


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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n Dergide yay›nlanan yaz›lar›n sorumlulu¤u
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n Yaz› ve haberler kaynak gösterilerek
kullan›labilir.

Odam›zdan

G›da Platformu Genel Kurul
Toplant›s› yap›ld›

Bakkal›m

Konu¤umuz Befliktafl’tan 
Bakkal ‹smail Kutlu 

Güncelden gündeme

Bakan Ça¤layan:
Hipermarket Yasa Tasar›s›

2008’de Meclis’te

Odam›z›n konu¤u

Adapazar› Bakkallar 
Odas› da çözüm aray›fl›nda

Haberler

Fiyat art›fl›na tepki:
Ekmek zamm› geri çekilsin!
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Esnaf ve sanatkâr›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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Esnaf ve sanatkarımız açı-
sından sıkıntılarla dolu
bir yılı daha u¤urlarken,

bütün umutlarla yeni yıla... Herkesin
kendisi için bekledi¤i, arzu etti¤i yeni
yıla merhaba !...

Her gün akflam dükkanını kapatıp
ertesi güne yeni umutla bafllayan es-
naf artık günlerden umudunu kesti,
bayramlarda ve yeni yıllarda umut
aramaya baflladı.

Umudunu bu kadar uzaklarda
arama kaderine terk edilen esnaf ve
sanatkar, Sanayi ve Ticaret Bakanı-
mız Sn. Zafer Ça¤layan'ın kamu-
oyunda "Hipermarket Yasası” olarak
bilinen Perakende Sektörünü Düzen-
leme Kanunu'nun 2008 yılının ilk ay-

larında çıkacak" açıklamasıyla umu-
da çok yaklafltı¤ını düflünmeye baflla-
dı. 

Son yıllarda ciddi sıkıntılar yafla-
yan küçük esnafın tek beklentisi ve
umudu olan bu yasa çıkmazsa ya da
beklentilerine çözüm olmazsa, gün-
lerden umudunu kesen esnafın yıllar-
dan da umudu tükenmifl olacak.

2008 yılının öncelikle ülkemiz ve
milletimiz için kazançlı bir yıl, esnaf
ve sanatkarımız için milat olması di-
le¤iyle, esnafımızın kurban bayramını
kutlar yeni yılın ifllerine bereket, aile-
lerine huzur ve saadet getirmesini di-
lerim.

Sevgi ve Saygılarımla.

Yeni y›la merhaba,‹smail KESK‹N
‹stanbul Bakkallar Odas›
Baflkan›



Tüm esnaf ve 

sanatkarımızın 

Kurban Bayramını ve 

Yeni Yılını kutlar, 

hayırlara vesile olmasını  

dileriz.

DÜNYASI
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Sanayi ve Ticaret Bakan›
Zafer Ça¤layan, hüküme-
tin esnaf camias›na çok

fazla itibar etti¤ini ve esnaf›n sorun-
lar›n›, beklentilerini, yol haritas›n›
belirlemek amac›yla 2008 y›l›nda,
Esnaf fiuras›'n› Baflbakan Erdo¤an'›n
kat›l›m›yla gerçeklefltireceklerini be-
lirtti.  

Esnaf ve sanatkar san›yorum bu
itibar› fazlas›yla hak ediyor. Esnaf ve
sanatkar, 3 Kas›m 2002 y›l›nda ikti-
dara gelen AKP hükümetinin, beflinci
y›l›n› doldurmufl olmas›na ra¤men
beklentilerini sab›r ve özveriyle sür-
dürmektedir. 

Bunca çile ve s›k›nt›s›na ra¤men
zorlanan ekonomik flartlar karfl›s›nda
sab›r gösteren esnaf ve sanatkar,  bü-
tün umutlar›n› yeni y›la ve say›n ba-
kan›n “kamuoyunda Hipermarket
Yasas› olarak bilinen Perakende Sek-
törünü Düzenleme Kanunu'nu 2008'in
ilk aylar›nda meclise sevk edece¤iz”
aç›klamas›na ba¤lam›flt›r.

Anayasan›n “Devlet Esnaf ve Sa-
natkarlar› koruyucu ve destekleyici
tedbirler al›r' hükmünün hayata
geçirilmesi kaç›n›lmazd›r. 

Yeni y›lda herkesin ve her kesi-
min umut ve beklentilerinin gerçek-
leflmesi dile¤iyle…

Umutlar seneye...
Dr. Haydar
DULKAD‹RO⁄LU
Genel Koordinatör
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İstanbul-2010 G›da Kültürü
Platformu Genel kuruluna;
Platform Dan›flma Kurulunda

yer alan ‹stanbul Bakkallar Odas› Bafl-
kan› ‹smail KESK‹N, ‹stanbul Kasap-
lar Odas› Baflkan› Bilgin fiAH‹N , ‹s-
tanbul F›r›nc›lar Odas› Baflkan› Fahri
ÖZER, ‹stanbul Kantinciler Odas› Bafl-
kan› Vahap OSMANO⁄LU, Tüm Res-
toranlar Lokantalar ve Tedarikçiler
Derne¤i Baflkan› Ramazan Bingöl ve
çok say›da Oda baflkan› ve yöneticisi
ile g›da sektörüyle ilgili STK temsilci-
leri  yo¤un ilgi gösterdi. 

Platform Genel Kurulunun baflkan-
l›k divan›, Platform Baflkan› ve Vali
Yard›mc›s› Hürrem AKSOY baflkanl›-

¤›nda Ahmet KAVAK (‹l Tar›m Müdü-
rü), Dr. Mehmet YILDIRIM, (‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi Sa¤l›k Daire
Baflkan›) Sait KILIÇ (‹stanbul Ticaret
Odas› Temsilcisi) Dr. Mehmet Çetin
DURUK (‹stanbul Sanayi Odas› Tem-
silcisi), ‹dris KESK‹NC‹ (‹stanbul Es-
naf ve Sanatkârlar› Odalar› Birli¤i) ve
Necati GÖKSU (Türkiye G›da ve ‹çe-
cek Sanayii Dernekleri Federasyonu)
dan oluflturuldu. 

‹stanbul’da 60-80 bin g›da
üreticisi var

Sayg› Duruflu ve ‹stiklal Marfl›m›-
z›n okunmas› ile bafllayan genel kuru-
lun aç›l›fl konuflmas›n› Platform Bafl-
kan› ve Vali Yard›mc›s› Hürrem AK-
SOY yapt›. Baflkan AKSOY sunum efl-
li¤inde yapt›¤› konuflmas›nda; platfor-
mun kurulufl düflüncesinin ortaya ç›k-
mas›ndan itibaren bugüne kadar geçen
sürede yap›lan çal›flmalar hakk›nda
Genel Kurul üyelerine bilgi verdi ve ko-
nuflmas›na flöyle devam etti;  “‹stan-
bul'da 8-10 bin üreten, 25-30 bin sa-

G›da Platformu Genel
Kurul Toplant›s› yap›ld›
27.04.2007 tarihinde 25 kurum ve kurulufl temsilcisinin kat›l›m›
ile oluflturulan ve “Çiftlikten Sofraya Güvenli G›da” slogan› ile
yola ç›kan ‹stanbul-2010 G›da Kültürü Platformu ilk Genel Ku-
rul Toplant›s›n› yapmak üzere 30 Kas›m 2007 Cuma günü ‹stan-
bul Sanayi Odas›n›n Odakule'deki Meclis Salonunda topland›.

“Çiftlikten Sofraya
Güvenli G›da”

‹stanbul 2010 G›da
Kültürü Platformu
Avrupa Kültür Baflkenti
sürecinde g›da kültürü-
müzün gelifltirilmesine
öncülük yapmak amac›y-
la kuruldu.



Odam›zdan...‘Bakkal›m’ hep varolacak

DÜNYASI

KASIM - ARALIK 2007 9999

tan, 25-30 bin g›day› toplu tüketime
sunan ve 60-80 bin civar›nda g›da ala-
n›nda faaliyet gösteren iflyeri bulun-
maktad›r” 

Dernekleflme h›zla sürecek
2010 Avrupa Kültür Baflkenti süre-

cinde g›da kültürümüzün gelifltirilmesi-
ne öncülük yapmak amac›yla kurulan
platformun bu amaç do¤rultusunda ça-
l›flmalar›n› sürdürece¤ini söyleyen Ak-
soy  “Bir taraftan da bu platformu
bafllam›fl oldu¤umuz derneklefltirmeye
yönelik çal›flmalar›m›z h›zla yürütüle-
cektir” dedi.

Platformun üç ana konu üzerinde
çal›flmalar›n› sürdürece¤ini anlatan
AKSOY, toplumu bilgilendirme ve bi-
linçlendirme bafll›¤› alt›nda sektör çal›-
flanlar›na ve ö¤rencilere yönelik çal›fl-
malar›n ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
Sa¤l›k ve Sosyal ‹fller Daire Baflkanl›-
¤›nca, Tüketicilere yönelik çal›flmalar›n
ise ‹l Tar›m Müdürlü¤ünce koordine
edilece¤ini belirterek Genel Kurul üyesi
tüm kurumlar›n bu çal›flmalara destek
vermesi gerekti¤ini ifade etti.

G›da ‹flyerlerinin Ödüllendirilmesi-
ne yönelik çal›flmalar kapsam›nda
Platform Sekreteryas›nca bir yönerge
tasla¤›n›n oluflturuldu¤unu bildirdi. 

Mutfak kültürümüzün ve g›da sek-
törünün tan›t›m› ile geleneksel alanla-
r›n yeniden düzenlenmesi çal›flmalar›
hakk›nda bilgi verdi.   

Baflkan Keskin:
Üzerimize düflenleri yerine
getirmeye haz›r›z

Daha sonra Genel Kurul üyelerinin
platform çal›flmalar› için görüfl ve öne-

rileri bölümüne geçildi¤inde çok say›da
genel kurul üyesi önerilerini bildirdi.
Bu bölümde söz alan ‹stanbul Bakkal-
lar Odas› Baflkan› ‹smail Keskin “Oda
olarak platform çal›flmalar›n›n arka-
s›nday›z. ‹vedilikle üzerimize düflen so-
rumlulu¤umuzun gere¤ini yerine geti-
rece¤iz. E¤itim alan›nda yap›lacak
olan çal›flmalar›n Bakkal esnaf›m›zdan
bafllat›lmas›n› arzu etmekteyiz ve biz
oda olarak bu çal›flmalar› yapmak için
haz›r›z” dedi.

‹stanbul F›r›nc›lar Odas› Baflkan›
Fahri ÖZER “Baflar›l› iflletmelere tu-
runcu bayrak uygulamas›n›n yan›nda,
denetime a¤›rl›k verilmesinden yana-
y›m dedi. ‹yileri korumak ad›na neler

yap›labilir,  bu platformun insan sa¤l›-
¤›na önem verdi¤i için topland›¤›n› bi-
liyorum. Kötüler konusunda da müey-
yidelerin uygulanmas› gerekir”   dedi.

Tüketiciler Derne¤i (TÜDER) Bafl-
kan› Engin BAfiARAN' da ‹stanbul-
2010 G›da Kültürü Platformu'na TÜ-
DER' inde  dahil edilmesi halinde bu
olufluma daha faydal› olabileceklerini
ve bu alandaki bilgi ve birikimlerini
paylaflabileceklerini söyledi. Di¤er Oda
Baflkanlar› ve STK  temsilcilerinin de
bu kapsamda görüfl ve önerileri oldu.
Platform Sekreteryas› yap›lan önerileri
de¤erlendirilmek üzere kay›t alt›na al-
d›.

Baflkan ‹smail Keskin e¤itim
alan›nda yap›lacak çal›flmalar›n
öncelikle bakkal esnaf›ndan
bafllat›lmas›n› istediklerini
belirtti.



Odam›zdan Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

‹nternetten e-beyannamenin
y›lbafl›na kadar
uzat›lmas› esnaf›
rahatlatmad› 
‹flletme hesab› esas›na göre defter tutan
esnaf ve sanatkar›n internet üzerinden be-
yanname gönderme mecburiyeti y›lbafl›na
kadar uzat›ld›. Maliye Bakanl›¤› Gelir
‹daresi Baflkanl›¤›na ve ‹stanbul Vergi
Dairesi Baflkanl›¤›na konuyla ilgili yaz›lar
yazd›k. ‹flletme hesab› esas›na göre defter
tutan esnaf ve sanatkarlar için internet üze-
rinden beyannamelerini verme/gönderme
(Maliye Bakanl›¤›, 376 No'lu VUK. Genel Teb-
li¤i) zorunlulu¤u getirilmiflti.
Bu zorunluluk y›lba-
fl›na kadar erte-
lendi. Ancak
bu erteleme
esnaf› rahat-
latmad›.
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Baflkan ‹smail Keskin, yeni uy-
gulamayla ilgili s›k›nt›lar›n or-
tadan kald›r›lmas› gerekti¤ini
ve konuyla ilgili giriflimlerinin

sürece¤ini belirtti.

Odam›zdan...‘Bakkal›m’ hep varolacak

1111 1111

‹flin en ilginç yönleri;
- Büyük bir flirketin muhasebesini

tutan ve flirket ad›na flifre al›p flirket
beyannamelerini elektronik ortamda
veren flirket muhasebecisi, kendi ticari
iflletmesinin beyan›n› veremiyor.

- Ticaret Lisesi mezunlar›, ‹flletme
ve ‹ktisat fakültelerinden mezun olup
ta kendi ifllerini kuran kifliler, yada bu
durumdaki üyelerimiz kendi muhase-
belerini tutup, kendi adlar›na flifre al›p
elektronik ortamda kendi beyanname-
lerini veremiyorlar. Neden veremiyor-
larm›fl? Muhasebeci verecekmifl. Mu-
hasebecilerin b›rak›n yüksek okul me-
zunu oldu¤unu yüzlercesi Ticaret Lise-
si Mezunu arkadafllar›m›z. Bana göre
çok ilginç.

- Hukuk Fakültesi okuyan avukat, hiç
muhasebe bilgisi almad›¤› halde kendi
muhasebesini tutup, kendi ad›na alm›fl
oldu¤u flifre üzerinden beyannameleri-
ni verebiliyor.

- Biz esnaf odalar› olarak görevimiz
üyemiz esnaflara yard›mc› olmak, kar-
fl›laflt›¤› veya karfl›laflaca¤› maddi ve
manevi konularda kendilerine yard›mc›
olmam›zd›r. Konuyu bilen, tahsili
olanlar veya esnaf odalar› bu ifllemi
yapabilmeli.

“Talebimiz 
de¤erlendirilecektir”

Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi
Baflkanl›¤›ndan gelen cevab› yaz›da;
“Oda üyelerimizin beyannamelerini tek
elden elektronik ortamda esnaf odalar›
arac›l›¤› ile verebilmelerine yönelik ta-
lebiniz de¤erlendirilecektir” denmek-
tedir.

Zaten bir sürü s›k›nt› çeken küçük
esnaf ve sanatkâr›m›z›n zorluklardan,
s›k›nt›lardan ve masraflardan ar›nd›-
r›lmas›, rahatlat›lmas› bizleri mutlu

edecektir.
Elektronik ortamda beyanna-
me verme süresinin daha da

uzat›lmas› bizleri çok
mutlu edecektir.

Esnafa s›k›nt›!

KASIM - ARALIK 2007
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‹stanbul Bakkallar 
Odas› e-beyanname
süresinin uzat›lmas›

için giriflimlerini
sürdürüyor. 

“Esnaf odalar› olarak görevimiz
üyelerimizin maddi ve manevi her
konuda s›k›nt›lar›na çare olmakt›r.
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Önce ‘Bakkal›m’ vard›...Odam›zdan

İstanbul Bakkallar Odas›, Ulu
Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün aram›zdan ayr›l›fl›n›n

69. y›ldönümünde, Oda merkezinde

Ulu Önderin hayat›n› yans›tan bir re-
sim sergisi düzenledi. Ulu önderin ha-
yat›ndan çok özel resimlerin bulundu¤u
sergi ziyaretçiler taraf›ndan ilgiyle ve
dikkatle incelendi.

‹STESOB’un 10 Kas›m ve
Ata’y› anma töreni

‹stanbul Esnaf ve Sanatkârlar Oda-
lar› Birli¤i’nde  Ulu Önder Mustafa

Kemal Atatürk’ün aram›zdan ayr›l›fl›-
n›n y›ldönümü münasebetiyle düzenle-
nen  törene ‹stanbul Bakkallar Odas›
da kat›ld›. 

‹STESOB, 10 Kas›m etkinlikleri
kapsam›nda Birlik merkezinde bir
anma töreni düzenlendi. “Foto¤raflar-
la Atatürk” adl›  resim sergisi aç›ld›.
‹stanbul Esnaf Odalar›n›n  kat›l›m›yla
gerçekleflen tören ve resim sergisinin
aç›l›fl›ndan sonra, ‹STESOB Baflkan›
Suat YALKIN günün anlam ve önemi-
ni anlatan konuflmas›nda “Ulu önderin
vefat haberini ö¤rendi¤imde daha ço-
cuk denecek yafltayd›m. Ama bu haber
zihnimde öylesine derin izler b›rakt› ki,
aradan geçen y›llara ra¤men o an› hiç
unutam›yorum” dedi. Baflkan Suat
YALKIN ’›n konuflmas›ndan sonra ga-
zeteci Yazar Arslan BULUT  “10 Ka-
s›m 1938’den  Sonra Türkiye’de Gelifl-
meler” adl› bir bildiri sundu. 

Tören bitiminde ‹stanbul Esnaf ve
Sanatkarlar Odalar› Birli¤i (‹STE-
SOB) Baflkan› Suat YALKIN Gazeteci
Yazar Arslan BULUT’a üzerinde Ata-
türk’ün portresinin bulundu¤u bir pla-
keti takdim etti.

Etkinli¤e kat›lan esnaf ve sanat-
kârlar oda baflkanlar› resim sergisini
gezmekten , yap›lanlardan memnuni-
yetlerini ifade ettiler.

Esnaftan 10 Kas›m
etkinliklerine yo¤un ilgi

‹stanbul Bakkallar Odası’nda
Ulu Önder’in hayatını yansıtan

bir resim sergisi düzenledi.
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‹STESOB,
10 Kas›m etkinlik-
leri kapsam›nda
Birlik merkezinde
“Foto¤raflarla
Atatürk” adl›
resim sergisi de
aç›ld›. Sergide
Ata’ya ait çok
özel foto¤raflar
konuklar ve oda
baflkanlar›
taraf›ndan ilgiyle
incelendi.

‹STESOB’un Ulu
Önder Mustafa

Kemali anma
töreninde Baflkan

Suat Yalk›n
Gazeteci Yazar
Arslan Bulut’a

üzerinde
Atatürk’ün

portresinin bulun-
du¤u bir plaket

takdim etti.
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Bu yaz›m›zda esnaf›m›z için
bugün gelinen noktan›n ne
oldu¤undan bahsetmek isti-

yorum.
1980 y›l›ndan bu yana Ülkemize

gelen yabanc› yat›r›mlar›n›n otomotiv
sektöründeki birkaç istisna d›fl›nda, bü-
yük sermaye flirketlerinin büyük para-
larla ve büyük reklamlarla oluflturduk-
lar› ve insan›m›z› adeta tüketim ç›lg›n-
l›¤›na sevk eden tamamen ticarete yö-
nelik yat›r›mlar oldu¤u görülecektir.
Yüzlerce, binlerce ilçe ve köylere he-
nüz karayolu ulafl›m› sa¤lanamam›fl,
elektrik dahi verilememiflken,  IMF ve
Dünya Bankas›’ndan al›nan borç para-
larla ve o günün en ileri teknolojileri
kullan›larak telekomünikasyon a¤lar›
oluflturulmufl ve insan›m›z cep telefon-
lar›na adeta hücum etmifltir. Gelir dü-
zeyi ortan›n çok alt›nda olan ailelerin
ortaö¤retime giden çocuklar›n›n en az
ikifler cep telefonu kulland›klar›n› bu-
gün hayret ve flaflk›nl›kla izliyoruz.
Dünyadaki geliflmifl ülkelerde bu denli
savurganl›k ve gereksiz harcamalar›n
yap›lmad›¤›n› bilvesile belirtmek iste-
rim. 

“Yabanc› sermaye ak›n›”
‹thalat ve ihracat rejiminin de¤iflti-

rilmesi ve d›fl ticaretin serbest b›rak›-
larak yabanc› yat›r›mlar›n önünün ta-
mamen aç›lmas›, küresel sermayenin
ifltah›n› kabartm›fl ve tüm dünyadaki

az geliflmifl ülkelerde yapt›klar›n›n ay-
n›s›n› ülkemizde de yaparak, süper, hi-
per, gross ad› alt›nda marketler aça-
rak insan›m›z›n ihtiyac›n›n çok çok
ötesinde al›fl verifl yapmas›n› sa¤laya-
rak maddi ve manevi tahribata sebep
olmufllard›r. Bu yetmiyormufl gibi bu-
gün flehir merkezlerinde büyük al›flve-

rifl merkezleri kurularak bu al›flverifl
ç›lg›nl›¤› çok daha büyük boyutlara ta-
fl›nmakta, zaten nakit paras› olmayan
insan›m›z bu kez kredi kart› bata¤›na
sürüklenmektedir. Süper marketler ve
al›flverifl merkezlerinde arad›¤› her fleyi
bulan (yüzde seksen oran›nda ithal
mal) tüketici, art›k küçük esnaftan ti-
caret yapmaz olmufl, böylece  yerli
üretim durma noktas›na gelmifltir.   

Özellikle, küresel sermayenin uzan-
t›lar› olan flirketlerin fütursuzca açm›fl

olduklar› al›flverifl merkezleri, hiper,
süper, gross marketleri ne yaz›k ki
baflta bakkal olmak üzere yaklafl›k
50’nin üzerinde sektörde faaliyet gös-
teren di¤er meslek guruplar›ndaki es-
naf›m›z› yok olma durumu ile karfl›
karfl›ya getirmifltir. 

“Esnafa destek iflsizli¤i de
engelleyecektir”

Bir iflyerinin aç›lmas› bir iflsizin ifl
bulmas› anlam›na gelir ki, ülkemizde
iflsizlere istihdam yarat›lmas› konusun-
da faaliyet gösteren kurumlar ve siyasi
iktidarlar, esnafa destek vermekle ifl-
sizli¤i bir ölçüde engellemifl olacaklar›-
n›n fark›nda bile de¤ildirler. Geliflmifl
ülkelerde Esnaf ve sanatkar, Kanunlar-
la ve say›s›z teflviklerle desteklenmek-
tedir. Bir örnek verecek olursak; Al-
manya, bütün dünyan›n kabul etti¤i ve
kalite anlam›na gelen Made in Ger-
many markas›n›n, sanatkar›na borçlu
oldu¤unu ifade etmektedir. Ayn› Al-
manya, esnaf ve sanatkar›na say›s›z
teflviklerin yan› s›ra 20 Milyon Euro’ya
kadar kredi verilebilmektedir.

Bütün bunlar göz önüne al›nd›¤›n-
da, Türk Esnaf ve Sanatkar›n›n içine
düflürüldü¤ü durum vehametin çok çok
ötesindedir. ‹darecilerin bu durumu
görmezlikten gelmesi, ülkemizin ticari,
ahlaki, kültürel dengelerinin tamamen
bozulmas›na, hatta yok olmas›na sebe-
biyet verecektir.  

Dünden bugüne
esnaf›m›z›n
durumu
‹stanbul Perakendeci Bakkallar Odas›n›n bu fevkala-
de güzel haz›rlanm›fl ayl›k dergisinin 4. say›s›nda siz-
lerle beraber olman›n mutlulu¤u ve k›vanc› içerisin-
deyim. Bu de¤erli çal›flmalar› düflünen ve yürüten
Say›n Baflkan›m›z ‹smail KESK‹N’e ve mesai arka-
dafllar›na çal›flmalar›nda üstün baflar›lar diliyor ve
teflekkür ediyorum. 

Mustafa AKYÜZ
‹STESOB Genel Sekreter V.

“Büyük

al›flverifl merkezleri

ve marketlerle

tüketim ç›lg›nl›¤›

körükleniyor.
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K›rg›zistan Cumhuriyeti ile
Türkiye Cumhuriyeti tara-
f›ndan 1995 y›l›nda kuru-

lan ve Orta Asya ile Türkiye aras›nda
alt›n bir köprü olan K›rg›zistan-Türkiye
Manas Üniversitesi’ne düzenlenen bu
geziye kat›lan Baflkan vekili fiükrü Ter-
zi ve yönetim kurulu üyesi Ayhan ARS-
LAN ziyaretlerinin çok faydal› oldu¤u-
nu ve ziyaretlerinin iki ülke esnaf ve sa-
natkar› aras›nda bir dostluk köprüsü-
nün de oluflmas›na vesile olaca¤›n› be-
lirttiler. 

‹STESOB heyetini  Üniversitenin
Senato Salonu’nda karfl›layan Üniversi-
tenin Rektörü Prof. Dr. Sulayman Ka-
y›pov ile Rektör Vekili Prof. Dr. U¤ur
Oral bir hofl geldiniz konuflmas› yapt›k-

tan sonra  “‹STESOB heyetini atayurt-
ta görmekten büyük bir memnunluk
duyduklar›n›” belirttiler. Daha sonra
da, Rektör Prof. Dr. Sulayman Kay›pov
ile Rektör Vekili Prof. Dr. U¤ur Oral
taraf›ndan Baflkan Suat Yalk›n’a hem
K›rg›zlar›n hem de Merkezî Asya Türk
halklar›n›n ortak gelene¤i olan bir
“kalpak” ile bir “çapan” giydirildi ve
bir “kamç›” hediye edildi. 

K›rg›zistan-Türkiye Manas Üniver-
sitesi Cal Kampüsü Konferans Salo-
nu’nda ‘Merkezi Asya’dan Anadolu’ya
Türk Esnaf ve Sanatkarlar’ konulu pa-
nel düzenlendi. Panelden sonra ö¤renci-

ler taraf›ndan konser ve  gösteriler dü-
zenlendi. Türkiye’ye Üniversitede staja
gelen ö¤rencilerin haz›rlad›¤› slayt gös-
terisi ve foto¤raf sergisi çok dikkat
çekti ve özellikle Çanakkale ile ilgili
gösteriler duygulu anlar›n yaflanmas›na
sebep oldu.

Ziyaretin 29 Ekim tarihine rastla-
mas› dolay›s›yla heyet, Cumhuriyet
Bayram›n› kutlamak için Atatürk Par-

k›’nda bulunan Atatürk an›t›na giderek,
Türkiye Cumhuriyeti Biflkek Büyükelçi-
li¤i mensuplar› ile beraber an›ta çelenk

koydu. Törene kat›lan ‹STESOB heyet‹
daha sonra Büyükelçilik Binas›na gide-
rek Türkiye Cumhuriyeti Biflkek Büyü-
kelçisine plaket takdim etti. 

Heyet yo¤un geçen temaslardan ar-
ta kalan zamanda Biflkek'in içinde ve
d›fl›nda bulunan Manas Ay›l›, Ala-Too
Meydan›, Ressamlar Soka¤›, Tarih Mü-
zesi, ZUM, Filarmoni, Ata Beyit An›t›
ve Müzesi, Ala-Arça Milli Park›, Bay-
tik Baat›r Türbesi ve Mezarl›k gibi ta-
rihi yerleri de gezerek, flehri tan›ma
imkan› buldu. Bütün bunlar›n yan›nda
Türk esnaf ve sanatkarlar› temsilcileri,
Biflkek’te Ofl ve K›yal Pazarlar›n› da
gezdiler.

‹STESOB’un
K›rg›zistan ziyareti
‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar
Odalar› Birli¤i'nin (‹STESOB)
öncülü¤ünde gerçekleflen K›r-

g›zistan’›n baflkenti Biflkek’te-
ki K›rg›zistan-Türkiye Manas
Üniversitesi inceleme gezisine

esnaf temsilcileri kat›ld›. 
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Geçti¤imiz günlerde kalp
krizi sonucu hayat›n› kay-
beden ‹stanbul esnaf›n›n

yak›ndan tan›d›¤› ve Güngören Birleflik
Esnaf Odas› Baflkan Vekili Ali Seyyar'›
sevenleri unutmad›.

Bir süre kayyum olarak ‹stanbul
Bakkallar Odas›’nda da görev yapan
Ali Seyyar için, ailesinin Güngören
Haznedar Haf›z Ali Camii’nde düzenle-
di¤i mevlüt duas›na ‹stanbul Bakkallar
Odas› Baflkan› ‹smail Keskin,  ‹stanbul
Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i
Baflkan Vekilleri Faik Y›lmaz ve ‹dris
Keskinci ile ‹STESOB’a ba¤l› çok say›-
da esnaf ve sanatkarlar odas›n›n yöne-
ticileri, dostlar› ve sevenleri kat›ld›.

Okunan mevllüt duas›n›n ard›ndan
mevlüde kat›lanlara yemek ikram
edildi. Derin bir huflu ve manevi atmos-
ferde geçen törenden sonra görüfltü¤ü-
müz kat›l›mc›lar a¤›z birli¤i yapm›flça-
s›na "Ali Seyyar soyad› gibi yerinde du-
ramayan, mücadeleci, çal›flkan, üret-
ken, hoflgörülü ve sevecen bir kardefli-
mizdi. Herkese yard›mc› olmaya çal›-
flan güvenilir ve emin bir insand›" dedi-
ler. 

Biz de Bakkal Dünyas› dergisi çal›-
flanlar› olarak, bir kez daha bu güzel
insana Allah'tan rahmet ve kederli aile-
sine bafl sa¤l›¤› diliyoruz.

Sevenleri unutmuyor
Ali Seyyar’›n ard›ndan

Güngören Birleflik Esnaf
Odas› Baflkan Vekili
Merhum Ali Seyyar
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Bilindi¤i üzere Avrupa pazar›-
n›n do¤mas› ile birlikte ülke-
mize yönelen yabanc› serma-

yeli marketlerin say›s› büyük flehirlerde
h›zla artmakta ve holdinglerinde sektö-
re aç›lmas›yla birlikte marketçilikte
büyük bir rekabet yaflanmaktad›r. Ülke
genelinde say›lar› yüzbinleri aflan,
emek ve sermayesini birlefltirerek çal›-
flan bakkal esnaf› giderek artan hiper
–gros marketler karfl›s›nda zor duruma
düflmekte, k›s›tl› finansal imkânlar›yla
oluflturmaya çal›flt›klar› at›l›mlar› so-
nuçsuz kalmakta ve ifl yerlerini kapat-
ma noktas›na gelmektedir.

Üye kay›t ücretleri
Esnaf yasas›nda yap›lan son de¤i-

fliklikle, üye kay›t ücretlerinin 1/2' sinin
Esnaf Sicil taraf›ndan paylafl›lmas›yla
bir çok odam›z gelir kayna¤›ndan mah-
rum edilmifl ve faaliyetlerini sürdüre-
mez hale gelmifltir. Esnaf yasas›n›n bu
maddesi iptal edilerek, odalar›m›z›n
bütçeleri daha güçlü hale getirilebilir.

Vergi Reformu
Türkiye’nin acilen yeni bir vergi re-

formuna ihtiyac› vard›r. Vergi tabana
yay›lmal›d›r. Bunun içinde kay›t d›fl›
ekonominin kay›t içine al›nmas› gerek-
mektedir. Devlet her gelir ihtiyac›nda
KDV ve di¤er vergi oranlar›n› artt›r-
makta bunun sonucunda esnaf vergi
ödeyemez hale gelmektedir. Vergi
borçlar›n› ödeyemeyen oda üyelerimiz
vergi daireleri taraf›ndan banka hesap-
lar›na, menkul ve gayrimenkullerine
ipotek konarak ticari faaliyetlerini dur-
durma noktas›na getirilmifllerdir.

Tekel ruhsatlar›n›n verilmesi
Tekelin özellefltirilmesi sürecinden

sonra Tekel Ruhsat verme yetkisinin
Tekel Baflmüdürlü¤ünden al›n›p, il Özel
idarelerine verilmesi gündeme gelmifl-

tir. Oysa ki Et-T›rnak iliflkisi gibi kabul
edilmesi gereken Tekel-Bakkallar Odas›
iliflkisi göz önüne al›nd›¤›nda ruhsat
verme yetkisinin ilgili kurumlarla görü-
flülerek odalar›m›za devri sa¤lanabilir.

Ustal›k Belgesi
Mesleki e¤itim sisteminin yerleflme-

si ve geliflmesi için e¤itimin bitiminde
verilen belgelerin geçerlili¤i ve ayr›ca-
l›¤› olmal›d›r. Bunun için baflta vergi
daireleri ve yerel yönetimler olmak
üzere ilgili tüm kurulufllar›n ifl yeri
açacak kiflilerden ustal›k belgesi iste-
meleri gerekmektedir. Ancak bu konuy-
la ilgili kar›fl›kl›¤a yol açan 5174 say›l›
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Ka-
nununun 102 inci maddesindeki “tica-
ret siciline kay›tl› olanlardan 3308 sa-
y›l› mesleki e¤itim kanununda ön görü-
len ustal›k belgesi istenmez” ibaresi il-
gili kurumlarla görüflülerek biran önce
düzeltilmesi gerekmektedir. 

Okullarda kantin iflletmecili¤i
‹l ve ilçe merkezlerinde ve köylerde

bulunan tafl›mal› sistem ile tafl›nan il-
kö¤retim okullar›ndaki kantin iflletme-
cili¤i gelece¤imizi emanet edece¤imiz
çocuklar›m›z aç›s›ndan büyük önem ta-
fl›maktad›r.

Milli E¤itim aç›s›ndan ihale süre-
cinde yaflanan s›k›nt›lardan ve veliler-
den gelen flikâyetler neticesinde sat›fla
sunulan ürünlerin kontrolünün sa¤lan-
mas› aç›s›ndan, kantinciler esnaf odas›
bulunmayan illerde ve ilçelerdeki kan-
tin iflletmecili¤inin kamu tüzel kiflili¤i
olan odalar›m›za devri sa¤lanabilir.

Ülkemizin her köflesindeki
bakkallar gibi, Adapazar›

Bakkallar Odas› da çözüm
aray›fl›nda. Çeflitli etkinliklerle
ve  yapt›¤› çal›flmalarla bakkal

esnaf›n›n sorunlar›na ve
s›k›nt›lar›na iflaret eden ve

dikkat çekmeye çal›flan oda
baflkan› Ahmet AKTARDA⁄AN

dergimiz arac›l›¤› ile de
afla¤›daki çözüm önerilerini

kamuoyu ile paylaflmak iste-
diklerini söyledi.

Adapazar› da
çözüm
aray›fl›nda

Adapazar› da
çözüm
aray›fl›nda

Ahmet Aktarda¤an
Adapazar› 

Bakkallar Odas› Baflkan›
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Çal›flma hayat›na ilkokul be-
flinci s›n›ftan sonra, daha ço-
cuk denecek yaflta po¤aça ya-
parak bafllayan ‹smail Kutlu,
1973 y›l›nda askerden döndük-
ten sonra ayr›ca bakkal dükka-
n›n› da ekleyerek aral›ks›z sür-
dürür... 1973 y›l›nda Befliktafl
fiair Veysi Sokakta bafllad›¤›
bakkall›k serüvenine ayn› yer-
de devam eden ‹smail Kutlu
34 y›ll›k bakkal›m diyor ve
gururla ekliyor odan›n 9931
numaral› üyesiyim.

“Sermayelerinde
bizim de al›nterimiz var”

Gördü¤ümüz manzara karfl›-
s›nda sormaya bile gerek
yok ama yinede sormak is-

tiyoruz Bakkal ‹smail amcaya; bakka-
l›n›n durumunu ve bakkall›k mesle¤ini,
s›k›nt›lar›n›… Ama daha sorumuz bit-
meden bafll›yor anlatmaya:

Bu büyük marketler bizim ifllerimi-
zi mahvetti. Çok zor durumday›z. Bü-
yüklerimizden yard›m ve destek bekli-
yoruz. Bizim haklar›m›z› arayan yok.

Bakkal esnaf›na bir dokunuyorsun
bin ah iflitiyorsun. Ama ‹smail Kutlu
amcam›z  daha bir dertli. Bafll›yor
dertlerini s›k›nt›lar›n› anlatmaya, an-
latt›kça paylaflt›kça belki birazc›k ol-
sun rahatl›yor  bakkal ‹smail amca ve
ekliyor; “Bak›n raflar›m›z bombofl.
Eflim altm›fl yafl›nda buraya gelip bana
yard›m ediyor.  Yetmiyormufl gibi dük-
kana mal alabilmek, vergileri, aidatlar›
ödeyebilmek için benim emekli maafl›-
m›n yan›nda onun emekli maafl›n› da
burada yiyoruz. Herkes Ankara’ya yü-
rüyor, meclisten umudunu kesenler de

Bakkal ‹smail Kutlu 

“Raflar›m›z bofl
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an›tkabire gidiyor. Bizde bir yere gide-
lim. Baflkan›m›z öncümüz olsun oda-
m›z organize etsin, gerekirse grev ya-
pal›m. Biz hakk›m›z› arayan›n arkas›n-
day›z. Odan›n ald›¤› kararlara uyal›m
uymayanlara da cezai müeyyide kon-
sun” diyerek soluklan›r. Ama daha an-
lataca¤› çok fley vard›r bakkal ‹smail
amcan›n. Bir an düflünür “zaten bak-
kala kimse geldi¤i yok gelende arad›¤›-
n› bulam›yor” bari  dertlerimi paylafla-
y›m da sonra soluklan›r›m dercesine
dikey bir girifl yapar konuya yeniden.

“Bundan 10 sene önce market mi
vard›?  Üretici firmalar, sadece biz
bakkallar arac›l›¤›yla ürünlerini tüketi-
cilerle buluflturabiliyorlard›. Oysa bu
gün bizleri yok say›p, birden bire türe-
yen ve büyük bir h›zla ço¤almaya de-
vam eden marketlere, bizlere göre çok
daha ucuz fiyatla mal sat›yorlar, ko-
layl›k sa¤l›yorlar. Unutulmamal›d›r ki,
o firmalar›n büyümesinde bizlerinde
eme¤i vard›r. Bindikleri dal› kesiyor-
lar. Bu büyük marketler bizler aradan
ç›kart›l›rsak onlara da s›k›nt› olacak.
Bize istedikleri fiyattan mal veriyorlar
ama onlara veremeyecekler. Zaten
böyle devam ederse bu sene dükkan›
kapatmay› düflünüyorum. Çal›fl çal›fl
bofla çal›fl nereye kadar böyle devam
edecek. Hiç de¤ilse emekli param›z›
burada yememifl oluruz. flimdiye kadar
hep düzelece¤ine dair inanc›m›z› ayak-
ta tutmaya çal›flt›k. Ama gelin görün
ki düzelmedi¤i gibi her geçen gün daha

kötüye gidiyoruz. Bunca y›l devlete
vergilerimi düzenli ödüyordum, flimdi
ödeyemiyorum. Befl tane geçmifl stopaj
vergim duruyor.”

“Oda’dan çözüm 
bekliyoruz

Bakkal ‹smail amca anlatmakla
bitmez bizim dertlerimiz diyerek, biraz
sitemle beraber önerilerini s›ralamaya
bafll›yor.

“Odan›n tüm bunlar› göz önünde
bulundurup çözüm üretmesi gerekiyor.
Örne¤in üreticilerle gidip görüflecek
büyük marketlere kaça ürün veriyor-
larsa bize de o fiyattan vermelerini
sa¤layacak. Zaten bu büyük firmalar
bellidir. Piyasay› da onlar bozuyorlar.
Marketlerin sat›fl hacmi yüksek 50 ka-
sa parayla al›yor 20 kasa bedava al›-
yor. Bizim gibi küçük esnaf›n sat›fl
hacmi belli, bize mal vermifl vermemifl
çokta umursam›yorlar. Al›rsan al al-
mazsan alma diyor. Ama unuttuklar›
bir fley var ki, bulunduklar› noktalara
bizim gibi küçük ölçekli bugün umur-
samad›klar› bakkallar sayesinde geldi-
ler.  Onlar›n sermayelerinde bizim al›n
terimiz var” diyerek bitiriyor sözlerini.

Bakkal ‹smail amcan›n bir önsöz
kadar durumu net ifade eden, son sö-
zünün bakkallara mal ve hizmet veren
firmalar taraf›ndan unutulmamas› dile-
¤iyle tüm bakkallara bol kazançl› bir
y›l diliyorum.

-- Filiz Karanl›k

“Eflim altm›fl
yafl›nda gelip
bana yard›m
ediyor. Mal
alabilmek,

vergileri, ai-
datlar› öde-

yebilmek için
emekli ma-
afl›m›n ya-
n›nda onun
emekli ma-
afl›n› da yi-

yoruz.”

“Üretici firmalar
büyük marketleri koruyup
bizi ihmal etmekle
bindikleri dal› kesiyorlar.
Bizler olmazsak s›k›nt›ya
düflecek, istedikleri
fiyattan mal veremeye-
cekler.

“Vergilerimi  
ödeyemiyorum
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Türkiye Ziraatçiler Derne¤i Baflkan› ‹brahim Yet-
kin, yüzde 20'lik zamm›n fazla oldu¤unu savundu
ve "Yapt›¤›m›z araflt›rma bu¤day fiyatlar›ndaki

art›fla ba¤l› olarak, ekmek fiyatlar›nda ancak yüzde 5'lik bir
art›fl›n hakl› görülebilece¤ini ortaya koymufltur" diye konufl-
tu. 

Söz konusu araflt›rma ‹brahim Yetkin
taraf›ndan bas›na aç›klanan ekmek rapo-
ru. Bu raporda bu¤day ve un fiyatlar›nda
kurakl›k bahane edilerek, spekülatif art›fl
yap›ld›¤› iddia ediliyor. Rapora göre,
2006 y›l› ortalamas› esas al›nd›¤›nda
bu¤day fiyat›ndaki yüzde 25'lik art›fl, un
fiyat›na yüzde 17.5 yans›mas› gerekirken
yüzde 21 olarak yans›d›. 

Ekme¤e de en fazla yüzde 6 zam ya-
p›lmas› gerekirken yüzde 23 zam yap›ld›.

Yetkin, devletin hem ekme¤in gramaj›na, hem de fiyat›na
müdahale etmesi gerekti¤ini söyledi. 

Fiyat artt›r›m› hukuka ve ülke gerçeklerine
ayk›r›

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Baflkan› Ali
Çetin de, ekmekteki fiyat art›r›m›n›n hukuka ve ülke gerçek-
lerine ayk›r› oldu¤unu belirtti. TÜDEF Baflkan› Ali Çetin,
ekmek zamm›na iliflkin karar›n hukuki merciler taraf›ndan
iptalini isterken, konuya iliflkin TÜDEF'in de içinde bulundu-
¤u bir komisyonun kurulmas›n› savundu. 

Ankara Valili¤i'nde, ekmekteki fiyat art›r›m›na yönelik
temaslar›n›n ard›ndan Valilik önünde, bas›n aç›klamas› ya-
pan Genel Baflkan Ali Çetin, Ankara F›r›nc›lar Odas›'n›n ek-
mekle ilgili fiyat art›r›m›na gitmesinin hukuka ayk›r› oldu-
¤unu savundu. 

Türkiye'nin son 4 y›lda yaflad›¤› ekonomik büyümeye ifla-
ret eden Çetin, "‹stikrar ve enflasyon oranlar›n›n tek haneli
rakamlara düflmesi gibi hususlar dikkate al›nmam›flt›r. Yine
maliyeti oluflturan çeflitli giderler, mahalli flartlar gözetilme-
mifltir" dedi. 

F›r›nc›lar Odas›'n›n yüzde 20'lik zam karar›n› al›rken,
kamu yarar› ilkesini gözetmedi¤ine iflaret eden Çetin, fiyat
art›r›m›n›n kabul edilemez oldu¤unu ve karar›n iptali için
hukuki yollara baflvurman›n zaruriyet oldu¤unu söyledi. 

Y›l sonunda yüzde 10 daha zam yap›labilir
Türkiye Ziraatçiler Derne¤i'nin ekmek zamm› ile ilgili

aç›klamas›n›n ard›ndan Federasyon Genel Merkezi'nde bas›n
toplant›s› düzenleyen Türkiye F›r›nc›lar Federasyonu
Baflkan› Halil ‹brahim Balc›, Ziraatçiler Derne¤i'nin ekmek
zamm›yla ile ilgili aç›klama yetkisi olmad›¤›n› savunarak,

"Yapt›¤› aç›klamadan ötürü dernek hak-
k›nda dava açaca¤›z. Ayr›ca verilen bil-
gilerde do¤ru de¤il" dedi. Kanunda zam-
ma itaraz edecek kurumlar›n belli oldu-
¤unu belirten Balc›, Ziraatçiler Derne-
¤i'nin belediye ve valiliklerin görevlerini
üstlendi¤ini savundu.

Türkiye F›r›nc›lar Federasyonu Bafl-
kan› Halil ‹brahim Balc›, bu¤day stoku
ve un fiyatlar›nda iyileflme sa¤lanmamas›
durumda y›l sonunda ekmek fiyat›na yüz-
de 10 daha zam yap›laca¤›n› söyledi. 

Ankara'da F›r›nc›lar Odas›'n›n ekme¤e yüzde 20
zam yap›lmas› karar›na Türkiye Ziraatç›lar Der-
ne¤i ve Tüketici Dernekleri Federasyonu tepki
gösterdi.  

Ekmek
zamm› geri
çekilsin!

Ekmekte fiyat art›fl›na tepki
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Ziraat Mühendisleri Odas›
(ZMO) Adana fiube Baflka-
n› Ayhan Barut, Türkiye'nin

tah›l ambar› olarak bilinen Çukurova
yöresinde 20 Ekim'de bafllayan bu¤day
ekiminin yüzde 90 oran›nda tamam-
land›¤›n› söyledi. 

Bu y›l Türkiye genelinde yaflanan
afl›r› s›caklar›n ve kurakl›¤›n tar›msal
üretimi olumsuz yönde etkiledi¤ini
an›msatan Barut, Çukurova yöresinde
de kurakl›k nedeniyle bu¤dayda birim
alandaki verim kayb›n›n yüzde 10 ol-
du¤unu ifade etti. 

Küresel ›s›nmaya ba¤l› olarak ya-
flanan kurakl›ktan dolay› rekoltenin

düflük olmas›n›n yan› s›ra iç ve d›fl pi-
yasalarda fiyat› yükselen bu¤day›n Çu-
kurova yöresindeki üreticilerin gözdesi
oldu¤unu belirten Barut, geçen y›l 260
bin hektar olan ekim alanlar›n›n yüzde
15 art›flla 300 bin hektar› aflaca¤›n›
tahmin ettiklerini bildirdi. 

Tar›m Kredi Kooperatifleri Birli¤i
Akdeniz Bölge Müdürü Mustafa Ercan
da, AB uyum yasalar› ile tar›m sektö-
rünün çok fazla desteklenemez hale
gelmesi ile kooperatiflerin öneminin
çok fazla öne ç›kt›¤›n› belirterek, çift-
çinin s›¤›naca¤› fazla bir liman›n›n
bulunmad›¤›n› söyledi. 

Ekmek zamm› nedeniyle bafllayan
tart›flmada f›r›nc›lar›n elefltirerek bir
anlamda zamm›n sorum-
lusu olarak gösterdi¤i
Toprak Mahsulleri Ofisi
(TMO) ekmeklik bu¤day
ithal ediyor. Yüksek fiyat
teklifleri nedeniyle geçen
ay düzenledi¤i ihaleyi ip-
tal eden TMO, fiyatlar›n
makul düzeye çekilmesi
üzerine yeniden, 164 bin
ton ekmeklik bu¤day it-

halat›n› anlaflmaya ba¤lad›. 
‹halenin en önemli sonucu ise ithal

edilecek bu¤day›n,
TMO'nun mevcut sat›fl
fiyatlar› ile sat›labilecek
maliyette olmas›. Böyle-
ce, spekülatif amaçl›
bu¤day stoku ve bu¤day
fiyatlar›ndaki art›fl önle-
necek. Rusya ve Kaza-
kistan menfleli bu¤day›n
y›l sonuna kadar getiril-
mesi öngörülüyor.

Kurakl›k sonucu rekoltede düflüfl yaflanmas›n›n ard›ndan iç ve d›fl
piyasalarda fiyat› yükselen bu¤day, Çukurova yöresindeki üretici-
lerin gözdesi oldu. Geçen y›l 260 bin hektar olan ekim alanlar›n›n
bu y›l yüzde 15 art›flla 300 bin hektar› aflaca¤› bildirildi. 

Yüksek fiyat üreticiyi
bu¤day ekimine yöneltti

TMO bu¤day ithal edecek

Tasarruf için
‘Köy’e dönüfl

Türkiye’de beyaz ekmek tut-
kusu hem vitamin hem de para
kaybettiriyor. Beyaz ekmek y›lda
2.5 milyon tonluk bu¤day israf›-
na yol aç›yor. Köy ekme¤i kulla-
n›lsayd› y›lda 1 milyar dolar bu¤-
day tasarrufu olacakt›.

Ekmek tüketim al›flkanl›¤›
halen kurakl›k nedeniyle bu¤day
ithal etmek zorunda olan Türkiye
"de y›lda yaklafl›k 2.5 milyon ton-
luk bu¤day israf›na yol aç›yor. 

Avrupal› tüketicinin aksine
Türkiye "de 1"inci tip undan yap›-
lan francala ekmek denilen be-
yaz, kabart›lm›fl, fakat kepekten
ar›nd›r›ld›¤› için B1 , B2 vita-
minleri düflük, yani besleyici ol-
mayan ekmek tüketiliyor. Ancak
1"inci tip unu üretmek için de
bu¤day›n esas vitaminin bulundu-
¤u kabuktan ar›nd›r›larak yüzde
25 fire veriliyor. Oysa köy ekme-
¤i de denilen 2"nci ve 3"üncü tip
undan üretilen ekmek çok daha
lezzetli ve besleyici. Üstelik bu¤-
dayda neredeyse hiç fire verilmi-
yor. Ancak beyaz ekmek al›flkan-
l›¤› bu ekme¤e yönelmeyi engelli-
yor. Köy ekme¤inin tüketimdeki
pay›n›n ciddi oranda artmas› ge-
rekiyor.

Yüzde 25 fire veriliyor
‹TÜ G›da Mühendisli¤i bölü-

münden Prof. Dr. Hikmet Boya-
c›o¤lu, çok tüketilen ve katk›
maddeleriyle beyazlaflt›r›lan ek-
me¤in imal edildi¤i 1"inci tip un
için bu¤daydan yüzde 25 fire ve-
rildi¤ini, köy ekme¤i olarak da
bilinen esmer ekmeklerde ise fi-
renin s›f›r düzeyinde oldu¤unu
kaydetti. 



Son befl senedir her y›l ortala-
ma yüzde 20 büyüyen cips
sektöründe rekabet k›z›fl›yor.

Pazar›n yüzde 96's›na hakim olan Frito
Lay ve Kraft'a yerli rakipler geliyor. Bu
y›l›n ilk aylar›nda Dabi Dabi markas›y-
la cips pazar›na giren Nazl› G›da'n›n
ard›ndan Konya fieker pazara girece¤i-
ni aç›klarken son olarak Ülker, Cipse-
do markas›yla cips pazar›na girmeye
karar verdi. 

Cipsedo markas›yla cips paza-
r›na ad›m att›klar›n› söyleyen Ül-
ker G›da Grup Sözcüsü Metin
Yurdagül, ürünün di¤er cips-
lerden farkl› olarak az ya¤l›
ve kalorili f›r›nlanm›fl bir ürün
oldu¤u belirtiyor. "Cipsedo bildi¤i-
niz patates cipsinden biraz fark-
l›. K›t›r k›t›r, içinde patates
var ama bisküvi gibi f›-
r›nda pifliriliyor" diyen
Yurdagül, ürünün
da¤›t›m aflamas›nda
oldu¤unu ve k›sa
bir süre içinde pi-
yasada olaca¤›n›
ifade ediyor.
Yurdagül,

pazardaki hedeflerine iliflkin olarak
flunlar› söylüyor: "Ülker Grubu olarak
63 y›ld›r kaliteli ürünler yapt›k. ‹nsan-
lar› kalitemize o kadar inand›rm›fl›z ki
hangi yeni ürünü ç›karsak mutlaka al›-
yorlar. Bir kere deneyenlerin yüzde 50-
60'› almaya devam ediyor. Bu ürünün
de iyi olaca¤›n› iyi bir pazar yarataca-
¤›n› zannediyoruz. Net hedefi görmek
için öncelikle insanlar›n ürünü deneme-
si gerekli." 

Dabi Dabi markas›yla pazara giren
Nazl› G›da, 2 y›l içinde yüzde 10'luk
pay almay› hedefliyor. Pazarda rekabe-
tin giderek artt›¤›n› dile getiren Kurt,
ürünü iyi yapan, sunumunu iyi gerçek-
lefltiren, tüketiciye kolayl›k sunan fir-
malar›n ayakta kalaca¤›n› ifade ediyor.
Firma olarak iyi kalite, uygun fiyat an-
lay›fl›yla fark yaratmak istediklerini an-
latan Kurt, "Dabi Dabi m›s›r cipsimiz,
uluslararas› kalite ve sa¤l›k standartla-
r› do¤rultusunda üretilmifl nefleli bir
ürün" diye konufluyor.  

Rekabette kalite flart
Sektörde en büyük pazar pay›na

sahip olan Frito Lay'in Genel Mü-
dürü Tuncer Akgün, ise sektörde

baflar›l› olmak isteyen yerli firmalar›n
öncelikle belli kaliteyi yakalamak ve
da¤›t›m a¤›n› geniflletmek gerekti¤i-

ne dikkat çekerek, "Bu iflte önce
çok fazla harcay›p faydas›n› son-
radan görmek mümkün oluyor.
Yüzde 84 bir da¤›t›m a¤›na
ulaflmak için çaba sarf etmek
gerekiyor. Bu kadar genifl da¤›-

t›m a¤› olan az firma vard›r.
Çünkü çok masrafl› bir

ifl. ‹kinci olarak da
bir marka olufltur-
man›z laz›m. Bu
da çok ciddi bir
ifl" diye

konufluyor.

‹ki uluslararas› firman›n ha-
kim oldu¤u cips pazar›na

Konya fieker  ve Ülker de gir-
me karar› ald›. Bu y›l›n ilk ay-
lar›nda Dabi Dabi markas›yla
cips pazar›na giren Nazl› G›-
da'n›n ard›ndan Konya fieker

de pazara girece¤ini aç›klad›.
Son olarak ise Ülker, Cipsedo
markas›yla cips pazar›na gir-

meye karar verdi. 

Cipste
yabanc›n›n
taht›
sallan›yor
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Konya fieker ve Ülker pazara girme karar› ald›

Tüm dünyada obeziteye karfl›
mücadele bafllat›ld›¤› bu dönemde
Frito Lay’in, baz› ürünlerinde bu
aydan itibaren ya¤ oranlar›nda
yüzde 10 azalt›ma gitti¤i, Cheetos
ürünlerinin ise art›k yüzde 40 daha
az doymufl ya¤ içerece¤i belirtildi.

AR-GE ile yeni ürünler
Firma olarak ürünlerini gelifl-

tirmek amac›yla dünya geneline
yay›lm›fl araflt›rma-gelifltirme (AR
-GE ) merkezlerinde çal›flmalar
yapt›klar›n› ifade eden Frito Lay
Türkiye Genel Müdürü Tuncer Ak-
gün, bu kapsamda ürünlerin için-
deki lif, protein gibi besin ö¤elerini
art›r›c› gelifltirmelerin yan›nda,
meyve sebze içeri¤i kat›lm›fl ürün
çal›flmalar›n›n sürdürüldü¤ünü söy-
ledi.

“Tüketicilerimize ayn› kalitede
ürünleri sunabilmek için en uygun
çözümler araflt›r›l›yor, Türkiye `de
de Cheetos ürünlerimizde bu aydan
itibaren ya¤ oran›m›zda yapt›¤›m›z
yüzde 10 azaltmay›, önümüzdeki
dönemde yeni ya¤ indirimleri ve di-
¤er kategorilerde yeni ürünler
takip edecek. 

Ya¤s›z dönem
bafll›yor



Son y›llarda tüketimin artma-
s›yla birlikte y›ld›z› parlayan

meyve
suyu

sektörü, at›l kapasite riskiyle karfl› kar-
fl›ya kald›. Meyve suyu tüketimi yüzde
80 artarken meyve üretiminin yaln›zca
yüzde 7 yükselmesi yüzünden firmalar
ifllenecek meyve bulmakta s›k›nt› çek-
meye bafllad›. Yat›r›mlar›n artmas› ile

birlikte meyve eksikli¤inin daha da
artaca¤›na dikkat çeken sektör tem-

silcileri, yeni tesislerin at›l kapasi-
te oluflturdu¤unu vurgularken

önümüzdeki dönemde sektör-
den çekilmeler ve birleflme-
ler yaflabilece¤ine dikkat
çekiyor.

Meyve üretiminin en k›-
sa zamanda art›r›lmas›

gerekti¤ini söyleyen
Meyve Suyu Endüstrisi

Derne¤i (MEYED)
Baflkan› Aziz Ekfli,

"2007 y›l›nda sek-
tör ortalama
yüzde 30 büyü-

dü. Bu büyüme ile
orant›l› olarak mey-

ve üretimi artmad›¤›
için s›k›nt› bafl gösterme-

ye bafllad›" diye konufluyor. 

Hedef tüketimi 27 litreye
ç›karmak

MEYED Baflkan› Aziz Ekfli, Türki-
ye’de 2000-2006 y›llar› aras›nda kifli
bafl›na meyve suyu, gibi alkolsüz içecek
tüketiminin  4.4 litreden 8.1 litreye
ulaflarak yüzde 84 art›fl gösterdi¤ini di-
le getiriyor. Ekfli, hedeflerinin 2015 y›-
l›na kadar meyve suyu tüketiminin kifli
bafl›na 27 litreye yaklaflmas›n› sa¤la-
mak oldu¤unu belirtiyor. 

Olmayan meyveye tesis
kuruluyor

Meyve suyunun parlayan bir sektör
oldu¤una dikkat çeken Aroma Genel
Müdürü Mahmut Atom Duruk, "Eski
firmalar›n bile at›l kapasiteleri var. Ye-
ni yat›r›mc›lar hata yap›yorlar. Türki-
ye'de olmayan meyveye tesis kuruluyor.
Türkiye'nin en büyük eksi¤i sanayi en-
vanteri. Üretime geçmemifl fabrikalar›
biz hurda olarak görüyoruz. Daha sa-
nayi envanteri yap›lmam›fl" diyor. 

Türkiye'nin 2007 y›l›nda ortalama
40 bin ton civar›nda markal› meyve su-
yu ihraç etti¤ini ve bunun ortalama 20-
25 milyon dolarl›k bir pazara denk gel-
di¤ini söyleyen Dimes Genel Müdürü
Ozan Diren, çevre ülkelerden Bat› Av-
rupa'ya kadar ihracat yap›ld›¤›n› akta-
r›yor. 

Türkiye'nin dünya meyve suyu paza-
r›nda önemli bir konumda oldu¤una
dikkat çeken Tamek Genel Müdürü Ha-
luk Öget, meyve üretiminin mutlaka ar-
t›r›lmas› gerekti¤ini söylüyor. 

Meyve suyu tüketimi son alt› y›lda yüzde 80 art›nca pek çok fir-
ma bu alana yat›r›m yapmaya bafllad›. Türkiye'de meyve üreti-
minin yeterli olmad›¤›n› ve bu tesislerin at›l kapasite oluflturdu-
¤unu vurgulayan sektör temsilcileri, bu yüzden önümüzdeki dö-
nemde sektörden çekilmeler ve birleflmeler yaflabilece¤ini ifade
ediyor. 

Haberler...‘Bakkal›m’ hep varolacak

DÜNYASI

KASIM - ARALIK 2007

Meyve suyu sektörü at›l
kapasite riski ile karfl› karfl›ya

Kivinin Karadeniz yöresini sevdi¤ini ve yap›lan teflvik çal›flmalar›
ile bölge insan›n›n da kivi tar›m›n› benimsedi¤ini belirten Giresun Zi-
raat Odas› Baflkan› Özer Akbafll›, "Kivi, f›nd›k ve çaydan sonra Do¤u
Karadeniz ekonomisinin lokomotif tar›m ürünü haline gelmifltir" dedi 

Giresun Ziraat Odas› Baflkan› Özer Akbafll›, k›sa bir süre öncesine
kadar ithal edilen kiviyi bugün, üretebilmenin ve bundan önemli gelir
sa¤laman›n mutlulu¤unu yaflad›klar›n› söyledi. Akbafll›, yapt›¤› aç›kla-
mada, birim arazide f›nd›¤a ve çaya göre daha fazla gelir getiren kivi-
nin, k›sa zamanda yörenin gözde tar›m ürünü haline geldi¤ini belirtti. 

Kivi Karadeniz’de ekonominin
lokomotifi oldu

2222 5555
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Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i
(TZOB), g›da ürünlerinin üretip satanla
nihai tüketici aras›ndaki süreçte üç ka-
ta varan oranlarda pahaland›¤›n› belir-
ledi. Üreticinin sat›fl fiyat›yla tüketici-
nin ödedi¤i aras›ndaki fark, yafl sebze
ve meyvede yüzde 298'lere, kurutulmufl
ürünlerde yüzde 194'lere, baklagillerde

yüzlere 163'lere ve hayvansal ürünlerde
yüzde 175'lere ulafl›yor.

Büyük illerde araflt›ma
TZOB, tüketici hareketlerinin en

yo¤un oldu¤u Ankara, ‹stanbul, Mersin
ve ‹zmir illerinden derledi¤i verilerle,
yafl meyve ve sebze ile önemli çeflitli g›-

da ürünlerinin üretici, hal, pazar ve
market fiyatlar›n›n karfl›laflt›rmas›n›
yapt›. TZOB'un tespitlerine göre, tüke-
ticinin ödedi¤i fiyatlar›n üreticilere ye-
terince yans›mad›¤›, üreticiden tüketi-
ciye olan zincirde gerçekleflen yüksek
fiyat art›fllar›n›n arac›lardan kaynak-
land›¤›n› ortaya koydu.

AB'ye uyum amac›yla 2004 y›l›nda
ç›kar›lan, ancak tam uyum sa¤lanama-
d›¤› için AB taraf›ndan elefltirilen yasa;
AB'ye tam uyum amac›yla de¤ifltirili-
yor.

Yasaya göre, g›da ifli ile u¤raflan
gerçek veya tüzel kifliler, insan sa¤l›¤›-
na ve yaflam›na zarar verecek flekilde
g›da ve g›da ile temas eden madde ve
malzemeleri üretemeyecek,
iflleyemeyecek ve da¤›tama-
yacak.

Tar›m ve Köyiflleri Ba-
kanl›¤›nca haz›rlanan "G›da
Kanunu" tasla¤›na göre,
herhangi bir g›dan›n insan
sa¤l›¤›na zararl› olup olma-
d›¤›n›n saptanmas›nda; g›-
da tüketiminin nesiller üze-
rindeki etkileri ile olas› kü-

mülatif toksik etkilerine de bak›lacak.
‹nsan sa¤l›¤› üzerinde g›dadan kay-

naklanan do¤rudan veya dolayl› bir ris-
kin bildirimine iliflkin "h›zl› alarm siste-
mini" de kapsayan, ulusal ve uluslara-
ras› bilgi a¤› sistemi kurulacak. Üre-
tim, iflleme ve da¤›t›m›n›n tüm aflama-
lar›nda izlenebilirlik oluflturulacak.

G›dalarda olabilecek fiziksel, kim-
yasal, biyolojik ve her türlü
tehlikenin bertaraf edilme-
sini öngören g›da güvenli¤i-
ne iliflkin flartlar›n belirlen-
di¤i tasla¤a göre, güvenli
olmayan ürün pazara sunu-
lamayacak. G›da, insan
sa¤l›¤›na zararl› olmas› ve
tüketimine uygun olmamas›
halinde güvensiz kabul
edilecek.

G›da sektöründe AB’ye
tam uyum amaçlan›yor

G›da maddeleri tarladan
sofraya 3 kat pahalan›yor
G›da maddeleri tarladan
sofraya 3 kat pahalan›yor

Apiko¤lu Sat›fl ve Pazarlama
Müdürü Ali A¤ca, past›rmadan yüz-
de 20 - 25 daha ucuz olan bast›rma-
y› sat›fla sunduklar›n› aç›klad›. 

Yeni ürün bast›rman›n, aynen
past›rma tekni¤iyle imal edildi¤ini
belirten A¤ca flunlar› söyledi:

"Past›rma tek parça ve seçkin et-
lerden yap›ld›¤› için fiyat› yüksek
oluyor. Bast›rma ise parça etlerin
jambon yöntemiyle birlefltirilmesiyle
imal ediliyor. Bu nedenle geleneksel
past›rma tekni¤ine uygun olarak,
seçkin et parçalar›ndan çeflitli baha-
ratlar ve çemen kullan›larak past›r-
ma tad› ve lezzetinde yap›lan bast›r-
man›n maliyeti daha düflük oluyor." 

Past›rma yerine
‘Bast›rma’



Haberler...‘Bakkal›m’ hep varolacak

DÜNYASI

KASIM - ARALIK 2007 2222 7777

“Zeytinya¤› sektöründe ulusla-
raras› bir fuar yapaca¤›z.” 

Ege Bölgesi ihracat›nda
önemli bir paya sahip olan
zeytin ve zeytinya¤› sektörü,

Fancy Food, Anuga, Ciel gibi büyük g›-
da fuarlar›n›n benzerini Türkiye'de dü-
zenlemek için çal›flmalara bafllad›. Bu
hedef do¤rultusunda Ege ‹hracatç› Bir-
likleri, ‹zmir Ticaret Borsas›, ‹zmir Ti-
caret Odas›, Ege Bölgesi Sanayi Odas›
ve ‹zmir Fuarc›l›k A.fi. (‹ZFAfi) iflbir-
li¤ine giderken, koordinasyon kurulu
oluflturuldu. 

Koordinasyon Kurulu Baflkanl›¤›'na
ise Ege Bölgesi Sanayi Odas› Baflkan
Yard›mc›s› Nedim Kalpakl›o¤lu getiril-
di. 

Büyük kontratlar
imzalanacak

Yurtd›fl› al›m gruplar›n›n talepleri-
ne uygun olarak fuar› Eylül- Ekim gibi

zeytinya¤› hasad›n›n bafllamas›na yak›n
bir tarihte düzenleyeceklerini ifade
eden Kalpakl›o¤lu, fuar s›ras›nda ayr›-
ca uluslararas› bir sempozyum yap›la-
ca¤›n› belirtti. Kalpakl›o¤lu, flunlar›
söyledi: "Fuar ve sempozyum sektöre
yeni aç›l›mlar sunacak. Dünyadan zey-
tin ve zeytinya¤› almak isteyenler ‹z-
mir'de bir araya gelecek. Sektöre yat›-
r›m yapmak isteyen uluslararas› yat›-
r›mc›lara f›rsatlar sunulacak. Büyük
kontratlar imzalanacak. Uluslararas›
fuar, dünya zeytin ve zeytinya¤› sektö-
ründe Türkiye'nin önünü açacak. 

Ambalajl› zeytinya¤›
ihracat›nda Tarifl
lider

Dünya zeytinya¤› üretiminde 4.
s›rada yer alan Türkiye, ambalajl› ve
markal› ihracat›n› giderek art›r›yor.
Ambalajl› ihracat, 2006-2007 sezo-
nunda 15 bin tona ulaflt›. Ege ‹hra-

catç› Birlikleri verilerinden derlenen
bilgiye göre, önceki sezon 11 bin 324
ton ambalajl› ihracat gerçekleflti-
rilirken, bu sezon yüzde 38 art›flla
15 bin 468 ton ihracat sa¤land›. 

Ambalajl› ihracatta ilk s›ray› yüzde
20'lik pay ile Tarifl Zeytin ve
Zeytinya¤› Birli¤i ald›. ABD, Kanada
ve Almanya'da açt›¤› ma¤azalarla
markal› ihracat›n› art›ran Tarifl, geçen
sezon 3 bin ton markal› ihracat yapt›.

Tarifl Zeytin ve Zeytinya¤› ‹hracat-
ç›lar› Birli¤i Baflkan› Cahit Çetin, uzun
vadede ihracat›n tümünü markal› yap-
ma gibi bir hedeflerinin bulundu¤unu
belirtti. 

Zeytin ve zeytinya¤› sektörü
için koordinasyon kurulu

FSA y›ll›k radyoaktivite
raporunu yay›nlad›

G›da ve Çevrede Radyoakti-
vite (RIFE) 2006 adl› ra-
por G›da Standartlar›

Ajans›n›n izleme sonuçlar› ile “Çevre
Ajans›”, “‹skoçya Çevre Koru-
ma Ajans›” ve “Kuzey ‹r-
landa Çevre ve Miras
Servisi”nin çal›flmalar›-
n›n birlefltirilmesinden
oluflturulmufl 5nci  y›ll›k
rapor. 

Rapor insanlar taraf›n-
dan çevreden (örne¤in havadan) ne
kadar  radyoaktivitenin emiliminin ya-
p›ld›¤›n›n de¤erlendirilmesini de sa¤la-
maktad›r. 

AB devletlerinin
öngördü¤ü y›ll›k
radyasyon
1 milisievert

Bu kaynaklar›n›n birlefltirilmesi ile
‹ngiltere’de maruz kal›nan radyas-

yonun AB devletlerinin vatandafl-
lar› için öngördü¤ü y›ll›k maruz
kal›nacak maksimum doz rad-
yasyon olan 1 milisievertten daha

az oldu¤u bulunmufltur. Bulgular
g›da zincirinin güvenli¤i aç›s›ndan

herhangi bir sorun olmad›¤› yönünde-
dir. 

Radyoaktivite Dünyan›n oluflmas›n-
dan beri çevremizde bulunmakta ve do-

¤al olarak atmosferde, toprakta, deniz-
lerde ve nehirlerde varolmaktad›r. Ay-
r›ca insanlar taraf›ndan enerji üreti-
minde  ve askeri operasyonlar s›ras›nda
da yarat›lmaktad›r. Kaç›n›lmaz olarak
bu  tüketti¤imiz içeceklere ve g›dalara
da bulaflmaktad›r. 

Ajans›n izleme program›ndaki as›l
amac› nükleer tesislerden veya endüst-
riyel fabrikalar taraf›ndan sal›nan ve
g›dalar ile içeceklere ve oradan insan-
lara geçen radyoaktivitenin insanlar›n
s›n›rlar›n üzerinde radyasyona maruz
kalmas›na neden olmad›¤›ndan emin
olunmas›d›r. 

14 Kas›m 2007 tarihinde G›da Standartlar› Ajans› (Food Standards Agency) taraf›ndan yay›mla-
nan raporda 2006 y›l›nda ‹ngiltere’de insanlar›n g›da yoluyla maruz kald›¤› radyoaktivitenin Av-
rupa Birli¤inin yasal s›n›rlar›n›n alt›nda oldu¤u belirtildi. 
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fiiflli Belediyesi,
ilçede görev yapan 2000
ö¤retmenin kat›ld›¤› bir
kutlama program› düzenledi.

24 Kas›m Cumartesi günü Lütfi
K›rdar Kongre Salonu’nda düzenlenen
etkinli¤e ilçe protokolü ile fiiflli’deki
ö¤retmenler kat›ld›. Etkinlikte fiiflli
Belediyesi’nin e¤itim ile ilgili yapt›¤›
çal›flmalar› anlatan bir sinevizyon gös-
terisi sunuldu. Sinevizyon gösterisinin
ard›ndan bir konuflma yapan fiiflli Be-
lediye Baflkan› Mustafa Sar›gül, Ata-
türk’ün “Ö¤retmenler, yeni nesil sizin
eseriniz olacakt›r”sözlerini an›msata-
rak e¤itimin herfleyin bafl›nda geldi¤ini,
bu yüzden belediye olarak e¤itimcilerin
her türlü sorunlar›yla ilgilendiklerini
söyledi. 

Küçükçekmece Belediyesi
ilçe ö¤retmenleri için bir

resepsiyon düzenledi. 
Küçükçekmece Yeni Kültür Sara-

y›’nda Küçükçekmece Belediye Baflkan›
Aziz Yeniay’›n ev sahipli¤inde gerçek-

lefltirilen resepsiyona ilçe ö¤retmenleri-
nin ilgisi büyük oldu. Baflkan Aziz Ye-

niay programda yapt›¤› konuflmada
tüm ö¤retmenlerin bu anlaml› gününü
kutlad› ve yar›n›n Türkiye’sini olufltu-
racak gençlerimizi e¤iten, hayatlar›na
yön veren ö¤retmenlerin flükranla an›l-

mas› gerekti¤ini belirtti.

Ö¤retmenler Günü coflkuyla
kutland›

Gelece¤imiz olan gençlerimi-
zin, e¤itim ö¤retimlerine reh-

berlik eden, yön veren ve onla-
r› yaflama haz›rlayan ö¤ret-

menlerimizin k›ymetini bir kez
daha düflünüp anlamam›z› sa¤-
layan “24 Kas›m Ö¤retmenler
Günü” dolay›s›yla tüm Türki-

ye’de oldu¤u gibi ‹stanbul ‹l ve
ilçe merkezlerinde belediyeleri-

miz çeflitli organizasyonlar
yapt›. 



Ya¤ bak›m›ndan fazla zengin be-
sinlerle beslenme al›flkanl›¤› biyolojik
ritmi bozdu¤u bildirildi.

Amerikan "Hücre Metabolizmas›"
adl› t›p dergisinde yay›nlanan araflt›r-
maya göre, kalbe iyi gelmedi¤i zaten
bilinen ya¤l› yiyecekler, zincirleme re-
aksiyona sebebiyet vererek biyolojik
saatin ar›zalanmas›na yol aç›yor.

Fareler üzerinde yap›lan deneylere
göre, organizman›n sahip oldu¤u 24
saat dilimine ayarl› iç saat, baz› meta-
bolizma süreçlerinin ritmiyle s›k› s›k›-
ya ba¤l› bulunuyor. Doymufl ya¤ bak›-
m›ndan zengin beslenme flekli, bu saati
bozabiliyor, dahas› fleker ve fliflmanla-
ma riskini art›rabiliyor.

Araflt›rma ekibinden Joe Bass, du-
rumu de¤erlendirirken, "ritim ve meta-
bolizma birlikte evirilip tek bir sistem
teflkil ediyor. Bu ikisi aras›ndaki nazik
dengenin bozulmas›, zararl› sonuçlara
yol aç›yor" ifadesini kulland›. 
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Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fa-
kültesi G›da Mühendisli¤i Bölümü Ö¤-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zekai Ta-
rakç›, yo¤urdun süte nazaran daha
besleyici oldu¤unu söyledi.

Hastal›klara karfl› koruyucu
Yrd. Doç. Dr. Zekai Tarakç› yapt›-

¤› aç›klamada, yo¤urdun bir çok has-
tal›¤a koruyucu etki yapt›¤›n› belirtti.
Tereya¤› ve peynir yap›m›nda süt fleke-
ri ve baz› mineral maddeler kayboldu-
¤u halde yo¤urdun, süt bileflenlerinin

tamam›na yak›n›n› korundu¤unu ifade
eden Tarakç›, "Yo¤urtta bulunan asit
ve bakteriler, sa¤l›¤a zararl› mikropla-
r›n yaflamas›n› engellemektedir.Yo¤urt
süte nazaran daha besleyicidir. Maya-
lama s›ras›nda sütün baz› bileflenleri
ön de¤iflime u¤rayarak sindirimi kolay-
laflt›r›r hale gelir. Yo¤urt, ba¤›rsak ze-
hirlenmeleri, kronik ishal, dizanteri,
haz›ms›zl›ktan kaynaklanan a¤›z koku-
su, kab›zl›k gibi hastal›klar ile hamile-
likte s›k›nt› ve düzensizlikleri giderme-
de önemli bir etkiye sahiptir" dedi.

Yo¤urt sütten daha besleyici

Ya¤ a¤›rl›kl›
beslenme
biyolojik ritmi
bozuyor

Ayva
mucizesi

Birçok hastal›¤a flifa olan
ayva, kalp, akci¤er, bo-
¤az, mide, göz, ba¤›rsak

ve a¤›z rahats›zl›klar›n›n tedavisin-
de faydal›.

Trakya Üniversitesi T›p Fakül-
tesi Halk Sa¤l›¤› Ana Bilim Dal›
Baflkan› Prof. Dr. Faruk Yorulmaz,
birçok hastal›¤a flifa olan ayvan›n
kalp, akci¤er, bo¤az, mide, göz, ba-
¤›rsak ve a¤›z rahats›zl›klar›n›n te-
davisinde faydal› oldu¤unu söyledi.

Dünyada en fazla ayva üretimi
yapan ülkeler içinde Türkiye’nin de
bulundu¤unu belirten Yorulmaz,
Ayvan›n birçok rahats›zl›¤›n gide-
rilmesi ve korunmas›nda etkin ol-
du¤unu vurgulayarak, flu bilgileri
verdi.

Vitamin-mineral deposu
“Ayva, çocuklarda sa¤l›¤› ko-

rur, büyüme ve geliflmeyi h›zland›-
r›r. Sinir sistemini güçlendirir, mi-
de ve ba¤›rsaklar› zararl› mikrop-
lardan koruyarak haz›ms›zl›k gibi
sorunlar› önler. Cildi ve t›rnaklar›
zinde, parlak ve daha sa¤l›kl› hale
getirir.

‹çerdi¤i vitamin ve minarelerle
kalp ve damar hastal›klar›ndan ko-
rudu¤u, varisi önledi¤i ve varis te-
davisine yard›mc› oldu¤u, cinsel
gücü art›rd›¤› bildirilmektedir.
Kandaki kötü kolesterolü düflüre-
rek damar sertli¤inden korur. Ayva
hoflaf› a¤›zdaki yaralar›n iyileflme-
sini h›zland›r›r. Tereya¤›nda pifliri-
len ayva, balgam› söker, kronik ök-
sürü¤e, solunum sistemi hastal›kla-
r›na ve bronflite iyi gelmektedir.”



Bak-Koop sürekli yeniledi¤i
kampanyalarla halk›n süper-
marketlere olan ilgisini yeni-

den bakkallara çekmeyi hedefliyor.
‹negöl Bakkallar Odas› Baflkan› ve

Bak-Koop Baflkan› Hakan ‹nkaya sü-
permarket, hipermarket ve zincir mar-
ketler karfl›s›nda bakkallar›n dayanma
gücünün kalmad›¤›n› ve üyelerinin ifl
yerlerini birer birer kapamaya bafllad›-
¤›n› belirterek, “‹negöl Bakkallar Oda-
s› olarak bu kötü gidifle ‘dur’ demek
için 3 ay önce harekete geçerek Bak-
Koop’u kurduk. Önce 7 üye ile kurulan
kooperatifimiz bakkallardan büyük ilgi
gördü ve k›sa zamanda 75 üyeye ulafl-
t›k” dedi.

Bak-Koop’un 18 bin YTL sermaye
ile kuruldu¤unu söyleyen Hakan ‹nkaya
yeni kat›l›mlarla sermayelerini 45 bin
YTL’ye ç›kard›klar›n› ayl›k ifllem ha-
cimlerinin de çeyrek milyon YTL’yi bul-
du¤unu belirtti. 

Sermayeleri güçlendikçe ürün al›-
m›nda avantajl› konuma geldiklerini
kaydeden ‹nkaya, “Büyük marketler ve
zincir marketlerin baz› ürünlerde uygun
fiyatl› sat›fl yapmalar›n›n nedeni toplu
al›mlard›r. Bizde düflük sermaye gücü-
müzü bu flekilde bir araya gelerek yük-
seltiyoruz. Elde etti¤imiz fiyat avanta-
j›n› da üyelerimiz arac›l›¤›yla do¤rudan
tüketicilere yans›t›yoruz” dedi.

Tek fiyattan sat›fl
Bak-Koop olarak flimdilik belli baz›

ürün guruplar›n› sat›n ald›klar›n› ve
üyelerine bunlar› pazarlad›klar›n› söy-
leyen Hakan ‹nkaya, “Kar amac› güt-
medi¤imiz için sadece iflletme giderle-
rini karfl›layacak kadar bedeller alarak
ürünleri üyemiz olan bakkallara sat›-
yoruz. Yapt›¤›m›z güçlerimizi birlefltir-
mektir” diye konufltu.

Baz› Büyük marketlerin özellikle
de zincir marketlerin un, fleker, ayçiçe-
¤i ya¤›, çay ve deterjan gibi çok sat›-
lan baz› ürünlerde zaman zaman dü-
zenledikleri kampanyalarla tüketicileri
kendilerine çekti¤ini belirten ‹nkaya,
“Bizde Bak-Koop olarak 15 gündür 1
hafta süreyle geçerli olmak üzere 5
üründen oluflan tek fiyattan sat›fl uygu-
lamas›na bafllad›k.
1 hafta sonunda
ürünleri de¤ifltirip
kampanyam›z› gün-
celliyoruz. ‹negöllü
tüketiciler uygun fi-
yatl› ürün almak is-
tediklerinde üyemiz
olan 75 bakkala gi-
debilir ve piyasa fi-
yatlar›n çok alt›nda
bu ürünler sat›n
alabilirler” diye ko-
nufltu.

En hesapl›s› bakkal
Büyük marketlere giden tüketicile-

rin çeflitli pazarlama taktiklerine alda-
narak ihtiyaç d›fl› tüketim yapt›klar›n›
da söyleyen Hakan ‹nkaya, en hesapl›
al›flveriflin bakkallardan yap›labilece¤i-
ne de dikkat çekti. ‹nkaya bakkallar›n
tüketicilere çok yak›n oldu¤unu, erken
aç›l›p geç kapand›¤›n› belirterek,
“Bakkala giden ihtiyac› kadar al›flverifl
yapar gereksiz tüketim yapmaz. Çünkü
tuzak sat›fl yapm›yoruz. En büyük eksi-
¤imiz müflterilerimize temel g›da ve
deterjan gibi ürünlerde hesapl› fiyat
sunamamakt›. Bunu da Bak-Koop ola-
rak sermeye gücümüzle
sa¤lad›k. Birlikten
kuvvet do¤du.” flek-
linde konufltu. 

Haberler Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

DÜNYASI

KASIM - ARALIK 20073333 0000

‹negöl Bakkallar
Odas›’n›n giriflim-
leri ile geçti¤imiz

aylarda kurulan
ve 75 üyeye ula-

flan Bakkallar
Kooperatifi (Bak-
Koop) süpermar-
ketler karfl›s›nda
fiyat rekabetinde
zorlanan üyeleri
için ilçedeki 75

noktada her hafta
belirli ürünlerde
tek fiyat uygula-

mas› bafllatt›. 

‹flbirli¤inden kuvvet do¤du
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Trabzon Bakkallar ve Sebze-
ciler Esnaf Odas›n›n önderli-
¤inde ve ifltirakiyle 2001 y›-

l›nda 79 bakkalla ortak kurulan Bak-
kal›m A.fi. Toptan G›da Sat›fl Ma¤aza-
s›, üye Bakkallar›n tek çat› alt›nda top-
layarak tabela birlikteli¤ine gidiyor.
Bizim Bakkal ad› alt›nda birleflecek
bakkallar kendi ifllerinin patronlu¤una
da devam edecekler.

Bakkallar ve Sebzeciler Odas› ve
Bakkall›m A.fi.nin baflkan› Baflaran
MARABA “Tabela birlikteli¤i sayesin-
de tüm üye bakkallar› ayn› dizaynda
yenileyip, teknoloji deste¤i verip barkod
sistemiyle donataca¤›z. Bu oluflum s›ra-
s›nda üyelerimize maddi ve manevi ola-
rak tüm destekleri verece¤iz. Bakkal›m
A.fi. bu s›rada üye bakkallara her türlü
lojistik deste¤i de verecektir. Tabela
birlikteli¤i olufltuktan sonrada her ay
düzenli yap›lacak insertlerle birlikte
tüm üyeler ortak fiyat politikas›na bafl-
layacak ve tüm üyeler ayn› ürünleri
bakkallarda ayn› fiyatla satacaklard›r.
Bu ortak fiyat uygulamas› ile birlikte
tüketicinin kafas›nda oluflan fiyat fark-

l›l›¤› da kalkacak ve bakkal pahal›d›r
imaj› silinecektir. Bakkal›m A.fi. de flu
anda bakkallar›n tüm bakkal ihtiyaçla-
r›n› karfl›layabilecekleri 8000 çeflit
ürün bulunmaktad›r. Bakkal›m A.fi.
üye bakkallar›n yan›nda civar illerde ve
ilçelerdeki bakkallara da hizmet ver-
mektedir” diyerek sözlerini sürdürmeye
devam etti.

‹lk örnek konsepti Bizim Bakkal-1
Ataman G›da ad› alt›nda Toklu Mahal-
lesinde açan Trabzon Esnaf Odalar›
Birli¤i ve Bakkallar-Sebzeciler Esnaf
Odas› yönetim Kurulu üyesi ve ayn› za-
manda Bakkall›m A.fi.’ nin müdürlü¤ü-
nü yapan Mahmut Tayfun ATAMAN

amaçlar›n›n “Son y›llarda tüm özverili
çal›flmalar›na ra¤men büyük s›k›nt›lar
yaflayan bakkallar› rahatlatmak, eski
güzel günlerine kavuflturmak, kaybol-
maya yüz tutmufl özgüvenlerini tekrar
kazand›rarak ve ulusal marketlerle re-
kabet edecek hale getirmek” oldu¤unu
söyledi. ATAMAN “Marketler yasas›-
n›n gündemde oldu¤u flu günlerde bu
uygulaman›n tüm Türkiye’de yayg›nlafl-
mas› halinde perakende al›flveriflinde
%60’›n›  elinde bulunduran bakkallar›n
hem pazar paylar› artacak hem de ka-
zançlar› artacakt›r. Böylece, tüketiciler
de Bakkal Amcalar›na daha fazla sahip
ç›kacakt›r” dedi.  

3333 1111

Türkiye’de tek
Trabzon’da ilk
uygulama
Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler
Esnaf Odas› 2001 Y›l›nda bafllat-
t›¤› Projesiyle örnek uygulamala-
r›n› sürdürüyor.

“Tabela
birlikteli¤i sayesinde tüm
üye bakkallar› ayn› di-
zaynda yenileyip, teknolo-
ji deste¤i verip barkod sis-
temiyle donataca¤›z.

Baflaran Maraba
Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Odas› Baflkan›
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Bakan Ça¤layan, Baflbakan
Recep Tayyip Erdo¤an baflta
olmak üzere hükümetin es-

naf camias›na çok fazla itibar etti¤ini
söyledi. Esnaf›n sorunlar›n›, beklentile-
rini, yol haritas›n› belirlemek amac›yla
2008 y›l›nda, 10 y›ldan bu yana yap›-
lamayan Esnaf fiuras›'n› Baflbakan Er-
do¤an'›n kat›l›m›yla gerçeklefltirecekle-
rini belirtti.  

Bakan Ça¤layan, esnaf sektörünün
de¤iflim ve dönüflüme ayak uydurmas›
gerekti¤ini de kaydederek, birbirini
taklit ederek ifl yapma döneminin sona
erdi¤ini, geçmifl dönemdeki çal›flma bi-

çimlerinin bir kenara b›rak›lmas› ge-
rekti¤inin alt›n› çizdi. ''‹fl yapan›n k›l›ç
kuflanan›n. Bu rekabet ortam›n› kimse
geriye çeviremez'' dedi. 

Taslak ‘uzlaflma’ anlay›fl› ile 
ile haz›rlanacak

Bakan Zafer Ça¤layan , tasla¤›n
düzenlenmesinde; esnaf ve sanatkârlar,
büyük marketler, tedarikçiler, üretici
sanayiciler ve tüketicileri dikkate al-
d›klar›n› belirterek, "Haz›rl›¤›m›z› ya-
parken, bütün taraflar› bir araya geti-
rip uzlaflma sa¤layaca¤›z" dedi. 

Konuflmas›n› sürdüren Bakan Ça¤-

Hipermarket
Yasas› 2008’de
Meclis’e sevk
edilecek

Bakan Ça¤layan’dan beklenen aç›klama:

Sanayi ve Ticaret Bakan› Za-
fer Ça¤layan, kamuoyunda Hi-
permarket Yasas› olarak bili-
nen Perakende Sektörünü Dü-

zenleme Kanunu'nu 2008'in ilk
aylar›nda meclise sevk edecek-

lerini bildirdi.



Güncelden Gündeme...‘Bakkal›m’ hep varolacak

DÜNYASI

KASIM - ARALIK 2007 3333 3333

layan, ''Bu konuda hepimiz flapkam›z›
önümüze al›p düflünece¤iz. Hiç kimse
suyu tersine ak›tamaz. Serbest piyasa
kurallar› neyi emrediyorsa onu yapaca-
¤›z. Yurt d›fl›ndan gelen sermayeyi, ka-
y›t d›fl›l›¤›, üretimi, istihdam› dikkate
alaca¤›z. Bana mutabakatla gelirseniz,
ben çözüme var›m. Karfl›l›kl› mutaba-
kat sa¤lanam›yorsa, biz bakanl›k ola-
rak olmas› gerekeni yapar›z. Hiper-
market Yasas›'n› yapt›¤›m›z planlama-
ya göre 2008'in ilk aylar›nda meclise
sevk edece¤iz'' dedi.

“Esnaf ve sanatkar›m›z›
koruyaca¤›z”

Anlay›fllar› içinde sadece bir kesi-
min hak ve menfaatlerini gözetmenin,
asla yer almayaca¤›n› ifade ederek,
"Elbette ki esnaf ve sanatkâr›m›z› ko-
ruyaca¤›z, elbette ki tüketicilerimizi
koruyaca¤›z; ancak onlarla birlikte, ül-
ke için büyük istihdam ve katma de¤er
sa¤layan marketleri de onlara mal ve-
ren tedarikçileri, yani üretici sanayici-
leri de koruyaca¤›z" ifadelerini kullan-
d›. 

“Kamuoyunu yanl›fl
yönlendirmelerden
kaç›n›lmal›”

Bütün meselenin taraflar›n
uzlaflaca¤› bir zemin oluflturmak oldu-
¤unu belirten Ça¤layan , üreticiyi ve
tüketiciyi korumay›, ekonomik ve
ticari katma de¤er üretmeyi, istihdam›
art›rmay› ve iflsizli¤i azaltmay›              

amaçlad›klar›n› kaydetti. Zafer Ça¤-
layan, "Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
olarak bunun çal›flmalar›n› ve haz›rl›k-
lar›n› sürdürüyoruz. Bu nedenle ilgili
taraflar›n da konunun önemi çer-
çevesinde daha hassas davranmalar›n-
da ve kamuoyunu yanl›fl yönlendirecek
ad›mlardan kaç›nmalar›nda yarar var-
d›r" uyar›s›nda bulundu. 

Uzlaflma sa¤lanacak  
Hükümet olarak esnaf ve
sanatkara çok önem 
verdiklerini belirten Sanayi
ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan yeni yasan›n tüm
dengeler göz önünde bulun-
durularak ç›kar›laca¤›n›
söyledi ve tasla¤›n düzen-
lenmesinde; esnaf ve
sanatkârlar, büyük mar-
ketler, tedarikçiler, üretici
sanayiciler ve tüketicileri
de dikkate ald›klar›n›
belirterek, "Haz›rl›¤›m›z›
yaparken, bütün taraflar›
bir araya getirip uzlaflma
sa¤layaca¤›z" dedi.

Bakan ayr›ca, 10 y›ld›r
yap›lamayan ‘Esnaf
fiuras›’n›n Baflbakan
Erdo¤an’›n kat›l›m›yla
gerçeklefltirilece¤i müjdesini
verdi.



Güncelden Gündeme Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

DÜNYASI

KASIM - ARALIK 20073333 4444

Birçok sektörde kullan›lan
bor, bu kez tar›mda etkinli-
¤ini ispatlad›. Bor , özellikle

bu¤dayda verimi yüzde 35 artt›rd›.
Birçok sektörde kullan›lan bor, bitkiler
için de gerekli mikrobesleyicilere sa-
hip. Bu nedenle borun azotlu gübreyle
birlikte kullan›lmas› gündemde. Bor
kullan›lan tar›msal ürünlerin dayan›kl›-
l›¤› art›yor, raf ömrü uzuyor. 

Tar›mda ‘Bor’la ilerleme
hedefi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan›
Hilmi Güler, tar›msal üretimde bor
kullan›m› konusunda baflar› sa¤lad›kla-
r›n› ve yap›lan saha araflt›rmalar›nda
yüzde 10-30 aras›nda verim art›fl› or-
taya ç›kt›¤›n› aç›klad›.

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ve
üniversitelerle çal›flmalar yürüttükleri-
ni belirten Güler, Mikro besleyici ola-
rak kullan›lan bor madeninin önemli

Bakan Güler, 'Bor Madeninin Tar›m Sektöründe Uygulanmas›n›n
Verim art›fl›na Katk›lar›' konusunda Eti Maden Genel Müdürü
Orhan Y›lmaz ve Ulusal Bor Araflt›rma Enstitüsü (BOREN) Bafl-
kan› Erk ‹nger ile bir bas›n toplant›s› düzenledi. 

Tar›ma ‘Bor’ bereketi geldi
Bor kullan›lan tar›msal ürünlerin dayan›kl›l›¤› art›yor, raf ömrü uzuyor

Enstitü Baflkanı
Erk ‹nger, 

Enerji ve Tabii
Kaynaklar

Bakanı Hilmi
Güler'e Ulusal
Bor Araflt›rma
Enstitüsü’nün

(BOREN)
hazırladı¤ı

projeyi anlat›yor.
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verim art›fl› gerçeklefltirildi¤ini belirtti.
Güler, üniversitelerin 2 y›ld›r yapt›¤›
çal›flmalara göre, pilot arazilerde mik-
ro besleyici olarak kullan›lan bor ile
bu¤dayda yüzde 35, fleker pancar›nda
yüzde 15, sar›msakta yüzde 22, yonca-
da yüzde 30, domateste yüzde 18, f›n-
d›kta yüzde 19 maksimum verim art›fl›
sa¤land›¤›n› bildirdi. Güler; pamuk,
zeytin, antepf›st›¤›, marul araflt›rmala-
r›n›n sonuçlar›n›n da de¤erlendirildi¤i-
ni kaydetti. 

Güler, "Rezerv olarak dünyan›n bi-
rincisi, piyasada ise ikinciydik ama
flimdi hem rezervde hem de piyasada
dünya birincisiyiz" dedi. Güler, "Bura-
da hassas ayar k›sm›na geçtik. Ürünle-
ri belli flekillerde detaylar›na inerek
daha etkin kullan›mlar›n› sa¤lamak
için, borun 

tar›mda kullan›lmas› için Ziraat
Fakülteleri ile yap›lan çal›flmalar› etüt
ettik" dedi. 

8 milyon ton ilave bu¤day
üretimi mümkün olabilecek 

Borun mikrobesleyici olarak tar›m-
sal ürünlerde kullan›ld›¤›n› belirten
Bakan Güler, 70 milyon ton kapasiteli
katma de¤eri yüksek endüstriyel ürün-
lerin üretilece¤i bir fabrika kurulaca-
¤›n› da bildirdi. Yeni ürünlerle bor pi-
yasas›n› ellerinde tutmak ve tar›msal
geliri art›rarak ekonomiye katk› sa¤la-
mak istediklerini belirten Güler, 8 mil-
yon ton ilave bu¤day üretiminin müm-
kün olabilece¤ini söyledi. 

Güler, "Özetle, bor madencili¤inden
uç ürünlere gidifl olan bor kimyasalla-
r›na geçmifl bulunuyoruz. Boru mikro-

besleyici olarak kullanarak verim art›-
fl› sa¤lan›yor. Ürünlerin raf ömrünün
uzamas› ile gelirlerde art›fl oluyor. Ça-
l›flmalar›m›z› hassas sahalara yönelte-
rek boru çok önemli bir element ola-
rak hayat›m›za dahil ediyoruz" dedi.

Güler ayr›ca, 1. Bor Uluslararas› Fu-
ar› düzenlenece¤ini ve dünyadaki ilgili
tüm firmalar›n bu fuara davet
edilece¤ini söyledi. 

Ulusal Bor Çal›fltay› Toplant›s›
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Türkiye Ege K›y›lar› ve
Yunanistan Ege Adalar› 8.
Ekonomi Zirvesi,

Yunanistan'›n Mora Yar›madas›'ndaki
Kalamata flehrinde yap›ld›. ‹zmir
Ticaret Odas› (‹ZTO) organizasyonunda
yap›lan zirvede 'Zeytin Yollar› Projesi'
protokolü imzaland›. ‹zmir Ticaret
Odas› Baflkan› Ekrem Demirtafl ile
Messina Ticaret ve Sanayi Odas›
Baflkan› Georgios Karabatos'un imzal-
ad›¤› protokol ve sonuç bildirgesi ile
2008'de düzenlenecek Kalamata-Pekin
zeytin yollar› haritas›na ‹zmir de
eklendi. Proje kapsam›nda 50 motosik-
letli 7-14 Temmuz 2008'de eski ‹peky-
olu üzerindeki 22 ülkede zeytin fidan›
dikecek. 

Zeytinya¤›nda iflbirli¤i
Toplant›da 'Ege Denizi'nde iki ülke

savafl uçaklar› uçmas›n' kampanyas› da
bafllat›ld›. Türk-Yunan Ticaret Odas›
Baflkan› Panogiotis Koutsikos, "Ege,
ay›ran bir deniz de¤il, birlefltiren bir
deniz olsun diyoruz. Her iki ülkenin
hava kuvvetlerine ayr›lan bütçe çok
büyük. Bu paray› afetlerde kullanabili-
riz" diyerek, sonuç bildirgesinde yer
almas›n› sa¤lad›. Ekrem Demirtafl,
zeytin ve zeytinya¤›n›n Yunanistan ile
iflbirli¤i yap›lacak ortak alanlar›n
bafl›nda geldi¤ini söyledi. Zeytin
Yollar› Projesi kapsam›nda dikilecek
her zeytin fidan›n›n iki halk›n

dostlu¤unu köklefltirece¤ini dile getiren
Demirtafl, iki ülkenin uluslararas›
zeytinya¤› sempozyumu düzenlemesini
de teklif etti. Türk-Yunan ticaret
hacminin 2,5 milyar dolar› aflt›¤›n›
kaydeden Demirtafl, "Bize 3 milyar
dolar yetmez, 5 hatta 10 milyar dolar
ticaret hedeflemeliyiz. Ayr›ca Yunan
firmalar›n› Türkiye'deki yap-ifllet-devret
projelerinde görmek istiyoruz." dedi. 

Zeytin ve zeytinya¤›n›n Akdeniz
ekonomileri için kilit noktas› oldu¤unu
belirten Messina Ticaret ve Sanayi
Odas› Baflkan› Georgios Karabatos,
zeytinya¤›n›n tüketiminin art›r›lmas›
için ortak tan›t›m çal›flmalar›
yap›lmas›n› istedi. Karabatos, "Türk ve
Yunan ifladamlar›n›n deste¤iyle zeytin
müzeleri ve imalathaneleri kuraca¤›z.
Ayn› zamanda bir kulüp kurmay› ve
fuarlar düzenlemeyi planl›yoruz.
Zeytin, iki halk›n ortak de¤eri olacak."
dedi. Koutsikos, "Art›k turistleri
kendimiz yönlendirelim. Paket turlar
yap›p Avrupal› turistlerin bir hafta
Türkiye'de, bir hafta Yunanistan'da
kalmas›n› sa¤layal›m." fleklinde
konufltu. 

Turizm Seyahat Acenteleri Birli¤i
Baflkan› Baflaran Ulusoy, iki ülkenin
turizmde iflbirli¤ini gelifltirmesi için
tarifeli uçak seferleri konulmas›n› iste-

di. Olimpic Havayollar› ile THY'nin
iflbirli¤i yapmas›n› öneren Ulusoy,
"Gelin ortak uçufl yollar› olufltural›m.
‹zmir'de aral›kta düzenlenecek turizm
fuar›na siz de kat›l›n. Bu fuar› bir y›l
‹zmir'de, ertesi y›l Yunanistan'da
düzenleyelim." dedi. 

Türk-Yunan Ekonomi
Zirvesi’nde al›nan kararlar
- “Ege'de savafl uçaklar› uçmas›n”
kampanyas› bafllat›lacak. 

- Zeytin Yollar› Projesi'ne ‹zmir'in
dahil edilmesi önerildi. 

- Türk-Yunan Bankas› çal›flmalar›
devam edecek. 

- ‹ki ülke gençlerinin e¤itimine destek
verilecek. 

- 9. zirvenin ‹zmir'de, 10.sunun Mora-
Arcadia'da yap›lmas› kararlaflt›r›ld›. 

- Ortak turizm fuarlar› düzenlenecek. 

- Uluslararas› tafl›mac›l›kta ortak
flirket kurulacak. 

- Güçlü bir turizm acentesi kurulacak. 

- Turizmde ortak paket haz›rlanacak. 

- ‹zmir-Pire feribot seferleri
bafllat›lmas› teklif edildi. 

- ‹zmir-Atina direkt uçufllar› yap›lmas›
istendi. 

- Vizenin kald›r›lmas› için giriflimde
bulunulacak. 

- Yenilenebilir enerjide iflbirli¤i gerçek-
lefltirilecek. 

Türkiye ile Yunanistan aras›nda imzalanan do¤algaz iletim hat-
t›n›n aç›l›fl›ndan sonra flimdi de zeytinya¤› hatt› oluflturulacak.
Mora Yar›madas›'nda yap›lan Türk-Yunan ekonomi zirvesinde,
iki ülke aras›nda zeytinya¤› dostluk köprüsü oluflturulmas› ka-
rarlaflt›r›ld›. 

Zeytin Yollar› Dostluk Köprüsü
Kalamata-Pekin Zeytin Yollar› Haritas›na ‹zmir’de eklendi
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Çevre kirlili¤i ve insan sa¤l›¤› aç›s›ndan büyük önem
tafl›yan tar›mda ilaç kullan›m›na yönelik 1957
y›l›nda ç›kar›lan Zirai Mücadele ve Karantina
Kanununun, ça¤a ve AB'ye uyumlu hale getirilmesi
için bafllat›lan çal›flmalar tamamland›.

AB’ye uyum için 50
y›ll›k yasa de¤ifliyor

Bakanlık, Zirai Mücadele ve
Karantina Kanunu'nun de¤ifl-
tirilmesi için 2005 y›l›ndan

itibaren çal›flma bafllatm›fl, haz›rlanan
taslak birkaç kez kamuoyunun görüflü-
ne aç›lm›flt›. 

Tar›msal üretimin art›r›lmas›na yö-
nelik olarak mevcut yasa ile tar›mda
zirai ilaç kullan›m› özendirilirken, flim-
di, çevre kirlili¤i ve insan sa¤l›¤›n›n
korunmas› amac›yla ilaç kullan›m›na
önemli s›n›rland›rmalar getirilecek.
Yanl›fl ve tavsiye d›fl› ilaç kullan›m›na
da ceza uygulanacak. 

“Bitki Sa¤l›¤› Kanunu” ad›yla ha-
z›rlanan taslak, bitki, bitkisel ürün ve
di¤er maddelerin, serbest bölgeler de
dahil olmak üzere, ithal, ihraç, yurt
içinde nakil ve transit geçiflleri, d›fl ve
iç karantina uygulamalar›, faydal› or-
ganizmalar, bitki koruma ürünleri ve
alet makinelerinin üretimi, imal, ithal,
ruhsat, sat›fl, denetim ve kullan›lmala-
r›, bitki ve bitkisel ürünlerin zararl› or-
ganizmalardan korunmalar›na yönelik
olarak yap›lan her türlü araflt›rma ve
uygulamalar› kaps›yor.

‹thalatta sertifika
zorunlulu¤u geliyor

Tasla¤a göre, ithal veya ihraç edi-
lecek bitki veya bitkisel ürünlerin bitki
sa¤l›k sertifikas› olmas› gerekiyor.
Kontrol veya analizler sonucu ithale
engel zararl› organizmalardan herhan-
gi birinin tespit edilmesi halinde, bitki,
bitkisel ürün ve di¤er maddelerin giri-
fline izin verilmeyecek.

Taslakla mevcut kanundaki süne ve
çekirge gibi salg›n yapabilen zararl›la-
r›n mücadelesinde ve sürek avlar›nda,
köyde yaflayan vatandafllara çal›flma
mecburiyeti getiren hükümler de kald›-
r›l›yor. Salg›n halinde ortaya ç›kan ge-
nifl alanlara yay›lma e¤ilimi gösteren
durumlarda, bakanl›k masraf› kendi

bütçesinden karfl›lamak kayd›yla mü-
cadele yapt›rabilecek. 

Fidan, fide, çelik, tohum, yumru,
so¤an gibi üretimde kullan›lmak üzere
her türlü bitki yetifltiricili¤ini ticari
maksatlarla yapacaklar; yetifltirme
yerlerini bitki sa¤l›¤› bak›m›ndan ba-
kanl›¤a muayene ettirecek, yetifltirme
müsaadesi alacak.

Korunmufl bölgeler
oluflturulacak

Bakanl›kça belirlenecek zararl› or-
ganizmalar yönünden temiz olan böl-
geleri bu zararl› organizmalar›n giri-
flinden korumak amac› ile “korunmufl
bölgeler” oluflturulacak. Bu bölgelere,
bakanl›kça belirlenen zararl› organiz-
malarla bulafl›k bitki ve bitkisel ürün-
ler sokulamayacak. 

Bütün zirai mücadele uygulamala-
r›, bakanl›kça haz›rlanacak Zirai Mü-
cadele Teknik Talimatlar›na uygun ola-

rak yap›lacak. Zararl› organizmalar-
dan hangisinin zorunlu mücadeleye ta-
bi olaca¤› bakanl›kça belirlenecek.

Topraklar›nda, bitkilerinde veya
bitki bulundurulan, ifllenen, pazarlanan
ifl yerlerinde, zorunlu mücadeleye tabi
zararl› organizma bulunanlar; bununla
ilgili mücadeleyi yapmazlarsa, devletin
bu mücadele için yapt›¤› masraf, 2 ka-
t› olarak ilgiliden tahsil edilecek.

Tasla¤a göre, bitki sa¤l›k sertifika-
s› ve kontrolleri ile ilgili hükümlere uy-
mayanlara, 10 bin YTL'den 20 bin
YTL'ye kadar idari para cezas› veril-
mesi öngörülüyor. Ülkeye sokulan veya
transit olarak geçirilen ürün yasaklan-
m›fl bir bitki ve bitkisel ürün ise 25 bin
YTL idari para cezas› verilecek, ayr›ca
ürünler imha edilecek. Tafl›yan araca
karantina tedbiri uygulanmak üzere el
konulacak ve masraflar› ilgilisinden
tahsil edilecek. 
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Lezzet ve do¤ru hizmetin
bulufltu¤u yer: 
Ertay G›da
“Lezzet do¤ru hizmet anlayıflı
ile bulufltu¤unda de¤erlidir”,

düflüncesi ile yola çıkan Ertay
Gıda, ‹stanbul-Haramidere’de
2000 yılında, yüksek çalıflma

kapasitesine sahip olan üretim
tesislerini faaliyete geçirmifltir.

Sektöre girdi¤i ilk andan itiba-
ren, rakipleri arasından sıyrı-
larak, önemli bir atılım yap-

mıfl ve bünyesinde çalıfltırdı¤ı uzman
kadrosu ile gıda sektörünün en önemli
markalarını tüketici ile buluflturmayı
kendine ilke edinmifltir.

Ertay Gıda’nın flu anda piyasaya
sundu¤u iki önemli markası bulunmak-
tadır. Ertay ARMELLA ve fiOKONUG‹
markaları; Kakaolu Fındık Kreması,
Krokantlı Fındık Ezmesi, Pralin, 2’si 1
Arada hem Sütlü Fındık Kreması hem
Kakaolu Fındık Kreması ve en son ola-
rak, Ertay Gıda’nın çok ses getiren
ürünü olan Helva Tadında Tahinli Kre-
ması, piyasada flu an aranılan en
önemli ürünlerdir.

Ürün yelpazesi
Ertay Gıda’nın ürün yelpazesi,

20’nin üzerinde de¤iflik ve lezzetli ürün
içermektedir. Tüketicinin ürün talebini
yeterli ve istenilen flekilde karflılayabil-
mek için çok çeflitli gramajlardaki pa-
ketlemeleri, alternatif olarak sunan Er-
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tay Gıda, arz-talep “Lezzet do¤ru hiz-
met anlayıflı ile bulufltu¤unda de¤erli-
dir”, düflüncesi ile yola çıkan Ertay Gı-
da, ‹stanbul-Haramidere’de 2000 yı-
lında, yüksek çalıflma kapasitesine sa-
hip olan üretim tesislerini faaliyete ge-
çirmifltir.

Sektöre girdi¤i ilk andan itibaren,
rakipleri arasından sıyrılarak, önemli
bir atılım yapmıfl ve bünyesinde ça-
lıfltırdı¤ı uzman kadrosu ile gıda
sektörünün en önemli
markalarını tüketici
ile buluflturmayı
kendine ilke edinmifl-
tir.

Ertay Gıda’nın flu
anda piyasaya sundu-
¤u iki önemli markası
bulunmaktadır. Ertay
ARMELLA ve fiOKO-
NUG‹ markaları; Ka-
kaolu Fındık Kreması,
Krokantlı Fındık Ezmesi, Pralin,
2’si 1 Arada hem Sütlü Fındık Krema-
sı hem Kakaolu Fındık Kreması ve en
son olarak, Ertay Gıda’nın çok ses ge-
tiren ürünü olan Helva Tadında Tahinli
Kreması, piyasada flu an aranılan en
önemli ürünlerdir.

Ertay Gıda’nın ürün yelpazesi,
20’nin üzerinde de¤iflik ve lezzetli ürün
içermektedir. Tüketicinin ürün talebini
yeterli ve istenilen flekilde karflılayabil-
mek için çok çeflitli gramajlardaki pa-
ketlemeleri, alternatif olarak sunan
Ertay Gıda, arz-talep prosedürünü en
iyi flekilde karflılamaya çalıflmaktadır.

Gıda üretimi yapabilmek, sektörde
en do¤ru yere gelebilmek ve en önemli-
si tüketiciye en hijyenik flartlarda üre-
tilmifl ve paketlenmifl ürünleri sunabil-
mek için Ertay Gıda, gıda üretimi için
gerekli olan tüm izinleri almıfltır.Ertay
Gıda, bu izinlerin gücü ve ıflı¤ıyla, tüm
üretimini gıda tüzü¤üne uygun olarak
yapmaktadır.Tüm üretim el de¤meden,
en hijyenik koflullarda yapılmakta ve
yaygın satıfl a¤ıyla tüketici ile bulufl-
maktadır.

Yerli ve yabanc› firmalara
“Private Label”

Her geçen gün, gıda sektörünün ih-
tiyaçları do¤rultusunda AR-GE çalıfl-
maları yaparak, yeni ürün üretimine
devam etmekte, aynı zamanda da yerli
ve yabancı firmalara PRIVATE LA-
BEL üretim yapmaktadır.

Ürün satıflının yapıldı¤ı her nokta-

da; kurdu¤u tat panel standlarında
ürünün kalitesini ve tadını denettirerek
gerekse katıldı¤ı yerel ve ulusal fuar-
larda kendini tanıtarak, her geçen gün
satıfl a¤ını geniflleterek, iç piyasada ye-
ni satıfl noktaları ile antlaflmaları im-
zalayarak, ihracata da a¤ırlık vererek,
Ertay Gıda, ERTAY ARMELLA ve

fiOKO-
NUG‹ markalarını

dünya çapında bilinen ürünler haline
getirecektir.

Gelecektede bu profesyonel ruh ve
hizmet anlayıflı ile ileri teknolojide ku-
rulmufl tesislerinde, üretim yapacak
olan Ertay Gıda, pazarda adını sıkça
andıracak ve sektörün en üst basamak-
larına hızla tırmanmaya devam ede-
cektir.rosedürünü en iyi flekilde karflı-
lamaya çalıflmaktadır.

Gıda üretimi yapabilmek, sektörde

en do¤ru yere gelebilmek ve en önemli-
si tüketiciye en hijyenik flartlarda üre-
tilmifl ve paketlenmifl ürünleri sunabil-
mek için Ertay Gıda, gıda üretimi için
gerekli olan tüm izinleri almıfltır.Ertay
Gıda, bu izinlerin gücü ve ıflı¤ıyla, tüm
üretimini gıda tüzü¤üne uygun olarak
yapmaktadır.Tüm üretim el de¤meden,
en hijyenik koflullarda yapılmakta ve

yaygın satıfl a¤ıyla tüketici ile bu-
luflmaktadır.

Her geçen gün, gı-
da sektörünün ihti-
yaçları do¤rultusun-
da AR-GE çalıfl-
maları yaparak,
yeni ürün üretimi-
ne devam etmek-
te, aynı zamanda
da yerli ve yaban-
cı firmalara PRI-
VATE LABEL üre-

tim yapmaktadır.

Her geçen gün sat›fl a¤›n›
geniflletiyor

Ürün satıflının yapıldı¤ı her nok-
tada; kurdu¤u tat panel standla-
rında ürünün kalitesini ve tadını

denettirerek gerekse katıldı¤ı yerel
ve ulusal fuarlarda kendini tanıtarak,
her geçen gün satıfl a¤ını geniflleterek,
iç piyasada yeni satıfl noktaları ile ant-
laflmaları imzalayarak, ihracata da
a¤ırlık vererek, Ertay Gıda, ERTAY
ARMELLA ve fiOKONUG‹ markaları-
nı dünya çapında bilinen ürünler haline
getirecektir.

Gelecektede bu profesyonel ruh ve
hizmet anlayıflı ile ileri teknolojide ku-
rulmufl tesislerinde, üretim yapacak
olan Ertay Gıda, pazarda adını sıkça
andıracak ve sektörün en üst basamak-
larına hızla tırmanmaya devam
edecektir.
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‹skenderun'da bulunan üretim
tesislerinde imal edilen ve Ege Böl-
gesi'nde toplam 517 noktaya dondu-
rulmufl olarak da¤›t›m› yap›lan Kü-
nefis künefeleri tüketicinin büyük
be¤enisini topluyor. 

Künefis Ege Bölge Distribütörü
Ditu G›da Genel Müdürü ‹smail Y›l-
d›z, Künefis'in oldukça özel flartlar-

da üretildi¤ini dile getirdi. Y›ld›z,
"Künefe son y›llarda oldukça s›k tü-
ketiliyor. Hatta art›k pizza satan
restoranlar bile mönülerinde küne-
feyi sunuyorlar. Biz de bu yöresel
lezzeti tüketiciye sa¤l›kl› flartlarda
ulaflt›rmak için gerekli tüm flartlar›
uyguluyoruz" dedi.

Avrupa’da en modern tesislerde üretilen Berker
Carmomil, biberon mamalar› ve ek besinleri ile bes-
lenme biliminin gelifltirdi¤i en yeni formülleri içeri-
yor.

Berker Carmomil’in içeri¤inde yer alan fonksiyo-
nel besinler, akut ve kronik hastal›klara karfl› koru-
yucu etki sa¤layarak, ba¤›fl›kl›k sistemini güçlendiren
nitelikler tafl›yor. Tüm Berker Carmomil serisinde bu-

lunan prebiotikler, lif etkileri ile kab›zl›¤› engelliyor ve faydal› bakterileri art›ra-
rak, güçlü bir ba¤›fl›kl›k sisteminin geliflimine yard›mc› oluyor. Nükleotidler, do-
¤um tart›lar› düflük olan bebeklerin büyümelerini de h›zland›r›yor. 

Künefede
marka:
Künefis

Yumuflac›k keklerin ve
lezzetli mi lezzetli krema-
lar›n eflsiz buluflmas›yla
ortaya ç›kan Dankek vaz-
geçilmez tatlar sunmaya
devam ediyor. Daha fazla
kek, daha fazla çikolata
ve Dankek Magma.

Tüketicilerine her zaman yeniyi ve
farkl›y› sunmay› hedefleyen Unilever’in
en büyük g›da markas› Knorr, “Bugün
Ne Piflirsem?” diye kara kara düflü-
nenlere, Knorr yemek harc› paketlerin-
deki tariflerle çok özel alternatifler su-
nuyor.

Knorr yemek harc› ailesinin yepye-
ni üyeleri ise; Hamburger Köfte Harc›,
Fesle¤enli Makarna Sosu ve Peynirli
Makarna Sosu. Knorr Hamburger
Köfte Harc›, hamburger severler ve
çocuklar için vazgeçilmez bir lezzet
sunuyor. 

Knorr farkl›
çözümler sunuyor

Dünya tah›l gevre¤i lideri Kellogg's
uzmanl›¤› ve Ülker güvencesi ile Türki-
ye'de yepyeni bir kategori do¤du. Türk
tüketicisine lezzetli bir seçenek sunan
Ülker Kellogg's, meyvelerin lezzeti ile
tah›l gevre¤inin hafifli¤ini birlefltiren
barlar› üretti. Ülker Kellogg's K-Bar,
sadece 90 kalorilik enerji de¤eri, viflneli
ve kay›s›l› & fleftalili iki çeflidiyle özel-
likle formuna özen gösterenlerin tercihi
olmay› hedefliyor. K-Bar'lar gerçek
meyve parçac›klar›ndan olufluyor.

‹yi göründü¤ünü
hissetmenin en
keyifli yolu!

Special K’n›n iki farkl›
lezzetiyle dengeli beslen-
mek, formda kalmak mümkün.
Üstelik vitaminler ve demirle
zenginlefltirilmifl; yüksek pro-
tein ve lif içeri¤i sayesinde
a¤›rl›k hissetmeden kendinizi
tok hissettiriyor.

Bebeklere en geliflmifl bilimsel
formül: Berker Carmomil

Ülker Kellogg’s K-Bar sadece 90 kalori
Türkiye'de bir ilk

Dankek ye keyfine keyif kat
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Türkiye'de ilk kez kuzu etinden so-
sis de yapt›klar›n› da belirten Apiko¤lu
Sat›fl ve Pazarlama Müdürü Ali A¤ca
flu bilgileri verdi:

"Tüketiciye yeni bir lezzet sunmak
amac›yla kuzu sosisi yapt›k. Halen da-
na, tavuk ve hindi etlerinden sosis ya-
p›l›yor. Biz de Türkiye'de ilk kez kuzu
etinden sosis yapt›k. Kuzu sosis, tad›m
testlerinde be¤enildi ve pazara sunul-
du. Böylece Türk sofras› yeni bir lezzet
kazand›."

En kal›n patates cipsi Max ile cips
dünyas›na yenilik getiren Ruffles, Sade
ve C›zzzgara (Biftek ve So¤an ) çeflit-
leriyle raflardaki yerini ald›. Ruffles
Max’›, Midi, Family ve Süper boyutla-
r›nda tüketmeye doyamayacaks›n›z.
Ruffles, yeni ürünü Max ile ‘En’lerin
Patates Cipsi’ oldu¤unu bir kez daha
kan›tl›yor. 

Lipton’dan yeni seri

Kuzu Sosis

Kaflmir Rüyas›, Lipton Do¤u Esin-
tisi ve Lipton Rus Earl Grey'den olu-
flan yeni seri, dünyan›n en uzun ve ka-
liteli siyah çay yapraklar› ile gerçek
meyve kar›fl›mlar›n›n ve tarç›n, gül
yapra¤› gibi özel lezzetlerin birbirine
efllik etti¤i s›ra d›fl› bir çay deneyimi
sunuyor. 

Aymar’dan Kanola Ya¤›
Türkiye’nin önde gelen zeytinya¤› ve

ayçiçe¤i ya¤› üreticilerinden Aymar, ya¤
sektöründe bir ilk imza at›yor. S›v›ya¤ sek-
töründe ulusal anlamda Kanola Ya¤›n› pa-
zara sunan ilk firma olan Aymar, Dünya’da
sa¤l›k ve flifa ya¤› olarak bilinen ve bu yön-
leriyle geliflmifl ülkelerin tercih etti¤i Kano-
la Ya¤› ile Türkiye’de hem sa¤l›kl› hem de
lezzetli sofralar›n vazgeçilmezi olacak.

Nutymax, fiölenin tad›na doyulmayacak f›nd›k kremal›
ç›t›r gofreti. “Lezzeti çok, flöhreti yok” slogan›yla tüketicilerle
buluflan Nutymax 26 gr ve 52 gr’l›k ambala-
jlarla sat›l›yor. 

fiölen’in, bir baflka yeni ürünü de f›n-
d›kl›, bademli, antep f›st›kl› ve kahve çe-
kirdekli çikolata drajeleri. Bitter çikolata
ile kapl› drajeler, 250 gr’l›k poflet ve çanta
ambalajlarda sat›fla sunuluyor. Türkiye’de
bir ilk olan “fiölen Draje Kutusu” ise 300
gr’l›k özel ambalajlar›nda, çikolata tutkun-
lar›n› bekliyor.

Dünyan›n en kocaman parçal›, en
sorumluluk sahibi ve en e¤lenceli don-
durmas› Ben & Jerry’s, ‹stanbul Le-
vent’te yer alan Cinebonus Kanyon’da
açt›¤› dondurma ma¤azas›yla Türki-
ye’ye merhaba dedi. Ben & Jerry’s’in
sat›fl noktas› ve ma¤aza çal›flmalar› y›l
boyunca devam edecek. Ben & Jerry’s
ilk etapta Türkiye’de 13 farkl› ürünü-
nü be¤eniye sunacak. 

Merhaba dedi

Nutymax; lezzeti çok flöhreti yok

Çok amaçl›
temizlik marka-
s› Dixi, tüketici araflt›rmalar› sonucun-
da gelifltirdi¤i yeni yüzey temizleyici
serisini piyasaya ç›kard›. Antibakteri-
yel etkili yüzey temizleyicisi olan yeni
Dixi, çamafl›r suyu gibi el y›pratm›yor,
derinlemesine temizlik sa¤l›yor. 24 sa-
at antibakteriyel etkiyi, yabangülü, la-
vanta&orkide, çam ve han›meli&yase-
min çiçe¤i olmak üzere 4 kokulu  al-
ternatifle sunuyor. 

Cappy, sa¤l›kl› ve dengeli beslen-
memize katk› sa¤layan ürünlerine flim-
di farkl› lezzetler su-
nan "Yeni Cappy
Aktif Yaflam" se-
risini ekliyor. Yeni
Cappy Aktif Yaflam
serisinde  Cappy Nar,
Ananas, Portakal,
Erik, Siyah Frenk
Üzümü ve Kar›fl›k
Meyve Nektar›
var. 1 litre Tetra
Pak ve 330 ml.
aseptik flifle-
lerde sunu-
luyor. 

Ruffles Max
flimdi daha kal›n
daha doyurucu

Dixi
ile

24 saat
etkili

temizlik

Cappy’den yeni
lezzetler
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Helal g›da konusunda dünyaya öncülük yapan Malez-
ya, Türkiye'de 'Dünya Helal G›da Forumu' düzenledi.
‹stanbul Crowne Plaza Otel'de gerçeklefltirilen forum-
da helal g›da sanayiinin geliflimi masaya yat›r›ld›.

Helal 
G›da 
‹stanbul’da
masaya
yat›r›ld›

Malezya'dan 4 uzman›n ko-
nuflmac› olarak kat›ld›¤›
toplant›ya, Diyanet ‹flle-

ri’nden Din ‹flleri Yüksek Kurulu Üyesi
fiükrü Özbu¤day, Tüketiciler Birli¤i
Baflkan› Bülent Deniz, Türk Standart-
lar› Enstitüsü Genel Sekreter Yrd. Tun-
ga Gökhun, konuflmac› olarak kat›ld›. 

Malezya Global Helal Merkezi üst
yöneticisi Muhammad Shukri  helal pa-
zar›n çok büyük bir pazar oldu¤unu,
Türkiye ile Malezya bu konuda ortak
çal›flma yürütülmesi gerekti¤ini söyledi. 

Malezya'da ilk helal sertifika siste-
mini kurduklar›n›, bunun yan› s›ra bir
banka ve finans kurumu oluflturduklar›-
n› anlatan Shukri, ''Dünyada 580 mil-
yar dolarl›k g›da piyasas› var. Türkiye
ile potansiyel iflbirli¤i alanlar› olufltura-
biliriz'' dedi. 

Türkiye'de ilk gündeme geldi¤i gün-
lerde tart›flma konusu olan ve ideolojik
zemine çekilen 'helal g›da sertifikas›'
ilk olarak 2004 y›l›nda Malezya'da ve-
rildi. Malezya'n›n ard›ndan uygulama
ABD, Avustralya, Belçika, Çin, Japon-
ya, Vietnam'›n da bulundu¤u 20'yi afl-
k›n ülkeye yay›ld›. Türkiye'de ise helal
g›da sertifikas› düzenleyen kurulufl bu-
lunmuyor. 

Dünyada h›zla geliflen helal g›da

pazar›na Müslüman olmayan ülkeler de
ilgi gösteriyor. Helal standard›n›n kap-
sam›na giren g›da ve di¤er ürünler
dünya genelinde 2,1 trilyon dolarl›k
büyüklü¤e ulaflt›. Helal g›da standard›,
sadece g›da ürünlerini de¤il; ‹slam di-
ninin öngördü¤ü usullere uygun haz›r-
lanmas› gereken g›dalar›n ve g›da ser-
visinin yap›ld›¤› yerlerin sahip olmas›
gereken özellikleri, ayr›ca paketleme,
tafl›ma, markalama, lojistik, seyahat,
otelcilik gibi hizmetler ile, eczac›l›k,
kozmetik, t›bbî cihazlar ve di¤er sa¤l›k
ürünlerine iliflkin özellikleri de kaps›-
yor.

Helal g›da koflullar›
Bir g›dan›n 'helal' olabilmesi için

özellikle flu üç koflulu tafl›mas› gereki-
yor:

1- ‹slami kurallara göre yasak ola-
rak de¤erlendirilen domuz eti, alkol gi-
bi herhangi bir fleyi içermemesi gereki-
yor. 

2- ‹slami kurallara göre yasak olan
unsurlardan ar›nd›r›lm›fl yerlerde, uy-
gun cihazlarda haz›rlanmas›, ifllenmesi,
tafl›nmas› ve depolanmas› zorunlulu¤u
bulunuyor. 

3- Bu iki unsuru tafl›mas› da yeterli
olmuyor. Helal g›dan›n bu iki özellikten

farkl› yollarla üretilen herhangi bir g›-
dayla, haz›rlama, iflleme, tafl›ma ve de-
polama aflamas›nda do¤rudan temas
etmemesi de gerekiyor. 

Bakan Ça¤layan:
‹lk ‘Helal G›da Sertifikas›’n›
2008’de verece¤iz

G›da üretiminde ‹slamî usullere uy-
gun davran›l›p davran›lmad›¤›n› göste-
ren 'helal g›da sertifikas›' için geri sa-
y›m bafllad›. Malezya'da bafllay›p ABD
ve Avrupa'da da yayg›nlaflan uygulama
önümüzdeki aylarda Türkiye'de yürürlü-
¤e girecek. 

Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan, ilk helal g›da belgesinin
2008'in ilk aylar›nda verilece¤ini söyle-
di. Helal g›da sertifikas›n›, Türk Stan-
dartlar› Enstitüsü (TSE) verecek. 

Ça¤layan, zamanlama olarak flu
bilgiyi verdi: "Söz konusu Türk standar-
d›n›n 2008 y›l›n›n ilk çeyre¤inde yay›n-
lanmas› ve belgelendirme çal›flmalar›na
da yine bu dönemde bafllanmas› plan-
lanmaktad›r." Ça¤layan, "Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤› TSE'nin helal belgelendir-
mesi uygulamalar›nda çok önemli bir
dan›flma makam› olacak, gerekti¤inde
teknik yard›m al›nacakt›r." cevab›n›
verdi. 
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Aral›k ay›nda Bali'de yap›la-
cak BM ‹klim De¤iflikli¤i
Konferans›'nda referans

belge olarak kullan›lacak yaklafl›k 20
sayfal›k raporda, iklim de¤iflikli¤inin
bilimsel sonuçlar›n›n "sorgulanamaz"
oldu¤u belirtildi.Uzmanlar, iklim de¤i-
flikli¤ine insan›n neden oldu¤unu da bir
kez daha vurgulad›. 

Raporda, son 100 y›lda s›cakl›¤›n
0,74 santigrat derece artmas›n›n bafll›-
ca sebebinin, sera etkisi yapan gazlar›n
sal›n›m› oldu¤u ifade edildi. Her 10
y›lda ›s›n›n yaklafl›k 0,2 santigrat dere-
ce artaca¤› tahmininde bulunan uz-
manlar, deniz seviyesinin de bu yüzy›l-
da 18 ile 59 santimetre aras›nda arta-
bilece¤i öngörüsünde bulundu.

Uzmanlar, iklim de¤iflikli¤inin fela-
kete yol açacak sonuçlar› hakk›nda
uyar›da da bulundu. Bu çerçevede hava
s›cakl›¤›n›n bu yüzy›lda 2 dereceden
fazla artmas› halinde canl› türlerinin

yüzde 20'sinin yok olabilece¤ini, yeter-
siz veya kötü beslenme nedeniyle mil-
yonlarca insan›n sa¤l›¤›n›n etkilenebi-
lece¤ini, s›cak hava dalgalar›ndan, ku-
rakl›ktan, yang›nlardan, f›rt›nalardan
ve sellerden dolay› ölüm ve hastal›kla-
r›n artabilece¤ini belirtti.

Küresel ›s›nmaya karfl› mücadelede
en önemli faktörün, sera etkisi yaratan
gazlar›n sal›n›m›n›n azalt›lmas› oldu¤u
bildirildi. 

BM Genel Sekreteri:
"Suçlu Yerine Çözüm" ve
"Derhal Birlikte Hareket"

Toplant›n›n kapan›fl konuflmas›n›
yapan BM Genel Sekreteri Ban Ki
Moon ,iklim de¤iflikli¤i ile mücadele
için, Uluslararas› kurulufllar› "suçlu ye-
rine çözüm" ve "derhal birlikte harekete
etmeye" ça¤›rarak, iklim de¤iflikli¤inin
etkilerinin "çok ciddi ve genel" oldu¤u-
nun alt›n› çizdi. ‹klim de¤iflikli¤inden
en fazla geliflmekte olan ülkelerin etki-
lenece¤i ve bu ülkelerin kalk›nmas›nda
geriye düflüfller olabilece¤i uyar›s›nda
bulundu. 

Bali'de yap›lacak toplant›da, 2009
sonuna kadar üye ülkelerin bir anlafl-
maya varmalar›n› sa¤layacak bir mü-
zakere takviminin oluflturulmas›n› ümit
etti¤ini söyleyen Ban Ki-mun, "somut
ve desteklenebilir bir siyasi eylem plan›
ile" IPCC'nin raporundaki büyük risk-
lerin engellenebilece¤ini söyledi.

Valencia'da yap›lan ve 130
ülkeden 450 uzman›n kat›ld›¤›
toplant›lar sonunda aç›klanan

raporda, küresel ›s›nman›n
önlenemez ve artan bir gerçek

oldu¤u vurguland›. 

Küresel Is›nma önlenemez
bir gerçek

Birleflmifl Milletler’in raporu:
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Ayr›ca hükümetin Do¤u ve
Güneydo¤u aç›l›m›na da
katk› sa¤layacak 'K›rsal

Kalk›nma Genel Müdürlü¤ü' yeni bir
birim olarak kuruluyor. Bu çerçevede
Ziraat ‹flleri Genel Müdürlü¤ü'nün gö-
rev alan›nda 'Bitkisel üretimi gelifltir-
mek, bitkisel ekipman üretimi, tar›m
arazilerini korumak, ›slah etmek, çay›r
ve meralarla ilgili düzenlemeleri yap-
mak, bitki koruma düzenlemelerinde
bulunmak, bitkisel hastal›klarla müca-
dele etmek, karantina ilkelerini tespit
etmek' yer al›yor. Yine G›da ve Veteri-
ner Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü, 'G›da
güvenli¤i ve güvencesini sa¤lamak, ge-
rekli tedbirleri almak' fleklinde yap›lan-
d›r›l›yor.

K›rsal Kalk›nma Genel Müdürlü¤ü
ise Avrupa Biri¤i K›rsal Kalk›nma Ma-
li Yard›m Program›'n›n yönetim otori-
tesi olarak Bakanl›kça verilen görev-

leri yürütmek, arazi kullan›m planla-
mas› yapmak, tar›msal su kaynaklar›-
n›n verimli kullan›lmas›n› sa¤lamak,
toprak ve su kaynaklar›n› kontrol et-
mek, kurakl›k ve çölleflmeyle mücade-
lede bulunmak, köy yerleflim alanlar›n›
düzenlemek ve köy yenileme çal›flmala-
r›n› yapmak, arazilerin yeniden düzen-
lenmesi' fleklinde yeniden yap›land›r›l›-
yor.

Teflkilatlanmada
AB’ye uyum

Yeni yap›lanmada Teftifl Kurulu
Baflkanl›¤› oldu¤u gibi kalacak. Tar›m
ve Köyiflleri Bakanl›¤›'nda halen
Avrupa Birl¤i uyumu çerçevesinde g›da
kontrol, k›rsal kalk›nma, veterinerlik,
bitki sa¤l›¤›, yatay düzenlemeler ve ba-
l›kç›l›k çal›flma gruplar› çal›flmalar›n›
yürütüyor. 

AB üyelik sürecinde en önemli ve Türkiye'nin en
eksik oldu¤u konular›n bafl›nda gelen tar›mda
yeni bir dönemin kap›s› aralan›yor. Bir yandan
tar›mdaki bafll›klarda uyum sa¤lama çal›flmala-

r› sürerken, Bakanl›¤›n ismi de Tar›m ve G›da
Bakanl›¤› olarak de¤ifltirilecek. Bu konudaki
düzenlemenin en geç y›lbafl›ndan sonra olaca¤›
belirtiliyor. 

Tar›m ve G›da Bakanl›¤› geliyor

Tar›m ve Köyiflleri Bakan› Mehdi Eker
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Bat› Karadeniz’deki f›nd›k
ekim alanlar› s›n›rland›r›ls›n

Atatürk Üniversitesi'nden
Yrd. Doç. Dr. Ünal Özde-
mir, özellikle Bat› Kara-

deniz'de f›nd›k dikim alanlar›n›n s›n›r-
land›r›lmas› gerekti¤ini savundu. Özde-
mir, f›nd›k dikimi yap›lan verimli ta-
ban arazilerinde baflka alternatif ürün-
ler yetifltirilebilece¤ine vurgu yapt›.

Türkiye, f›nd›k üretiminde Dünya'da
söz sahibi ülke durumunda. Yo¤un ola-
rak Karadeniz Bölgesi'nde yetifltirilen
f›nd›¤›n tar›m› tam 34 ilde yap›l›yor. 

Ekonomik olarak yaklafl›k 400 bin
aile 600 bin hektar› bulan alanda f›n-
d›k üretimi gerçeklefltiriyor. ‹lk olarak
Giresun'da bafllayan f›nd›k tar›m› Trab-
zon ve Ordu'ya, daha sonra da Samsun
ve Rize'ye do¤ru yay›ld›. 

Do¤u Karadeniz Bölgesi'nden 20.
yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren özellikle
Akçakoca, Ere¤li ve Sakarya'ya göçle
giden bölge insan›, f›nd›¤› da gittikleri
yerlere götürdü. 

F›nd›k dikim alanlar›
30 y›lda iki kat artt›

Türkiye'deki f›nd›k dikim alanlar›
1975 ile 2005 y›llar› aras›nda, ortala-
ma 368 bin hektardan 600 bin hektara
ç›kt›. Son 30 y›l içerisinde ise üretim
alanlar› yüzde 50 civar›nda artt›. Bu
art›fl›n yüzde 68'i Ordu, yüzde 1.1'i Gi-
resun ve yüzde 24'ü Trabzon'da olur-
ken, Düzce Akçakoca'da ise art›fl yüzde
86'lar› buldu. 

Yrd. Doç. Dr. Ünal Özdemir, f›nd›k
alanlar›na yönelik yapt›klar› araflt›r-
malar› aç›klad›. Anavatan› Do¤u Kara-
deniz k›y›lar› olan f›nd›¤›n Bat› Kara-
deniz'deki serüveninin yeni oldu¤unu
belirten Özdemir, Türkiye f›nd›k saha-
lar›n›n yüzde 19, üretiminin ise yüzde
22'sinin Bat› Karadeniz'den (Akçakoca
üretim sahas›n›n tamam› hariç) sa¤-
land›¤›n› söyledi. 

Özdemir, f›nd›¤›n Bat› Karade-
niz'de özellikle 1950'lerden bu yana

üretim sahas› ve miktarlar›n›n afl›r›
artmas›nda etkili olan faktörlerin ba-
fl›nda, göçle gelen insanlar›n f›nd›k ko-
nusundaki deneyimleri ve verimli üre-
tim alanlar›n›n geldi¤ini kaydetti. 

Özdemir, flöyle devam etti: "Biz de
Bat› Karadeniz'deki f›nd›k tar›m alan-
lar›n›n s›n›rland›r›lmas›n› bu yüzden
öngörüyoruz. Çünkü, buralarda verimli
taban arazilerinin büyük bir k›sm› f›n-
d›k bahçelerine ayr›lm›fl durumda. Hal-
buki buralarda di¤er alternatif tar›m
ürünleri yetifltirilebilirdi. Nitekim Düz-
ce Ovas›'n›n birinci, ikinci ve üçüncü
derece arazilerinin yüzde 78, Ere¤-
li'nin tar›m arazilerinin ise yüzde 40'›
f›nd›k bahçelerine ayr›lm›fl. Bizim iddi-
am›z, bu tür yerlere f›nd›k bahçelerinin
kurulmamas›. Çünkü Türkiye'de f›nd›k
arazileri ve üretimimiz giderek art-
maktad›r." 

Bat› Karadeniz'de Do¤u Karade-
niz'deki tar›m alanlar›na oranla daha
fazla verim al›nd›¤›n› söyleyen Özde-
mir, Giresun, Ordu ve Trabzon'da dö-
nümüne ortalama 100 kilogram f›nd›k
al›n›rken, Bolu, Sakarya, Zonguldak

ve Bart›n'daki bu oran ortalama 135
kilogram civar›nda oldu¤unu ifade etti. 

“S›n›rland›rma getirilmeli”
F›nd›k bahçelerinin art›fl›n›n sektör

için önemli bir sorun oldu¤unu belirten
Özdemir, "Buna ba¤l› olarak artan üre-
timin hem iç piyasalar› hem de ihraca-
t› zorlad›¤›n› düflünüyoruz. Nitekim
y›ll›k üretimimizin yüzde 20'si arz faz-
las›n› oluflturmaktad›r. Piyasada al›c›
bulamayan bu arz fazlas› F‹SKOB‹R-
L‹K taraf›nd›n toplanmakta ve sonuçta
maliyet artmaktad›r. Bu yüzden f›nd›k
üretiminin özellikle Bat› Karadeniz'de
disipline edilmesi gerekti¤ini düflünü-
yorum. Çünkü Bat› Karadeniz'deki ve-
rimli taban arazilerinde f›nd›¤›n yerini
alabilecek baflka ürünler getirebiliriz.
Nitekim Ere¤li'de bunun çal›flmas› ya-
p›ld› ve kivi üretildi. Umar›m bu üre-
tim baflar›l› olur ve böylece verimli ta-
ban arazilerinde f›nd›k kalk›p yerine
di¤er alternatif ürünler getirebiliriz.
Bu flekilde yavafl yavafl üretim fazlam›-
z›n da ortadan kalkaca¤›n› düflünü-
yorum." dedi. 

Atatürk Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Ünal Özdemir:
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Türkiye
dünyan›n en büyük
tedarikçilerinden
ama...

Markal› ürün sahibi
olmamas›n›n s›k›nt›s›n›
yafl›yor. Dünyada üretilen
zeytinya¤› miktar› 2,8
milyon tona ulafl›rken,
tüketim talebi karfl›lana-
m›yor. 

Bu durumda ilk üç
zeytin üreticisi ülke ko-
numundaki ‹spanya, ‹tal-
ya ve Yunanistan'›n pa-
zardaki pay› artarken,
dördüncü durumdaki Tür-
kiye yerinde say›yor. 

Sektörün sorunlar›
masaya yat›r›ld› 

Ayval›k Ticaret Odas›
taraf›ndan bu y›l üçüncü-
sü düzenlenen hasat gün-
leri kapsam›nda zeytinya-
¤› sektörünün durumu
masaya yat›r›ld›. Sa¤l›kl›
ve do¤al bir besin kayna-
¤› oldu¤u için dünyada
kullan›m› giderek yayg›n-
laflan zeytinya¤›, bu alan-
da önemli potansiyele sa-

Marka 
ç›karamazsa 

Türkiye
zeytinya¤›nda

f›rsat› kaç›racak

Marka 
ç›karamazsa 

Türkiye
zeytinya¤›nda

f›rsat› kaç›racak

Turquality’ye baflvuran yok
Çeflitli sektörlerden 44 marka Turquality desteklerinden

yararlan›rken marka olmak isteyen ya da markas›n› uluslara-
ras› alanda güçlendirmek isteyen zeytinya¤c›lar›n ilgisizli¤i

flafl›rt›yor.
Zeytinya¤›nda en büyük hedefini

markal› ihracat yapmak olarak belir-
leyen Türkiye, flubatta bu ürünü Tur-
quality Program›'na ald›. Ancak bugü-
ne kadar hiç bir zeytinya¤› markas›,
yurtd›fl›nda marka tan›t›m maliyetleri-
nin tamamen karfl›land›¤› bu program-
dan faydalanmak için baflvurmad›. 

D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› ‹hracat
Genel Müdürlü¤ü Daire Baflkan› Mus-
tafa Sever, markalaflma çal›flmalar›na
destek vermek için zeytinya¤›n›n da

Turquality destek program›na al›n-
d›¤›n› hat›rlatarak, "Markalara

finansal deste¤in yan›nda e¤i-
tim ve stratejik dan›flmanl›k
da veriliyor. Bu konuda be-
lirlenen kriterleri tutturan
firmalar bize baflvurarak
destek program›ndan fayda-
lanabilir. Ancak halihaz›rda
zeytinya¤› sektöründen her-
hangi bir firma bu destekten
yararlanmamaktad›r" dedi.

hip Türkiye'ye büyük
imkanlar sunuyor.
Ancak f›rsatlardan
yararlanmak 'mar-
kal› ürünlere sahip
olmakla mümkün.
Bu noktaya dikkat
çeken Zeytin ve
Zeytinya¤› Tan›t›m
Grubu Baflkan›
Mustafa Sever,
"E¤er markal› ihra-
cat›m›z› gelifltire-
mezsek 8 y›l içinde
zeytinler a¤açta ka-
lacak." uyar›s›nda
bulundu. Ayn› za-
manda D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤› Tar›m
Ürünleri Dairesi
baflkan› olan Sever,
sektörde markal›
ürünlere ilginin gi-
derek artt›¤›n› söy-
ledi. 
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Profilo Al›flverifl Merkezi zi-
yaretçileri aras›nda gerçek-
lefltirilen anket, Türk halk›-

n›n tavuk etine yöneldi¤ini ortaya koy-
du. Kufl gribi sonras›nda, halk›n mar-
kal› tavu¤a yöneldi¤ini ve ambalajl›

ürün almay› tercih etti¤ini ortaya ç›kt›. 
fieker Piliç'in kamuoyunun beyaz et

tüketim al›flkanl›klar›n› izlemek ama-
c›yla yapt›¤› ankete kat›lanlar›n yüzde
66's› piliç etini marketlerden ald›¤›n›
söylerken, kat›l›mc›lar›n yüzde 25'i ka-

saplardan, yüzde 7'lik bölümü de her
iki da¤›t›m kanal›ndan da piliç eti ald›-
¤›n› vurgulad›.

Ankete kat›lanlar›n yüzde 83'ü piliç
eti al›rken son kullanma tarihine dik-
kat etti¤ini vurgularken, yüzde 59'u
al›m tercihinde markan›n etkili oldu¤u-
nu ifade etti. Kat›l›mc›lar›n yüzde 58'i
marka tercihini belirtmedi. 

Rakamlarla Türkiye’de
tavuk tüketimi

Anket tüketicilerin bütün tavuk ye-
rine parça tavuk tercih etti¤ini de or-
taya koydu. Kat›l›mc›lar›n›n yüzde 48'i
tavuk eti sat›n al›rken tercihini
"but"tan yana kulland›¤›n› belirtirken,
yüzde 45'lik bir bölüm "gö¤üs" eti sat›n
ald›¤›n› söyledi. Anket kat›l›mc›lar›n›n
yüzde 42'lik bölümü "kanat" etini tercih
etti¤ini vurgularken, yüzde 25'lik bir
bölüm de "bütün tavuk" ald›¤›n› ifade
etti. 

Son y›llarda sektörde en fazla yat›-
r›m yap›lan alanlardan biri olan ileri
ifllenmifl ürünlerde ise tüketicilerin ilk
tercihinin "flinitzel" oldu¤u görüldü. An-
kete kat›lanlar›n yüzde 27'lik bölümü
ileri ifllenmifl ürünler aras›nda "flinit-
zel"i tercih etti¤ini belirtirken, yüzde
22'lik bölüm de "nugget" ald›¤›n› ifade
etti. 

Türk halk› haftada 3 gün
tavuk yiyor

Ticaretin
kurallar›
de¤ifliyor

Her flirkete internet sitesi
açma zorunlulu¤unun ge-
tirilmesiyle fleffafl›¤›n ar-

t›r›lmas›, yeni Türk Ticaret Kanunu Ta-
sar›s›'n›n hedeflerinden biri. 

Yeni kanun ifl yapma biçimlerini
kökten de¤ifltiriyor. fiirketler art›k "el
nizam göz karar" ile de¤il, yönetim
planlamas› ve iyi yönetiflim ilkeleriyle
yönetilecek. 

Tam 50 y›l sonra Türk Ticaret Ka-
nunu de¤ifliyor. Ad› 'Ticaret' ama eko-
nominin bütün alanlar›n›, bütün sektör-
lerini, k›saca bütün flirketlerin temel
kanunu oluflturuluyor. Bu yönüyle bildi-
¤imiz klasik ticaret sektörünün de¤il,
tüm ifl dünyas›n›n ifl yapma biçimini,
oyunun kurallar›n› de¤ifltiriyor. Geçen
y›l Meclis'in gündemine gelmiflti. Araya
seçim girdi. fiimdi yeniden gündeme
geldi. Bütçeden sonra görüflülmesi bek-
leniyor ve yeni y›l›n ilk çeyre¤inde ka-
nunlaflaca¤› tahmin ediliyor. Kanun de-
¤iflikli¤ini haz›rlayan Türk Ticaret Ka-
nunu Tasar›s› Komisyon Baflkan› Prof.
Dr. Ünal Tekinalp, "el nizam göz karar"
diye tan›mlanacak flirket yönetiminden

kurall› iyi yönetime yani 'corporate go-
vernance' geçmek, bu yolla flirketlerin
rekabet gücünü art›rmay› amaçl›yoruz.
Hatta yeni Türk Ticaret Kanunu, ban-
kalar›n flirketlere kredi vermesini dü-
zenleyen Basel-2 kriterlerini de aynen
alm›fl. fiirketler art›k daha fleffaf, daha
kurall› çal›flacak. Çal›flmayana ise tas-
fiye var.  

Komisyon Baflkan›
Prof. Dr. Ünal Tekinalp:

“Kanun tasar›s›n›n temel
felsefesi corporate governance yani
kurumsal yönetime uygun yönetimi
sa¤lamak. Anadolu tabiriyle ‘el nizam
göz karar’ yerine yaz›l› kurallara
göre iflleyen bir yönetim anlay›fl›n›
hâkim k›lmak. Fakat bu hükümler
kâ¤›t üzerinde kal›rsa ki kalabilir,
o zaman Ticaret Kanunu düflünülen
düzenlemeyi gerekti¤i gibi yerine
getirememifl olacakt›r. Benim ürkün-
tülerimden biri de bu. Bu felsefe
kanunla koyulabilir ama kanun
zoruyla uygulanamaz. Bu felsefenin
anlat›lmas› icap eder”.
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2007 y›l› içerisinde baflta kü-
resel ›s›nma olmak üzere çe-
flitli nedenlerden dolay› ar›

ölümlerinin yafland›¤›n› hat›rlatan De-
mir, baz› bal firmalar›n›n, piyasada
bal bulamad›klar› bahanesiyle Çin'den
bal ithalat›n›n önünü açmak için Ta-
r›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› nezlinde gi-
riflimlerde bulunduklar› bilgisini ald›k-
lar›n›, bunun önüne geçmek için mer-
kez birli¤in bakanl›k nezdinde çal›flma
bafllatt›¤›n› söyledi.

F›rsatç›lar kilosu 3 Dolar’a
bal ithal ediyor

Baz› firmalarca Çin'den kilogram›
3 dolara kadar düflen insan sa¤l›¤› aç›-
s›ndan son derece tehlike arz eden bal-

lar›n ithal edilerek
Türk halk›na yedi-
rilmek istendi¤ini
öne süren Demir, "Ar› ölümleri nede-
niyle her zaman oldu¤u gibi yine f›rsat
biliciler ve kolay para kazan›c›lar he-
men harekete geçip, 'Türkiye'de bal
bitmifltir, tesislerimiz durma noktas›na
gelmifltir' gibi bahanelerle Çin'den bal
ithalat› için Tar›m ve Köyiflleri Bakan-
l›¤› nezlinde giriflimlerde bulunuyorlar.
Ancak konunun alt›ndaki as›l gerçek
bu de¤ildir. As›l gerçek, ar› ölümleriy-
le ilgili Çin'in ilaç denemeleri yüzün-
den elinde kalan ve Avrupa'n›n almad›-
¤› kilogram› 3 dolara kadar düflen ka-
l›nt›l› ballar› Türk halk›na yedirmektir"
dedi.

150 bin aile ma¤dur olur
‹ddia edildi¤inin aksine üreticilerin

elinde yeterli miktarda bal oldu¤unu
aç›klayan Demir, bal ithalat›na izin
verilmesi durumunda ar›c›l›kla geçinen
150 bin ailenin ma¤dur olaca¤›na dik-
kat çekti. Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›-
¤›'na bal ithalat›na izin verilmemesini
talep ettiklerini vurgulayan Demir de-
vam›nda flunlar› söyledi "Avrupa'n›n
bal ihtiyac›n› tek bafl›na karfl›layabile-
cek güçte bal üreten Türkiye'de, ar›c›-
n›n sorunlar›n›n çözümlenmeden itha-
lat kolayl›¤› sa¤lanmas› ar›c›n›n kal-
bine kurflun s›kmakt›r" 

Bal›kesir Ar›c›lar Birli¤i Baflkan› ‹rfan Demir,
baz› firmalarca Çin'den kilogram› 3 dolara kadar
düflen ve insan sa¤l›¤› aç›s›ndan son derece tehli-
ke arz eden ballar› ithal edilerek Türk halk›na
yedirmek istedi¤ini öne sürdü. 

Ucuz Çin bal› sa¤l›¤›
tehdit ediyor

Yeterli ve dengeli enerji ve besin
ö¤elerini tüketmeyen çocuk ve adöle-
sanlarda büyüme gerili¤i, demir eksik-
li¤i, anemisi, enfeksiyonlara e¤ilim,
okul baflar›s›nda azalma ve psikososyal
sorunlar görülebiliyor.

Çocukluk yafllar›nda hatal› beslen-
mekten kaynaklanan büyüme ve gelifl-
me bozukluklar›n›n eriflkin dönemde
osteoporoz, kalp damar hastal›klar› ve
baz› kanser gibi kronik hastal›klarla
iliflkisi bulunuyor.

Beslenme al›flkanl›klar› küçük yafl-
larda gelifliyor. Okullar, beslenme e¤iti-
minin ve uygulamas›n›n birlikte yap›la-
bilece¤i en önemli kurumlard›r. Bireye
böyle bir e¤itimle do¤ru beslenme bilgi
ve becerisi kazand›r›ld›¤›nda sa¤l›k ve
beslenme konusunda do¤ru seçimleri

yapabilecek davran›fl kazanabilir.
Yaflam›n erken y›llar›nda çocukla-

r›n ilk sosyal ve e¤itim çevresi olarak
ad›m att›klar› oyun gruplar›; krefller,
yuvalar ilk ve orta ö¤retim kurumlar›
ile birlikte ebeveynler ve bak›c›lar›n bu
aç›dan önemli katk›s› bulunuyor.

Okulda beslenme e¤itiminin amac›-
na ulaflabilmesi için e¤iticilerin beslen-
me ve sa¤l›k konusunda do¤ru, kesin,
tart›flma yaratmayacak, güncel beslen-
me önerilerini içeren bilgilere sahip ol-
malar› gerekiyor.

Okulda uygulanan beslenme progra-
m› verilen sa¤l›kl› beslenme mesajlar›y-
la çeliflki yaratmamas› gerekiyor.

Çocuklar›n e¤itimde aktif kat›l›mla-
r› sa¤lanmal› ö¤rendiklerinin uygula-
mas›n› yapmalar›na imkan verilmelidir.

Yeterli beslenmeyen çocuklar›
ileride tehlikeler bekliyor



Bir yafl›ndan önce
bebe¤inize vermekten
kaç›nman›z gereken
yiyecekler

Alerjiye yol açmas›, fazla asitli ol-
mas›, sindiriminin zor olmas› veya ne-
fes borusunu t›kama tehlikesi nedeniyle
baz› yiyeceklerin bir yafl›ndan küçük
bebeklere verilmesi sak›ncal› olabiliyor. 

fieker ve flekerli g›dalar
Bebe¤in geliflen sindirim sisteminin

flekeri sindirmesi zordur. Ayr›ca bafltan
itibaren çikolata, fleker, kurabiye gibi
tatl› yiyeceklerden uzak durursan›z, ile-

ride de çocu¤unuz bunlar› daha az ta-
lep edecektir.

Tuz ve tuzlu g›dalar
Tuzun fazlas› bebe¤in böbreklerine

zarar verir ve bebeklerin do¤ufltan tuz-
lu yiyeceklere yönelik bir e¤ilimi yok-
tur. Bu nedenle yemeklerine tuz ekle-
meyin ve tuzlu krakerler ya da patates
k›zartmas› gibi yiyeceklerden uzak du-
run.

Yumurta
Besin de¤eri çok yüksek bir

yiyecek olmas›na ra¤men alerjen özelli-
¤inin fazla olmas› nedeniyle özellikle
g›da alerjisi öyküsü olan ailelerin 1 ya-
fl›na kadar beklemesi en do¤rusudur.
Özellikle yumurta beyaz›n›n alerjen
özelli¤i yüksektir. Doktorunuzun da
tavsiye etmesi durumunda sadece sar›-
s›n› yafl›ndan birkaç ay önce verebilirsi-
niz.

‹nek sütü
‹nek sütü bebeklerin gereksinim

duydu¤u besin maddelerini do¤ru oran-
da içermez. Ayr›ca ba¤›rsak içi k›lcal
damarlarda ince kanamalara yol aça-
rak kans›zl›¤a neden olabilece¤i de dü-
flünülüyor. Bu nedenle inek sütüne geç-
mek için bebe¤inizin 1 yafl›n› doldur-
mas›n› beklemeniz gerekiyor.

Bal
Bal 1 yafl›ndan küçük bebeklerde

botulizm ad› verilen ve ölüme dahi ne-
den olabilen bir tür g›da zehirlen-
mesine yol aç›yor.
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Bebe¤i kat› g›dalarla tan›flt›r-
mak her anne-baba için unu-
tulmaz bir dönüm noktas›d›r.
Ancak kat› g›dalara geçiflte
aceleci davranmaman›z ve be-
be¤inizin sa¤l›¤› için ilk y›lda
baz› yiyeceklerden uzak dur-
man›z gerekiyor.

Özellikle
k›fl aylar›nda s›k görülen gribal enfek-
siyonlar›n, so¤uk alg›nl›¤› ile kar›flt›r›l-
mamas› istendi. 

Çanakkale ‹l Sa¤l›k Müdürü Dr. ‹l-
han Güney, gripin influenza ad› verilen
bir virüs taraf›ndan oluflturulan, ani
olarak 39 santigrat derece üzerinde
atefl, fliddetli kas ve eklem a¤r›lar›,
halsizlik, bitkinlik, titreme, bafl a¤r›s›
ve kuru öksürük gibi belirtilerle baflla-
yan enfeksiyon hastal›¤›d›r. 

So¤uk alg›nl›¤› ise; atefl, hafif k›r-
g›nl›k, burun ak›nt›s›, hapfl›rma gibi
belirtilerle kendini gösteren, halsizli¤e
yol açmad›¤› için yatak istirahati ge-
rektirmeyen bir hastal›kt›r ve grip ile
kesinlikle kar›flt›r›lmamal›d›r" dedi.

Gribin çok kolay ve h›zl› bulaflt›¤›n›
anlatan Güney, "Grip, öksürük ve hap-
fl›r›klar ile etrafa saç›lan damlac›klar›-
n›n hava yolu ile bulaflmas›, hasta kifli-
ler ile direkt temas edilmesi ve hasta
kiflilerin a¤›z-burun ak›nt›lar› ile temas
etmifl eflyalar yoluyla bulaflmaktad›r.
Gripten korunman›n bafll›ca yolu ise
vücut direncinin düflmesini engellemek-
ten geçer. Bu bak›mdan mevsime uy-
gun giyinmeli, bol sulu g›dalar, taze
sebze ve meyve tüketilmelidir. Hasta-
lar ile yak›n temastan, ortak eflya kul-
lanmaktan kaç›n›lmal›d›r" fleklinde ko-
nufltu.

Stres grip ba¤lant›s›
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) T›p Fa-

kültesi Kulak Burun Bo¤az Ana Bilim
Dal› Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Barlas
Aydo¤an, mevsimsel dönüfl nedeniyle
artan gribal vakalardan korunmak için
vücudu yorgun düflüren stresten uzak
durulmas› gerekti¤ini bildirdi.

Doç. Dr. Barlas Aydo¤an, yaklaflan

k›fl aylar› öncesi gece ve gündüz ara-
s›ndaki ›s› farklar› nedeniyle solunum
yolu ve gribal enfeksiyon flikayetlerinde
önemli oranda art›fl yafland›¤›n› söyle-
di. 

Özellikle bu aylarda vücudun ›s›
oran›n›n iyi ayarlanmas› ve k›yafet se-
çimine özen gösterilmesi gerekti¤ini
ifade eden Aydo¤an, vücut direncini
art›r›c› g›da maddelerinin ise daha faz-
la tüketilmesi gerekti¤ini belirtti.

Vücut direncini düflürücü her türlü
etkenin gribal enfeksiyonlar› tetikledi-
¤ini anlatan Aydo¤an, kiflinin yaflam›n›
olumsuz etkileyen stresin de hastal›¤›n
ortaya ç›kmas›nda etkili oldu¤unu kay-
detti.

Stres yaratan ortamlar›n vücudun
savunma sistemini etkileyece¤ini ve di-
rencini düflürece¤ine iflaret eden Aydo-
¤an, “Mevsim dönüflü nedeniyle artan
gribal vakalardan korunmak için vücu-
du yorgun düflüren stresten uzak durul-
mas› gerekir” dedi.

Stres gribe zemin haz›rl›yor

Bebeklerin beslenmelerine dikkat
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Türkiye’de
bir ilk:
Vending
Expo Fuar› 

‹stanbul Bakkallar Odas› Baflkan› ‹smail Keskin
fuarda kurulan standlar› ziyaret ederek bilgi ald›.

Medya Fors Fuarc›l›k, O‹D (Türkiye Otomat ‹flletmecileri Derne¤i) ve Expochannel TV iflbirli¤i ile
Türkiye’de ilk kez, 13-16 Aral›k 2007 tarihinde ‹stanbul CNR Fuar Merkezi’nde “Vending Expo
Otomat Makinalar› ve Otomat Ürünleri Tedarikçileri Bayilik Gelifltirme Fuar›” aç›ld›. 



Fuarlar...‘Bakkal›m’ hep varolacak

DÜNYASI

KASIM - ARALIK 2007 5555 1111

Fuar Takvimi
Önümüzdeki dönem

‹stanbul’da gerçeklefltirilecek
fuarlardan baz›lar›:

n Furniture Türkiye
Mobilya Aksesuarları
‹htisas Fuarı
Fuar Alanı: ‹stanbul Fuar
Merkezi / Yeflilköy
10-01-2008 - 13-01-2008

n 7. Ekoloji Fuarı
‹stanbul Organik Ürünler ve
Çevre Fuarı
Fuar Alanı: CNR 
17-01-2008 - 20-01-2008

n Gıda-Tek 2008 
4.Gıda Teknolojileri Grup
Fuarı
Fuar Alanı: Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi Beylikdüzü
24-01-2008 - 27-01-2008

n Wine ‹stanbul 08 
fiarap, Ba¤cılık ve fiarap
Ekipmanları Fuarı
Fuar Alanı: CNR
24-01-2008 - 27-01-2008

n Evlilik Dünyası 08 
Ev ve Evlilik Hazırlıkları
Fuar›
Fuar Alanı: Lütfi Kırdar  
01-02-2008 - 03-02-2008

n Kırtasiye ve Oyuncak
Kırtasiye, Promosyon
Malzemeleri, Büro Aletleri ve
Oyuncak Fuar›
Fuar Alanı: Tüyap-Beylikdüzü 
06-03-2008 - 09-03-2008

Bayim Olur musun? Fuar› pa-
ralelinde gerçekleflmekte
olan fuar Sanayi ve Ticaret

Bakan› Zafer Ça¤layan’ n›n törenin
aç›l›fl kurdelesini kesmesiyle start ald›.  

Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan, Türkiye Otomat ‹flletmecile-
ri Derne¤i (TO‹D) Baflkan› Ali Orhan
Karagülle, Dünya Vending Derne-
¤i(WVA) CEO’su ve Avrupa Vending
Derne¤i Baflkan› Catherine Piana,
Pepsi Vending Müdürü Melek Diler,
Nestle Vending Business Manager Ar-
zu Alibaz, Türkiye Franchising Derne¤i
(UFRAD) Baflkan› Mustafa Ayd›n, IF
Federasyonu Baflkan› Kahraman Öz-
türk ve Media Force Yön. Kur. Baflkan
Yard›mc›s› Can Özatay, ‹stanbul Bak-
kallar Odas› Baflkan› ‹smail Keskin ve
çok say›da ziyaretçinin kat›ld›¤›  fuar
aç›l›fl›nda Sanayi ve Ticaret Bakan›
Zafer Ça¤layan, markalaflma ve patent
konusunda Türkiye’deki sektörün büyü-
mesindeki önemli geliflmelere dikkat
çekerken. Türk firmalar›n›n kurumsal-
laflamamas›ndan dolay› fazla uzun
ömürlü olmad›¤›n› vurgulayan Ça¤la-
yan ülkemizdeki kurumsallaflma kültü-
rünün geliflmesi gerekti¤ini sözlerine
ekledi. 

Yerli ve yabanc› birçok
marka fuarda ürünlerini
tan›tt› 

Samanyolu Oyuncak, Karman, Pep-
si, Nestle, Necta, Photoplay Türkiye,
Bakkal 24 gibi firmalar›n kat›l›m gös-
terdi¤i fuarda yerli ve yabanc› yat›r›m-
c›lar için, yeni pazar alanlar› aç›lmas›
ve yeni giriflimcilere farkl› ifl kap›lar›
hedefleniyor.

Fuar›n aç›l›fl›n› Sanayi ve
Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan
yapt›. ‹lk kez düzenlenmesine
ra¤men yo¤un ilgi gören
organizasyon “Bayim olur
musun?” slogan›yla ziyaretçi-
lerini karfl›lad›.
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Lise y›llar›nda hem okuyan
hem çal›flan Ömer Meral, iflin-
den ayr›l›nca cam atölyesinde
çal›flan arkadafl›n› ziyarete gi-

der ve cam sevdas› o gün düfler
yüre¤ine. Öyle bir sevda olur ki
bu, de¤iflik zamanlarda de¤iflik
ifller yapsa da her can› s›k›ld›-
¤›nda, her bofl vaktinde ya da

her yaln›z kald›¤›nda atefl kar-
fl›s›nda camla hemhal olmufl

bulur kendisini… 

İstanbul Bo¤aziçi’nin, Anado-
lu’nun flirin ilçelerin biri olan
ve ismi neredeyse camla birlik-

te an›l›r olan Beykoz’day›z, cam sanat-
kar›yla görüflmek için. Bo¤az ile Kara-
deniz’in kucaklaflt›¤› yer Beykoz’da
ilerlerken karn›m›z ac›k›yor ve yol üze-
rindeki Sar›gül Köfte Salonunda mola
veriyoruz. Memleketi ‹nebolu olan Os-
man Sar›gül ‹nebolu köftesi yap›yor
san›yoruz ama o kendi ad›n› verdi¤i ve
y›llard›r a¤z›n›n tad›n› bilenlere sundu-
¤u special Sar›gül Köftesi’ni haz›rl›yor.
Küçük esnaf lokantas›n›, yerken tad›na
doyulmayan enfes
köfteleri ve kendiside
eskiden cam ifliyle
u¤raflan Osman usta-
n›n hikâyesini baflka
bir say›da sizlerle
paylafl›r›z.

Bu say›m›zda kö-
flemizin konu¤u,
atefl karfl›s›nda bu-
lufltu¤u camla adeta
dans eden cam ustas›
Ömer Meral. Ömer
ustayla söyleflimize bafllamadan önce
cam›n büyülü dans›n› ve girdi¤i inan›l-
maz biçimleri görmeniz için www.cam-
sanatlari.com'u ziyaret etmenizi öneri-
rim. 

Cam flekillendirmeye nas›l bafllad›n›z?
Lisede okurken ayn› zamanda çal›-

fl›yordum ve bir gün arkadafl›m› ziyare-
te gittim. Küçük bir cam atölyesinde
çal›fl›yordu arkadafl›m. Orada cam›n
bir alev topu karfl›s›nda ikiye çekiliflini

gördüm ve çok flafl›rd›m. Herkes cam›
eritip ocak karfl›s›nda düflürüp üstüne
b›çakla bas›yordu ve siyah›n› beyaz›n›
koyup nazar boncu¤u ortaya ç›kar›yor-
du. Bir ara arkadafl›m yerinden kalkt›
ve bende denemek istedim. Bir iki tane
yapt›m. O esnada atölyenin sahibi geldi
ve “bunlar› sen mi yapt›n” diye sordu,
bende “evet” deyince “iflin yoksa yar›n
gel ifle baflla” dedi. Yani anlayaca¤›n›z
ç›rakl›k dönemim olmadan direkt usta-
l›kla ve nazar boncu¤u yaparak baflla-
d›m cam flekillendirmeye.   

Boncuk yap›m›yla
bafllad›¤›n›z iflte flimdi
neler yap›yorsunuz?

Yaklafl›k sekiz do-
kuz sene nazar boncu-
¤u yapt›m. Ustalar›m-
dan birinin yapt›¤›
hayvan figürlü küçük
biblolar dikkatimi
çekti ve zaman içinde
bende bafllad›m dene-
meye. Küçük çocuklar
gelirlerdi, kalp üzeri-

ne isim yazar m›s›n derlerdi, yapar-
d›m. Sonralar› bofl zamanlar›mda daha
de¤iflik figürler üzerinde çal›flmaya
bafllad›m. Sürekli daha de¤iflik ne ya-
pabilirim diye düflündüm. Zaman için-
de boncuk yap›m› çok yayg›nlaflt›, fab-
rikasyon üretime geçildi. Eskisi gibi
para kazanamaz olduk ve bizimki gibi
atölyeler yavafl yavafl kapand›. Bende
farkl› fleyler yapmak istedim. ‹nsanla-
r›n kolay taklit edemeyece¤i, seri üreti-
lemeyecek, numune baz›nda kupon ça-

“Ç›rakl›k
dönemi olmadan direkt
ustal›kla ve nazar
boncu¤u yaparak
bafllad›m bu mesle¤e

Ateflle cam›n
dans›
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l›flmalar üzerinde yo¤unlaflt›m. Cam
üzerinde sadece üfleme yapm›yorum,
boncuk yap›m›, tak› tasar›m›, üfleme,
cam çekme gibi cam› ateflle buluflturan
her türlü serbest çal›flmay› yap›yorum.  

El beceriniz, hayal gücünüz ne ka-
dar ileri gidiyorsa cam üzerinde yap›-
lacaklarda o kadar ileri gider.

Figürlerinizi önceden çizilmifl taslaklar
üzerinden mi çal›fl›yorsunuz?

Kafamda beliren bir flekil oldu¤un-
da hemen ateflin karfl›s›na geçiyorum
ve çal›flmaya bafll›yorum. Çal›flt›kça fle-
kil netlefliyor. Yani oluru olmaz› atefl
karfl›s›nda belli oluyor. Olursa ne ala,
olmazsa neden olmad›¤› üzerinde çal›-
fl›p bir sonraki sefer eksiklerini ta-
maml›yorum. Yani ifle bafllamadan ön-
ce taslak ç›kar›p o tasla¤a ba¤l› kal-
mak gibi bir çal›flma sistemim yok.
Yapt›¤›m iflin en sevdi¤im, benim için
en zevkli yan› da bu zaten. Çal›flmala-
r›m›n bir benzerinin daha bulunmama-
s›. Bana siparifl veren insanlarda bilir-
ler ki, sipariflini verip yapt›rd›klar›
ürüne baflka bir yerde rastlamayacak-
lar. Kendi yapt›¤›m ürünlerin tekrar›n›
sonradan kendimde yapm›yorum. Fab-
rikasyon üretimi desteklemiyorum. An-
cak sanat öyle bir noktaya geldi ki,
gerçek anlamda sanat›n› icra edene
rastlamak zor oldu¤u gibi yap›lan›n sa-
natsal de¤erini anlayacak kesimde
azald›. Dolay›s›yla bunlara ulaflmakta
zorlaflt›. 

Ham maddeyi nereden temin ediyorsu-
nuz?

Yurt d›fl›ndan temin ediyoruz çünkü
Türkiye’de üretilmiyor. D›flar›dan bu

camlar› getirenler burada kolayl›kla
pazar bulurken bizim ülkemizde bu ifli
yapabilecek firmalar san›r›m pazar
kayg›s› içindeler. Zira bu sektördeki

tüketim ciddi karlar b›rakacak kadar
olmayacakt›r. Bizim yapt›¤›m›z ifllerde
cam de¤il iflçilik ön plana ç›kar. Tüm
camc›lar toplansa y›lda en fazla 12
ton tüketebilirler. Oysa büyük firmalar
için bu rakam çok küçük. Yine de ben,
kaliteli cam üretip hem iç hem d›fl pi-
yasaya yönelik çal›fl›lsa bundan da kar
elde edebilece¤ini düflünüyorum.

Çin’in piyasaya girmesi sizi nas›l etki-
ledi?

Çinin piyasaya girmesi bizim iflimi-
zi de olumsuz etkiledi. Piyasada her-
hangi bir cam ürünün fiyat›n› sordu¤u-
nuzda komik rakamlar duyuyorsunuz
ve bak›yorsunuz bizim yapt›klar›m›zla
ayn›m›, evet ayn›. Çünkü orada üretici-
ler cama para vermiyorlar, devlet des-
tekli çal›fl›yorlar, fabrikasyon seklinde
seri üretim yap›yorlar, iflçilik ucuz ve
dolay›s›yla Çin mallar› ucuz.  

Üç dört sene önceydi kapal› çarfl›ya
mal götürdüm. Esnaf bana “Senden
mal al›r›m ancak sadece bu seferlik.

Numuneyi gönderirim Çin’e, çok daha
ucuza temin ederim oradan” dedi.  Ve
sonunda da öyle oldu. Oradan mal ge-
tirttiler, piyasaya yay›ld› ve bizim el ifl-
çili¤i öldü. O günden sonrada piyasaya
mal yapmak yerine ancak siparifl üze-
rine kiflilere özel ürünler yapmay› ter-
cih ediyorum. 

Gelecekteki hedefleriniz nelerdir?
Hedefim cam sanat merkezi aç-

mak. Bu sanata ilgi duyan, becerisi
olan herkesin e¤itim alabilece¤i, kal›p-
s›z çal›flabilen el iflçili¤inin oldu¤u bir
ortamda yetene¤i ve hevesi olanlar›n el
becerilerini gelifltirmelerine katk›da
bulunacak, iflin mutfa¤›na bulaflmadan
sadece görmek isteyenler içinde, içeri-
sinde showroom olan küçük bir cam
sanat merkezi açmak. 

Beykoz cam sanat›n›n
merkezi 

Asl›nda belediyelerin sponsorlu¤un-
da ilgisi olanlar› bilgilendirecek, bece-
rilerini gelifltirmelerini sa¤layacak
kurslar düzenlenebilir. Ancak bu ve
benzeri fikirlerle gidip görüflmek iste-
di¤imde kap›lar aç›lmad›. Örne¤in hem
ikamet etti¤im yer olmas› sebebiyle
hem de cam denildi¤inde ilk akla gelen
yer olmas› münasebetiyle Beykoz Bele-
diye Baflkan›yla görüflmek istedim la-
kin kendisine ulaflamad›m. Belki de bi-
rey olarak u¤raflt›¤›m için sesimi duyu-
ram›yorum. Belki cam sanat›yla ilgile-
nenler olarak dernek kursak sesimizi
daha rahat duyurabilir ve bizlere yer
verilmesini, desteklenmemizi sa¤laya-
biliriz. Önemli olan kurumsallaflmak
belki de. Ancak bu, bizim iflimizde zor.
Birkaç kifli bile bir araya gelemiyoruz.
Hem maddi aç›dan bunu yapam›yoruz
hem de zaten bu ifli yapan herkes üre-
tici de¤il. Cam ustas› dendi¤inde her
alanla ayr› ayr› u¤raflan yani sadece
üfleme sadece boncuk gibi tek bir
alanla u¤raflan usta say›s› 30 belki
40’› ancak bulurken biblo, boncuk, üf-
leme, tak›, cam çekme gibi cam›n tüm
alanlar›na hitap eden usta belki bir
belki iki tane daha bulabiliriz. 

Benim amac›m, iflçili¤in oldu¤u, el
eme¤inin oldu¤u bu sanat› daha yayg›n
hale getirebilmek ve daha sayg›n ol-
mas›n› sa¤lamak.

-- Engin Ark›n

“Kaliteli cam
üretip hem iç hem de
d›fl piyasaya yönelik
çal›fl›lsa bundan da kâr
elde edilebilir
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Toplumsal sorunlara kay›ts›z kalma-
yan, onlar› duygular›yla harmanla-

y›p saza, söze  döken Volkan
Konak, “Kültürümüz

içerisinde çok önemli bir
yeri olan bakkal olgusu

ve bakkal sektörü
büyük marketler

taraf›ndan yok
edilmek üzeredir.

Bu durum beni
daha çok

ilgilendirip
üzmekte”

diyor.
Ünlü bir sanatç› olarak in-

sanlar taraf›ndan tan›n›-
yor ve sevilerek dinleni-

yorsunuz. Ancak birde Volkan Ko-
nak’›n gözüyle Volkan Konak’› okuyu-
cular›m›z için tan›t›r m›s›n›z?

Volkan KONAK hayata ve sanata
asla bencil bakmayan, yaflamay› ve
kendini çok ciddiye alan fakat insanlar›
ve sanat› hepsinden daha fazla ciddiye
alan, kendi alan›nda müzik adam› ol-
maya çal›flan, hayata nemli gözlerle
bakan çok kuvvetli rüzgarlar yedi¤i
için de t›pk› bir a¤aç gibi dal› ve bafl›
e¤ilmeyecek kadar kuvvetli bir kiflili¤e
sahiptir.

Müzik yolculu¤unuz nas›l bafllad›?
Maçka Lisesi’ ni bitirdikten sonra

‹stanbul Teknik Üniversitesi “Türk
Müzi¤i” Devlet konservatuar›na gir-
dim. Dolay›s›yla müzik akademik ya-
flant›m e¤itimimle bafllad› ve ö¤renme-
ye devam etmekteyim.

Volkan Konak’›n müzi¤ini, tarz›n›z›
nas›l tan›mlars›n›z?

Volkan KONAK müzi¤i do¤ru bir
de¤im tebrik ederim. Her ne kadar Ka-
radeniz müzi¤i olarak adland›r›lsa da

Volkan KONAK müzi¤i besteye dayal› ,
edebi yönü güçlü olan ça¤dafl bir mü-
ziktir. Zaman zaman bestelerin d›fl›nda
anonim eserlere de yer versek de, Vol-
kan KONAK müzi¤i içinde kuzey rüz-
garlar› ve esintileri, lacivert sudan dal-
galar olan Do¤u Karadeniz motifleri de
tafl›yan, bundan da mutluluk duyan
kendine özgün bir müzik tarz›.

Eserlerinizde hep duygusal motifler ifl-
liyorsunuz. Neden? 

Öncelikle çok duygusal bir yap›m
oluflu, en çok hangi duygularla besle-
nirsek yapt›¤›m›z eserler de o duygula-
r› tafl›r. Ben nemli gözlü olan duygu-
sall›¤› çok benimsedi¤im için benimde
müzi¤im bu duygular› sergiliyor. Çün-
kü “ Baz› insanlar bakar, baz› insanlar
görür.” Hele pencerenizdeki kare ge-
niflse çok fley görürsünüz. S›¤ sulardaki
adam olmay›p okyanus adam› olursa-
n›z yine çok fley yaflar ve çok fley gö-
rürsünüz çok etkilenir, çok duyarl›

“Anadolu kadar s›cak   
Anadolu kadar vefal› 

bakkal›m”
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olursunuz. Çok fazla travma yaflarsa-
n›z ve eserlerinizde dolay›s›yla çok kat-
manl› ve duyarl› olur.

Çernobil konusundaki hassasiyetiniz
herkesçe biliniyor ve sitenizde de bu
konuyla ilgili bir bölüm oluflturmuflsu-
nuz. Bu konudaki  hassasiyetinizin özel
bir nedeni var m›?

Çernobil hadisesi ise bir çok konu-
da bizi yalanla ve ekmekle beslediler
yüz y›llard›r. Bende bu resmi a¤›z söy-
lemlerine karfl› yeteri kadar zeki, cesur
ve ak›ll› oldu¤umuzu ve de bu konuda
muallakta kalan topluma bir cevap ve-
rebilmek için o bölgenin insan› olarak
kimsenin bu sorunu çözmedi¤inden ve
kendimin sorumluluk hissinin yo¤un ol-
du¤u bu durumu çözmek istedim. Ama
bizim araflt›rma sonucunda Çernobil
sonuçlar› maalesef devlet yetkilileri ta-
raf›ndan inkar edilse de biz bunun böy-
le olmad›¤›n› ispatlad›k. Fakat ülkemi
Avrupa mahkemelerine flikayet etmeye-
cek kadar da seviyorum. O yüzden tezi-
mi yaz›p yay›nlad›m. Bu konu benim
için kapanm›flt›r.    

Volkan Konak Türkiye’deki müzik pi-
yasas›n› nas›l de¤erlendiriyor?

Bir ülkenin kald›r›m tafllar›n›n yük-
sekli¤i o ülkenin kültürü ile ters oran-
t›l›d›r. Dolay›s›yla az geliflmifl ülke ise-
niz siyasetinizde, gazetenizde sanatç›-
n›zda k›sacas› herkes az geliflmifl olur.
Ay›rmak yanl›fl olur. Müzik piyasas›n-
da da çok geliflmifl ve çok baflar›l› söy-
leyemesek de, Anadolu kültürü ve folk-
lörümüzün çok zengin ve sergilenmeye
de¤er oldu¤unu düflünüyorum. K›saca;
sanat camias›nda herkesin hak etti¤i
yerde oldu¤unu düflünüyorum.

Müzik piyasas›ndaki di¤er sanatç›lara
nazaran sizin albümleriniz aras›ndaki
uzun süre dikkat çekiyor. Bunun nede-
ni albümlerinizin uzun soluklu dinleni-
lebilir olmas›ndan m› kaynaklan›yor?

Bunun nedeni baflta kendime k›y-
met, müzi¤ime de¤er, dinleyicime say-
g›mdand›r. Zira ben içi dolgu olan eser
ve albümler üretmem. Ben müzikle bir
roman yaz›yorum ve roman›m ne za-
man biterse o zaman dinleyicilerime
sunar›m. 

Bildi¤imiz kadar›yla sanatç› kimli¤iniz
yan›nda birde ifl adam› kimli¤iniz var.
Müzikten kazand›¤›n›z› ticarete mi ya-
t›r›yorsunuz yoksa ticaretten kazand›-
¤›n›z› müzi¤e mi yat›r›yorsunuz? Bu
dengeyi nas›l sa¤l›yorsunuz? 

Öncelikle ben mesle¤imi icra ediyo-
rum. Mesle¤imi icra ederken ve de ti-
caretten edindi¤im kazan›mlar›m› bü-
yük insanl›¤a yat›r›yorum. Yani yetifl-
me tarz›m›z ve feodal bir yap›m›zdan
dolay› kalabal›¤› seven ve kalabal›k
yaflam› seven bir yap›m›z var. Hiçbir
yat›r›m›m yok. Diledi¤im bütün hobile-
rimi yapmaya çal›fl›yorum. Bunun d›-
fl›ndaki bütün yat›r›m›m› insanl›¤a ba-
¤›fll›yorum.

Bakkal Dünyas› dergisi olarak, söylefli
yapt›¤›m›z ünlülerimize soruyoruz,
bakkal sizce kimdir, nedir ve sizin için
ne ifade eder?

Bakkaldan içeri girdi¤imde lacivert

ifl önlü¤ünü giymifl Anadolu kadar s›-
cak, Anadolu kadar vefal› hatta s›rdafl
ve en önemlisi Anadolu insan›n›n sami-
mi, s›cak ve toprak kokusunu hissetti-
¤im mekand›r. 

Çocuklu¤unuzdaki bakkallarla flimdiki
bakkallar aras›nda ne gibi farkl›l›klar
görüyorsunuz?

Maalesef kültürümüz içerisinde çok
önemli bir yeri olan bakkal olgusu ve
bakkal sektörü büyük marketler tara-
f›ndan yok edilmek üzeredir. O yüzden
çocuklu¤umla bugün ki bakkallar
aras›ndaki farktan ziyade bu durum
beni daha çok ilgilendirip üzmekte.

-- Filiz Karanl›k

“Bakkaldan içeri
girdi¤imde lacivert ifl
önlü¤ünü giymifl Anadolu
kadar s›cak, Anadolu
kadar vefal› hatta s›rdafl
ve en önemlisi Anadolu
insan›n›n samimi, s›cak ve
toprak kokusunu hisset-
ti¤im mekand›r.
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Pankreas kanseri tedavisi gö-
ren Karadeniz'in ünlü sanat-
ç›s› Erkan Ocakl›'y›, sanat

yaflant›s›n›n 40. y›l›nda hemflerileri
yaln›z b›rakmad›. Kuzey Y›ld›z› Trab-
zonsporlular Derne¤i'nin öncülü¤ünde,
fiiflli Belediyesi'nin deste¤i ve ünlü sa-
natç› Volkan Konak'›n da sanatsal alt-
yap› katk›lar›yla bugüne kadar hiçbir
sanatç› için, hiçbir kurum taraf›ndan
gerçeklefltirilemeyen bir ilk gerçekleflti-
rildi.  

Sanat, politika ve ifl dünyas›ndan
yo¤un kat›l›m›n oldu¤u gecede, Trab-
zonlular›n birlik ve beraberli¤e, sanata
ve sanatç›ya sahip ç›kmas›n›n bir örne-
¤i sergilendi.  

Sanatç› dostlar› Ocakl›’y›
yaln›z b›rakmad›

Volkan Konak'›n sundu¤u geceye;
‹stanbul Milletvekili Osman YA⁄-
MURDEREL‹, Trabzon Milletvekili
Cevdet ERDÖL, Trabzon Valisi Nuri
OKUTAN, Trabzon Belediye Baflkan›

Volkan CANAL‹O⁄LU, fiiflli Belediye
Baflkan› Mustafa SARIGÜL, Baflkan
Yard›mc›s› Tayfun KAHYAO⁄LU,
Maçka Belediye Baflkan› Ertu¤rul
GENÇ gibi tan›nm›fl siyasetçiler ve ‹s-
mail TÜRÜT,  Davut GÜLO⁄LU, Ka-
mil SÖNMEZ, ‹brahim CAN, Sevim
AKIN,  Sar› F›rt›na Seyfettin ve çok
say›da yerel sanatç› kat›ld›. 

Geceyi Kuzeyy›ld›z›
Trabzonsporlular organize etti

Kuzey Y›ld›z› Trabzonsporlular
Derne¤i Genel Baflkan› Ali UZUNAY,
gecede yapt›¤›  aç›l›fl konuflmas›nda;
"Erkan OCAKLI’ n›n 40. sanat y›l›n›
kutlama flerefine nail  olabildi¤imiz
için, Derne¤imiz, fiahs›m ve Yönetim
Kurulu Üyelerim ad›na  çok gururlu-
yum ve mutluyum. Kat›lan ve katk›s›
olan tüm kat›l›mc›lara ve gece gündüz
demeden çal›flarak bizlere bu coflkuyu
yaflatan yönetim kurulu üyesi arkadafl-
lar›ma ve eme¤i gecen herkese teflek-
kür ederim" dedi.

Erkan
Ocakl›'ya 

vefa
gecesi 

Erkan
Ocakl›'ya 

vefa
gecesi 



fiiflli Belediye Baflkan›
Mustafa Sar›gül’ün deste¤i

Gecede söz alan fiiflli Belediye
Baflkan› Mustafa SARIGÜL, "Erkan
Ocakl›, Karadeniz kültürünü bugüne
kadar lay›k›yla temsil eden, sevdiren
ve bu kültürün elçili¤i yapan de¤erli
bir sanatç›m›z. Tele-vole kültüründen
uzak halk kültürüne hizmet eden
önemli bir de¤er.  Destek veren
herkese çok teflekkür ediyorum. Bu
bir vefa örne¤idir. Sanata ve sanat-
ç›ya destek vermek, onurlu bir hizmet-
tir" dedi. 

Vali ve Belediye Baflkan›
birlikte kat›ld›

Gecede ayr› ayr› konuflma yapan
Trabzon Valisi Nuri OKUTAN ve
Trabzon Belediye Baflkan› Volkan CA-
NAL‹O⁄LU’da,  halk›n ilgisinin ve ka-
t›l›m›n›n çok yüksek olmas›n›n  kendi-
lerini çok duyguland›rd›¤›n› ve çok
mutlu etti¤ini söylediler.
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Erkan
Ocakl›

kimdir?

Erkan Ocakl› , 1949 y›-
l›nda Trabzon’da do¤-

du. ‹stanbul Üniversitesi Fen
Fakültesi’nden mezun oldu.
40’a yak›n albüm yapan ve
“M›s›r› kuruttun mi” ve  “Ula
Ula Niyazi” gibi Karadeniz
klasiklerine imza atan Ocakl›,
6 filmde de rol ald› ve ayr›ca,
350 civar›nda da beste yapt›.
Yönetmenlik ve televizyon
programlar› da yapan Ocakl›,
bir süredir yakaland›¤› pankre-
as kanseri ile mücadele ediyor.
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Fatih Belediye Baflkanl›¤›
Kent Konseyinin yapm›fl ol-
du¤u toplant›da; Fatih Bele-

diyesi Baflkan Yard›mc›s› Hasan SU-
VER, Fatih Belediyesi Meclis Birinci
Baflkan vekili Yahya ATICI, Muhtesip
‹skender Mahallesi Muhtar› Mehmet
MARANK‹, ‹stanbul Bakkallar Odas›
Baflkan› ‹smail KESK‹N, Fatih ‹lçe
Milli E¤itim Müdürü Kenan KIRAL‹,
‹skenderpafla Mahallesi Muhtar› Fikret
SARAL ve Dernekler Birli¤i Baflkan›
Necmettin ÜÇYILDIZ yürütme kurulu-
na, Arzu DAYIO⁄LU Kad›n Meclisi
Baflkanl›¤›na, Saim GÜNGÖR Yafll›lar
Meclisi Baflkanl›¤›na, Ayhan BAHÇE-
L‹ Özürlüler Meclisi Baflkanl›¤›na,
Gökmen BEKL‹M Gençlik Meclisi
Baflkanl›¤›na seçildi.

Kent konseyinin toplant›s›na kat›-
lan Fatih Belediye Baflkan› Mustafa
DEM‹R, Nihai hedeflerinin birlikte ya-
flad›¤›m›z kente sahip ç›kmak üzere bir
ortak ak›l oluflturmak ve bu ortak ak›l-
la, herkes taraf›ndan kabul edilebile-
cek makul çözümler ve uygulanabilir
projeler üretmek oldu¤unu söyledi.

DEM‹R, “Bir kentin idaresi o
kentte yaflayan herkesi do¤rudan ilgi-
lendirir. Dolay›s›yla, bu kentte yaflayan
herkesin bu kentin çözüm bekleyen so-
runlar›n› masaya yat›rmak ve öneride
bulunmak hakk› vard›r. Kent Konseyi-
miz Fatih’in güncel sorunlar› ile ilgile-
necek ve bir yandan da gelecekte karfl›
karfl›ya kalabilece¤imiz sorunlar› ön-
görerek, vizyoner bir anlay›flla çözüm
gelifltirmeye çal›flacakt›r” dedi.

Fatih Kent
Konseyi
kuruldu
Fatih Kent Konseyi merkezi,
yönetim, yerel yönetim ve sivil
toplum üçgeninde bir araya
geldi.

Tarihçe

İnsano¤lunun daha rahat bir
yaflam u¤runa, do¤aya ege-
men olmak üzere verdi¤i

mücadele sürecinde  sanayileflme-
nin getirmifl oldu¤u olumsuzluklar-
la  do¤ay› tahrip etmeye bafllam›fl-
t›r. Bunun üzerine Birleflmifl Mil-
letler, insano¤lunun tek yaflama
alan› olan dünyam›za sahip ç›kmak
için harekete geçmifl. 1972 y›l›nda,
‹sveç’in Stockholm kentinde, ilk
BM “‹nsan Çevresi Konferans›”
yap›lm›flt›r. Konferansta kalk›nma
ve çevre konular›na dikkat çekile-
rek “sürdürülebilir kalk›nman›n”
temel dayanaklar› tespit edilmifltir. 

1989’da BM “Çevre ve Kalk›n-
ma Konferans”›nda merkezi hükü-
metlerin yerine yerel yönetimlerin
muhatap kabul edilmesi ciddi tar-
t›flmalardan sonra kabul edildi ve
“Gündem 21” bafll›kl› küresel ey-
lem plan›n›n içeri¤i oluflturuldu.
“Sürdürülebilir kalk›nman›n” ya-
flama geçirilmesinin ancak yerel
yönetimler taraf›ndan mümkün
olaca¤› kabul edildi. 

Gündem 21 insanl›¤›n tarihsel
bir dönüm noktas›d›r. Uluslarara-
s›nda ve uluslar›n kendi içerisinde-
ki eflitsizliklere, giderek artan,
yoksulluk, açl›k, hastal›k ve ceha-
lete, ekosistemlerdeki kötüleflmeye
dikkat çeker. Gündem 21 bu konu-
larda iyilefltirilme için ise ”küresel
ortakl›k” kavram›n› gündeme ge-
tirmifltir. Ve dinamik bir program
olarak sürdürülebilir kalk›nma için
yeni bir ortakl›¤›n bafllang›c› ol-
mufltur. 

Gündem 21‘in temel aklafl›m›,
tüm program alanlar›na yönelik fi-
nansman politikalar›n›n belirlen-
mesi, yeni kaynaklar›n yarat›lmas›,
uygulanabilir teknik ve ekonomik
araçlar›n belirlenmesi, merkezi yö-
netim - yerel yönetim iliflkilerinin
”yerinden yönetim” anlay›fl› do¤-
rultusunda güçlendirilmesi, hükü-
metler ve hükümet d›fl› kurulufllar
aras›nda iflbirli¤inin gelifltirilmesi
ve halk›n etkin kat›l›m›n›n sa¤lan-
mas› gibi öncelikler üzerine bina
edilmifltir. 

Kent Konseyi
kavram›
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Hasan Suver 
Fatih Bld. Baflk.

Yard.

Yahya At›c›
Fatih Bld. Meclis

Baflk. Vekili

Mehmet Maranki
Muhtesip ‹skender

Mah. Muhtar›

‹smail Keskin
‹stanbul Bakkallan

Odas› Baflkan›

Kenan K›rali
Fatih ‹lçe Milli
E¤itim Müd.

Fikret Saral
‹skender Pafla
Mah. Muhtar›

Necmettin Üçy›ld›z
Dernekler Birli¤i

Baflkan›

“Bir kentin
idaresi o kentte yaflayan
herkesi do¤rudan
ilgilendirir. Dolay›s›yla
kentte yaflayan herkes
sorunlar› masaya
yat›rmak ve öneride
bulunmak hakk›na
sahiptir

Fatih Belediyesi Kent KonseyiFatih Belediyesi Kent Konseyi

Yürütme Kurulu
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Üyelerimizi tan›yal›m

Abdullah Yaman
Avcılar

Adem Karatafl
Maltepe

Adnan O¤uz Ba¤
Beyo¤lu

Ahmet Çepni
Befliktafl

Ahmet Karakoç
Sarıyer

Akif Deligöz 
Pendik

Alaettin Temizbafl
Gaziosmanpafla

Alper Kazar
Beyo¤lu

Asım Yüce 
fiiflli

Bünyamin Özmen
Eminönü

Burçak Türk
Sarıyer

Ça¤lar Çalıflkan
Silivri

Emine Güdücü
Üsküdar

Engin Eyik 
Sarıyer

Erdal Kaymaz
Gaziosmanpafla

Ergün Reçber
Gaziosmanpafla

Erkan Öztürk
Zeytinburnu

Fatma Ekmen
Kadıköy

Funda Arslan 
fiiflli

Gülflen Tafl
Üsküdar

Güntay Bayflu
Sarıyer

Gürkan Gürkafl
Kadıköy

Halil Dizdar 
Üsküdar

Hasan fiahin
Sarıyer

Hatice Akbay
Beyo¤lu
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Üyelerimizi tan›yal›m

Hatice Kaya
Büyükçekmece

Havva Arnavuto¤lu
Beyo¤lu

‹brahim Sarı
Büyükçekmece

‹sa Gündo¤du
Maltepe

‹sa Özkan 
fiiflli

‹smail Aksu 
Esenler

‹smet Sevim 
fiiflli

Mehmet Emin Örün
Gaziosmanpafla

Muammer Olgun
Fatih

Murat Yazar 
Eyüp

Nihayet Gürses
Pendik

Nuray Ulusoy
Eminönü

O¤uzhan Durmufl
Beykoz

Osman Diflkaya
Beyo¤lu

Ramazan Düzen
Eminönü

Sabriye Olgun
Esenler

Saim Sarıkaya
Kadıköy

Salih Çelik 
Üsküdar

Selçuk Parlakay
Eminönü

Semiha Karao¤lu
Beyo¤lu

Suat Süpürgeci
Sultanbeyli

fiükriye Aytar
Zeytinburnu

Tahsin fiahin
Bahçelievler

Tarkan Kuyanç
Maltepe

Yücel fien 
Fatih
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KUTLAMA

TÜM ESNAF VE SANATKARIMIZIN 

KURBAN BAYRAMINI VE YENİ YILINI KUTLAR, 

HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLERİM.

BENDEVİ 
PALANDÖKEN 

TESK GENEL BAŞKANI 
BAKKALLAR VE BAYİLER FEDERASYONU 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
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KUTLAMA

KURBAN BAYRAMINIZI VE YENİ YILINIZI KUTLAR, 

SAĞLIK , MUTLULUK VE İŞLERİNİZDE 

BAŞARILAR DİLERİM.

YÖNETİM KURULU ADINA
BAŞKAN

İSMAİL KESKİN
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KUTLAMA

KURBAN BAYRAMINIZI VE YENİ YILINIZI
KUTLAR, SAĞLIK, MUTLULUK VE

ESENLİKLER 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






