlu:
Büyük ma¤azalar, beledi-
ye mücavir alanlar›nda,
sat›fl alan›n›n en az yar›s›
kadar, bunun d›fl›ndaki
yerlerde toplam alan›n ta-
mam› kadar bir alan› oto-
park olarak düzenleyecek. 

-  ‹zinsiz kampanya
yok: Bu ma¤azalar, zaman› ve
süresi belirlenmemifl indirimli sat›fl kam-
panyalar› yapamayacaklar. ‹ndirimli
sat›fl kampanyalar›n›, ba¤l› olduklar›
odan›n izniyle, bayramlarda ve özel gün-
lerde, tasfiye ve iflyeri de¤iflikli¤i halinde
veya mevsim sonu indirimi olarak yapa-
bilecekler. 

-  Gece çal›flma yasak:
Büyük ma¤azalar
hafta içi 10.00 -
20.00 saatleri
aras›nda aç›k
olacak.
Ma¤azalar›n
haftan›n bir
gününde kapan-
malar›, odan›n görüflü al›narak, bakanl›k
ve belediyelerce karara ba¤lanacak. Bu
hüküm, belediye mücavir alan› d›fl›nda
kurulan büyük ma¤azalara uygulanmaya-
cak. 

-  Servise izin yok:
Belediye
mücavir
alan› için-
de olanlar,
müflteri tafl›-
ma servisçili¤i
yapamayacaklar veya yapt›rama-
yacaklar. 

- ‹stisnalar: Ecza depolar› ile ecza-
neler, semt pazarlar›, 1000 metrekareyi
aflmayan fabrika sat›fl ma¤azalar›, kuru-
lufl izninin d›fl›nda kalacak.

Metrogroup: 
Bakkal ve küçük esnaf için
fon oluflturulsun 

Metro Group Türkiye Temsilcisi Nur-
dan Tümbek Tekeo¤lu, büyük marketleri
flehir d›fl›na tafl›may› öngören yasa teklifi-
ne iliflkin "fiimdi siz büyük ma¤azay› ‹s-
tanbul'un 4 saat ötesine gönderirseniz,

3333 5555
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hangi yabanc› sermaye Türkiye'de kal›r?"
dedi. Tekeo¤lu, "Bakkallar yaflas›n, ama
bizim gibi büyük ma¤azalar da yaflas›n.
‹kisi bir arada yaflas›n. Olam›yor mu
böyle bir fley? Yani birini yok mu etmek
gerekiyor? Bizleri yok mu etmek gereki-
yor?" diye konufltu.

Türkiye'de pazar›n yüzde 65'inin gele-
neksel, yüzde 35'inin organize peraken-
deden olufltu¤unu ifade eden Tekeo¤lu,
TBMM Baflkanl›¤›'na sunulan büyük ma-
¤azalar›n çal›flma usullerini belirleyen

kanun teklifine iliflkin olarak, "Bu yasay›
konuflabilmek için en az›ndan bu duru-
mun eflitlenmesi laz›m, Almanya'daki gi-
bi'' dedi. Bakkallar› e¤itmeye haz›r ol-
duklar›n› da belirten ve kanunun ç›kar›l-
mas› konusunda Sanayi ve Ticaret Ba-
kanl›¤›'na bir fon oluflturma önerisinde
bulunan Tekeo¤lu, flöyle dedi: "Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›, bakkallar, küçük es-
naf için, Esnaf ve Sanatkarlar Odas› ile
birlikte bir fon olufltursun. Bizlerden bel-
ki ufak bir ücret al›ns›n, organize pera-

kende oyuncular›ndan, modern perakende
oyuncular›ndan. Bu oluflturulan fon havu-
zunda para biriksin ve kendini küresellefl-
meye adapte etmek isteyen bakkallara
kredi verilsin, teflvik kredisi verilsin. Dö-
nüflü uzun vadede olsun." Kanun teklifin-
de yer alan ma¤azalar›n çal›flma saatle-
rinin hafta içi 10.00-20.00 olmas›na ilifl-
kin olarak da, Tekeo¤lu, birçok Avrupa
ülkesinde cumartesi ve pazar günleri bü-
yük ma¤azalar›n aç›k oldu¤unu vurgula-
d›. Tekeo¤lu, bir al›flverifl merkezinin bir
haftal›k cirosunun yar›s›n› hafta sonu
yapt›¤›n› dile getirdi. 

Palandöken:
Hipermarket  lobisi bizleri
anlamak  istemiyor

Metrogroup Türkiye Temsilcisi Nur-
dan Tümbek Tekeo¤lu’nun bas›nda ç›kan
aç›klamalar›na tepki gösteren Türkiye
Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu
(TESK) Genel  Baflkan› Bendevi Palan-
döken yapt›¤› yaz›l› aç›klamada flunlar›
söyledi; 

“Say›n Tekeo¤lu’nun aç›klamalar›
göstermektedir ki, ya biz derdimizi anla-
tam›yoruz ya da hipermarket lobisi bizle-
ri gerçekten anlamak istemiyor. Biz, ül-
kemizde Hipermarket Grosmarket olma-
s›n demiyoruz. Bizim söyledi¤imiz büyük
ma¤azalar›n kurulufl ve faaliyetlerinin
Avrupa Birli¤i ve geliflmifl ülke normlar›-
na uygun hale getirilmesidir. Bu konuda
yürürlü¤e konulmas›n› arzu etti¤imiz ya-
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sa, büyük ma¤azalar›n kapanmalar›n›
de¤il, geliflmifl ülkelerdeki gibi kurulup
faaliyet göstermelerini öngörmektedir.”

“Konu ›srarla sapt›r›l›yor”
Büyük ma¤azalar›n, Avrupa’da oldu-

¤u gibi belirlenmifl saatler içerisinde fa-
aliyette bulunmalar›n› istemenin yabanc›
sermaye düflmanl›¤› olarak de¤erlendiri-
lemeyece¤inin alt›n› çizen TESK Baflkan›
Palandöken, “Say›n Tekeo¤lu’nun ›srarla
konuyu sapt›rmas› ve kamuoyunu gerçek
d›fl› aç›klamalarla yönlendirmeye çal›fl-
mas› gerçekten üzücüdür. Yabanc› Ser-
maye kurulufllar› kendi ülkelerinde hangi
koflullarda faaliyet gösteriyorlarsa Türki-
ye’de de ayn› koflullarda faaliyet göster-
melidirler. Kent merkezlerine kadar gire-
rek kentsel yaflam kalitesini düflüren ve
sorun yaratan büyük ma¤azalar›n ça¤dafl
koflullarda faaliyet göstermelerini iste-
mek ne zamandan beri yabanc› sermaye
düflmanl›¤› olmaktad›r, bunu anlamak
gerçekten zordur” diye konufltu. 

“Gölge etmesinler yeter”
Tekeo¤lu’nun Bakkallar için fon öne-

risinin sorunu sapt›rmaktan baflka bir fley
olmad›¤›n› kaydeden Palandöken, “Baflta
Bakkal esnaf›m›z olmak üzere Türk esnaf
ve sanatkar› hiç kimseden karfl›l›ks›z yar-
d›m talep etmemektedir. Bizim talebimiz
yard›m fonlar›ndan sadaka almak de¤il-
dir. Kald›ki Say›n Tekeo¤lu’nun yabanc›
sermaye yat›r›m› diye s›¤›nd›¤› kavram,
sonuç itibariyle bir üretim de¤il hizmet
sektörü faaliyetidir. Ülkemizin acil ve
yaflamsal ihtiyac› tüketimi özendiren bü-
yük al›flverifl merkezleri de¤il, rekabet
gücü olan katma de¤eri yüksek mal ve
hizmet üretimidir. Esnaf ve sanatkar›m›z
Say›n Tekeo¤lu’ndan ihsan istememekte

yaln›zca gölge etmemesini beklemekte-
dir” fleklinde konufltu. 

Keskin:
Çifte standart istemiyoruz

‹stanbul Bakkallar Odas› Baflkan› ‹s-
mail Keskin de "Biz bu ülkede ticaretin

emekcileriyiz. Eme¤e sayg› duyulmas›n›
istiyoruz. Kimseden hakk›m›z olayan bir
fley istemiyoruz. Tek istedi¤imiz çal›flma
ve rekabet flartlar›m›z›n avrupa normla-
r›na kavuflturulmas›d›r. Meslektafllar›m-
dan hiçbir arkadafl›m›n bu ülkeye katma
de¤er sa¤layacak yabanc› sermeyeye kar-
fl› oldu¤unu düflünmüyorum. Globalleflen
dünyada bir tak›m fleylere karfl› olman›n
anlams›z oldu¤u art›k çok aç›kt›r. Tabiki
her zaman milli sermaye önceli¤imiz var-
d›r ve de olmal›d›r. Dünyadaki her millet
içinde bu ifade edilmesede böyledir. Bu
zaten insan›n do¤as›nda vard›r.  Say›n
Nurdan Tümbek Tekeo¤lu yapt›¤› aç›kla-
mas›nda soruyor 'fiimdi siz büyük ma¤a-
zay› ‹stanbul'un 4 saat ötesine gönderir-
seniz, hangi yabanc› sermaye Türkiye'de
kal›r?' diye. Biz yabanc› sermayeli mar-
ketlere düzenleme getirilsin fleklinde bir
çifte standart  talebimde bulunmad›k ki.
Bizim talebimiz yerli yada yabanc›
önemli de¤il. Ayr›ca buradaki yabanc›
sermayedar›n yat›r›mlar›n› da biz çok
önemseriz. Bizim iste¤imiz mevcut bafl›-
bofllu¤a bir düzenlemenin getirilmesidir"
dedi.
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Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›,
tüm insanl›¤›n yeterli g›daya
ulafl›m›n›n sa¤lanmas›n›n sa-

dece ahlaki bir yükümlülük de¤il, yüksek
geri dönüflümü olan ekonomik bir yat›r›m
oldu¤unu belirtti.

Bu y›l Dünya G›da Günü etkinlikleri;
TÜG‹S, FAO ve bakanl›¤›n Koruma ve
Kontrol Genel Müdürlü¤ü'nce haz›rlanan
ortak bir program çerçevesinde 16 Ekim
2007 tarihinde ‹stanbul'da Dedeman
Ote’lde düzenlenen programla kutland›. 

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›'nca,
"Dünya G›da Günü" dolay›s›yla yap›lan
yaz›l› aç›klamaya göre, 2007 Dünya G›-
da Günü temas›n›n "G›da Hakk›" olarak
belirlendi. G›da hakk› bireyin yaflam› için
gerekli, yeterli ve güvenli g›daya eriflimi-
nin sa¤lanmas› anlam›na geliyor.

"Dünyada 854 milyona yak›n
insan açl›k s›n›r›nda"

Dünyan›n çeflitli yerlerinde bu hakk›n
ya da en az›ndan baz› yönlerinin yasal
olarak desteklendi¤i ve tatbik edildi¤i,
ama baz› alanlardaki ilerlemelere
ra¤men bugün bile yaklafl›k 854 milyon
insan g›da hakk›na eriflmeyi bekledi¤i
vurguland›. Bir taraftan insan haklar›n›
ifller hale getirmek devletin yasal yüküm-
lülü¤ü olsa da toplumda yer alan her bi-
rey, sivil toplum kurulufllar› ve özel
sektörün de g›da hakk›yla ilgili olarak
sorumluluk tafl›d›¤› ve yürütmekte
olduklar› çal›flmalar›n di¤erlerinin de
g›da hakk›n› elde etmesini sa¤lad›¤› kay-
dedildi.

Açl›k sorunu g›da
eksikli¤inden de¤il, g›da
da¤›l›m adaletsizli¤inden

Türkiye G›da ‹flverenleri Sendikas›
(TUG‹S) Baflkan› Necdet Buzbafl, dünya-
da günümüzde var olan açl›k sorununun
g›da eksikli¤inden de¤il, g›da da¤›l›m
adaletsizli¤inden kaynakland›¤›n› söyledi.

Buzbafl, dünyada 1,5 milyara yak›n afl›r›
kilolu insan bulunurken 854 milyona ya-
k›n açl›k s›n›r›nda insan oldu¤unu söyle-
di.

Program kapsam›nda ülkenin 7 co¤-
rafi bölgesinden seçilen illerde g›da, ta-
r›m, hayvanc›l›k ve su ürünleri sektörüne
yat›r›m yapan 7 üreticiye ve ayr›ca g›da-
ya ve tar›m sektörüne gösterdikleri hiz-
metlerden dolay› G›da Dernekleri Fede-
rasyonu, Türkiye Süt Et G›da Sanayicile-
ri Üreticileri Birli¤i ile G›da Teknoloji
Dergisi'ne Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›
ve FAO taraf›ndan haz›rlanan ödül ve
sertifikalar verildi.

Programa Türkiye G›da ‹flverenleri
Sendikas› (TUG‹S)  Genel Baflkan› Nec-
det Buzbafl, ‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO)
Baflkan› Tan›l Küçük, Birleflmifl Milletler
G›da Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcili¤i
görevlisi Melek Çakmak, ‹stanbul Bak-
kallar Odas› Baflkan› ‹smail Keskin ve
çok say›da sektör temsilcisi kat›ld›. Daha
önce programa kat›laca¤› aç›klanan Ta-
r›m ve Köyiflleri Bakan› Mehmet Mehdi
Eker'in ise Meclis'teki çal›flmalar› dolay›-
s›yla gelemedi¤i belirtildi.

Dünya G›da Günü kutland›
TÜG‹S, FAO, Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤›’n›n iflbirli¤i ile

"Tüm insanl›¤›n yeterli g›daya
ulafl›m›n›n sa¤lanmas› sadece
ahlaki bir yükümlülük de¤il,
yüksek geri dönüflümü olan
ekonomik bir yat›r›md›r".
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Program kapsam›nda 7 g›da
üreticisine sektöre hizmetlerin-
den dolay› FAO taraf›ndan ödül
verildi
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Yelkenci Do¤a Yönetim Kurulu
Üyesi Turgay Abay’la yapt›¤›-
m›z röportajda firman›n geli-

flim sürecini, piyasadaki di¤er ürünlerle re-
kabetlerini, bakkallar›m›za dair çal›flmala-
r›n› ve ileriye yönelik planlar›n› konufltuk. 

Öncelikle Yelkenci G›dan›n oluflum
sürecinden bahseder misiniz?

Sektöre giriflimiz 45 y›l önce Bal›k
Konservesi  üretimi ile olmufltur. 45 y›l
devam eden Sardalya Konservecili¤i dö-
neminde zaman›n›n modern ekipmanlar›
ile üretimler yap›lm›fl, bölgenin leziz sar-
dalyalar› tüketicilere sunulmufltur. De¤i-
flen tüketici talepleri ve denizlerde azalan
sardalya nedeni ile konservecili¤ine son
verilerek, yerine Pirinç üzerine entegre
tesis  yap›lmas›na karar verilmifltir.

Gelibolu’yu seçme nedeniniz nedir? 
Türkiye çeltik ekim alan›n›n % 70’ine

sahip olan Marmara Bölgesinin ekim
alanlar›, Güney Marmara ve Trakya Böl-
gesinde bulunmaktad›r. Bölge çeltik ekim
alanlar› ve liman kullan›m olanaklar› ile
Çanakkale – Gelibolu’nun stratejik konu-
mu ve bölgenin kalk›nmas› aç›s›ndan
önemlidir. Bölgede istihdam yaratmak ve
bölgenin pirinçle an›l›r hale gelmesini is-
temifl olmam›zda nedenlerimiz aras›nda-
d›r.

Üretim yerimiz Gelibolu ancak paza-
r›m›z›n % 80’ini ‹stanbul piyasas› olufl-
turmaktad›r. 

Üretim tesislerinizden bahsedebilir
misiniz?

2 T ad›n› verdi¤imiz Topraktan – Tü-
keticiye slogan› ile bölgedeki üreticiden

al›nan çeltiklerin, sofralara pirinç olarak
hijyenik flekilde ulaflmas›n› kendimize
misyon edindik ve ürünlerin ifllem gördü-
¤ü bütün aflamalar› kendi tesislerimizde
yapmaya karar verdik. Yat›r›mlar›m›z›;
Ürün al›m depolar›, pirinç de¤irmeni ve
pirinç paketleme tesisi olmak üzere üç
aflamada planlayarak entegrasyonu sa¤la-
may› hedefliyoruz. 

Yelkenci G›da, Entegre Tar›m Ürün-
leri ‹flleme Tesislerinin ilk halkas› olan
Pirinç ‹flleme ve Paketleme Tesisi ISO
9001-2000 ve ISO 22000 Belgeli, 1.000
m2 kapal›, 550 m2 aç›k alanda kurulan
Butik Tesiste saatte 7 ton pirinç ifllene-
bilmektedir. Tesisimiz emsallerine k›yas-
la, yerleflim alan› olarak daha küçük, fa-
kat üretim kapasitesi olarak büyük bir te-
sistir. 

Hologram güvenli¤ine neden gerek duy-
dunuz?

Dünyada, pirinçte Hologram Güvenli-
¤i ilk kez Yelkenci Do¤a markal› ürünler-
de uygulanmaktad›r. Ambalajlarda bulu-
nan Yelkenci logolu hologramlar ile
ürünlerin Yelkenci G›da tesislerinde hij-
yenik koflullarda paketlenerek, tüketiciye

güvenle sunuldu¤u belgelenmektedir. Ho-
lograml› ürünler Yelkenci G›da güvencesi
alt›nda olup, taklitlerine karfl›, ürünleri
ve tüketiciyi koruma alt›na almaktad›r. 

Piyasada etik olmayan flekilde, baz›
ürünlerin paçal tabir edilen kar›fl›k flekil-
de sat›lmas›, merdiven alt› denen kontrol
edilemeyen üreticilerin bulunmas› ve aç›k
flekilde sat›lan ürünlerde üretici sorumlu-
lu¤unun bulunmamas› gibi sebepler göz
önüne al›nd›¤›nda pirinçte hologram gü-
venli¤inin önemi ortaya ç›kmaktad›r. 

Daha aç›k anlatmak gerekirse, Türki-
ye’de 650 bin ton pirinç üretimi var bu-
nun yaklafl›k % 6-7’si baldo. %35’de d›-
flardan gelen pirinç var. Yerli üründe
a¤›rl›kl› olarak osmanc›k ve baldo üretili-
yor. Piyasaya bakt›¤›n›zda ürünlerin %
80’i baldo ve 12 ay boyunca sürekli sat›-
l›yor. Üretimde % 6-7 oran›ndaki baldo,
nas›l oluyor da bu kadar yer kaplay›p, y›l
boyu sürekli sat›labiliyor? Sat›lan ürün-
ler, maalesef paketlerinin üzerinde yaz›-
lan niteliklerine uygun olmuyor ço¤u kez.
Türk G›da Kodeksi-Pirinç Tebli¤inde bir
tak›m aç›klar söz konusu. Kodekste pirin-
cin uzunlu¤u veriliyor, bin dane dedi¤imiz
a¤›rl›¤› belirtilmiyor. Tar›m Bakanl›¤›
a¤›rl›¤› flart koymad›¤›ndan, ürünlere ba-
k›l›nca üzerinde baldo yazd›¤›n› ancak
içerisinde farkl› ürünler oldu¤unu görüyo-
ruz. Zaten % 6-7 oran›nda üretilen bir
ürünün raflarda % 80 oran›nda olmas›
baflka türlü nas›l aç›klan›r ki? Son dö-
nemlerde birde osmanc›k-baldo gibi isim-
ler alt›nda sat›lan ürünler var. Bu da el-
mal› armut gibi bir fley. 

Küresel ›s›nmaya ba¤l› olarak çeltik
üretiminde hammadde problemi olaca¤›
söyleniyor. Bu konuda ne düflünüyorsu-
nuz?

Pirinç suyun içinde yetiflen bir ürün
ancak bulundu¤umuz bölge itibar›yla yani
Meriç kenar›nda s›k›nt› yok. Bulgaristan
her y›l kapaklar›n› aç›yor ve suyunu gön-

‹nflaat ifliyle u¤rafl›rken yolu Gelibolu’ya düflen ve burada hayat
arkadafl›yla tan›flan Dursun Keskin, y›llar sonra Gelibolu’ya
yat›r›m yapma karar› alarak kay›npederinin at›l olan bal›k kon-
serve fabrikas›n› pirinç iflleme fabrikas›na dönüfltürdü. Böylece
kay›npederinin “Yelkenci G›da” markas›na yeniden hayat veren
Keskin bölgede istihdama da katk› sa¤l›yor. 

Hologram güvenlikli
tek marka: Yelkenci Do¤a

Yelkenci G›da Yönetim
Kurulu Üyesi Turgay Abay
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deriyor, bir de devreye girecek olan ba-
rajlar›m›z var. Dolay›s›yla Trakya’da s›-
k›nt› olaca¤›n› düflünmüyorum. Önemli
olan kontrollü olmak. 

Biz küresel ›s›nmayla birlikte, ürünü-
müzü nas›l daha verimli kullanabiliriz
diye düflündük ve ürünün verimini art›r-
mak istedik. Bu konuda Nam›k Kemal
Üniversitesiyle birlikte AR-GE çal›flma-
lar› yürütüyoruz ve anlaflmal› çiftçileri-
mizle, ürünü tohumdan de¤il fideden
üretiyoruz. Aradaki fark flu; fide daha az
su tüketimi gerekiyor ve % 10 daha ve-
rimli sonuç al›n›yor. 

Ayr›ca pirinç tohumdan üretilirken,
bir önceki y›ldan kalma tohum kullan›la-
biliyor yani bir önceki üründe prob-
lem varsa bu bir
sonrakine de yans›-
yor. Bu flekilde üre-
tim yapmay› fotoko-
piden fotokopi çek-
meye benzetilebiliriz
oysa fideden üretim
yapmak asl›ndan üre-
tim yapmakt›r. 

Küresel ›s›nmadan
mümkün olan en az fle-
kilde etkilenmek için
önemli olan, kontrollü
olmak ve modern çal›fl-
ma yöntemlerinden ya-
rarlanmakt›r. 

Dünyadaki ve Türkiye’de-
ki pirinç üretimini ve tü-
ketimini nas›l de¤erlendi-
riyorsunuz?

Verilere bak›ld›¤›nda,
bir tonluk çeltikten al›nan ürünün dünya
ortalamas› 400 kiloyken, Türkiye’de
yaklafl›k 600 kilo. M›s›r’da ise 950 kilo
civar›nda. M›s›r’da oran›n yüksek olma-
s›n›n nedeni, k›fl yaflanm›yor olmas›. M›-
s›r’da çiftçinin y›lda üç ö¤ün ürün ald›¤›
söyleniyor. Ülkenin iklimi müsait oldu-
¤undan, Nil nehri dolaylar›nda yetiflen
M›s›r pirincinin, veriminden ziyade bol-
lu¤undan bahsetmek daha do¤ru olur.
Dünya pirinç üretiminde ilk s›ralar› Çin,
Hindistan, Bangladefl, Endonezya ve
Tayland al›yor.

Pirinç tüketimindeki verilere de¤inir-
sek; örne¤in Vietnam’da kifli bafl› y›ll›k
176 kilo pirinç tüketilirken Türkiye’de
7.6 kilo tüketiliyor. Dünyan›n en büyük
pirinç üreticisi Çin’de ise kifli bafl› tüke-
timi 82 kiloyla s›n›rl›. 

1 ton çeltikten 650 kilo pirinç elde edili-
yor dediniz. Aradaki fark ne oluyor?

Çeltik fabrikaya geldi¤inde üretim
safhas›nda ziyan olmuyor. Kabu¤u z›m-
parac›l›kta yada yak›t kayna¤› olarak

kullan›l›yor. K›r›k olarak düflen k›sm› ta-
vukçulukta kullan›l›yor. Kepe¤i al›n›p
kullan›l›yor, kalan› zaten küçük bir par-
ça, o da de¤irmende pirinç unu oluyor.
Yani fabrikalarda at›k yok. 

Bu y›l yaflanan afl›r› s›caklar pirinç
üretimini nas›l etkiledi?

Bu y›l bin dane a¤›rl›klar› düflük. Bu
da afl›r› s›caktan kaynaklan›yor. Pirinç
suda yetifliyor ama s›cak oldu¤unda ge-
rekenden daha fazla su emiyor ve süre-
sinden önce olgunlafl›yor. 

Ambalajlanm›fl ürünlerdeki fiyat fark-
l›l›klar›n› neye ba¤l›yorsunuz?

Raflarda 1 kilo
yerine 900 gr. olarak paketlenmifl ürün-
lere rastlamak mümkün. Tebli¤de boflluk
var. Ambalajlar kiloluk olmak zorunda,
fakat elimde fazla var denildi¤inde, o
ambalaj bitene kadar eksik paketlenebi-
liyor. Ancak nas›l oluyorsa o ambalajlar
bir türlü bitmek bilmiyor. Bu gibi du-
rumlarda eksik gramajl› ürünler için ayr›
raf oluflturulmal› diye düflünüyorum. Ki-
loluk ürünlerin oldu¤u bir rafta 900
gr.l›k ürünün olmas›n› etik bulmuyorum. 

Bir de ambalajl› ürünün ambalaj›nda
yazan cinsiyle, paketin içindeki ürünün
farkl›l›¤› durumu var. Paketin üzerinde
baldo yaz›yor ama içindeki baldomu?
Yar› fiyat›na ürün sat›lan yerlerden, ör-
ne¤in Arjantin’den, Vietnam’dan, M›-
s›r’dan al›nan pirinçleri baldo ya da os-
manc›k pirincinin içine katarak sat›fla
sunuyorlar. 

D›flar›dan ithal edilen ürün % 35 ci-
var›nda olmas›na ra¤men, raflarda bun-
lara rastlanm›yor. Demek ki bu ürünler
kar›flt›r›larak baflka yerlerde kullan›l›-
yor.

Hem ürünlerin yetifltirilmesindeki
farkl›l›k ve zorluktan, hem de fiyatlar-
dan dolay› sat›flta flekil de¤ifltirdi¤ini gö-
rüyoruz. 

Büyük marketlerin kendi markalar›n› sa-
t›yor olmalar› onlar için avantaj. Sizin
bu durumda küçük ölçekli tabir edilen
bakkallar›m›z için çal›flmalar›n›z var
m›?

Bakkallarla süpermarketlerin fark›,
birinde ürünün markas› kendine güven
verirken di¤erinde market markas› olu-
fluyor. Marketlerden al›nan ürünlerde is-
tenilenden farkl› bir fleyle karfl›lad›¤›nda
genellikle ürün geri götürülmüyor oysa
ki bakkallar da durum böyle de¤il. Ürün

be¤enilmedi¤i takdirde
zaten yak›n olan, komflu
gibi gördü¤ümüz bakkala
tabiri caizse kofla kofla
ürün geri götürülüyor. Do-
lay›s›yla bakkallar›m›z gü-
veniliri satmak durumun-
da. Bizde Yelkenci Do¤a
olarak bakkal›m›za destek
olmak amac›yla al›mlarda
fiyat olarak gerekli kolayl›¤›
ve vadeyi sa¤lamaya çal›fl›-
yoruz.

Pirincin saklama koflullar›
nelerdir? Bu konuda tüketici-
lere neler  tavsiye edersiniz?

Pirinç suyun içinde yeti-
flen, 0 kolestrollü, içinde ya-
banc› madde bar›nd›rmayan
son derece sa¤l›kl› ve beyazl›¤›-
n› korumam›z gereken bir ürün.
Pirincin saklama koflullar›na da

dikkat etmek gerekir. Daha sa¤l›kl› ve
raf ömrünün uzun olmas› için ambalaj›
aç›ld›ktan sonra serin ve kuru bir yerde
ve bez torba içinde saklan›lmas›n› öneri-
rim. 

Yelkenci G›da’n›n ileriye yönelik hedefle-
ri nelerdir? 

Piyasadaki rakiplerimizle yukar›da
anlatt›¤›m nedenlerden dolay› perakende
alan›nda eflit olarak rekabet edemiyoruz.
Ancak endüstriyel alanda rekabet ad›na
kendimizi daha güçlü görüyoruz. Daha
az pirinçle daha k›sa sürede piflirme için
Yelkenci Do¤a olarak AR-GE çal›flmala-
r›m›za bu do¤rultuda yön verdik. Daha
az enerji, daha az su, daha az iflçilik,
daha az pirinçle daha kabar›k, daha h›z-
l› sonuçlar alabilmek için çal›flmalar›m›-
za devam ediyoruz. 

Hacim geniflleterek üretim yap›p, ya-
y›lmaktan ziyade kalitemizi muhafaza
ederek de¤erinde ürün satmay›, kaliteli
ve istikrarl› olmay› hedefliyoruz.

4444 1111
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‘Made in       
Vakf›kebir’

1940 y›l›nda köylüden tereya¤›,
peynir ve minzi (Lor peyniri)
almak suretiyle Trabzon Vakf›-

kebir bölgesinde çal›flmalar›na bafllayan
Karadeniz ailesi o y›llarda Trabzon, Ri-
ze, Ordu, Giresun illerine üretimini ger-
çeklefltirdi¤i süt ürünleri ulaflt›rmaktayd›.
Kebir markas›n›n ilk ad›mlar›n›n at›ld›¤›
1945 y›l›ndan sonra Karadeniz bölgesine
o günün zorlu koflullar›nda süt ürünleri
pazarlamas›n› gerçeklefltirerek, Karade-
niz yöresinin gelecekteki en iyi üreticisi
olaca¤›n› müjdeliyordu. Artan talepler
do¤rultusunda 1963 y›llar›nda Karade-
niz, Marmara ve ‹ç Anadolu bölgesini de
dahil olmak üzere genifl bir co¤rafyada
yeni süt ürünlerini de kendi ürün yelpaze-
sine ekleyerek daha iyi koflullarda ve
dünya standartlar›nda hizmet vermeye
devam etti.

Tüm Türkiye'ye ulaflabilmek ve daha
kaliteli hizmet verebilmek için 1993 y›-
l›nda Karadeniz Kardefller A.fi.'yi kurdu.

2000'li y›llara kadar bölgenin co¤rafik
yap›s›n›n zorluklar›na ra¤men toplad›¤›
sütleri pastörize ederek hijyenik koflullar
alt›nda üretti¤i süt ürünlerini Kebir Süt
markas› ile Karadeniz bölgesi illerinde ve
‹stanbul'da pazarlayarak Karadeniz böl-
gesinin en önemli üreticisi konumuna
gelmifltir. Günümüz rekabet koflullar›na
uyum sa¤lamak ve tüketicisine çok daha
iyi hizmet verebilmek için çok ciddi bir
yat›r›m gerçeklefltirerek Vakf›kebir'de
10.000 metrekarelik yeni fabrika binas›-
n› kurdu. 30'a yak›n ana bayii ve kendi
bünyesindeki say›s›z flube ve marketlere
sat›fl a¤›n› geniflleten Karadeniz Kardefl-
ler, Kebir markas› ile Karadeniz, Mar-
mara ve ‹ç Anadolu bölgelerinin tamam›-
na ulaflan günlük ürün da¤›t›m›n› gerçek-
lefltirmektedir.

Osmanl› döneminde alt›n kadar de-
¤erli olmas›ndan dolay› Vakf›kebir d›fl›na
ç›kar›lmas› yasak olan ve sadece Osmanl›
Saray Mutfa¤›nda kullan›lan Vakf›kebir

Sadece Vakf›kebir yöresinin
sütlerinden üretilen, gerçek

Vakf›kebir ürünleri sunan tek
marka “Kebir”. “Vakf›kebir'e
yat›r›m yap›p önce Vakf›kebir

için, sonra Türkiye için çal›flan
ve Vakf›kebir yöresinden top-

lanan yöreye özgü sütlerden
uluslararas› standartlardaki
hijyenik koflullarda üretilen

gerçek Vakf›kebir ürünleri su-
nan, önce Vakf›kebir'in sonra
Türkiye'nin gurur kayna¤› tek

marka Kebir”.
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tereya¤› ve di¤er süt ürünlerinin Vakf›ke-
bir'deki en büyük üreticisi Karadeniz
Kardefllerin Pazarlama Müdürü Mehmet
Karadeniz; 

Vakf›kebir tabiat›nda bulunan zen-
ginlik Vakf›kebir'de üretilen ürünlere de
yans›maktad›r. Vakf›kebir yöresinin do-
¤al yap›s› itibariyle üretti¤imiz ürünler
protein yönünden çok zengindir. Baz›
üreticiler Vakf›kebir yöresinde üretim
yapmad›klar› halde Pazar paylar›n› art-
t›rmak için üretim yerlerini Vakf›kebir
olarak göstermektedirler. Birçok market
ve sat›fl noktas›nda bu tür ürünlere rast-
lamaktay›z. Bu flekilde yap›lan sat›fllar
Vakf›kebir'deki üretimin baltalanmas›na
ve lezzetin yozlafl›p kaybolmas›na sebebi-
yet vermektedir. Karadeniz Kardefller
olarak temel prensibimiz gerçek Vakf›ke-
bir ürünlerinin lezzetini tüm de¤erleriyle
markam›z Kebir alt›nda tüketicimize
sunmakt›r.

Genifl ürün yelpazesi
Nisan ay›n›n bafl›ndan itibaren son

derece hijyenik sistemlerle donat›lan yeni
fabrika binas›nda üretimini gerçeklefltir-
meye bafllad›. Daha önceleri ayda 1350
ton süt iflleyebilirken yeni fabrika bina-
s›nda ayl›k 4500 ton kapasite ile üreti-
mine farkl› bir boyut kazand›rd›. 150 ça-
l›flan›yla bölgenin en büyük üreticisi ko-
numundaki Karadeniz Kardefller çok
önem verdi¤i hijyenik kurallar do¤rultu-
sunda ve yörenin do¤al lezzetini de koru-
yarak Beyaz Peynir, Taze Kaflar Peyniri,
Yo¤urt, Ayran, Tulum Peyniri, Otlu Pey-

nir üretiyor ve bunun yan›nda üretti¤i
Karadeniz bölgesine has Telli Peynir ve
Tereya¤›'n› bu lezzeti arayanlara ulaflt›r›-
yor. H›zl› rekabet ortam›nda Kurumsal
yap›s›n›nda yeniden gözden geçirilmesine
karar vererek çal›flmalar›n› bu yönde de
h›zland›ran Karadeniz Kardefller, Kebir
Süt markas›n› Vakf›kebir'in yans›mas›
olan “Kebir” olarak sabitledi ve art›k

ürünler yeni Kebir logosu ve tasar›mlarla
ambalajlanmaya bafllad›. 2006 y›l›n›n
ikinci döneminde de reklam çal›flmalar›-
na h›z vererek tüm Türkiye'de bilen bil-
meyen herkese Vakf›kebir lezzetini suna-
cak olan “Kebir” art›k ad›n› s›kca duya-
ca¤›m›z ve sofralar›m›zdan eksik et-
meyece¤imiz ürünler ile hayat›m›z›n bir
parças› olacak.
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Çok Gizli Ajan Merkezi’nin uzun
süren çal›flmalar› sonunda Chester
bulundu; daha do¤rusu geri döndü!
Önce Amazon Ormanlar›’nda izlerine
rastlanan Chester, dünyan›n dört bir
yan›nda çeflitli maceralara at›larak
sürpriz paketlerle geri döndü.

3 ay önce “Chester Kayboldu”
haberiyle bafllayan uzun soluklu
kampanya, Chester’›n sürpriz dönü-
flüyle sona erdi. fiafak Sezer’in sakar
komiser rolünü oynad›¤› filmleri çok
seven ve merakla takip eden çocuk-
lar, internet sitesine de yo¤un ilgi
gösterdi. Siteye üye olan yüzbinlerce
çocuk, Chester’› ararken hem e¤len-
celi anlar geçirdi, hem de hediyeler
kazand›. 

Chester’›n beraberinde getirdi¤i,
tasar›mlar› tamamen yenilenen, “K›-
zart›lmam›flt›r, f›r›nlanm›flt›r.” ve
“Koruyucu katk› maddesi içermez.”
bilgilerinin de yer ald›¤› Cheetos pa-
ketleri, hem çocuklar hem de anneler
taraf›ndan çok be¤enildi.

Ülker Mavi
Yeflil Light Sütlü
Çikolata ve Kara-
melli Bisküvi, di-
yet yaparken can›
çikolata çekenlerin
vazgeçemeyece¤i tat-
l›, sa¤l›kl› ve hafif bir lezzet alternatifi.

Çikolata, karamel ve bisküvinin mü-
kemmel uyumuyla ortaya ç›kan bu eflsiz
lezzet , ayn› zamanda düflük enerji de¤e-
riyle günün her saatinde gönül rahatl›¤›y-
la tüketilebilir.

Ürünün içeri¤inde bulunan lifler; ba-

¤›rsaklarda-
ki yararl›
mikroorga-
nizmalar›n

ço¤almas›na
yard›mc› olarak prebiyotik etki sa¤-

lamaktad›r. 
Ürünümüz bu etki sayesinde , kanse-

re, fleker  hastal›¤›na, kalp hastal›klar›na
ve peklik sorununa karfl› koruyucu özellik
gösterirken, ayn› zamanda düflük ya¤, fle-
ker ve enerji oran›yla kilo vermenize, ki-
lonuzu koruman›za ve daha sa¤l›kl› olma-
n›za yard›mc› olur.

Aroma’n›n zengin
ürün çeflitlerine ekle-
nen yeni bir tat; Aro-
ma ananas nektar› raf-
larda yerini ald›. Sun-
du¤u farkl› ve yeni
ürünlerle yaza damga-
s›n› vuran Aroma tara-
f›ndan 750 ml Tetra-
pak prizma ambalajla
piyasaya sunulan ana-

nas nektar›, tüm mevsimlerin vazgeçil-
mez lezzetine sahip. Meyve suyu sevenler
için özel bir seçenek oluflturan ananas
nektar›nda, sa¤l›k ve lezzet bir arada su-
nuluyor. Aroma Ananas Nektar›; hücre
içi ve d›fl›nda s›v› ve mineral dengesine
yard›m eden, kan bas›nc›n›n düzenlenme-
sini sa¤layan, sinir uyar›lar›n›n iletimine
ve kaslar›m›z›n kas›lmas›na yard›m eden
potasyum, birçok enzimin yap›s›nda bulu-
nan manganez ve proteolitik özellikli

(proteinin hidrolizini veya y›k›m›n› sa¤la-
yan) bir enzim olan bromelin
aç›s›ndan çok zengin. ‹çerdi¤i
polifenoller, flavonoidler ve
karotenoidler nedeni ile anti-
oksidan aktivite gösteriyor ve
tüm bu besleyici özellikleri ile
sa¤l›¤›n›za sa¤l›k kat›yor…
Ananas›n özel lezzetini Aroma
ile yeniden keflfedin.

Buzlu çay›n en
meyveli hali:
Aroma Ice Tea

Aroma’da yenilikler devam ediyor.
Do¤al ve sa¤l›kl› ürünlerin markas› Aro-
ma, yine bir ilke imza atarak, yeni amba-
laj›yla Aroma Ice Tea’yi elma ile tatlan-
d›r›lm›fl fieftali ve Limon çeflitleriyle tü-
keticisine sunuyor. Aroma Ice Tea ürün-

lerinde fleker ve asit ilavesi bulunmuyor.
Renklendirici ve koruyu-
cu her hangi bir katk›
maddesi içermeyen ürün-
ler, tamamen do¤al mey-
ve konsantrelerinden elde
ediliyor. Meyve ve çay›n
birleflimi olan Aroma Ice
Tea ürünleri, tad›n› ta-
mamen fleftali ve limon-

dan alarak farkl›l›k yarat›yor. Meyvenin
çay ile bulufltu¤u serinletici özelli¤i de
olan bu yeni ürünler gazs›z olmas›ndan
dolay› tüketildi¤inde fliflkinlik hissi yarat-
m›yor. Aroma’n›n yeni markas› Aroma
Ice Tea de, Aroma’n›n tüm ürünleri gibi
son teknoloji kullan›larak Türk G›da Ko-
deksi’ne ve Uluslararas› Hijyen Standart-
lar›na uygun üretilip paketlenmektedir.
250 ml. ve 750 ml. olarak, Tetra Pak
prizma ambalajlarda piyasaya sunulan
Aroma Ice Tea raflarda yerini ald›.

Ananas lezzeti flimdi Aroma kutusunda

Ülker Mavi-Yeflil’den hem diyetten hem
lezzetten vazgeçemeyenlere özel tat

Chester bulundu

Eczac›bafl› Giriflim Pazarlama,
1960’l› y›llardan bu yana varolan Oralet
markas›n› yeniden pazara sunuyor. Ora-
let, böylece 13 y›la aradan sonra toz içe-
cek ürünleri pazar›na yeniden
giriyor. 

Sadece ev d›fl› kulla-
n›m pazar›nda kullan›ma
yönelik olarak 450 gr’l›k
endüstriyel ambalaj boyutun-
da ve flerbetlik makinesiyle kullan›lmak
üzere üretilen Oralet’in ürün gam›nda,
portakal, limon ve viflne aromal› çeflitler
bulunuyor. Ürünler otel, motel, tatil köyü

ve restoran gibi toplu tüketim noktalar›-
na verilmek üzere haziran ay›nda sat›fla
sunuldu. Yeni Oralet, eski formülasyo-
nundan farkl› olarak toz formda ve so¤uk

içilmek üzere gelifltirildi.
Üretimine ara verilen

uzun süre içinde marka de-
¤erini koruyan ve kategoriye
ad›n› veren Oralet, yenilenen

formülüyle hem çok lezzetli
hem de C vitaminli. Limon, portakal ve
viflne aromal› çeflitleriyle Oralet, 7’den
70’e herkesin hayat›na tat katmaya
devam edecek.

Oralet, 13 y›l sonra portakal, limon ve
viflne aromas›yla yeniden piyasada



Ülker, 10 milyon YTL yatırımla piyasaya sürdü¤ü
‹çim Smartt ile çocukların zihinsel ve bedensel geliflimini

desteklemeyi hedefliyor. Çocuklara peyniri sevdirmek
için çilekli labne peyniri ürettiklerini söyleyen Gı-

da ve ‹çecek Grubu Baflkanı Mehmet Tütüncü,
pazarda lider olmak istediklerini açıkladı. Ürün-

leri beynin normal geliflimi ile göz ve sinir siste-
minin geliflimine yardımcı olan ve bir tür Omega-3

ya¤ çeflidi olan DHA içeriyor. 
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Önemli sat›fl pazarlama flirketlerinden
Baykur G›da, ürün portföyüne Golda
markas›yla çay› da ekledi.

Farkl› damak zevklerine hitap etmeyi
gelenek haline getiren Baykur G›da , Gol-
da markas›yla Gold Tea, Çay Filizi, Rize
Çay olarak s›n›fland›rd›¤› ürün gruplar›n-
da ve Melda markas›yla piyasaya sundu-
¤u Rize Çay›’n› 1000 ve 500 graml›k
gramaj alternatifleriyle Karadeniz’in en

kaliteli çay yapraklar›n› harmanlayarak
haz›rlad›. 

Baykur G›da’ n›n Türkiye genelinde
oluflturdu¤u sat›fl pazarlama a¤› ile tüke-
ticinin tercihine sunulacak olan Golda ve
Melda Çay her gruptan tüketiciye hitap
etmeyi amaçl›yor. 

Baykur’dan Golda Çay

Türkiye’de ilk kez Eti Crax taraf›n-
dan tüketicinin be¤enisine sunulan Yer
F›st›kl› çubuk kraker farkl› lezzetler ara-
yan, e¤lenirken tüketmeyi, tüketirken e¤-
lenmeyi sevenlerin vazgeçilmez at›flt›r-
mal›¤› olmaya aday. 45g'l›k paketlerde
40 adetlik kutularda sat›lmaktad›r. Raf
ömrü ise 6 ay.

Eti lezzet uygarl›¤›’na yepyeni bir
kremal› bisküvi ailesi ekledi. Eti aflkol-
sun’un Türkiye’de bir ilk olan beyaz çi-
kolata kremal› çeflidi farkl› bir lezzet
sunuyor. 

Eti’den
yeni lezzetler

fiekerden
dev bir dünya kuran

Konya fieker flimdi de çikolata ile karfl›-
n›zda. Torku markas› alt›nda toplad›¤›-
m›z ikraml›k ve bar çikolatalar kakao
çekirdeklerinin o enfes lezzetiyle çikola-
ta afl›klar›n› kalbinden vuruyor.

Dünyan›n önde gelen ‹sviçreli çikola-
ta uzmanlar› taraf›ndan gelifltirilen tarifi
ile her bir çikolata, gerçek bir lezzet flö-
leni sunuyor. 

Gerçek çikolatadan
anlayanlara tatl› bir
sürpriz 

Yo¤un k›vaml› formülü ile çama-
fl›r suyu sektöründe geliflimin öncüsü
olan lider marka Domestos, yeni ürü-
nü “Domestos Rengarenk Ultra Leke
Ç›kar›c›” ile Türkiye’de yine bir ilki
gerçeklefltiriyor. Lekelere an›nda
müdahale etmek her zaman mümkün
de¤ildir. Saatler geçtikçe, leke ku-
mafl›n içine ifller ve lekenin ç›kmas›
zorlafl›r. Üstelik geçen süre, gözle
görülemeyen bakterilerin oluflmas›na
zemin haz›rlar. Yeni Domestos Ren-
garenk Ultra Leke Ç›kar›c›, renkli
çamafl›rlarda, renklere zarar verme-
den beklemifl lekeleri güvenle ç›kar›-
yor ve hijyen sa¤l›yor. Topluma hij-
yenin sadece ‘gözle görünen temizlik’
olmad›¤› mesaj›n› veren Domestos’un
yo¤un k›vam› ve etkili formülüyle
beklemifl lekeleri bile zahmetsizce ç›-
karan ürünü yeni Domestos Renga-
renk Ultra Leke Ç›kar›c›, çamafl›rla-
ra zahmetsizce uygulanabiliyor. Tü-
keticiler, yeni Domestos Rengarenk
Ultra Leke Ç›kar›c›’y› deterjan çek-
mecesinde, topun içine koyup çama-
fl›r makinesinde veya direkt lekenin
üzerine uygulayarak kullanabilirler.

Ülker’den ‘Zekice’
yat›r›m 

Tiryakileri için kahve, yeri doldurula-
maz bir keyiftir. ABD'nin birinci, dünya-
n›n ise ikinci büyük markal› yiyecek ve
içecek flirketi Kraft Foods, bir yenili¤e
daha imzas›n› at›yor. Dünyaca ünlü kah-
ve uzman› Jacobs taraf›ndan kahve se-
verlerle buluflturulan Jacobs Cronat

Gold, "Gold" tad›ndan vazgeçemeyenler
için kaliteli oldu¤u kadar ekonomik bir
seçenek sunuyor.

Jacobs Cronat Gold ile kahve keyfi

Domestos’tan yeni
‘Ultra leke ç›kar›c›’
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‹klim de¤iflikli¤i ve
Türk tar›m ve g›da sanayi

Türk Sanayicileri ve ‹fladamla-
r› Derne¤i (TÜS‹AD) taraf›n-
dan haz›rlanan "Uluslararas›
Rekabet Stratejileri: Türkiye
G›da Sanayi" konulu araflt›r-
maya göre, 1950'li y›llardan
günümüze kadar g›da firmala-
r›n›n toplam imalat flirketleri-
ne oran› yüzde 41,6'dan yüzde
20'lere düflerken, bu düflüflün
günümüzde de devam etti¤i
kaydedildi.

TÜS‹AD’›n Uluslararas› Rekabet Stratejileri toplant›s›

Aaraflt›rma, dünya g›da sana-
yinin yap›s›, çok uluslu flir-
ketlerin yay›lma stratejileri

ile Türk g›da iflleme sanayinde yap› ve
davran›fllar›n yer ald›¤› iki bölümden olu-
fluyor. Araflt›rmada, Türkiye'de g›da sa-
nayinin GSY‹H içindeki pay›n›n son 15
y›ll›k dönemde yüzde 4,6'dan 4,8'e yük-
seldi¤i, bu de¤iflimin küçük görülmekle
birlikte ekonominin di¤er sektörlerindeki
büyümenin bunda etkili oldu¤u ifade edil-
di. 

G›da iflleme sanayinin toplam imalat
sanayi içindeki yerinin firma say›s› ola-
rak incelendi¤i araflt›rmada, 1950'li y›l-
lardan günümüze kadar g›da firmalar›n›n
toplam imalat flirketlerine oran›n›n yüzde
41,6'dan yüzde 20'lere düfltü¤ü, bu düflü-
flün günümüzde de devam etti¤i belirtildi.

"Zor koflullardaki yüzde 30,
kay›t d›fl› ürünlere kayar"

Araflt›rmada, Türkiye nüfusunun yüz-
de 30'luk bölümünün zor yaflam koflulla-
r›nda oldu¤unun varsay›labilece¤i, bu ne-
denle söz konusu nüfusun ifllenmemifl ve
kay›t d›fl› sektörün sundu¤u az ifllenmifl
g›da ürünlerine kayaca¤›n›n aç›k oldu¤u,
g›da sanayinin alt sektörlerinde gerçek-
lefltirilecek ölçek ekonomileri ve kapasite
kullan›m› art›fl›n›n bir ölçüde perakende
fiyatlar›n› düflürece¤i ve daha dar gelirli
tüketici gruplar›nda talep art›fl› olufltura-
ca¤› görüflü yer ald›.

Modern perakende sektörünün Türki-
ye'de en h›zl› geliflen sektörlerden biri ol-
du¤una iflaret edilen araflt›rmada, günü-
müzde perakende sektörünün Türkiye
ekonomisinin GSY‹H'sinin yüzde 11'ini

ve istihdam›n yüzde 8'ini sa¤layan önemli
bir oyuncu oldu¤u, h›zl› tüketim madde-
leri perakendecili¤inin ise kay›t alt›ndaki
perakende pazar›n›n yüzde 37'sini temsil
etti¤i kaydedildi.

Ocak 2006 itibar›yla Türkiye'de faali-
yet gösteren toplam 258 yabanc› serma-
yeli g›da ürünleri ve içecek imalat› flirke-
ti bulundu¤una de¤inilen raporda, imalat
sanayine yönelen yabanc› sermayeli flir-
ketlerin yüzde 10'unun, Türkiye'ye yat›-
r›m yapan tüm yabanc› sermayeli flirket-
lerin ise yüzde 2'sinin g›da iflleme sektö-
rüne yat›r›m yapt›¤›, 2002-2006 aras›n-
da tüm imalat sanayine yap›lan 1 milyar
463 milyon dolarl›k yat›r›m›n yüzde
25'ini oluflturan 363 milyon dolarl›k k›s-
m›n›n g›da alt sektörüne yap›ld›¤› akta-
r›ld›.
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"Dünyada g›da oligopolü
önemli de¤iflim yaflad›"

Araflt›rman›n dünya g›da sanayi ve
çokuluslu flirketlerin yay›lma stratejileri
bölümünde ise, dünyan›n en büyük çok
uluslu g›da 

flirketinden oluflan g›da oligopolünün
son 30 y›l içinde önemli de¤iflimler yafla-
d›¤›na dikkat çekildi.

Önemli endüstriyel ve mali yap›sal
de¤iflimlerden geçen çokuluslu flirketlerin
sadece yüzde 30'unun 1974'den 2005 y›-
l›na kadar ayn› güçle ve boyutlarla en
büyük 100 flirket s›ralamas›nda kalabil-
meyi baflard›klar› belirtilen araflt›rmada,
toplam sat›fltan elde edilen gelir göz önü-
ne al›nd›¤›nda Kuzey Amerika'n›n dünya
toplam›n›n yüzde 48'i ile en büyük güç
olarak ortaya ç›kt›¤›, Bat› Avrupa'n›n
yüzde 38'i, Japonya'n›n yüzde 11'i, di-
¤er ülkelerin ise yüzde 4'ü ellerinde bu-
lundurduklar› kaydedildi.

“Populist politikalar Türk
tar›m ve g›da sektörünün
rekabet gücünü tehdit
ediyor”

Türk Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (TÜS‹AD) Yönetim Kurulu
Üyesi, TÜS‹AD Sanayi, Hizmetler ve
Tar›m Komisyonu Baflkan› Dr. Erdal
Karamercan, tar›m ve g›da sektörüne
y›llard›r hakim olan k›sa vadeli bak›fl
aç›s› ve uygulanan popülist politikala-
r›n art›k sektörün rekabet gücünü teh-
dit etti¤ini bildirdi.

Karamercan, toplant›da yapt›¤› ko-
nuflmada, son dönemde küresel ›s›nma
tart›flmalar› ile birlikte çevre sorunla-
r›n›n gündelik hayatta daha fazla ilgi
görmeye bafllad›¤›n›, ancak henüz bu
ilginin baflta sanayileflme olmak üzere,
politika yaklafl›mlar›nda de¤iflime yol
açacak boyutta olmad›¤›n› söyledi.

Tar›m ve g›da sanayinin Türkiye
ekonomisinde ve sosyal yap›s›ndaki öne-
mini vurgulaman›n gereksiz oldu¤unu
ifade eden Karamercan, ''Bu öneme kar-
fl›l›k, sektöre y›llard›r hakim olan k›sa
vadeli bak›fl aç›s› ve uygulanan popülist
politikalar, art›k sektörün rekabet gücü-
nü tehdit etmektedir'' görüflünü aktard›.

Son dönemde sektördeki sorunlar sil-
silesine iklim de¤iflikli¤i ve kurakl›¤›n da
eklendi¤ine iflaret eden Karamercan, be-
nimsenen çevre politikalar›n›n olumlu
olumsuz sonuçlar›n›n ancak y›llar sonra
ortaya ç›kt›¤›n›, bu gerçe¤in ise konunun
politikac›lar taraf›ndan göz ard› edilme-
sine neden oldu¤unu, bugün yaflanan so-
runlar›n temelinde bu olgunun yatt›¤›n›
kaydetti.

Karamercan, BM ‹klim De¤iflikli¤i
Son De¤erlendirme Raporuna göre, ön-
lem al›nmazsa 2100 y›l›nda dünyan›n üç-
te birinin çöle dönüflebilece¤inin hesap-
land›¤›n›, küresel ›s›nma nedeniyle
2080'e kadar 200 ila 600 milyon aras›n-
da insan›n açl›k, 1 ila 3 milyar aras›nda
insan›n da susuzluk tehdidi alt›nda kala-
ca¤›n› belirtti.

Küresel ›s›nmadan ilk etapta Türki-
ye'nin de yer ald›¤› Akdeniz kufla¤›n›n et-
kilenece¤inin tahmin edildi¤ini, h›zl› ›s›n-
man›n Türkiye'deki yar› kurak iklime sa-
hip bölgelerde kurakl›k sorunlar›na yol
açarak tar›msal verimlilikte belirgin ka-
y›plara neden olmaya bafllad›¤›n› aktaran
Karamercan, ''Baflta Çukurova olmak

üzere, Konya Havzas› ve Ege Bölgesinde
küresel ›s›nman›n olumsuz sinyalleri flim-
diden görülüyor. Bir derecelik s›cakl›k
art›fl› bile, verim düflüflü nedeniyle ekono-
miye yaklafl›k 1 milyar YTL'nin üzerinde
zarar vermektedir'' diye konufltu.

''Vahfli yöntemler
milyonlarca ton su
rezervini heba ediyor''

‹klim de¤iflikli¤inin yaratt›¤› sorun-
lardan birinin de yer alt› ve yer üstü su
kaynaklar›n›n etkin kullan›m› konusunda
yafland›¤›n› belirten Karamercan, Türki-
ye'nin, önemli su kaynaklar›na sahip ol-
mas›na ra¤men, mevcut kaynaklar›n et-
kin kullan›lmamas› nedeniyle san›lan›n

aksine art›k su zengini bir ülke olmad›¤›-
m›z› söyledi.

Türkiye'de tar›m arazilerine kaçak
kuyulardan kontrolsüz su çekimi ve vahfli
sulama nedeniyle milyonlarca ton su re-
zervinin heba oldu¤una, verimli toprakla-
r›n da tuzland›¤›na dikkati çeken Kara-
mercan, ''Yer üstü ve yer alt› sular›m›z›
y›llarca hoyratça kullanmam›z sonucun-
da, son 40 y›lda Van Gölünün 3 kat› bü-
yüklü¤ündeki sulak alan› kaybettik'' dedi.

Tar›mda önemli bir avantaj üstünlü-
¤üne sahip Türkiye'nin, bafll›ca pazarlara
olan co¤rafi yak›nl›¤›yla gelecek dönem-
de de¤iflecek olan üretim yeri tercihlerin-
de önemli bir potansiyele sahip olaca¤›na
iflaret eden Karamercan, ancak bu potan-

siyelin realize olmas›n›n, gerçek sorun-
lara odaklanmak ve uzun vadeli bir ba-
k›fl aç›s›yla belirleyece¤imiz yol harita-
s› üzerinde kararl›l›kla ilerlemekle
mümkün oldu¤unu ifade etti.

G›da sanayinde Türk flirketleri için
yeni rekabet stratejileri belirlerken ha-
reket noktas›n›n sürdürülebilirlik ol-
mas› gerekti¤ini vurgulayan Karamer-
can, ''Ka¤›t üzerinde kolay olmakla
birlikte, sürdürülebilir kalk›nma kavra-
m›n›n hayata geçirilmesi, flimdiye de-
¤in benimsemifl oldu¤umuz tüm politi-
kalar›n, tüm al›flkanl›klar›n, tüm yak-
lafl›mlar›n tepeden t›rna¤a de¤ifltiril-
mesini gerektiriyor'' diye konufltu.

''AB'nin en önemli sanayi
dal› g›da''

TÜS‹AD Tar›m ve G›da Çal›flma
Grubu Baflkan› Rint Akyüz ise, g›da
sanayi ve tar›m kesimi aras›nda flimdi-
ye kadar yeterli etkileflimin sa¤lana-
mamas›n›n olumsuz etkileri oldu¤unu
belirterek, kay›t d›fl›l›ktan dolay› ciddi
haks›z rekabet yafland›¤›n› söyledi.

AB'nin en önemli sanayi dal›n›n g›-
da oldu¤una ve g›dan›n sanayide yüzde

15'den fazlay› oluflturdu¤una iflaret eden
Akyüz, AB'de bu alanda 400 binden faz-
la flirket bulundu¤unu ve bunlar›n yüzde
99,1'inin KOB‹ niteli¤i tafl›d›¤›n› aktard›.

Türkiye'de ise 35 bin civar›nda g›day-
la u¤raflan iflletme oldu¤unun tahmin
edildi¤ini kaydeden Akyüz, 100 milyar
dolarl›k ihracatta g›da sanayinin pay›n›n
yüzde 10'un üzerinde oldu¤unu, bunun da
yüzde 25'inin AB ülkelerine yap›ld›¤›n›
ifade etti.

Akyüz, Avrupa'da bir yetkilinin ''fia-
yet 2014 y›l›nda Türkiye AB'ye girerse,
AB'nin g›da sektörü bir gecede yüzde 25
büyüyecek'' dedi¤ini dile getirerek, bunun
Türkiye'nin söz konusu sektördeki önemi-
ni gösterdi¤ini vurgulad›.     
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Bölgeler ve s›n›flar aras› g›da
da¤›l›m›n› gösteren kapsaml›
verilerin olmamas›n› elefltiren

örgüt özellikle çocuk ve anne sa¤l›¤›n›n
gelifltirilmesi için uygun g›da politikalar›
oluflturulmas›n› istedi. 

G›da hakk›n› gerçeklefltirmek için,
Bu y›lki Dünya G›da Günü'nün temas›
"G›da Hakk›". Bunun 1948'de ‹nsan Hak-
lar› Evrensel Beyannamesi'nde bir "insan
hakk›" olarak tan›mland›¤›n› vurgulayan
örgüt, 

FAO Genel Direktörü Jacques Diouf,
"2004'te kabul edilen G›da Güvenli¤i ve
G›da Hakk› K›lavuzu çerçevesinde tüm
ülkelerin vatandafllar›n›n yeterli ve besle-
yici g›daya eriflimini sa¤lamak ve açl›¤›
ortadan kald›rmak için gerekli politika-
lar› uygulamak zorunda oldu¤unu" hat›r-
latt›. 

Milyonlarca aç ve yoksul
Türkiye ‹statistik Enstitüsü'nün

(TÜ‹K) verilerine göre Türkiye'de gelir
da¤›l›m›ndaki eflitsizlik artarken 2005'te
623 bin kifli açl›k s›n›r›n›n alt›nda yafl›-
yordu. Ayn› y›l g›da ve g›da d›fl› yoksul-
luk yaflayan insan say›s› da 14 milyon
681 bindi. 

Yoksullu¤un ve açl›¤›n özellikle ço-

cuklar ve kad›nlar üzerinde y›k›c› bir et-
kisi oldu¤unu söyleyen FAO'nun yorumla-
r›yla Türkiye'deki baz› istatistikler flöyle: 

Emzirme yayg›nl›¤›
yüksek, ortalama emzirme
süresi 12 ay

Çocuk ölümlerinde ciddi bir düflüfl
gözlense de oran hala çok yüksek. Bebek
ölüm Bat›'da binde 22; Do¤u'da binde
41. Befl yafl alt› ölüm oran› Bat›'da binde
30; Do¤u'da binde 49. 

Emzirme yayg›nl›¤› yüksek. Çocukla-
r›n yüzde 95'i bir süre de olsa anne sü-
tüyle besleniyor. Ortalama emzirme süre-
si 12 ay. Befl yafl alt› çocuklar›n yüzde
30'unda görülen ishal yayg›n bir hasta-
l›k. Befl yafl›ndaki çocuklar›n yüzde 16's›
az beslenmifl, yüzde 8.3 'ü normal kilola-
r›n›n alt›nda ve yüzde 1.9'u çok zay›f. 

Do¤um eriflkinli¤ine gelen kad›nlarda
obezite ciddi bir sorun. Vücut Kitle En-
deksine göre bu kad›nlar›n yüzde 52.2'si
fazla kilolu; bunlar›n yüzde 18.8'i de
obez. 

Belli besinlerin yoklu¤undan kaynak-
lanan hastal›klar befl yafl alt›, okul önce-
si dönemdeki çocuklar ve do¤um ça¤›n-
daki kad›nlar için sorun. 

Una dayal› beslenme
hakim

FAO'nun istatistik tablolar›na göre
Türkiye'de insanlar iyi besleniyor görünü-
yor fakat örgüt, bölgesel g›da da¤›l›m›n›
gösteren verilerin eksik oldu¤unu söylü-
yor. Örgüt, ulusal ölçekte sosyal, ekono-
mik ve beslenme durumunu gösteren bir
araflt›rman›n acilen yap›lmas›n› ve buna
uygun politikalar oluflturulmas›n› istiyor. 

Örgüt, Türkiye nüfusunun una dayal›
beslendi¤ini söylüyor: 

"Ana enerji kayna¤› ekmek (yüzde
44) ve di¤er tah›llar (yüzde 58). En yay-
g›n tüketilen süt ürünü yo¤urt. Taze
meyve ve sebze y›l boyunca bulunabiliyor
ve tüketiliyor. G›da tüketimiyle ilgili be-
lirleyici parametreler gelir seviyesi ve
bilgi eksikli¤i. Sorun g›da yoklu¤u de¤il;
g›dan›n eflitsiz da¤›l›m›." 

Türkiye yanl›fl besleniyor
Birleflmifl Milletler G›da ve Tar›m Örgütü (FAO) ’nun raporuna göre:

Birleflmifl Milletler G›da ve Tar›m Örgütü'ne (FAO) göre Türki-
ye'de herkesin yeterli beslenmesine yetecek yiyecek var ama nü-
fusun bir bölümü g›daya fazlas›yla ulaflabilirken bir bölümü de
yetersiz besleniyor. FAO hükümetten herkesin yeterli besine ula-
flabilmesini sa¤layacak politikalar istiyor.
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Fast Food’un vücuda ve ekolojik
dengeye verdi¤i zararlardan
yola ç›kan kampanyada; Me-

morial Hastanesi, fiiflli Belediyesi ve Me-
tabolik Sendrom Derne¤i okul kantinle-
rinde sat›lan fast food ürünlere ve bes-
lenme tarz›na karfl› savafl aç›yor. Çocuk-
lara Fast Food’suz bir yaflam sunmay›
hedefleyen projenin tan›t›m› fiiflli Talat-
pafla ‹lkö¤retim Okulu’nda ve Atatürk ‹l-
kö¤retim Okulu’nda ö¤rencilerle birlikte
gerçeklefltirildi. 

“Kalbimi seviyorum, Fast Food yemi-
yorum !” slogan› ile yola ç›k›larak olufl-
turulan sosyal sorumluluk kampanyas›,
okul kantinlerinden fast food ürünlerinin
ç›kar›lmas›, çocuklara sebze-meyve a¤›r-
l›kl› beslenme al›flkanl›¤›n›n kazand›r›l-
mas›n› hedefliyor. Kampanya için pilot
bölge olarak seçilen fiiflli’deki tüm ilkö¤-

retim okullar›nda, yeni e¤itim ö¤retim
döneminde kampanyan›n yay›lmas› ile il-
gili tekrar çal›flmalara baflland›. Hedef,
gelece¤in güvencesi çocuklar› fast food
al›flkanl›¤›ndan vazgeçirmek ve fast food
lokantalar›ndaki çocuk menülerini sa¤-
l›kl› beslenme seçenekleri ile yeniden dü-
zenlemek.

‘Fast Food’ kalp
hastal›klar›na davetiye
ç›kar›yor

Toplant›ya kat›lan Memorial Hasta-
nesi Kalp Cerrah› Prof. Dr. Bingür Sön-
mez; “ ‹lkö¤retim yafl›nda fast food yi-
yen çocuklar›m›z 20 y›l sonras›n›n ma-
alesef kalp hastalar› olarak karfl›m›za ç›-
kacaklard›r. Fast food ürünlerinin ya¤›
vücutta erimeyip damarlar aras›nda kal-
makta ve en baflta kalp olmak üzere tüm

iç organlar› hasta edebilmektedirler. O
nedenle çocuklar›m›z›n haz›r yiyecekler-
den özellikle uzak durmalar›n› rica edi-
yorum” diye konufltu. 

fiiflli Belediye Baflkan› Mustafa Sar›-
gül ise konuyla ilgili yapt›¤› aç›klamada,
çocuklar›n sa¤l›kl› ve dengeli beslenmele-
ri için fast food tarz› yiyeceklerden uzak
durmalar› gerekti¤ini belirterek, “Bu ko-
nuda özellikle anne-babalara büyük gö-
rev düflüyor. Küçük yaflta fast food a¤›r-
l›kl› beslenen insanlar, 15-20 y›l sonras›-
n›n potansiyel kalp hastas› olarak karfl›-
m›za ç›k›yor. Bunu önlemek için okullar-
da bafllatt›¤›m›z kampanya tüm fiiflli’de
yayg›nlaflacak. Önümüzdeki günlerde böl-
gemizdeki restoranlar› da bu çal›flmaya
dahil edece¤iz” dedi.

fiiflli Belediyesi, Metabolik
Sendrom Derne¤i ve Memori-
al Hastanesi çocuklar›n Fast

Food’tan uzak, sa¤l›kl› bir fle-
kilde beslenebilmeleri için ye-
ni bir sosyal sorumluluk kam-

panyas› bafllatt›. 

Kalbimi
seviyorum    
‘Fast
Food’
yemiyorum
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Türk Kalp Vakf›'n›n konuyla il-
gili düzenledi¤i bas›n toplant›-
s›na, Türk Kalp Vakf› Baflkan›

Çetin Y›ld›r›mak›n, Ülker G›da Grubu
Pazarlama Müdürü Verda Duysak, Be-
yo¤lu Belediyesi Baflkan Vekili Bülent
Katkak, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
(TMOK) Baflkan Yard›mc›s› ve Fair Play
Konseyi Baflkan› Erdo¤an Ar›p›nar ve
Dünya Fair Play ödülü sahibi Hilal Çofl-
kuner kat›ld›. 

Toplant›da, kalbin önemine de¤inen
ve kalp hastal›klar› riskinin azalt›lmas›
için her y›l Eylül ay›n›n son pazar günü-
nün, Dünya Kalp Günü olarak kabul edil-
di¤ini belirten Türk Kalp Vakf› Baflkan›
Çetin Y›ld›r›mak›n "Kalp ve damar hasta-
l›klar›ndan dünyada y›lda 17 milyon 500
bin kifli hayat›n› kaybediyor. Türkiye,
kalp ve damar hastal›klar›nda hem ka-
d›nlarda hem de erkeklerde dünya flampi-
yonu. Keflke baflka bir alanda flampiyon-
lu¤u dile getirebilsek" diye konufltu. 

Vak›f Baflkan› Y›ld›r›mak›n, Dünya

Kalp gününde her y›l farkl› bir teman›n
ifllendi¤ini ve bu y›l›n temas›n›n da "Sa¤-
l›kl› Kalpler Elele"' oldu¤unu söyleyerek
'Her canl›n›n suya havaya ihtiyac› oldu¤u
kadar sevgiye de ihtiyac› var. Kalbimiz
sevgiyi sembolize ediyor. Son zamanlarda
sevgi eksikli¤i yaflanan bir dünya ile karfl›
karfl›yay›z. O nedenle, bu seneki tema
hem Türkiye'ye hem de dünyaya hitap
ediyor" dedi. 

Hilal Coflkuner’e 
‘‹yi kalpli ol’  ödülü

Türk Kalp Vakf›, geçen y›l Trabzon'da
Okullararas› Kros Birincili¤i'nde finale
yaklaflt›¤› an arkas›ndaki arkadafl›n›n
düfltü¤ünü görerek madalyadan vazgeçip,
onu kald›rmay› seçen ve bu davran›fl›yla
Dünya Fair Play ödülünü kazanan 13 ya-
fl›ndaki ilkö¤retim ö¤rencisi Hilal Çoflku-
ner'e "‹yi Kalpli Ol" ödülünü verdi. 

Y›ld›r›mak›n yap›lan anlaflma uyar›n-
ca "11 Alt›n Adam" projesini art›k Türk
Kalp Vakf›'n›n yürütece¤ini aç›klayarak

“Sa¤l›kl› kalpler elele”

Dünya Kalp Günü, Türk Kalp
Vakf›'n›n öncülü¤ünde ve Ülker
Kalbim Benecol sponsorlu¤un-
da "Sa¤l›kl› Kalpler Elele" slo-

gan›yla 30 Eylül Pazar günü
kutland›. Türk Kalp Vakf›,

Dünya Fair Play ödüllü ilkö¤-
retim ö¤rencisi Hilal Coflku-
ner'e de "‹yi Kalpli Ol ödülü"

verdi. 

8. Dünya Kalp Günü Türk Kalp Vakf›'n›n ve Ülker Kalbim Benecol’un katk›lar›yla kutland›



G›da ve Sa¤l›k...‘Bakkal›m’ hep varolacak

DÜNYASI

EYLÜL - EK‹M 2007 5555 1111

"11 alt›n adam projesini Türk Kalp Vakf›
olarak daha da zenginlefltirece¤iz. Proje-
ye En ‹yi Taraftar ödülünü de
ekleyece¤iz. Özellikle bu konu-
da birçok kurum ile iflbirli¤i
içerisinde olaca¤›z" diye ko-
nufltu. 

Dünya Kalp
Günü'nün Amac›
Nedir?

Ülker G›da Grubu Pazar-
lama Müdürü Verda Duysak
de kalp sa¤l›¤›n›n konu oldu¤u
her platformda faaliyet göster-
mekten ve Türk Kalp Vakf›'yla
çal›flmaktan dolay› çok mutlu
olduklar›n› belirterek 'Ülker
olarak kalp sa¤l›¤›n›n korun-
mas›na yönelik çabalara katk›
sunmaya çal›fl›yoruz. Türki-
ye'de yüksek kolestrolün ciddi bir sorun
oldu¤unu tüm araflt›rmalar ortaya koyu-
yor. Biz de kolestrol hakk›nda Türk hal-
k›n› bilinçlendirmek istiyoruz" dedi.

Dünyan›n birçok ülkesinde Kalp ve
Damar Hastal›klar› en s›k rastlanan

ölüm nedenidir. Bilimsel araflt›rmalara
göre 2020 y›l›na gelindi¤inde Kalp ve
Damar Hastal›klar›n›n özellikle geliflmifl
olan ülkelerde bafll›ca ölüm sebebi olaca-

¤› tahmin edilmektedir. Romatizmal atefl
ve enfeksiyonlara ba¤l› olarak geliflen

kalp hastal›klar›n›n hala önü-
ne geçilemezken; günümüzde
de¤iflmekte olan yaflam tarz-
lar›na, artan sigara tüketimi-
ne, ayaküstü at›flt›r›lan haz›r
g›dalar›n tüketimine günlük
hayat›m›zda hüküm süren fi-
ziksel hareketsizli¤e ba¤l›
meydana gelen iskemik kalp
hastal›¤›n›n da gelecekte h›z-
la artaca¤› muhtemeldir.
Dünya genelinde bu tür has-
tal›klar›n oran› artarken,
Dünya Kalp Federasyonu ‹cra
Heyeti Kalp ve Damar Hasta-
l›klar›n›n oluflumu ve risk
faktörleri hakk›nda dünyan›n
her yerinde kamuoyuna e¤iti-
ci mesajlar›n verilmesi ve

risk faktörlerini azaltmaya yönelik koru-
yucu tedbirlerin gelifltirilmesine dikkat
çekmek amac›yla her y›l Dünya Kalp
Günü'nü kutlanmas›na karar vermifltir. 

Sa¤l›k Bakanl›¤› Kanser Savafl
Daire Baflkanl›¤›, Türkiye'de
mide kanseri hastas› say›s›n›n,

kanser türleri aras›nda 8-9'uncu s›ralar-
dan 2-3'üncü s›ralara yükseldi¤ini
aç›klad›. Bu yükselmenin beslenme al›fl-
kanl›klar›n›n kötü yönde de¤iflmesine
ba¤l› olarak ortaya ç›kt›¤›n› söyleyen
Hacettepe Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Vural Gökmen flöyle konufltu:
"Daha çok ifllenmifl g›da tüketmek
beslenme risklerini art›r›yor. Dolay›s›yla
g›da üreticilerine bilim adamlar› olarak,
g›dalar› daha sa¤l›kl› flekilde nas›l ürete-
bileceklerine iliflkin reçete ve alternatif-
ler sunuyoruz. Bu hususlara dikkat
edilirse, kiflilerde mide kanseri riski
düfler." 

Öte yandan, Dünya Kanser Raporu'na
göre, 2030 y›l›nda kanser birinci ölüm
nedeni olacak. Kanser vakalar›ndaki
art›fl yüzde 50'yi bulacak ve her y›l 15
milyon kifli kansere yakalanacak. ‹lk üç
öldürücü kanser içinde akci¤erin yüzde
17.8, midenin yüzde 10.4 ve karaci¤erin
yüzde 8.8 oran›nda görüldü¤ünü belirten
Sa¤l›k Bakanl›¤› Kanserle Savafl Dairesi
Baflkan› Prof. Dr. Murat Tuncer, yafllan-
man›n da kanser art›fl›nda etkili
oldu¤unu söyledi. 

Kanserlerin yüzde 30'u sigara, yüzde
35'i beslenme, yüzde 15'i genetik ve

yüzde 15'i enfeksiyonlarla ilgili. Yüzde 5-
10'u ise yanl›fl ve güvensiz cinsel iliflki
nedeniyle ortaya ç›k›yor. 

Kanser neden art›yor? 
Art›fltaki üç büyük önemli risk fak-

törü sigara, kötü beslenme ve yafll› nüfus.
Sigara içenlerin say›s› 2010'da 1.4 mil-
yar, 2020'de 1.6 milyar, 2030'da ise 1.8
milyar olacak. Kanser art›fl›ndaki bir
di¤er neden de giderek yafllanan nüfus.

60 yafl›n üzerindeki yafl grubunun toplam
nüfusa oran› 2010'da 0.8 milyar
(yüzde 11.2), 2020'de 1 milyar (yüzde
13.6) ve 2030'da 1.4 milyar (yüzde
16.7) olacak. Sigara ve yafl d›fl›nda
giderek daha fazla görmeye bafllad›¤›m›z
kötü beslenme ve obezite de kanser için
önemli bir risk. Avrupa'da obez oran›
2010'da yüzde 15-28, 2020'de yüzde 19-
35 ve 2030'da yüzde 23-43 olarak tah-
min ediliyor.

Kötü beslenme mideyi vuruyor 



İnsan Kayna¤›n› Gelifltirme Vakf›
(‹KGV) ile Türkiye Meme Vakf›
(Meva)’n›n May›s 2007’de bafl-

latt›¤› ve toplum bilincini art›rmay› he-
defleyen, ‘Türkiye’de Meme Kanseri Ta-
rama Hizmetlerine Talebin Art›r›lmas›’
projesinin e¤itim aya¤› tamamland›. Me-
me kanserinin akci¤er kanserinden sonra
kad›nlarda ikinci ölüm sebebi oldu¤unu
söyleyen Meva Baflkan› Dr. Can Gürbüz,
“20 y›lda 25 milyon kad›n meme kanse-
rine yakalanacak; bunun yüzde 70’i Tür-
kiye gibi geliflmekte olan ülkelerde ola-
cak. Ancak bu hastal›k erken teflhisle
yüzde 99 oran›nda tedavi edilebilen nadir
türlerden biri” diyerek görülme oran›n-
daki h›zl› art›fla ra¤men erken teflhis ve
do¤ru tedavi ile meme kanserinden ölüm-
lerin giderek azald›¤›n› söyledi.

Tüm meme kanserlerinin yüzde 99’u
kad›nlarda, yüzde 1’i erkeklerde görülü-
yor ve dünyada her y›l 8 kad›ndan, Tür-
kiye de ise 10 kad›ndan biri meme
kanserine yakalan›yor. Erken evre-
de yakalanan meme kanseri ayn›
zamanda tüm kanserler içinde de
bu oranda baflar›yla tedavi edilebi-
len nadir bir türdür.” 

Tehlikenin fark›nda olun,
gözlerinizi aç›n!

Proje süresince 150 sivil top-
lum temsilcisi ile 2000 kad›na e¤i-
tim verip dan›flmanl›k yapt›klar›n›
vurgulayan Dündar, e¤itim süreci-
nin, ‘Gözlerinizi Aç›n’ slogan›yla
haz›rlanan k›sa filmlerle devam et-
ti¤ini belirtiyor: “Diyarbak›r, Trab-
zon, Adana, Antalya, Gaziantep ve
‹stanbul’da projenin e¤itim aya¤›
tamamland›, s›rada e¤itici filmler
bölümü var. Konuyla ilgili olarak
çekti¤imiz 10 k›sa filmi de yerel ve
ulusal televizyonlarda göstermek is-
tiyoruz. Bu filmlerde; ‘Tehlikenin
fark›nda olun, lütfen meme kanseri

gerçe¤ine gözlerinizi kapamay›n, gözleri-
nizi aç›n’ mesaj› veriyoruz.”

Yaflam tarz› iyilefltikçe meme
kanseri art›yor

Dr. Can Gürbüz, meme kanserindeki
h›zl› art›fl› sosyo-ekonomik geliflmiflli¤e
ve yaflam tarz›na ba¤l›yor: “Hastal›k da-
ha çok Türkiye gibi geliflmekte olan ya
da geliflmifl ülkelerde art›yor; daha da
artacak... Bunun en önemli nedeni ise
yaflam tarzlar›n›n iyileflmesi. Sosyoeko-
nomik yap› iyilefltikçe meme kanserine
yakalanma oran› art›yor. Ama sevindirici
bir nokta var ki o da erken teflhis ve te-
davi sayesinde meme kanserindeki ölüm
oran› giderek düflüyor.” Dr. Gürbüz, me-
me kanserinin erken evrede yakalanabil-
mesi için uyulmas› gereken tarama prog-
ram›n› flöyle özetliyor:

“Kad›nlar 20-35 yafllar› aras›nda her
ay kendilerini muayene etsinler, üç y›lda

bir de doktora gitsinler. 35 yafl›nda bir
kez baz mamografi çektirsinler ve her se-
ne doktora gitsinler. 40 yafl›ndan sonra
ise her sene mamografi çektirsinler, her
sene doktora gitsinler ve tabii ki her ay
kendilerini muayene etmeye devam etsin-
ler.”

Genifl kalça ile meme
kanseri aras›nda ba¤lant› 

Anneleri genifl kalçal› olan kad›nlar,
meme kanserine di¤erlerine göre 3 kat
daha fazla yakalan›yor. Ergenlik döne-
minde fazla kad›nl›k hormonu salg›lan-
mas› sonucu geniflleyen kalçalar›n bu ris-
ki gelecek nesillere tafl›d›¤› tespit edildi.

İngiltere’de South Hampton Üniversi-
tesi’nin yapt›¤› bir araflt›rma, annesi ge-
nifl kalçal› olan kad›nlar›n meme kanseri-
ne yakalanma riskinin daha yüksek oldu-
¤unu ortaya koydu. Uzmanlar, meme
kanseri riskinin temellerinin ergenli¤e gi-
rilen dönemlerde at›ld›¤›n›, fazla kad›nl›k
hormonu salg›lanmas› sonucu geniflleyen
kalçalar›n bu riski gelecek nesillere tafl›-
d›¤›n› tespit etti.

3 kat daha fazla risk               
6 bin kad›n üzerinde yap›lan araflt›r-
ma, genifl kalçal› kad›nlar›n çocukla-
r›n›n meme kanserine yakalanma ris-
kinin daha yüksek oldu¤unu gösterdi.

Çocuklar›n kendilerinden önce
bir yada daha fazla kardefli olmas›
durumundaysa risk 7’ye katlan›yor.

Bilim adamlar› bu durumu yük-
sek östrojen, yani kad›nl›k hormonu
seviyesine ba¤l›yor.

Bilim dünyas›nda y›llard›r, yük-
sek östrojenin kanser riskini art›rd›¤›
biliniyordu.

Ancak araflt›rmayla, gelecek ne-
sillere tafl›nan bu riskin temelinin da-
ha anne aday›n›n ergenli¤inde, yani
kalçalar›n genifllemeye bafllad›¤› dö-
nemde at›ld›¤› ilk kez tespit edildi. 

Zira, sonraki süreçte, meme do-
kusu oluflurken hamile kad›n›n kan›n-
daki yüksek östrojen embriyoya akta-
r›l›yor.

Bu durum genifl kalçal› kad›nla-
r›n çocuklar›n› yüksek bir riskle kar-
fl› karfl›ya b›rak›yor.

20 y›l içinde 25 milyon kad›n meme kanserine yakalanacak. An-
cak meme kanseri erken teflhisle yüzde 99 oran›nda tedavi edile-
bilen bir kanser türü. ‹KGV ve Meme Vakf›’n›n yürüttü¤ü proje,
bu gerçe¤e dikkat çekmeyi ve fark›ndal›k yaratmay› amaçl›yor.

G›da ve Sa¤l›k Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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20 y›lda 25 milyon kad›n
meme kanseri olacak



31 Ekim-3 Kas›m tarihleri aras›nda CNR’da gerçeklefltirilen G›da
2007 fuar›na bu y›l da ilgi yo¤undu. Oda Baflkan›m›z ‹smail Kes-
kin de fuara kat›larak incelemelerde bulundu.

Fuarlar...‘Bakkal›m’ hep varolacak
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Perakende sektörünün bilgi ve
iflbirli¤i merkezi olan; ele al-
dı¤ı konular, konuflmacılarve

çözüm getiren tartıflmaları ile perakende
sektörünün gündemini belirleyen “Pera-
kende Günleri” bu yıl önemli de¤ifliklik-
lere sahne olacak. Perakende Günleri
07’de ilk defa uygulanmaya bafllanan
“Kulvar” sistemi sayesinde katılımcılar,
ana oturumlara ek olarak derinlemesine
incelemek istedikleri uzmanlık alanları
üzerinde yo¤unlaflma fırsatı bulabilecek. 

Perakende sektöründe, yeni uygula-
maların tartıflıldı¤ı, karflıt görüfllerin
paylaflıldı¤ı, iflbirli¤i olanaklarının yara-

tıldı¤ı buluflma noktası Perakende Günle-
ri, sektörün bilgi ve geliflim platformu.
Soysal Danıflmanlık tarafından düzenle-
nen ve Türkiye’nin en büyük konferansı
olma özelli¤ine sahip Perakende Günle-
ri’nin 7’incisi bu yıl, 21–22 Kasım 2007
tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi
Sarayı’nda büyük de¤ifliklikler ile ger-
çekleflecek. 

“7. Uluslararası ‹stanbul Perakende
Konferansı”, “‹stanbul Perakende Fu-
arı”, “Perakende Günefli Ödülleri” ve her
geçen yıl daha büyük hedeflerle geliflen
sosyal sorumluluk projesi “Açık Artır-
ma” ile 4 ayrı bölümden oluflan Peraken-
de Günleri 07 genifl içeri¤iyle sektöre iv-
me kazandırıyor. 

49 farklı oturum 
Bu yıl ilk defa gerçeklefltirilen “Kul-

var” sistemi ile katılımcılar “konferans
içinde konferans” ayrıcalı¤ını yaflayacak.
Aynı konudaki oturumlardan oluflan kul-
varlar, belirli bir alanda uzmanlaflmak
isteyen katılımcılar için tam bir bilgi flö-
lenine dönüflecek. Kulvar sistemi ile ge-
len en büyük avantaj ise katılımcıların is-
tedikleri konularda daha fazla ve detaylı
bilgi edinmelerini sa¤lanmas›. 

Fuar Takvimi
Önümüzdeki dönem

‹stanbul’da gerçeklefltirilecek
fuarlardan baz›lar›:

n Uluslararası Ticari Araçlar
ve Aksesuarları Fuarı
Fuar Alanı: CNR EXPO
08-11-2007 - 11-11-2007

n 13. Uluslararası Otomotiv
Yan Sanayi,Yedek Parça
Servis Ekipman ve
Aksesuarları Fuarı
Fuar Alanı: CNR EXPO
08-11-2007 - 11-11-2007

n 10. Uluslararası Mobilya
Yan Sanayii ve Aksesuarları
Fuarı
Fuar Alanı: Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi Beylikdüzü
10-11-2007 - 14-11-2007

n 6. ‹stanbul
Perakende Fuarı
Fuar Alanı: Lütfi Kırdar -
Rumeli Fuar ve Sergi Salonu
21-11-2007 - 22-11-2007

n Pazarlama Fuarı
Fuar Alanı: Lütfi Kırdar  
06-12-2006 - 07-12-2006

n 4.Hediyelik Esya ve
Arma¤an Günleri Fuar›
Fuar Alanı: CNR EXPO 
24-12-2006 - 30-12-2006

n Y›lbafl› ve Bayram 
Alıflverifl Fuarı
Fuar Alanı: Feshane
24-12-2006 - 30-12-2006

Perakende
sektörünün

buluflma
noktas›

Oda Baflkan›m›z G›da Fuar›’nda
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Marifetlerini saymaya
kalksak, parmakların
yetmeyeceği, dev bir

isim Müjdat Gezen. Öğretmen, tiyatro-
cu, sinema ve televizyon oyuncusu,
yazar. Bunca yeteneği, bunca özelliği
Tanrı birine bahşetmişse eğer, şımar-
mak hakkıdır.Gelin görün ki, Müjdat
Gezen sahip olduklar›n›n fark›nda olma-
s›n›n yan› s›ra, kendisini “herhangi biri”
diye, tan›mlayacak kadar da mütevaz›. 

Kad›köy'deki Müjdat Gezen Sanat
Merkezi'nde (MSM) ziyaret etti¤imiz
Müjdat Gezen, s›cakl›¤›n› ve sevecenli¤i-
ni bulundu¤u ortama öylesine yans›tm›fl
ki, üstatla ilk kez karfl›laflacak olman›n
heyecan›yla içeri giriyor olmam›za ra¤-
men, bahçedeki ö¤rencilerin gülümseyen
yüzleri, huzurlu ve mutlu ruh halleri, bizi
de etkisi alt›na al›yor ve onlar gibi sakin
giriyoruz içeri. 

Bunca yetenekli olup ta, bu yetenek-
lerini ve özelliklerini insanlara aktarmak
isteyince, haliyle bofl vakti de olmuyor
pek, Müjdat Gezen'in. Tüm yo¤unlu¤una
ra¤men röportaj teklifimizi geri çevirme-
yip,  zaman ay›rd›¤› için Müjdat Gezen'e

bir kez daha teflekkür edip söyleflimizi
sizlerle paylaflmaya bafllayal›m. 

Müjdat Gezen'i tan›mayan yoktur ama
Müjdat Gezen gözüyle Müjdat Gezen
kimdir?

Sanat yaflam›n›za nas›l bafllad›n›z?
Bafllamad›m, bafllat›ld›m. On yafl›nda

“Küçük Çiftçiler” adl› bir oyunda, ö¤ret-
menimin sille tokat, sahneye zorla itme-
siyle bafllam›fl oldum. Bir kez sahne tozu-
nu yutunca da devam etti. ‹lk ç›k›fl kendi
seçimim olmamas›na ra¤men memnu-
num, mutluyum ve iyi ki rahmetli Nadide
ö¤retmenim beni sahneye itmifl, diyo-
rum.

Tiyatroyu nas›l tan›mlars›n›z ve tiyatro-
nun görsel sanatlar içindeki önemi nedir? 

Tiyatro genel kavram›yla, “insan› in-
sana, insanca ve insanla anlatan bir sa-
natt›r”. Benimde insana düflkün bir ya-
p›m var. Befleri iliflkiler benim için çok
önemli. Dolay›s›yla, bana en uygun mes-
le¤i icra etti¤imi düflünüyorum. 

Görsel sanatlar içinde önemi dersek,
tiyatronun kendisi zaten edebiyatt›r. Mü-
zik, dekor, kostüm, mimari, dans vs. tüm
di¤er sanat dallar›n› da içerisinde bar›n-
d›r›r. Yani tiyatro ayr›cal›kt›r.   

Oynamak isteyip de oynayamad›¤›n›z bir
rol var m›?

Hay›r yok. Oynamak istedi¤im tüm
rolleri oynad›m. Ama art›k istesek de is-
temesek de pek bir fley fark etmiyor.
Çünkü tiyatro gerçekten zorluklar içinde
yafl›yor. Ancak flikayet edersem, neden
seçtin ve neden hala bu meslektesin der-
ler diye flikayet etme hakk›mda yok gibi
görünüyor. 

1980'li y›llar›n Türkiye üzerinde önemli
etkiler b›rakt›¤› kamuoyunun ortak pay-
laflt›¤› bir fikir. Sosyal ve kültürel etkin-
likler aç›s›ndan, özelliklede tiyatro aç›-
s›ndan ne gibi de¤ifliklikler yafland›? Ya-
ni dünden bugüne tiyatro ve tiyatroyu da-
ha popüler hale getirmek için, yap›lmas›
gerekenler nelerdir? 

12 Eylül yaln›z tiyatroyu de¤il, her
fleyi bozdu. Tüm di¤er sektörler gibi ti-
yatroda olumsuz etkilendi. Günümüzde
hala o dönemin izlerini tafl›yoruz. Tele-
vizyonun çok kanall› yay›na geçmesi de

Bakkal bana çok fley ifade ediyor. Çünkü bizim kültürümüze
bakkall›k yak›fl›yor. Biz mahalle bakkall›yla, mahalle kültürüyle
büyüdük. Evimizin hemen karfl›s›nda bakkal Mehmet bey amca
vard›. Öldü¤ünde, 1 ay anneanneme öldü¤ünü söyleyemedik.

“Bakkal kültürüyle
büyüdük”

“Müjdat Gezen
gözüyle Müjdat Gezen,
herhangi biridir.
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tiyatro için k›r›lma noktas› oldu. Eski-
den haftada 9 oyun oynard›k oysa flimdi
haftada iki oyun oynad›¤›m›zda çok güzel
geçti diyoruz. 

Tiyatroyu daha popüler hale getire-
bilmek içinse, biraz daha halk›n benimse-
di¤i, halkla daha iç içe, Türkçe oyunlar
oynanmal› diye düflünüyorum. Türk ya-
zarlar›n oyunlar›na yer vermek gerek.
Daha samimi, daha içten, bizim toplu-
mumuzun meselelerini anlatan komedi-
ler oynanmal›. Günlük hayattan kesit-
lerin yer ald›¤› oyunlarda olabilir. An-
cak her tiyatronun repertuar› farkl›d›r.
Benim oyunlar›m böyle ama di¤er ti-
yatrolar neden böyle de¤il de diyeme-
yiz. 

1991'de kurdu¤unuz MSM'nin, konser-
vatuarlara göre anlay›fl ve e¤itim fark›
nedir?

MSM olarak bizim fark›m›z, daha
özgün, daha demokrat, soru sormaya
ve sorgulamaya yönelik, soru soran ve
ömür boyu e¤itimi anlatan bir sisteme
sahip olmam›zd›r.  

Her sene bir ö¤rencimiz ödül al›yor
ve bu bizleri çok mutlu ediyor ve gu-
rurland›r›yor. Geçen y›l ödül alan bir
ö¤rencimin aray›p, “ödül ald›k” demesi
ayr› bir mutluluk kayna¤›. 

Bakkal size ne ifade ediyor?
Bakkal bana çok fley ifade ediyor.

Çünkü bizim kültürümüze bakkall›k yak›-
fl›yor. Biz mahalle bakkall›yla, mahalle
kültürüyle büyüdük. Evimizin hemen kar-
fl›s›nda bakkal Mehmet bey amca vard›.
Öldü¤ünde, 1 ay anneanneme öldü¤ünü
söyleyemedik. Çünkü anneannemin bütün
e¤lencesi oydu. Kim geldi, kim gitti, kim
ne ald›, kim zembille al›flverifl yapt›…
Eskiden gaz ya¤›da satard› bakkallar,
evde gaz sobas› varsa gaz ya¤lar› da
bakkaldan al›n›rd›… O kadar farkl›yd›
ki, mahalleli ile mahalle bakkal› iliflki-
si… 

Yaz tatillerinde manav ç›rakl›¤› ya-
pard›m ben. Bakkal Mehmet amcan›n
dükkan›na 50 metre mesafede Fuat a¤a-
beyin manav dükkan› vard›. Yazlar›, ya
oyuncakç› Ömer Deniz'in yan›nda yada
manav Fuat a¤abeyin yan›nda ç›rakl›k
yapard›m. Bakkal Mehmet amcan›nsa ç›-

ra¤› yoktu, her iflini kendi görürdü. Kü-
çücük bir dükkan› vard› ama o zaman›n
koflullar›na göre her fley vard›. fiimdiler-
de bu dükkanlar›n hiç biri yerinde yok.
Bakkalda yok ki art›k…

Ama Kalam›fl'ta bizim bakkal›m›z
var. Hala ekme¤imizi, gazetemizi, peyni-
rimizi, zeytinimizi bakkal›m›zdan al›r›z.  

Y›llar önce, sene 1958'de Ahmet
Müstecer'in 'Köfle Bafl›nda' adl› oyunun-
da, bakkal ç›ra¤›n› oynam›flt›m. Buda be-
nim için çok nostaljik bir an›d›r. 

Jüri üyesi oldu¤unuz Güldür Bakal›m ad-
l› programda Hande Yener'e, bakkallar›
hedef alan sözlerinden dolay› özür dile-
mesinin yerinde bir davran›fl olaca¤›n›

söylediniz. Bununla ilgili neler söylemek
istersiniz?

Bakkallar benim için çok nostaljiktir,
özeldir, önemlidir. Mademki istemeden
de olsa k›r›lmalar›na neden olmuflsun,
özür dilemekle bir fley kaybetmezsin de-
dim. Kendiside beni k›rmad›, özür diledi. 

‹nsanlar› k›rman›n hofl olmad›¤›n›
düflünüyorum. Darg›nl›¤› hiç sevmem.
Kimseyle de darg›n de¤ilimdir. Bazen
k›r›ld›¤›m oluyorsa da, 24 saat içinde
unutuyorum. Benim her dershanemde,
tiyatromun odalar›nda Hipokrat'›n
“Meslektafllar›m kardefllerimdir” sözü
as›l›d›r. Baflka meslek guruplar› benim
meslektafllar›ma, benim meslektaflla-
r›mda baflka meslek guruplar›na laf
söylesin, 'sen kötüsün ben iyi' tarz›nda
ifadeler kullans›nlar istemem.   

Okulunuzun tapusunu ö¤rencilerinize
devretmiflsiniz. Bu ö¤rencileri neye gö-
re belirlediniz?

Benim her fleyimin % 50'si eflimin.
Kendisi de burada, Tiyatro Dekor Kos-
tüm dersleri verir. Ben, kendime ait
olan % 50'lik k›sm› ö¤rencilerime b›-
rakt›m, çünkü sahiplensinler istedim.
Bu on ö¤renciyi, kura yöntemiyle belir-

ledik, baflka türlü olmazd›. Kimseye hak-
s›zl›k olmas›n, torpil yap›ld› denmesin di-
ye kura çektik. 

Ölümlü dünya, giderken kimse yan›n-
da bir fley götüremiyor ki…

Hep nitelikli ifllerde imzas›n› gördü-
¤ümüz Müjdat Gezen'e s›cak sohbeti için
tekrar teflekkür ediyor, sa¤l›kla ve mutlu-
lukla daha nice y›llar bizlerle birlikte ol-
mas›n› temenni ediyoruz. 

Röportaj: Filiz Karanl›k
Foto¤raf: Benan Özcan

Sanat›n bir çok dal›nda
hizmet veren MSM, Müjdat

Gezen’in her fleye ra¤men
ayakta tutmaya çal›flt›¤›

benzersiz bir eser.

“Bende bakkal
kültürü çok geliflmifltir,
mahalle kültüründen
gelme bir al›flkanl›k
olsa gerek... Markete de
gidilir, pazara da ç›k›l›r
ama bakkal bizim için her
daim vazgeçilmez
olmufltur.
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Latin Hatt›, 20.Yüzy›lda Türki-
ye Cumhuriyeti'nin kurulmas›
ile kabul edilen Latin harfleri

ile ‹slam kültüründen gelen Hüsn-i Hat'›n
(hat sanat›n›n) bir bileflkesidir. Latin
Hatt› temel olarak Latin harflerinin Hat
Sanat› esteti¤inde yaz›lmas›d›r. Günü-

müzde Latin Hatt›yla u¤raflan 20-30 kifli
oldu¤u san›lmaktad›r.

Bu say›m›zda Latin Hatt›yla u¤raflan,
nadir hattatlardan biri olan Hattat Taner
Erdem'e konuk olduk. 16 y›ld›r profesyo-
nel olarak Hat sanat›yla u¤raflan, ayn›
zamanda e¤itmenlik yapan ve ça¤›n bulu-
flu olarak nitelendirilen interneti kullana-
rak daha genifl kitlelere ulaflmaya, sana-
t›n› anlatmaya çal›flan Hattat Taner Er-
dem'le sanat›n› ve bu sanata olan kiflisel
katk›lar›n› konuflaca¤›z. 

Öncelikle Taner Erdem kimdir, tan›yabi-
lir miyiz?

1968 Amasya do¤umluyum. 1986'da
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini
kazanarak ‹stanbul'a geldim. Hukuk Fa-
kültesini son s›n›fta b›rakarak, sanat ve
edebiyat yolunda hayallerimi gerçeklefl-
tirmeye karar verdim.

Özellikle Latin Hatt› konusunda 15
y›ld›r profesyonel olarak çal›flmakta ve
Bak›rköy'de dükkan iflletmekteyim. Latin
Hatt›yla ilgili kiflisel sergiler açt›m. La-
tin Hatt› hocal›¤› yapt›m. Uluslararas›
“logo-grafik kitab›n›n "hat-kaligrafi-tu¤-
ra eserleri” bölümünde yay›nlanm›fl 2
eserim (Anahtar Besmele ve ‹stiklal
Marfl›) mevcuttur.

Hat sanat›na olan ilginiz ne zaman ve
nas›l bafllad›?

Latin Hatt›yla Hukuk Fakültesinde il-

Hat sanat›, Arap harfleri çevresinde olufl-
mufl güzel yaz› sanat›d›r. Bu sanat Arap harf-

lerinin 6. yüzy›l ve 10. yüzy›l aras›nda geçirdi¤i
geliflme döneminden sonra ortaya ç›km›flt›r. Hat Arap-

ça çizgi anlam›na gelir ve Hat sanat›yla u¤raflan kifliye
“güzel yaz› yazan sanatç›” anlam›na gelen “Hattat” ad› verilir.

Harflerin 
dans›
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gilenmeye bafllad›m. Eflime olan sevgimi
al›fl›lagelmiflten farkl› anlatmak istiyor-
dum. Duygular›m›, aflk›m›, kendi yazd›-
¤›m fliirleri de¤iflik bir flekilde nas›l suna-
r›m, aray›fl›ndayd›m ve yazmaya böyle
bafllad›m. Daha sonra iki yol aras›nda
kald›¤›m› hissettim ve sanatta daha mut-
lu olaca¤›ma inanarak fakülteyi b›rak-
t›m. 16 y›ld›r da bu karar›mdan piflman-
l›k duymad›m. 

Neden Latin Hatt›?
Arapça icra edilen Hüsn-ü Hat't› lay›-

k›yla yapan çok de¤erli üstatlar›m›z za-
ten var. Üstelik benim keyif ald›¤›m fle-
kilde kiflisel katk›ma da çok aç›k de¤il.
Oysa Latin Hatt› yeni ve kiflisel katk›ya
çok aç›k. Hüsn-ü Hat gibi kat› ve gele-
nekçi olmad›¤›ndan, ayet ve hadisler ha-
ricinde de uygulanarak, çok daha genifl
kitlelere, hemen herkese hitap ediyor. Bu
yüzden Latin Hatt›n› tercih ettim. Hüsn-
ü Hat neredeyse sadece sergi salonlar›n-
da ve belli bir kültürel birikimi olan kit-
leye hitap ederken, ben Latin Hatt›n›
hem dükkan›mda hem de internet arac›l›-
¤›yla herkesle paylafl›yor ve hizmet veri-
yorum.

Latin Hatt›n›n uygulama alanlar› nere-
lerdir ve siz farkl› olarak neler yap›yor-
sunuz?

Latin harfleriyle yani günümüz Türk-
çesiyle icra edildi¤i ve herkesçe anlafl›l›r
oldu¤u için günlük hayat›n her alan›n›
kullan›m alan› olarak görebiliriz. Y›llar
önce bunu ifade etmek için bir slogan be-
lirledim ve çokta be¤enildi; “Al›n yaz›s›
hariç her türlü yaz› yaz›l›r”. Benim uy-
gulama alanla-
r›ndaki farkl›l›-
¤›m ise, davetiye
iç ve zarflar›n›n
yaz›m›, ticari
belge ve sertifi-
kalar›n yaz›m›,
fliir ve güzel söz-
lerin yaz›m›,
amblem ve logo
tasar›m›, flahs›-
ma ait özel tasa-
r›mlar ( anahtar
besmele, bar›fl›n
anahtar›, istiklal marfl› v.s.)…
Sanat›n›z› yayg›n hale getirmek ve ula-
fl›labilir olmas› için interneti kulland›-
¤›n›z› söylediniz. ‹nternetin katk›s› ne
oranda?

‹nternet, ucu buca¤› olmayan bir
umman. Muhataplar›m›n % 80'i bana
internetten ulafl›yor. Kendi e-mail gru-
bumun yan› s›ra, forumlar ve e-mail

gruplar› arac›l›¤›yla da ben insanlara
ulafl›yorum. Haftada bir iki özel çal›flma
yap›p, arka planl›, müzikli özel e-mail
haline getiriyorum ve yaklafl›k 50 bin ki-
fliye
ulafla-
biliyo-
rum.

Y›lbafl›, bayramlar, anneler günü gibi
özel günlerde ise o güne özel e-kartlar
sunuyorum sanatseverlere Latin Hatt›
arac›l›¤› ile. Kendime ait fliirlerimi ve de-
nemelerimi de Latin Hatt›n› kullanarak,
internet vas›tas›yla paylafl›yorum. 

‹leriye yönelik hedeflerinizi ö¤renebilir
miyiz? 

Uzun zamand›r arka planda kalan fli-
irlerimi, ald›¤›m olumlu tepkiler üzerine
kitap haline getirmeyi düflünüyorum. fii-
ir, deneme ve hat eserlerimden örnekle-
rin bulundu¤u karma bir kitap olacak.
Bunun yan›nda fliirlerimi yorumlad›¤›m
bir cd haz›rlamay› düflünüyorum. Ancak
Türkiye'de bu türden bir sanat› ve ticareti
bir arada götürmek çok zor. Sponsor
deste¤i gerekiyor. Aç›kças› çok üretiyor,
az kazan›yoruz. Bu da düflüncelerimizi
gerçeklefltirme safhas›nda bizleri zorlu-
yor. ‹flin ticari yönü popüler sanatlar gibi
de¤il. Herkes be¤eniyor, takdir ediyor
ancak “ben de yazd›ray›m” diyenler
az›nl›kta maalesef. Klasik hediyeler yeri-
ne, duygular›, düflünceleri özgün ve este-
tik flekilde sunmak yeni yeni keflfediliyor.
Bununla birlikte, harcan›lan zaman ve
verilen emekle do¤ru orant›l› eserler
meydana getirmifl, kitlelere bu sanat› ta-
n›tm›fl ve sevdirmifl biri olman›n onuruyla
arkamda bir fleyler b›rakmak istiyorum.

Son olarak eklemek istedi¤iniz bir fley
var m›?

Latin Hatt›, insanlar›n Hat sanat›na
olan ilgilerinin artmas› ve Hat sanat›na
gereken ehemmiyetin verilmesi için bir
basamak oluflturmaktad›r. Bu röportaj-
la Bakkal Dünyas› Dergisi olarak top-
lumla sanatç› aras›nda köprü oldu¤unuz
için sizlere teflekkür ederim.

Taksim Meyda-
n› - Ramazan fien-
liklerindeki stand›n-
da bizleri konuk
ederek duygu ve dü-
flüncelerini paylaflan
Hattat Taner Er-
dem'e bizde teflek-
kürlerimizi sunuyo-
ruz. 

Ve diyoruz ki,
Hat sanat›na ilgisi olsun olmas›n herke-
sin mutlaka ziyaret etmesi gereken  bir
adres  www.hattattaner.net

Röportaj : Hülya Karanl›k
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Kutlamalara Bayrampafla
Kaymakam› Durmufl Gencer
, B.Pafla Belediye Baflk. Hü-

seyin Bürge , ‹STESOB Baflkan Vekili
Faik Y›lmaz , Esnaf Odalar› Baflkanlar›
çok say›da esnaf ve halk kutlamalara ka-
t›ld›.          

Bayrampafla Belediyesi önünde ger-
çekleflen törende ‹STESOB Baflkan Veki-
li Y›lmaz, Baflkan Suat Yalk›n’›n Cum-
hurbaflkan›n daveti nedeni ile Ankara’da
oldu¤u için kutlamalara kat›lamad›¤›n›
ifade ederek flunlar› söyledi: “Ahilik, sa-
nat, ticaret ve mesle¤in,olgun kiflilik, ah-
lak ve do¤rulu¤un iç içe girmifl bir alafl›-
m›d›r. Ahi diye an›lan kifli kesin olarak
bir sanat, ticaret ya da meslek sahibidir.
O bununla birlikte olgun, ahlakl›, merha-
metli, iyiliksever ve her iflinde, her dav-
ran›fl›nda dürüst ve güvenilir bir kiflidir.
XIII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Anadolu Sel-

çuklu Türk’lerinin eko-
nomik yaflam›nda çok
etkin rol oynad›¤›n›
gördü¤ümü ahilik,
uzun y›llar boyu Türk
ahlak›n›n da simgesi
olmufltur.

Ahlaka sanat› ve
onun kollar›n›, dallar›-
n› yo¤urarak kiflinin
ruhunda, etinde kemi-
¤inde özümlemifl bir
kurum olan Ahilik,
Türkler d›fl›nda hiçbir
ulusta yoktur. Daha
önceleri K›rflehir’de dü-
zenlenen Ahilik Bayram› sonralar› de¤i-
flik iller de eklenince il genelinde de ter-
tip ediliyordu. iki y›ld›r ilçelerde de kut-
lamalar yap›lmaya baflland›.”

Daha sonra törene kat›lan Bayram-
pafla Kaymakam› Say›n Durmufl Gencer
ve Belediye Baflkan› Hüseyin Bürge yap-
t›klar› konuflmalarda Ahili¤in anlam ve
önemini belirterek, bu güzel kültürümü-
zün yaflat›lmas› gerekir dediler. 

Örnek Genç Esnaf belgesi
Törende, bakkall›k mesle¤i dal›nda

baflar›l› ve titiz çal›flmalar›ndan dolay›
Galip Biliflik’e “Örnek Genç Esnaf belge-

si” Kaymakam Durmufl Gencer taraf›n-
dan verildi.

Kutlamalarla ilgili görüfltü¤ümüz
Bayrampafla Bakkallar Esnaf Odas› Bafl-
kan› Ali Aytaç  “‹lçemizde yap›lan ilk-
lerden biri. Deste¤i ve katk›s› olan herke-
se teflekkür ediyorum. Ahilik bayram› iyi-
yi , do¤ruyu , güzeli benimsemifl olan
ahilik kurumunu yeni nesillere ö¤retmek
amac›yla her y›l yurdun çeflitli yerlerinde
kutlan›r. Ahilik ayn› zamanda kardefllik
dostluk , yi¤itlik , anlam›na gelir. Esnaf
teflkilat› olarak görevlerimizden biride
Ahilik kültürünü yaflatmakt›r. Bundan
sonrada elimizden gelen gayret ve çabay›
bu hususta gösterece¤iz” dedi.

Bayrampafla ilçesi , ‹lçe Bele-
diyesi , Kaymakaml›k ve Esnaf
Odalar› ile birlikte gerçekleflti-
rilen Ahilik Haftas› kutlamala-
r› büyük bir coflku içerisinde
kutland›.

‹STESOB
Baflkan Vekili

Faik Y›lmaz

Esnaf Bayram› Bayrampafla’da
coflkuyla kutland›

Bayrampafla
Bakkallar

Esnaf Odas›
Baflkan›

Ali Aytaç
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BDöneminin dört yüzlü meydan
çeflmeleri içinde yal›nl›¤› ve
iflçili¤i ile dikkati çeken çefl-

menin restorasyon projesi, Büyükflehir ve
Beyo¤lu Belediyesi katk›lar›yla Tures fir-
mas› taraf›ndan yürütülüyor.

Kabatafl ‹skele Meydan'›nda bulunan
Hekimo¤lu Ali Pafla Meydan Çeflmesi'nin
restorasyon çal›flmalar›na Eylül 2007'de
baflland› ve projenin yaklafl›k 1 y›l sür-

mesi planlan›yor. 18. yüzy›l›n ilk yar›s›n-
da Hekimo¤lu Ali Pafla taraf›ndan yapt›-
r›lan, mermer iflleme sanat›n›n güzel ör-
nekleri ile süslü olan Hekimo¤lu Ali Pafla
Meydan Çeflmesi'nin restorasyonu bitti-
¤inde; çeflme sad›k kal›nan mimari ve ta-
rihi dokusuyla yeniden hizmete aç›lacak.  

Saka Su, daha önce de Osmanl› çefl-

me mimarisinin önemli eserlerinden olan
Tophane Meydan Çeflmesi'ni restore ettir-
mifl ve çeflmeye an›tsal özelli¤ini yeniden
kazand›rm›flt›.

Hekimo¤lu Ali Pafla Çeflmesi
1732 y›l›nda Hekimo¤lu Ali Pafla ta-

raf›ndan yat›r›lan çeflme, dört yüzlü ve
iri hazneli bir meydan çeflmesi. Orijinal
yeri Kabatafl setti üzeri olan çeflme 1957

y›l›nda Meclisi Mebusan caddesi aç›l›r-
ken bulundu¤u set üzerinden al›narak bu-
gün durdu¤u iskele meydan›na nakledildi
ve üzerine genifl saçakl› bir çat› infla edil-
di. Kabatafl ‹skelesi karfl›s›nda merdiven-
li setin üzerindeyken yolun iskele yönüne
al›nd›. Denize dönük yüzünde Seyyid
Vehbi'ye ait, 1145/1732 tarihini göste-

ren üç k›tal›k bir kitabe yer al›yor. Cad-
deye bakan yüzünde ise fiair Mahmud
Efendi'ye ait ayn› tarihli alt› k›tal›k kita-
be bulunuyor. 

Hekimo¤lu Ali Pafla Kimdir?
Hekimo¤lu Ali Pafla 1689 y›l›nda ‹s-

tanbul'da
do¤du. Baba-
s› Hekimpafla
Nuh Efendi,
annesi Safiye
Han›md›r.
Birinci Mah-
mut saltana-
t›nda, 12
Mart 1732-
12 A¤ustos

1735, 21 Nisan 1742-23 Eylül 1743 ve
15 fiubat 1755-18 May›s 1755 tarihleri
aras›nda sadrazaml›k yapm›fl Osmanl›
devlet adam›d›r. Ayr›ca, Halep ve Bosna
valiliklerinde bulunmufl. Hekimo¤lu Ali
Pafla'n›n ad›n› tafl›yan ‹stanbul Fatih Ko-
camustafapafla'da bir cami de bulunmak-
tad›r.

Saka Su, unutulmufl tarihi çeflmeleri yeniden halk›n hizmetine
sunmaya devam ediyor. Saka Su, Osmanl› çeflme mimarisinin en
güzel örneklerinden biri olan Tophane Meydan Çeflmesi'nin res-
torasyonunun ard›ndan flimdi de 275 y›ll›k Hekimo¤lu Ali Pafla
Meydan Çeflmesi'nin onar›m›n› üstlendi.

Saka Su, tarihi çeflmelere
deste¤ini sürdürüyor
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Üyelerimizi tan›yal›m

Abdülkadir Kaplan
Beykoz

Ali Akar
Beykoz

A. Behçet Ulukent
Eminönü

Ayfle Öncü
Gaziosmanpafla

Bar›fl Minisker
Üsküdar

Bülent Çal›flan
Üsküdar

Ercan Akgün
Kad›köy

Fatma Sencer
Fatih

Ferhat Sel
Esenler

Feridun Bircan
fiiflli

Feridun Tafltan
Kad›köy

F›nd›k Gül
Befliktafl

Gökhan Göçer
Avc›lar

Gülsen Altun
Fatih

Han›m Tekçi
Bahçelievler

Harun Arslan
Esenler

Hasan Özdo¤an
Tuzla

Hasan Sümer
Kad›köy

Hatice Bayraktar
Zeytinburnu

Hiçran Öztürk
Bak›rköy

‹nayet Bayram
Maltepe

‹ncilay Bulur
Kad›köy

Kas›m Çakmak
Kad›köy

Mehmet A¤›l
fiiflli

Meryem Karakaya
Fatih
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Üyelerimizi tan›yal›m

Metin Bektafl
Beykoz

Metin Ordu
Kad›köy

Murat Kaya
Fatih

Murat Özcan
Tuzla

Muzaffer Akay
Eminönü

Necaattin Kaya
Avc›lar

Necdet Telli
Zeytinburnu

Nesrin Özcan
Tuzla

Osman Üstünda¤
Beyo¤lu

P›nar Parmaks›z
Eyüp

Resul Sinac›
Kad›köy

Sabri Sünnetçio¤lu
Esenler

Sabri Uz
Fatih

Safinaz M. Reiso¤lu
Kad›köy

Sat› Arslan
Kad›köy

Selami Erdem
Eyüp

Sema Açun
Bak›rköy

Sezer Akbafl
Gaziosmanpafla

fi. Tuncay Samurcu
fiiflli

fiaban Tümler
Bak›rköy

fiefika Topbafl
Beyo¤lu

fievket Büyükservi
Fatih

Yakup Canboy
Bahçelievler

Yakup Delibafl
Üsküdar

Yusuf Çakmak
Üsküdar
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VEFAT ve BAŞ SAĞLIĞI

GÜNGÖREN BİRLEŞİK ESNAF ODASI BAŞKAN VEKİLİ 

ALİ SEYYAR
28.09.2007 TARİHİNDE HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.

KENDİSİNE ALLAH’TAN RAHMET , KEDERLİ AİLESİNE ,
YAKINLARINA VE TÜM ESNAF TEŞKİLATIMIZA

BAŞ SAĞLIĞI DİLERİZ.

SUAT YALKIN 
İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

FAİK YILMAZ
İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

İDRİS KESKİNCİ
İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

İLKER GÜRBÜZ
İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ



...‘Bakkal›m’ hep varolacak

DÜNYASI

EYLÜL - EK‹M 2007 6666 3333

SENİ UNUTMAYACAĞIZ

GÜNGÖREN BİRLEŞİK ESNAF ODASI BAŞKAN VEKİLİ

ALİ SEYYAR
28.09.2007 TARİHİNDE HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.

KENDİSİNE ALLAH’TAN RAHMET , KEDERLİ AİLESİNE ,
YAKINLARINA VE TÜM ESNAF TEŞKİLATIMIZA

BAŞ SAĞLIĞI DİLERİZ.

BENDEVİ  PALANDÖKEN
TESK BAŞKANI, BAKKALLAR VE BAYİLER FEDERASYONU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

KAMİL BULUT
BAKKALLAR VE BAYİLER FEDERASYONU 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SÜLEYMAN NAZLI
BAKKALLAR VE BAYİLER FEDERASYONU 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İSMAİL KESKİN
İSTANBUL BAKKALLAR ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI



Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

DÜNYASI

EYLÜL - EK‹M 20076666 4444

SENİ UNUTMAYACAĞIZ
GÜNGÖREN BİRLEŞİK ESNAF ODASI            

BAŞKAN VEKİLİ

ALİ SEYYAR
28.09.2007 TARİHİNDE HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.

KENDİSİNE ALLAH’TAN RAHMET, KEDERLİ AİLESİNE, YAKINLARINA
VE TÜM ESNAF TEŞKİLATIMIZA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİZ.

TEMEL ÇORUH
İSTANBUL AYAKKABICILAR ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ŞÜKRÜ AKYÜZ
İSTANBUL UMUM ERKEK BERBERLERİ ODASI YÖN. KURULU BAŞK.

SEMİH KAÇANOĞLU
İSTANBUL OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI YÖN. KURULU BAŞK.

İSMAİL TAŞKIN
İSTANBUL KURU YEMİŞÇİLER ODASI YÖN. KURULU BAŞK.

MEHMET BANZAROĞLU
BAYRAMPAŞA OTOBÜS MİNİBÜS KAMYONETÇİLER ODASI 

YÖN. KURULU BAŞK.

ŞÜKÜR ÖZKURT
SAĞMALCILAR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI 

YÖN. KURULU BAŞK.

MUSTAFA NUHOĞLU
BAĞCILAR KAMYON OTOBÜS MİNİBÜS ŞOFÖRLERİ ODASI 

YÖN. KURULU BAŞK.

ALİ AYTAÇ
BAYRAMPAŞA BAKKALLAR ODASI YÖN. KURULU BAŞK.

AZİZ ŞENTÜRK
İSTANBUL DERİ KONFEKSİYONCULARI ODASI YÖN. KURULU BAŞK.






