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.

Minnet ve sayg›yla...

“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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Baﬂkandan

...‘Bakkal›m’ hep varolacak

‹smail KESK‹N
‹stanbul Bakkallar Odas›
Baﬂkan›

E¤itim önemli…

H

erkesin birçok konuda

sahip olmas› kaç›n›lmazd›r. Günü-

bilgi sahibi olmas›

müzde her sektörde oldu¤u gibi, bak-

mümkün olmayabilir.

kal iﬂletmecili¤i yapan arkadaﬂlar›-

Fakat herkesin yapt›¤› veye yapaca¤›

m›zda kendi alanlar›yla ilgili e¤itim-

iﬂle ilgili asgari bir bilgi sahibi olma-

lerine önem vermelidirler. Yapt›¤›m›z

s› mecburidir. Bu bilgi ve becerilerin-

iﬂimizde baﬂar›l› olmak ve rakipleri-

de kazan›labilmsi için belli bir e¤itim

mizle yar›ﬂabilmemiz içinde bu ﬂart-

gerekmektedir. Baﬂl› baﬂ›na e¤itim

t›r.

olan hayat tecrübemiz, yapt›¤›m›z ve-

Bu hedef ve gereksinimden yola

ya yapmak istedi¤imiz iﬂle ilgili ye-

ç›karak, esnaf›m›z›n e¤itimini art›r-

terli olamayaca¤›ndan her iﬂin, her

mak ve bilgilendirmek için geçmiﬂ

mesle¤in belli bir e¤itimi gereklidir.

y›llarda baﬂlatt›¤›m›z e¤itim çal›ﬂma-

Baﬂka bir ifadeyle herkes yapt›¤› ve-

lar›na bu y›l çok daha fazla önem ve-

ye yapmak istedi¤i iﬂin, mesle¤in e¤i-

rece¤iz.

timini almak zorundad›r.

Tüm esnaf arkadaﬂlar›m›z›n bu

Hizmet sektöründe ve kültürü-

çal›ﬂmalara kat›lmas›n› bekliyor ,

müzde çok önemli bir yeri olan bak-

herkese baﬂar›lar ve bol kazançlar

kal ‹ﬂletmecili¤i yapan bakkal esnaf›-

diliyorum.

m›z›n da, belli bir bilgi ve birikime
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Editörden

...‘Bakkal›m’ hep varolacak

Dr. Haydar
DULKAD‹RO⁄LU
Genel Koordinatör

Önce ‘Bakkal›m’ vard›!..
Bakkal›m hep var olmal›!..
üyük ve zincir marketler

B

latt›¤› ve belki de hepimizin yapt›¤›,

hayat›m›zda yokken, bak-

mahallemizin bakkal›n›n önünden ge-

kal›m›z soka¤›m›zda yan›

çip süper marketten al›ﬂ veriﬂ yap›p

Fakat globalleﬂen dünyada kapi-

diye köﬂe bucak saklanarak kaçt›¤›-

baﬂ›m›zdayd›!
tal sahipleri, gözleri dönmüﬂçesine

eve dönerken de bakkal›m›z görmesin
m›z o anlar…

kültürümüzün önemli bir parças› olan

Üretici firmalar sirkülasyonlar›

bakkallar›m›z›, ortadan kald›rmak ve

yüksek oldu¤u için, bakkallara k›yas-

yok etmek için adeta birbirleriyle ya-

la çok daha avantajl› imkanlarla mal

r›ﬂ›yorlar.

verdi¤i süper ve zincir marketler ara-

K›t ve k›s›tl› imkanlar›yla bulun-

c›l›¤› ile bakkallar›m›z› ezmekte. Da-

du¤u mahalleye ve soka¤a hizmet ve-

ha ürünü al›rken pahal›ya almak zo-

ren bakkallar›m›z, mahallemizin hem

runda kald›¤› için, marketler karﬂ›-

bekçisi, hem de bankas› gibiydi. Pa-

s›nda haks›z rekabete maruz kalan

ram›z olmad›¤›nda faizsiz para da

bakkal bu uygulamalara daha ne ka-

al›rd›k, evimizin ihtiyaçlar›n› da!

dar dayanabilecek? Belki fark›nda

Kredi kart› da istemezlerdi, kefil de.

olmadan bakkallar›n yok olmas›na

Ama bugün görüyoruz ki, bu vefakar

çanak tutan üretici firmalar unutma-

ve cefakar dostlar›m›z› mahalleli de

s›nlar ki, bakkallar› ortadan kald›r-

unutmuﬂ, onlar›n s›rt›ndan para ka-

mak için yar›ﬂan bu süper ve zincir

zanan, servetlerine servet katan fir-

marketler, yar›nda bu üretici firma-

malar da!

lar› ortadan kald›rmak ve kendi üre-

Y›llar›n› mahallede bakkall›k yaparak geçiren bu insanlar› en çok

timlerini de kendileri yapmak için
yar›ﬂacaklard›r.

üzen de, mahallelinin vefas›zl›¤›. Bir
çok bakkal›m›z›n gözleri dolarak an-
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Odam›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Tekel’den Oda’m›za destek:

‹stanbul
Bakkallar
Odas›’ndan
esnafa
büyük
hizmet
‹stanbul Bakkallar Odas› olarak bu y›l tütün, tütün mamulleri ve alkollü içki sat›ﬂ› yapan
tüm esnafa ve toptan sat›c›lara
Tekel ruhsat yenileme iﬂlemlerinde hizmet verildi.

Oda baﬂkan›m›z ‹smail Keskin’in giriﬂimleriyle ‹stanbul Bakkallar
Odas› ve Tekel aras›nda iﬂbirli¤i yap›larak esnaf›n ma¤dur olmas›
önlendi.

H

er y›l kendi odas›na kay›tl› üyelere Tekel Ruhsat
yenileme hizmeti veren
‹stanbul Bakkallar Odas› hizmette kalite, esnaf memnuniyetini sa¤lamak,
ma¤duriyet ve s›k›nt›lar› gidermek ad›na bu y›l hizmeti geniﬂletti. Kendi üyelerinin yan› s›ra ‹stanbul Ticaret Odas›,
‹stanbul Büfeciler Odas›, ‹stanbul Te-

kel-Gazete Bayileri Odas›, ‹stanbul Lokantac›lar Odas›, Ka¤›thane Bakkallar
Odas›, ‹stanbul Bilumum Zahireciler
ve Bakliyatç›lar Odas› ve di¤er esnaf
odalar›na kay›tl› Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü ‹çki sat›ﬂ› yapan esnafa
hiçbir ayr›m gözetmeden hizmet verildi. ‹stanbul Bakkallar Odas›’na gelen
tüm esnaf en iyi ﬂekilde a¤›rland›, ik-

Esnaf›n dayan›ﬂmas›

8
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Odam›zdan

...‘Bakkal›m’ hep varolacak
ramlarda bulunuldu. Esnaf bir bardak çay›n› yudumlayana
kadar tekel ruhsat› yenilendi. Bu ayn› zamanda esnaf dayan›ﬂmas›n›n güzel bir örne¤i oldu.
Çal›ﬂmalar hakk›nda aç›klama yapan ‹stanbul Bakkallar Odas› Baﬂkan› ‹smail Keskin, “Y›¤›lmalar›n olmamas›,
ma¤duriyetlerin yaﬂanmamas› için, SMS ile üyelerimize,
Karadeniz TV haber bülteni, Kanal Türk Televizyonu Söz
Esnaf›n Program› arac›l›¤› ile de hem üyelerimiz hem de
di¤er esnaf›m›za konuyla ilgili bilgilendirilme yap›ld›”
dedi.

“

Bu y›l ruhsat yenileme
iﬂlemleri; Kartal-Cevizli Tekel,
Sar›yer Tekel ve ‹stanbul Bakkallar Odas› arac›l›¤› ile gerçekleﬂtirildi

Baﬂkan Keskin, “Bizlerin gösterdi¤i hassasiyet ve gayretin yan›nda, esnaf›n s›k›nt› çekmemesi, iﬂ ve ekmek kap›s›n›n aç›k kalmas›, esnaf›n zarar görmemesi, hizmet almas› konusunda büyük deste¤ini ald›¤›m›z Tekel Koordinatör
Baﬂmüdürü Say›n Hüseyin Yeﬂilyurt'a, Tekel Baﬂmüdür
Yard›mc›s› Say›n Bedri Çakal'a, tüm yetkililere ve personele esnaf›m ad›na, esnaf›m›z ad›na teﬂekkür ediyorum.
Esnafa verdi¤imiz bu hizmette Tekel Baﬂmüdürlü¤ü'nün,
Tütün Mamulleri ve Alkolü ‹çkiler Piyasas› Düzenleme Kurumu'nun pay› büyük oldu” dedi.

Kendi Oda
üyeleri
d›ﬂ›nda di¤er
esnaf
odalar›n›n da
Tekel ruhsatlar›n›
yenileyen
‹stanbul
Bakkallar
Odas›, örnek
bir esnaf
dayan›ﬂmas›
ortaya
koydu.
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Odam›zdan

Üretici de,
küçük
sanayici de
bilincinde...

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Bakkal olmadan
olmayaca¤›n›
fark ettiler!

Kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olan bakkallar›m›z›n, süper marketlerin bask›s›yla azda
olsa kapanmaya baﬂlamas› üretici firmalar› da harekete geçirdi. Bakkallar da ürünleri sat›lan baz› üretici firmalar, bakkallar›n aradan ç›kar›lmas› halinde kendileri içinde büyük bir tehlike olaca¤›n›n fark›na vard›.

10

G

örüﬂlerine baﬂ vurdu¤umuz
baz› firma yetkilileri; “Her
ürünün bir maliyeti var.
Biz üreticiler, üretti¤imiz ürünle ilgili
bir maliyet hesab› yaparak fiyat ve sat›ﬂ politikam›z› belirleriz. Bu güne kadar bu böyle geldi. Fakat, süper marketlerde bu sistemimizi uygulamakta
zorlan›yoruz. Bazen maliyetinin alt›nda mal vermek zorunda kald›¤›m›z durumlar oluyor. Bakkallar için böyle bir
ﬂey söz konusu de¤il, bakkallar aradan
kalkarsa biz üreticilerin durumu daha
da zorlaﬂacak. Bakkallar mutlaka yaﬂat›lmal›. Bakkallar hem vatandaﬂ,
hem üretici, hem sanayici, hem de dev-

let için olmal›. Bakkallar her kesim
için denge unsurudur. Olmazsa olmaz!
Üreticiler bu tehlikenin fark›nda olmal›d›r” dediler.
Bakkallar›n bu durum karﬂ›s›nda
ortak hareket etmesi gerekti¤ine iﬂaret
eden firma yetkilileri; bakkallar›n da,
ak ile karay› ay›rmas› gerekti¤ine inan›yoruz. Bakkala sahip ç›k›p yaﬂatma
mücadelesi veren üretici firmalar›n
ürünlerinin de bakkal raflar›nda a¤›rl›¤›n›n hissettirilmesi gerekir dediler.
Konuyla ilgili araﬂt›rmalar›n› sürdüren baz› firmalar, ‹stanbul bakkal
esnaf›n›n ba¤l› bulundu¤u ‹stanbul
Bakkallar Odas› Baﬂkan› ‹smail Keskin
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Odam›zdan

...‘Bakkal›m’ hep varolacak

Fatih Üniversitesi’nden bir grup ö¤renci ‹stanbul Bakkallar Odas› Baﬂkan›
‹smail Keskin’i ziyaret ederek, süper
marketlerin geliﬂim
sürecinde bakkallar
üzerindeki etkilerini
araﬂt›rd›lar.

ile de görüﬂerek, marketlerin art›ﬂ›ndan bakkallar›n nas›l etkilendi¤ini ve
bakkal esnaf›n› yaﬂatman›n çözüm yollar›n›n neler oldu¤unu sorgulad›lar.

“

Bakkal
esnaf›n›n durumu
bilim masas›nda
Süper ve zincir marketlerin geliﬂim
sürecinde, bakkal esnaf›n›n durumu;
üniversite ve liselerde ö¤renim gören

ö¤rencilere araﬂt›rma konusu oldu. Konu hakk›nda araﬂt›rma yapmak üzere
‹stanbul Bakkallar Odas›’na gelen ö¤renciler Baﬂkan ‹smail Keskin’le görüﬂerek bilgi ald›lar.
Bakkal esnaf›n›n sorunlar›na ve sorumluluklar›na yönelik konular›n konuﬂuldu¤u görüﬂmelerde, Baﬂkan Keskin,
büyük ve zincir marketlerin bakkal esnaf›m›z üzerinde çok büyük olumsuzluklar›n›n oldu¤unu söyleyerek “Bakkal esnaf›m›z ve bunun yan›nda kasap,
manav, ﬂarküteri vs gibi altm›ﬂa yak›n
sektör esnaf›n› da bitme noktas›na getirdi. Küçük esnaf›n bu kadar ezdirilmesi büyük haks›zl›kt›r. Sosyal bir faciad›r” dedi.

Konuyla ilgili araﬂt›rmalar›n› sürdüren baz› firmalar ve Fatih Üniversitesi ö¤rencilerinden Ayﬂenur Akdemir
ve Feyza Can adl› ö¤renciler de; ‹stanbul Bakkallar Odas› Baﬂkan› ‹smail
Keskini ziyaret ederek, süper marketlerin geliﬂim sürecinde bakkallar üzerindeki etkilerini araﬂt›rd›lar.
Vefa Lisesi'nden bir gurup ö¤renci
de 90'l› y›llardan itibaren ülkemizdeki
büyük ve zincir marketleﬂme sürecinin
geleneksel al›ﬂveriﬂ mekanlar›m›z olan
bakkallar›m›z› nas›l etkiledi¤i yönünde
yapm›ﬂ olduklar› “Sosyal Sorumluluk”
projeleri kapsam›nda; ‹stanbul Bakkallar Odas› Baﬂkan› ‹smail Keskin ile
görüﬂtüler.

Vefa Lisesi'nden ö¤renciler büyük ve zincir marketleﬂme sürecinin bakkallar›m›z› nas›l etkiledi¤i yönünde
yapm›ﬂ olduklar› “Sosyal Sorumluluk” projeleri kapsam›nda; ‹stanbul Bakkallar Odas› Baﬂkan› ‹smail
Keskin ile görüﬂtü.
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Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Bursiyer ö¤renciler buluﬂtu

‹stanbul Bakkallar Odas›'ndan
e¤itime tam destek
‹stanbul Bakkallar Odas›'ndan burs alan ö¤renciler Oda merkezinde bir araya geldi.

n›z› istiyoruz. Sizler baﬂar›l› olursan›z bizler, anne ve babalar›n›z daha mutlu olacakt›r. Bende sizlere baﬂar›lar diliyorum” dedi.

İ

stanbul bakkallar Odas› Baﬂkan› ‹smail Keskin'i makam›nda ziyaret eden ö¤rencilerin, tan›ﬂma toplant›s›na kat›lan baﬂkan, bursiyer ö¤rencilerle tek tek ilgilenerek ö¤rencilerin s›k›nt›lar›n› dinledi. Samimi bir havada gerçekleﬂen toplant›ya kat›lan ö¤rencilerin mutlulu¤u
adeta yüzlerine yans›m›ﬂt›. Hepsinin ortak noktas› olan ailelerinin bakkal iﬂletmecisi olmas›, beklide onlar› en çok mutlu eden and›. Toplant›ya kat›lan baz› ö¤renciler “Bizler bakkal çocu¤u oldu¤umuz için devletin verdi¤i burslardan yararlanam›yoruz. Oysa bakkal esnaf›n›n durumu herkesçe malumdur. Bu eksikli¤in giderilmesini istiyoruz” dediler.
Toplant›dan sonra hep birlikte ö¤le yeme¤i yiyen ö¤renciler, oda baﬂkan› ‹smail Keskin'e teﬂekkürlerini bildirirken,
“Sizin baﬂkanl›¤›n›z bizimde baﬂar›m›z olacakt›r. Sizlerin
baﬂkanl›¤› sayesinde hem kendimizi hem de bakkall›k yapan
ailelerimizi güvende hissediyoruz. Sizlere baﬂar›lar diliyoruz” dediler.
Baﬂkan Keskin'de, “Sizleri çok seviyoruz, baﬂar›l› olma-
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Mimar Sinan ‹.Ö.O. unutulmad›
‹stanbul Eminönü Mimar Sinan ‹lkö¤retim Okulu da
‹stanbul Bakkallar Odas›n›n E¤itime destek kampanyas›ndan pay›n› ald›.
Bulundu¤u çevre itibar›yla dar gelirli insanlar›n yo¤un
olarak yaﬂad›¤› Eminönü Süleymaniye semtinde bulunan
Mimar Sinan ‹lkö¤retim Okulu’na k›rtasiye, temizlik ve
teknik malzeme yard›m›nda bulunan ‹stanbul Bakkallar
Odas› Baﬂkan› ‹smail Keskin “Ülkemizin kalk›nmas› ve insan›m›z›n bilinçlenmesi için, e¤itimi çok önemsiyoruz. ‹mkanlar›m›z dahilinde bu türden yard›m ve desteklerimiz
bundan sonra da devam edecektir” dedi.
Oda baﬂkan› ‹smail Keskin'e okula yapt›klar› yard›mlardan dolay› teﬂekkür eden okul müdüresi Naime Sevinç
sivil toplum kuruluﬂlar›n›n ve vatandaﬂlar›n e¤itim kurumlar›na yapt›klar› yard›mlar›n önemine dikkat çekerek “K›s›tl› imkanlar›m›za ra¤men bu çocuklar›m›z› hayata en güzel ve en donan›ml› ﬂekilde haz›rlamaya çal›ﬂ›yoruz” dedi.
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Odam›zdan

‹stanbul Bakkallar Odas›:

2008 e¤itim y›l› olacak!
‹stanbul Bakkallar Odas›, bakkal esnaf›n›n e¤itimiyle ilgili çal›ﬂmalar›na aral›ks›z devam ediyor.
Oda baﬂkan› ‹smail Keskin, Bakkal esnaf›n›n e¤itim çal›ﬂmalar›n› programlamak ve paylaﬂmak
üzere ‹stanbul Vali Yard›mc›s› Hürrem Aksoy'u makam›nda ziyaret ederek bilgi al›ﬂ veriﬂinde
bulundu.

D

aha önce, ‹stanbul Sanayi Odas›n›n Odakule'deki
meclis salonunda yap›lan “G›da Kültürü 2010-‹stanbul Platformu” toplant›s›nda söz alarak “ E¤itim
alan›nda yap›lacak olan çal›ﬂmalar›n Bakkal esnaf›m›zdan baﬂlat›lmas›n› arzu etmekteyiz ve biz ‹stanbul Bakkallar Odas› olarak bu çal›ﬂmalar› yapmak için haz›r›z” diyen ‹stanbul Bakkallar
Odas› Baﬂkan› ‹smail Keskin, bu talebini Vali Yard›mc›s› Hürrem Aksoy'a hat›rlatt›.

“Bakkal esnaf›n›n bilgilendirilmesine yönelik
e¤itim çal›ﬂmallar› h›zlan›yor”
Vali Yard›mc›s› Hürrem Aksoy'da, e¤itim çal›ﬂmalar›nda esnaf odalar›n›n öncülük etmesi gerekti¤ini vurgulayarak “‹stanbul
G›da Platformu E¤itim Çal›ﬂmalar› bünyesinde, ‹stanbul Bakkallar Odas›, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, Tar›m ‹l Müdürlü¤ü’nün de deste¤iyle bir e¤itim çal›ﬂmas› baﬂlat›lacak” dedi.
Ayn› zamanda G›da Kültürü 2010-‹stanbul Platformu’nun
baﬂkanl›¤›n› da yürütmekte olan Aksoy, platformun dernekleﬂme
sürecinden de bahsederek dan›ﬂma kurulu üyelerinden bir çok konuda destek alacaklar›n› belirtti. Ayr›ca platform olarak, g›da
sektöründe kaliteli hizmet veren bürokrat, siyasetçi, dernek, vak›f, iﬂyeri sahibi, iﬂyeri çal›ﬂanlar›n›n da ödüllendirilmesine yönelik çal›ﬂmalar yapt›klar›n› söyledi.
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Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Bakkallar›m›z›n
e¤itimi önemli!
‹stanbul Bakkallar Odas› AB kriterlerine uyum
yolunda üyelerine yönelik e¤itim çal›ﬂmalar›n›
h›zla sürdürüyor. Daha önce düzenlenen “Sat›ﬂ
Elemanl›¤› Ustal›k” kursundan sonra ﬂimdi de
“Usta ö¤reticilik” kurslar› düzenliyor.

Ü

yelerden yo¤un ilgi gördüklerini söyleyen Oda Baﬂkan› ‹smail Keskin “E¤itim çok önemli bakkallar
mahallenin örnek insanlar› onun için, bakkallar›m›z›n e¤itimini çok önemsiyoruz. Onun için belli periyotlarla
e¤itici kurslar düzenliyoruz. Bu kurslarda; halkla iliﬂkiler, insan psikolojisi, çevre ve hijyen e¤itimi, g›da maddeleri saklama
ﬂartlar› ve raf ömürleri hakk›nda dersler veriliyor” dedi.
Geçti¤imiz günlerde tamamlanan “Usta ö¤reticilik” kursuna kat›lan üç bayan kursiyerle görüﬂerek duygu ve düﬂüncelerini sorduk

“

‹stanbul Bakkallar
Odas›, AB’ye uyum kapsam›nda sertifika programlar›n› sürdürüyor

Dudu Aﬂ›k
“Ben bu kurslara kendi iste¤imle ve yapt›¤›m iﬂle ilgili olarak kendimi geliﬂtirmek için kat›ld›m. Buradan çok güzel ﬂeylerde ö¤rendim. Ama bizim ülkemizde bilenle bilmeyen pek
fark etmiyor. Ben zaman ay›rd›m bu kursa kat›ld›m sertifika
ald›m” diyen Aﬂ›k konuﬂmas›na ﬂöyle devam etti:
“Baﬂkan›m›z›n çal›ﬂmalar›n› çok be¤eniyorum. Baﬂkan›m›z› bir a¤abey bir baba gibi seviyorum. Bizim arkam›zda bizim
için bir ﬂey yapacak baﬂka birisi yok. Biz bakkallar olarak birbirimizi de tutmuyoruz. Ama baﬂkan›n gayretlerini görüyorum,
dergiden de takip ediyorum. ﬁimdi umutlar›m biraz daha yeﬂerdi. Belki birlik olursak sorunlar›m›z› çözeriz.”

ﬁerifenur Day›lar
“Ustal›k Ö¤reticilik” belgesi e¤itim kurslar›na kat›ld›m.
Ald›¤›m›z e¤itimin faydal› oldu¤unu düﬂünüyorum. Ürünlerin
nas›l saklanaca¤›, gazl› içeceklerin asit oranlar›, ürünlerin raf
ömürleri gibi birtak›m bilgiler edindik, bunun yan› s›ra hocalar›n tecrübelerini paylaﬂt›k, müﬂteri davran›ﬂlar› hakk›nda bilgiler ald›k” dedi.

Neval Bayrak
“Odan›n düzenledi¤i “Ustal›k Ö¤reticilik” kurslar›na bende
kat›ld›m. Belgemi ald›m. Ama ‹ﬂlerimiz iyi olmad›ktan sonra
belge ne iﬂe yarar ki? Biz bakkallar› bitirdiler.
Bize önce iﬂ yapma imkan› versinler. Ac›nacak
hale geldik. Kazand›¤›m›z vergi
ve kiram›za ancak yetiyor”
dedi.
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‹nternet üzerinden
e-beyanname verilmesi
esnaf odalar›n›n deste¤i
ile aﬂ›lacak
‹ﬂletme Hesab› Esas›na göre
kendi defterini tutanlar için s›k›nt› yaratan beyanname verme sorunu çözüm buldu.
• Esnaf Odalar›, iﬂletme hesab›
esas›na göre defter tutan üyelerinin beyannamelerini internet üzerinden verebilecekler.
• Esnaf odalar›n›n, iﬂletme hesab›na göre defter tutan üyelerinin vergi
dairelerine verilmesi gereken tüm be-

yanname ve eklerini elektronik ortamda göndermelerini içeren VUK. 31 nolu sirküler 17 Ocak 2008 tarihinde yay›mland›.
e-beyanname uygulamas› ile ilgili
görüﬂlerini ald›¤›m›z ‹stanbul Bakkallar Odas› Baﬂkan› ‹smail Keskin sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
• Konu ile ilgili 14 Kas›m 2007
tarihinde yapt›¤›m›z yaz›ﬂmalar›n sonucunu 17 Ocak 2008 tarihinde ald›k.
Esnaf›m›z için s›k›nt› olan bu çal›ﬂmay› yapan Maliye Bakanl›¤›'na, Hükü-

metimize teﬂekkür ediyorum. Esnaf›m›z için büyük rahatl›k olmuﬂtur. Oda
üyelerimizden Lise, Ticaret Lisesi ve
Yüksek Okul mezunu olanlar›n bir bölümü kendi defterini tutarak gider yükünü azaltm›ﬂ olacaklard›r.
• ‹ﬂletme hesab› esas›na göre kendi
defterlerini tutan üyelerimizin istekleri
halinde odam›zla yapacaklar› sözleﬂme
ve 5362 say›l› kanunun 61/e maddesine göre hizmet karﬂ›l›¤› ödemeyi yapt›ktan sonra beyannameleri taraf›m›zdan verilmeye baﬂlanacakt›r.

Vergi beyanlar› baﬂlad›
Mart ay›n›n gelmesiyle baﬂlayan
vergi beyanlar› ile ilgili olarak, Oda
baﬂkan› ‹smail Keskin esnafa hat›rlatmada bulunarak “Zaten ödeme
güçlü¤ü içinde olan esnaf›n sair sebeplerle cezai duruma düﬂmemesini
arzu ediyoruz” diyerek aﬂa¤›daki
aç›klamalarda bulundu.

Gelir Vergisi Beyanlar›
Gerçek kiﬂilerin 2007 y›l› içinde
elde etti¤i kazanç ve iratlar›n beyan›na, 3 Mart 2008 Pazartesi gününden
itibaren baﬂland›. Gelir vergisi mükellefleri, 2007 y›l› gelirlerini, en geç
25 Mart 2008 Sal› günü mesai saati
sonuna kadar ba¤l› olduklar› vergi
dairesine , y›ll›k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edecekler.
Tahakkuk eden gelir vergisinin
yar›s› 2008 Mart ay›nda, di¤er yar›s› da 2008 Temmuz aylar›nda olmak üzere iki eﬂit taksitte ödenecektir.
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Emlak Vergisi ödemeleri
Mart ay›n›n girmesiyle birlikte
Emlak Vergisi Ödemeleri baﬂlad›.
Emlak Vergisi, Mart-May›s ve Kas›m
aylar›nda olmak üzere iki eﬂit taksitte ödeniyor. 2008 y›l› emlak vergisi
birinci taksitinin ödemesine 3 Mart
2008 Pazartesi gününden itibaren
baﬂland›.
1. Taksit ödemesi 2 Haziran
2008 Pazartesi günü mesai sonunda
bitecek. Emlak Vergisi hesab›na esas
al›nan 2007 y›l› emlak vergi de¤erleri, 2007 y›l› Yeniden De¤erleme Oran›n›n (yüzde 7.2) yar›s› olan yüzde
3.6 oran›nda art›r›ld›. 2008 y›l› emlak vergisi art›r›lan vergi de¤erleri
üstünden hesapland›. Emlak Vergisi
Mükellefleri , belediyenin ilgili servisinden 2008 y›l› emlak vergisi tutar›n› ö¤renerek yar›s›n› en geç 2
Haziran 2008 Pazartesi günü mesai
saati bitimine kadar birinci taksit
olarak , kalan yar›s›n› da 1 Aral›k

2008 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar ikinci taksit olarak ödeyecekler.
Ayr›ca Baﬂkan Keskin “25 ﬁubat
- 2 Mart tarihleri aras›nda kutlanan
“Vergi Haftas›”n›n, vergi bilincinin
oluﬂturulmas›na ve toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesine vesile olmas›n› dileriz” dedi.
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Kurucu ve Duayen Baﬂkan›m›z
‹brahim Gürdamar’› kaybettik
29.02.2007 Cuma günü vefat eden ‹stanbul
Bakkallar Odas› ve Türkiye Bakkallar ve Bayiler
Fedarasyonu'nun kurucusu, Duayen Baﬂkan
‹brahim Gürdamar, 02.03.2008 tarihinde Fatih
Camii'nde k›l›nan cenaze namaz›n›n ard›ndan
Edirnekap› ﬁehitlik Mezarl›¤›'na defnedilmiﬂtir.

İbrahim Gürdamar
kimdir?
 21.10.1913 tarihinde
(21.11.1331 hicri) Erzincan'›n Kemaliye ilçesi Apçaa¤a Köyü'nde
do¤du.
 17 yaﬂ›nda fiili olarak bakkall›k
mesle¤ine baﬂlam›ﬂt›r.
 1950 y›l›nda (37 yaﬂ›nda) Beyaz›t,
Kalayc› ﬁevki Sok. No: 26 adresinde ‹stanbul Bakkallar ve Müstahdemleri Derne¤i'ni kurdu.
 1969 y›l›nda günümüzde de faaliyet gösterdi¤i binay› sat›n alm›ﬂ,
Oda halen faaliyetini burada devam ettirmektedir.
 1964 y›l›nda (51 yaﬂ›nda) Türkiye
Bakkallar ve Bayiler Federasyonu'nu kurdu.
 17.05.1991 tarihinde 3741 numaral› kanun ile yap›lan de¤iﬂiklikle
“Dernek” deyimi, “Oda” olarak
son ﬂeklini alm›ﬂt›r.
 1950 y›l›ndan 1995 y›l›na kadar
(45 y›l) Oda Baﬂkanl›¤› yapm›ﬂ.
 13 Ocak 1996 y›l›nda yap›lan Oda
Genel Kurulu'nda 'BAKKALLARIN
DUAYEN‹' ünvan› verilmiﬂtir.
 12.07.1964 - 05.05.1990 (26 y›l)
Federasyon Baﬂkanl›¤› yapm›ﬂt›r.
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Sevenleri son yolculu¤una u¤urlad›

G

ürdamar'›n cenaze törenine; TESK (Türkiye
Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu) Baﬂkan› Bendevi Palandöken, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Genel Sekreteri Avni K›l›nçkaya ve
Denetleme Kurulu Baﬂkan› Yaﬂar Karaduman ile ‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i Baﬂkan›
Suat Yalk›n'›n yan› s›ra çok say›da esnaf odas› baﬂkan
ve yöneticisi kat›ld›. Fatih Camii’nde k›l›nan cenaze
namaz›n›n ard›ndan Edirnekap› ﬁehitlik Mezarl›¤›’na
defnedilen ‹brahim Gürdamar'›n ‹stanbul Bakkallar
Odas›n›n Kurucu Baﬂkan› olmas› münasebetiyle de,
mevcut baﬂkan ‹smail Keskin cenazeyle ve cenazeye
gelenlerle yak›ndan ilgilenerek esnaf teﬂkilat› ad›na taziyeleri kabul etti. Duayen Baﬂkan› anma maksad›yla
Oda merkezinde bir toplant› da düzenlendi.
Merhum ‹brahim Gürdamar'a Allah'tan rahmet,
ailesine ve sevenlerine baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.

‹STESOB Bﬂk. Vekili ‹dris Keskinci ve
Sefaköy Bak. Od. Bﬂk. Süleyman Nazl›

Merhum Duayen Baﬂkan’›n kardeﬂi
Bekir Gürdamar

Bakkallar Odas› Eski Yönetim
Kurulu Üyesi Muammer Özer

Kahveciler K›raathaneciler Odas›
Baﬂkan› Ahmet Turan Do¤an

Kuruyemiﬂçiler Odas› Baﬂkan›
‹smail Taﬂk›n

‹stanbul Ayakkab›c›lar Odas›
Baﬂkan› Temel Çoruh

Bayrampaﬂa Bakkallar Odas›
Baﬂkan› Ali Aytaç
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Ümraniye Bakkallar Odas› Baﬂkan›
Resul Taﬂç›

Esnaf Hastanesi Uzm. Dr. Ferit Çal›yurt
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ﬁ. Urfa Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas›

57. Kuruluﬂ
Y›ldönümü
coﬂkuyla kutland›
Kuruldu¤u günden itibaren ﬁ.Urfa'n›n ve esnaf›n›n her
türlü sorunlar› ile ilgilenmeyi kendine görev edinen yar›m as›rl›k ç›nar›n 57. y›l› DS‹ konferans salonunda
düzenlenen “kültür ve sanat“ gecesiyle kutland›.

G

eceye, Gelir idaresi baﬂkan›
Cuma Sa¤lam, ﬁanl›urfa
Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli¤i Baﬂkan› Ahmet Akb›y›k,
Ba¤-Kur ‹l Müdürü Yusuf Ergen, Zab›ta Müdürü Mahmut Tek ve yerel gazeteciler ile çok say›da esnaf ve yak›nlar›
kat›ld›. TESK Genel Baﬂkan› Bendevi
Planadöken de geceye canl› telefonla
ba¤lanarak ﬁanl›urfa esnaf›na ve geceye kat›lanlara iyi e¤lenceler diledi.
Geceye kat›lanlar, 2000'li y›llar›n
baﬂ›nda yap›lan seçimlerle oda baﬂkan-

18

l›¤›na seçilen Mehmet Altun ve ekibinin gelmesiyle
ﬁanl›urfa Bakkallar ve
Bayiler Odas› kabuk deﬁanl›urfa
¤iﬂtirerek, esnaf teﬂkilat›na umut vermeye ve yararl› olmaya baﬂlad›¤›n›
söylediler.
Baﬂkan Altun ve yönetim kurulunun geçmiﬂte de, bir çok etkinli¤e öncülük ederek esnaf çocuklar› için muhasebe, bilgisayar ve ‹ngilizce kurslar›
düzenledi¤ini, kooperatifçilik ve vergi

Mehmet Altun
Bakkallar ve B
ayiler Odas›
Baﬂkan›
kanunlar›n› bilgilendirme seminerleri
tertip etti¤ini söyleyen kat›l›mc›lar, Altun'un gayretleri ile belediye ile esnaf
iliﬂkileri aras›nda bir düzenin sa¤land›¤›n› belirttiler.
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Ümraniye
Bakkallar
Odas›

Resul Taﬂç›
Ümraniye Bakkallar Odas› Baﬂkan›

Ümraniye Bakkallar Odas› zor ﬂartlar alt›nda, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz hatta Anadolu yakas›ndaki esnaf› bir çat› alt›nda
toplamak üzere 1980 y›l›nda rahmetli ﬁevki Arslan taraf›ndan
kurulmuﬂtur.

D

aha sonra uzun y›llar oda
baﬂkanl›¤› Adnan ﬁahin
taraf›ndan idare edilmiﬂtir. 2005 y›l›n›n 10. ay›ndan itibaren
de¤erli üyelerimizin teveccühleriyle,
Ümraniye bakkallar esnaf odas›n›n
baﬂkan› seçildim ve görevime devam
etmekteyim.
Toplum olarak, sivil toplum, oda
dernek vak›f gibi kuruluﬂlara kat›l›m
düﬂüktür. Üyeler bizim için ne yapt›n›z
derler. Oysaki üyesiz ne oda ne dernek
hiçbir kuruluﬂa ben ne yapt›m ne katk›m oldu demezler. Sadece aidat ödenece¤i zaman gelirler biz elimizden geleni Ümraniye Bakkal Esnaf Odas›
olarak yapmaya gayret ediyoruz.
507 say›l› yasan›n de¤iﬂmesi ile esnaf 5362 say›l› yasaya tabi oldu ve küçük esnaf yasas› da esnaf gibi bitti.
Odalar›n ihtiyac›n› yasam›z karﬂ›lam›yor.
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Küçük esnaf›n
ço¤u gereksiz yere
Ticaret Odas›’na kay›t yapt›r›yor
‹lçemiz Ümraniye 3 ilçeye bölündü.
Bu bölünme ile yasada belirtilen ilçe s›n›rlar›n›n d›ﬂ›ndan üye kayd› yapamayaca¤›z. Art›k odalar kapanma aﬂamas›na gelmiﬂ durumda. Yine yasada belirtildi¤i gibi ‹lk kaydiye ücreti alam›yoruz. Üyelerin ço¤u küçük esnaf oldu¤u halde ‹stanbul Ticaret Odas›'na kay›t yapt›r›yor. Bunun engellenmesi gerekiyor. Esnaf, odas›na, odalar birliklere, birlikler, konfederasyonla uyum
içinde olmas› gerekir. Herkes kendini

düﬂünürse toplum esnaf yok olmaya
mahkum olaçakt›r. Zaten 5362 say›l›
yasam›z›n yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

“Sermaye eksenli toplumda,
ahde vefadan yoksun hale
geldik”
Bizler art›k büyük marketlerle rekabet edemez hale geldik. Globalleﬂen
dünya tamamen sermaye eksenindedir.
Ahde vefadan yoksun bir toplumla yaﬂamaya baﬂlad›k. Ayn› apartmanda
oturan kiﬂiler birbirini tan›maz, cenaze
olsa haberi olmaz, duruma geldik.

“Baﬂkan›m›z esnaf›n sorunlar›n› çok iyi bilen biri”
Esasen TESK Genel Baﬂkan›m›z esnaf›n içinden gelen bir baﬂkand›r. Y›llarca Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Baﬂkanl›¤› yapm›ﬂt›r ve bakkal esnaf›n›n sorunlar›n› çok da iyi bilmektedir. ‹nan›yorum ki genel baﬂkan›m›z bizim için u¤raﬂmaktad›r.
Son olarak da sorunlara hep beraber çözüm diyerek; birlik, beraberlik ve
kardeﬂlik içinde çal›ﬂmam›z› diliyor,
yay›nlad›¤›n›z derginizin baﬂar›l› bir
ﬂekilde devam etmesini temenni ediyorum.
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Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

“Hayat›mda
hiç piﬂmanl›k
duymad›m”

Kemal amca eski bir terzi. 1953 y›l›ndan 1980 y›l›na kadar yaklaﬂ›k 26 y›l Karadeniz'in nadide illerinden Samsun’un Bafra ilçesinde terzilik yapm›ﬂ. Daha sonra bölgede yap›lmas› planlanan
Derbent Baraj› dolay›s›yla köylerinin de kamulaﬂt›rma alan›nda
kalmas› münasebetiyle yeni bir hayat kurmak zorunda kalm›ﬂ…

Y

“Bakakal Dünyas›”n›n bu
say›daki konu¤u Erdo¤an
G›da'n›n sahibi bakkal Kemal
Erdo¤an.
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eni bir hayat›n arifesi olan
o günlerde ‹stanbul'da bakkall›k yapan kay›nbiraderinin de teﬂvik ve deste¤iyle ‹stanbul'a
taﬂ›nmaya karar verir ve ‹stanbul'a ailesi ile birlikte taﬂ›nan Kemal amca,
bir süre kay›nbiraderi ile ortak bakkal
iﬂletmecili¤i yapar. 1987 y›l›nda baﬂlayan ortak bakkal iﬂletmecili¤ine orta¤› kay›nbiraderinin sektör de¤iﬂtirmesinden sonra 1990 y›l›ndan sonra
yaln›z olarak devam etmek zorunda
kal›r…
Merakla, soruyoruz.
- Kemal amca ‹stanbul'a geldi¤ine
piﬂman m›s›n? diye…
Hemen cevapl›yor. Gayet sakin ve
kendinden emin bir tav›rla; “Hayat›mda yapt›¤›m hiçbir ﬂeyden piﬂmanl›k
duymad›¤›m gibi, ‹stanbul'a gelmiﬂ olmaktan da piﬂmanl›k duymad›m. Gerçi buraya gelmekle her hangi bir büyük
kazanc›m›z da olmad›. Günlük geçinip

gidiyoruz. Fakat bir faydas› oldu çocuklar›m› okuttum. O¤lum, ‹stanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Maliye bölümünde yüksek lisans yapt›. Gerçi buraya gelmemiﬂ olsam da okutacakt›m ama burada olunca bizim içinde çocuk içinde daha iyi
oldu. Sabah okuluna evden gitti, akﬂam eve geldi. Yemek, yatmak sorunu
olmad›…”

“

Marketler
olmas›n demiyoruz,
bizi bu kadar ezmelerine f›rsat verilmemeli.
OCAK - ﬁUBAT 2008
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...‘Bakkal›m’ hep varolacak
K›sa günün kar› dercesine, bir hayat› özetleyen bir k›z bir erkek çocuk
babas› Kemal amca, gururla “çok ﬂükür çocuklar›m› okuttum. K›z›m› evlendirdim o¤lum henüz evlenmedi bir
banka da çal›ﬂ›yor” der…
Birazda bakkall›kla ilgili konuﬂal›m diyoruz ve bir anda Kemal amca
baﬂl›yor mesle¤inin s›k›nt›lar›n› anlatmaya…

“Haks›z rekabet ortadan
kald›r›lmal›. Baz› ürünler
toptan ald›¤›m›z fiyattan
daha aﬂa¤› markette
sat›l›yor”

- Önceleri iﬂlerimiz daha iyi idi. Bu
büyük marketler ç›kt› bizi bitirdi. Bu
Akatlar bölgesinde 6-7 tane büyük
market var. ﬁimdi öyle bir ﬂey ki bize
mal veren firmalarda marketlerle el
birli¤i yapm›ﬂças›na bizi bitirmeye çal›ﬂ›yor. ﬁöyle söyleyeyim bak›n Coca
Cola geliyor fiyat okuyor bize tik para
diyor. Oysa buradaki büyük marketler
bizim alaca¤›m›z fiyattan daha ucuza
ve alt› taksite mal sat›yor. Cola ﬂimdi
baﬂlam›ﬂ bize de kredi kart› ile sat›ﬂ
yapmaya ama 200 YTL'den aﬂa¤› olmamas› gerekiyor. Yukarda market
var onlar Coca Colay› 11.80'e veriyor
faturas›n› da kesiyor. Biz toptan ve
peﬂin 14.60'a al›yoruz. Bu nas›l oluyor deyince, fazla mal al›yorlar diyerek
kendilerini müdafaa ediyorlar. Böyle
olunca da biz kâr›m›zdan fedakarl›k
edip ucuza satmak durumunda kal›yoruz. Büyük marketler bu durumda hem
bizden fazla kar ediyorlar hem de raf
bedeli gibi gerekçelerle firmalardan
para al›yorlar. Bence bu haks›z rekabettir. Düzenlenmeli ve düzeltilmelidir.
Biz onlar olmas›n demiyoruz onlarda
olsun ama bizi bu kadar ezmesinler.
Belki onlar bir seferde bizden çok al›yor olabilir. Ama bakkal say›s›yla k›yasland›¤›nda tahminim bakkallar›n
tüketimi daha fazlad›r. Ama biz parça
parça al›yoruz. Biz aradan ç›karsak bu

DÜNYASI
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firmalar da bizi arayacak halkta arayacak…
Her küçük esnaf gibi, al›ﬂ veriﬂ
merkezlerinden ﬂikayetlerini s›ralayan
Kemal amca…

“Bakkallar olarak
birleﬂebilirsek Oda da
birﬂeyler yapabilir”
- Odadan beklentilerimiz çok ama
yap›lmas› zor. Bizlerde bakkal esnaf›
olarak birbirimize yaklaﬂm›yoruz. Baﬂkanda ne yaps›n. Bakkallar olarak birleﬂebilsek o zaman Oda da bir ﬂeyler
yapar.
Yeni bir yasa haz›rl›klar›ndan bahsediliyor. Ama pek umutlu de¤ilim.
Biz Türk milleti olarak kendimizi
yasan›n istedi¤i ﬂartlara uydurmuyoruz. Yasay› bir ﬂekilde baypas
yap›yoruz bize uyduruyoruz. Bak›n
yasan›n getirece¤i düzenlemelerden
biri bildi¤im kar› ile 400 m2 s›n›r-

d›r. Bakkal esnaf› olarak bize düﬂen
sorumluluklar›m›z neyse ben kendi ad›ma bunlar› yapmaya haz›r›m. Ben burada yaln›z çal›ﬂ›yorum, müﬂteri servisimi de kendim yap›yorum. Ama bakkal›m› kapat›p gelirim. Gelece¤imizi
mesle¤imizi düﬂüneceksek gelmeliyiz
bu bizim kendi ç›kar›m›za biz burada
sesimizi duyuraca¤›z. Benden tereddüdünüz olmas›n…
Çok temiz ve düzenli raflar› ile dikkatimizi çeken bakkal›n alkollü içkiler
reyonu da düzen ve çeﬂitlili¤i ile dikkatimizi çekiyor. Sat›ﬂlar›n› merak edip
sordu¤umuzda, Kemal amca hizmet etmekten mutluluk duydu¤u müﬂterilerine biraz sitem ediyor.

“Büyük marketler evlere,
kap›lara kadar ekmek,
gazete servisi yapm›yor”
Burada Maya Siteleri var. Elimden
geldi¤ince içkinin her çeﬂidini bulundurmaya gayret ediyorum. Fiyatlar›m›
da uygun tutmaya çal›ﬂ›yorum. Gerçi
burada oturanlar›n gelir düzeyi yüksek
fiyatlarda çok önemli de¤il ama ben
burada bekledi¤im sat›ﬂ› yapam›yorum. Ekmek, gazete ihtiyac› olunca
beni ar›yorlar. ‹sterdim ki burada onlar için bulundurdu¤um içkilerini de
benden als›nlar. Peﬂin para da istemiyorum. Ben sabahleyin 6:30 da kalk›yorum bu sitede 200-250 gazete da¤›t›yorum. Kap›lara bak›yorum. ‹çki ﬂiﬂeleri ile dolu. O ihtiyaçlar› benden alm›ﬂ olsalard› ben kazanacakt›m. ﬁimdi
ekmek gazete satmakla nereye kadar
gidece¤im… Belki bir gün gelecek kapat›p gidece¤im. Büyük marketler ev-

lamas› olacakt›. Ama bunu ö¤renen
büyük marketler ﬂu anda sokak
aralar›na do¤ru küçük ﬂubeler açarak ço¤almaya baﬂlad›. Belki de bu
daha tehlikeli olacak.

“

Dükkan›m›
kapat›p gelirim...
- Oda baﬂkan›m›zdan ve yöneticilerimizden beklentimiz, ç›kacak olan bu
yeni yasan›n haklar›m›z› azam› derecede korumas› için çal›ﬂmalar yapmas›-

lere kadar ekmek gazete servisi yapm›yor. Art›k evlerine kap›lar›na kadar
ekmek gazete gitmeyecek ve o zaman
anlayacaklar Bakkal Kemal amcay›…



E. Emin Dulkadiro¤lu
Engin Ark›n
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Organik ürün için
birlik kurulacak
Türkiye genelinde faaliyet gösteren 256 organik ürün üreticisi firman›n, ihracatç› birli¤i çat›s› alt›nda toplanmas› için çal›ﬂmalar
baﬂlat›ld›.

O

rganik Ürün ‹hracatç›lar›
Birli¤i ad›yla kurulacak
birli¤in Ege ‹hracatç› Birli¤i (E‹B) bünyesinde ve Türkiye'nin en
çok organik tar›m üretimi yap›lan ﬂehirlerden biri olan ‹zmir'de kurulmas›
planlan›yor.
Ekolojik Tar›m Organizasyonu
(ETO) Derne¤i Baﬂkan› Atilla Ertem,
birlik kurma çal›ﬂmalar›n›n yan›nda,
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi ile görüﬂerek metropol alanda organik tar›m faaliyetlerinin art›r›lmas› için de bir

program baﬂlatacaklar›n› söyleyerek,
"Türkiye genelinde 256 firma, ekolojik
ürün üretiyor. Tam bir kayd› bulunmamakla birlikte ekolojik ürün ihracat›n›n 150 milyon dolar olarak gerçekleﬂti¤ini tahmin ediyoruz. Hedefimiz 3 y›l
içinde 500, 5 y›l içinde 1 milyar dolarl›k ihracat gerçekleﬂtirmektir. Organik
Ürün ‹hracatç› Birli¤inin kurulmas›yla
organizatör güç ortaya ç›kacak ve böylece belirledi¤imiz hedeflere ulaﬂmak
kolaylaﬂacakt›r" diye konuﬂtu.

Konu Baﬂkanlar Kurulu'nda
görüﬂüldü
Ege ‹hracatç›lar Birli¤i Baﬂkanlar
Kurulu Baﬂkan› Mustafa Türkmeno¤lu
da, yeni birlik kurulmas› ile ilgili konunun Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen ve
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M)
Baﬂkan› O¤uz Sat›c›'n›n kat›ld›¤› Baﬂkanlar Kurulu toplant›s›nda gündeme
getirildi¤ini belirterek, "Türkiye'den yap›lan organik ürün ihracat› E‹B'den
geçiyor. Dolay›s›yla kurulacak yeni birli¤in E‹B bünyesinde kurulmas› yerinde olacakt›r" dedi.

Organik ürünler ihraç ediliyor!..

Türkiye organik tar›m üretimi konusunda çok büyük
bir potansiyele sahip ve üretilen organik ürünlerin neredeyse tamam› ihraç ediliyor.
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Samsun Tar›m ‹l Müdürlü¤ü'nde görevli Ziraat Mühendisi Sevinç Sayg›l›, Türkiye'nin organik tar›m aç›s›ndan çok ﬂansl› oldu¤unu belirterek, ülkede üretilen organik ürünlerin tamam›n›n ihraç edildi¤ini söyledi.
Ülke genelinde 1985 y›l›nda sadece 8 üründe organik
üretim yap›ld›¤›n› ifade eden Sevinç Sayg›l›, 2003 y›l›nda ise 13 bin çiftçi ailesi taraf›ndan 103 hektar alanda
bu¤daydan gül yapra¤›na kadar uzanan yelpazede toplam 179 çeﬂit ve 291 ton organik ürün üretilmeye baﬂland›¤›n› kaydetti. Organik ürünler aras›nda elma, pamuk, domates, kurutulmuﬂ meyveler; kuru üzüm, kay›s›,
incir ve f›nd›¤›n önemli bir yer tuttu¤unu bildirdi.
Türkiye'nin organik tar›m üretimi konusunda çok büyük bir potansiyele sahip oldu¤una iﬂaret eden Sayg›l›,
üretilen organik ürünlerin neredeyse tamam›n›n ihraç
edildi¤ini ve organik tar›msal üretimin h›zl› bir geliﬂme
gösterdi¤ini söyleyerek, ürün yelpazesinin al›c› ülkelerin
talepleri do¤rultusunda geniﬂledi¤ini kaydetti.
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...‘Bakkal›m’ hep varolacak
Türkiye dünyan›n g›da
ambar› olabilir
Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› Müsteﬂar› Vedat Mirmahmuto¤ullar›, Türkiye'nin tar›m sektöründe organik tar›ma a¤›rl›k vermesi durumunda dünyan›n g›da ambar› haline gelebilece¤ini
söyledi.
Almanya'n›n baﬂkenti Berlin'de
Türk Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i'yle (TÜS‹AD) Alman Teknik ‹ﬂbirli¤i Derne¤i (GTZ) taraf›ndan düzenlenen 73. Yeﬂil Hafta G›da Ürünleri Fuar›'na giden ve Fuar alan›ndaki ICC
Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplant›da konuﬂan Mirmahmuto¤ullar›,
Türkiye'nin
140 çeﬂit ürünün üretilebildi¤i bir
ülke oldu¤unu belirterek, "Organik tar›ma yo¤unluk verip bu alanda üretim
yapan ﬂirketler oluﬂturursak, sadece
AB'nin de¤il, dünyan›n g›da ambar›
haline gelmememiz için hiç bir sebep
yok" dedi.
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Türkiye'nin ilk
organik tavukçuluk projesi

T

ürkiye'de ilk kez Ayd›n'›n
‹ncirliova ilçesinde bulunan Erbeyli ‹ncir Araﬂt›rma Merkezi'de yürütülen "Organik
Tavukçuluk Araﬂt›rma Projesi" sonuçland›.
Proje hakk›nda bilgiler veren Erbeyli ‹ncir Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürü Ramazan Özkan, çal›ﬂmalarda
denek olarak kullan›lan piliçlerin do¤al kümeslerde do¤al yemlerle beslendi¤ini ve hem piliçlerin hem de
yumurtalar›n organik olmayanlara
göre daha lezzetli oldu¤unu söyledi.
Enstitüde üretilen tüm ürünlerin sertifikalar›n›n mevcut oldu¤unu ifade
eden Özkan, "Dünyan›n geliﬂmiﬂ ülkelerinde oldu¤u gibi ilimizde de organik ürünlere önem veren insan say›s›nda her geçen gün art›ﬂ oldu¤unu
gözledik. Organik piliç yetiﬂtirerek
yeni bir piyasa oluﬂturmay› hedefledik. Yetiﬂtirdikleri tavuklar› kimyasal ilaçlar yerine esansiyel ya¤lar ve
tamamen do¤al yemler kullanarak
besliyoruz" dedi.
Türkiye'de ilk kez uygulanan projeden olumlu sonuçlar alman›n kendilerini çok mutlu etti¤ini söyleyen
Proje Sorumlusu Kamil Küçüky›lmaz
da, besleme iﬂlemleri s›ras›nda organik yemlerin kullan›lmas› kadar, tavuklar›n hür olarak dolaﬂabilmesinin
de ürün kalitesini art›rd›¤›n› iddia
etti.

Yumurtada 'k›ran k›rana'
kampanya
Yumurta Üreticileri Tar›msal
Birli¤i, yumurta tüketimini art›rmak
için, “k›ran k›rana” slogan›yla reklam ve tan›t›m kampanyas› baﬂlatt›.
"Günde bir yumurta k›ran kazanacak" slogan› ile haz›rlanan reklam
filmlerinde yumurtan›n içerdi¤i vitamin ve protein de¤erleri vurgulanarak sa¤l›¤a yararlar› anlat›l›yor.
Yumurta Üreticileri Tar›msal
Birli¤i ikinci Baﬂkan› ve Konya Yumurta Üreticileri Tar›msal Birli¤i
Baﬂkan› Hasan Konya, 2007'nin yumurta üreticileri aç›s›ndan çok olumlu geçti¤ini söyledi. Konya, haz›rlanan reklamlar›n yumurtay› tan›t›c›
nitelikte olaca¤›n› söyleyerek “Herkes yumurta tüketiyor ancak bilinçli
de¤il. Herkesin bunlar› ö¤renmesini
istiyoruz" dedi.

Yumurta, yeni pazarlara
aç›lacak
2007'de Türkiye baz›nda yumurta ihracat› rakamlar›n›n toplam 60
milyon dolar›n üzerinde gerçekleﬂti¤ini belirten Konya, "Yap›lan 60 milyon dolarl›k ihracat›n yüzde 25'i
Konya'dan yap›ld›. 2008 y›l› ihracat
hedefimiz ise ülke genelinde 100
milyon dolara ulaﬂmak. Gelecek y›l
da yine Konya olarak bu rakamlar›n
yüzde 25'ini gerçekleﬂtirece¤iz" dedi.
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Ülker Holding
‹cra Kurulu
Üyesi ve Gıda
Grubu Baﬂkan›
Metin Yurdagül
(solda) ve ‹çecek
Grubu Baﬂkan›
Mehmet Tütüncü
grubun yeni
hedeflerini
aç›klad›.

Ünlü çikolata markas› Godiva'y› sat›n alarak tüm dünyaya
ismini ezberleten Ülker, yeni
at›l›mlara haz›rlan›yor. Hedef
dünya markas›...

Ülker yeni hamlelere
haz›rlan›yor

Ü

lker G›da ve ‹çecek Grubu
Baﬂkan› Tütüncü 'Hedeflerimiz çok büyük. Ülker yeni dünyan›n markas› olacak' dedi.
Ülker G›da ve ‹çecek Grubu Baﬂkan› Mehmet Tütüncü 'Küresel ekonominin en önemli aktörlerinden biri art›k
Ülker'dir. Hedeflerimiz çok büyük, Ülker yeni dünyan›n markas› olacak' dedi.
'Biz sektörde ilk olma bayra¤›n› kimseye kapt›rmayaca¤›z' diyen Ülker G›da
ve ‹çecek Grubu Baﬂkan› Mehmet Tütüncü ile Ya¤ ve Mutfak Ürünleri Kategori Pazarlama Müdürü Verda Duysak,
G›da Grubu Pazarlama Genel Müdürü
Kuthan Erginbilgiç, Süt ve Sütlü Ürünler Kategori Pazarlama Müdürü Yasemin Ünlü Romano ve Ülker'le çal›ﬂan
ünlü sa¤l›kl› besin uzman› Helsinki
Üniversitesi ö¤retim üyesi Amerikal›

Prof.Dr.Anu Hopia ile birlikte yeni
stratejilerini Roma'da paylaﬂt›.

Yat›r›ma devam
Dünyan›n sa¤l›kl› beslenme pazar›na yani kalp sa¤l›¤›-çocuk geliﬂimi-sindirim sistemine yöneldi¤ini söyleyen
Tütüncü, 2012'de 200 milyar dolara
ç›kmas› beklenen pazarda Ülker'in de
büyük bir güçle yer almas› için yat›r›mlar›n›n ve Ar-Ge çal›ﬂmalar›n›n aral›ks›z sürdü¤ünü bildirdi. 2007 cirolar›n›n
7.5 milyar dolar oldu¤unu kaydeden
Tütüncü, Ar-Ge için 174 milyon dolarl›k yat›r›m yapt›klar›n› belirterek, 'Kellogs, Benecol, Hero Baby gibi dünyada
çok ciddi gruplarla, önemli ortakl›klar›m›z var. Bu birleﬂmeler ve ortak yat›r›mlar hem yurtiçinde hem yurtd›ﬂ›nda
devam edecek' dedi.

“Bayra¤› kapt›rmay›z”
Ülker G›da ve ‹çecek Grubu
Baﬂkan› Mehmet Tütüncü:
Küresel ekonominin en önemli
aktörlerinden biri art›k
Ülker'dir. Hedeflerimiz çok
büyük, Ülker yeni dünyan›n
markas› olacak.
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'Ülker'den art›k yurtiçi ve yurtd›ﬂ›
piyasalarda yaratt›¤› farkl›l›klarla sözediliyor' diyen Baﬂkan Mehmet Tütüncü 'Ülker; akademisyenlerden, g›da mühendislerine seçkin isimlerin ve tüketicinin önerisiyle ürün haz›rlamaktad›r.
2007'de 100 yeni ürün ç›kard›k.
2008'de 100 yeni ürün daha ç›karaca¤›z. Kahvalt› tah›llar›ndan, ciklete, aktif sa¤l›k ürünlerine, çikolataya kadar
çok farkl› ürünlerde yenilikçili¤imiz
2008'de de devam edecek. Biz sektörde
ilk olma bayra¤›n› kimseye kapt›rmayaca¤›z' dedi.
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...‘Bakkal›m’ hep varolacak
Alman Tar›m Birli¤i'nden

Susaml› Çubuk’a “Alt›n Madalya”
Ülker, Alman Tar›m Birli¤i (DLG) taraf›ndan,
Aral›k 2007'de düzenlenen “Pastac›l›k Ürünleri ve Tatl›lar Üstün Kalite Yar›ﬂmas›”nda
Susaml› Çubuk ürünüyle alt›n madalya
kazand›.

H

er y›l 20.000'den fazla g›da ve içecek ürününün kapsaml› analizlerini yapan Alman Tar›m Birli¤i (DLG)
G›da Test Merkezi, düzenledi¤i yar›ﬂmalarla kapsaml› sensörik analizlerden ve laboratuar testlerinden baﬂar›yla
geçen ürünleri ödüllendiriyor. Avrupa genelinde faaliyet gösteren
firmalar›n ürünlerinin de¤erlendirildi¤i yar›ﬂmada Ülker Susaml›
Çubuk markalar› 185 firma ve 1.000 ürün aras›ndan seçilerek
Alt›n Madalya ile ödüllendirildi.

2007'yi yüzde 85 büyüme ile kapatan

Ülker Golf Dondurma 2008 y›l›na da
iddial› giriyor

G

eçen y›l› yüzde 85 gibi çok yüksek bir büyüme
oran› ile kapatan Ülker Golf Dondurma, pazar pay›n› da 8 puan art›rarak yüzde 25'e

ulaﬂt›rd›.
Dondurma pazar›ndaki dört y›ll›k k›sa geçmiﬂine ra¤men 200'ün üzerinde yeni ürün geliﬂtirerek Ülker'in geneti¤inde bulunan yenilikçilik ve liderlik özelliklerine uygun
çal›ﬂmalar sergileyen Ülker Golf Dondurma, sadece geçen
y›l 30 yeni ürünü tüketicinin be¤enisine sundu.
Ülker Golf Genel Müdürü Nusret Kayhan Apayd›n,
dondurma pazar›ndaki geliﬂmeleri ve 2008 y›l› beklentilerine iliﬂkin bir de¤erlendirme yapt›:
Ülker Golf'ün 2003 y›l›nda Nestle-Schöller'in Türkiye'deki yat›r›mlar›n› sat›n alarak dondurma pazar›na giriﬂiyle baﬂlayan pazar›n büyüme süreci, 2007 y›l›nda da
yüzde 30'luk büyüme oran› ile devam etmiﬂtir. 2007 y›l›nda dondurma sektörünün toplam cirosu 1 milyar USD'a
ulaﬂm›ﬂt›r. Bu cironun yaklaﬂ›k yüzde 75'i endüstriyel üreticiler, yüzde 25'i ise yerel üreticiler ve pastaneler taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
2007 y›l›nda dondurma pazar› yüzde 30 oran›nda büyürken, biz sat›ﬂlar›m›z› yüzde 85 artt›rarak sektörün büyüme ﬂampiyonu olduk. Bu s›rad›ﬂ› büyümenin sonucu olarak sadece 1 y›l içerisinde pazar pay›m›z› 8 puan artt›rarak yüzde 25'e yükselttik.
Ülker Golf'ün 2007 y›l›ndaki bu baﬂar›s›, öncelikle tüketicilerimizin markam›za duyduklar› güven ve Ülker'in çikolata ve sütteki uzmanl›¤› ile lezzetlenen Ülker Golf dondurmalar›na gösterdikleri be¤eninin eseridir.
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Çaya talep
art›yor
Türkiye'de geleneksel siyah ve yeﬂil çay
tüketimine olan talebin artt›¤›na
dikkat çeken Çaykur Genel Müdürü
Ekrem Yüce, dünya içecek
piyasas›ndaki genel tüketim e¤iliminin
gazl› ve kafeinli içeceklerden daha çok
alkolsüz ve düﬂük kafeinli içeceklere
do¤ru yönelmeye baﬂlad›¤›n› kaydetti.
ifade etti.

Ç

ay piyasas›nda son y›llarda
yeﬂil çay, organik çay ve
aroma katk›l› formlardaki
çaylar›n ön plana ç›kt›¤›n› söyleyen Yüce, bu de¤iﬂimin ülkelerin gelecekteki
çay taleplerinin artmas›na ve farkl›laﬂmas›na yol açaca¤›n› ifade etti.

Organik çay tar›m›
yap›lacak
Artvin Borçka ilçesi ile Rize Çaml›hemﬂin ve Hemﬂin ilçelerinde yer alan
çay tar›m alanlar›n› organik çay tar›m›
yap›lacak alanlar olarak tespit ettiklerini belirten Yüce, Hemﬂin bölgesinde
organik ve konvansiyonel çay üretmek
üzere toplam 100 ton/gün kapasiteli
bir çay iﬂleme atölyesinin kurulma ça-

Türkiye'de
y›ll›k çay
üretimi
200 bin
tonu
buluyor.

l›ﬂmalar›na baﬂlad›klar›n› kaydetti.
Önümüzdeki y›l Hemﬂin tesisinin tamamlanaca¤›n› ifade eden Yüce, "Do¤u
Karadeniz Bölgesi do¤al ﬂartlar› gere¤i
kimyasal mücadele yap›lamad›¤› için
üretilen kuru çaylarda pestisit kal›nt›s›
bulunmuyor. Bu durum organik tar›m
aç›s›ndan avantaj" dedi. Tüketicilerin
organik çay›n yan› s›ra yeﬂil çaya da
taleplerinin h›zla artt›¤›n› ifade eden

Yüce, bu do¤rultuda organik ve yeﬂil
çay pazar›nda yerlerini almak için yo¤un bir ﬂekilde çal›ﬂmalar›n› sürdürdüklerini aktard›. Yeﬂil çay üretimini
kendi imkanlar›yla yapm›ﬂ olduklar›
makinelerle gerçekleﬂtirdiklerini dile
getiren Yüce, yeﬂil çay çeﬂitlerinin çok
yak›nda piyasaya sunulaca¤›n› aç›klad›.

“Türk çay› dünyada lider olur”
Rize Ticaret Borsas› (RTB) Yönetim Kurulu Baﬂkan› Tahsin Sancak,
çay borsas› kurulmas› durumunda Türk

çay›n›n dünyada lider olaca¤›n› kaydetti.
Çay sanayicileriyle birlikte dünyan›n önemli çay üreticisi ülkelerinden
biri olan Sri Lanka'da incelemelerde
bulunan Sancak, Türk çay›n›n, dünya
piyasas›n› elinde tutan Sri Lanka çay›ndan daha kaliteli oldu¤unu savundu.
Sancak, bu ülkede yapt›klar› gezi ve
gözlemlerle de bunu yak›ndan gördüklerini söyledi.
Türk çay›n›n ihracat›n› art›rmak
için, araﬂt›rmalar yapmak üzere dünya
çay piyasas›nda önemli bir yere sahip
olan Sri Lanka'ya gittiklerini ifade
eden Sancak, "Yapt›¤›m›z gözlemlerde,
Sri Lanka çay›n›n bizim çay›m›zdan
daha kaliteli olmad›¤›n› ancak farkl›
nedenlerden dolay› dünya piyasalar›nda
yer buldu¤unu gördük. Sri Lanka'da
üretim teknolojileri bize k›yasla daha
ilkel. K›ﬂ aylar›nda bile yaz havas› ya-
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ﬂand›¤› için tar›m arazileri böceklere
karﬂ› sürekli ilaçlan›yor. Bizim çay›m›z
ise kimyasal ilaçlamaya ihtiyaç duymuyor. Geliﬂmiﬂ ülkelerin insan sa¤l›¤›
aç›s›ndan kimyasal etki bulundurmayan
g›dalar tüketmeye çal›ﬂt›klar›n› hesaba
katarsak bizim çay›m›z›n Sri Lanka
çay›ndan avantajl› oldu¤unu görüyoruz"
dedi.

“

Çay›m›z

Sri Lanka çay›ndan
daha kaliteli...
Sri Lanka'da y›lda 8-9 kez çay hasad› yap›l›rken, Türkiye'de y›lda ancak
3 kez hasat yap›labildi¤ine dikkat çeken Sancak, "Çay fabrikalar›nda enerji
kayna¤› olarak odun kullan›lmaktad›r.
Bizde ise fuel-oil ve kömür kullan›l›yor.
Bu da Sri Lanka'da üretim maliyetlerini son derece düﬂürüyor. Bizde tek tip
çay üretimi yap›l›rken, Sri Lanka'da ise

yüzlerce çeﬂit üretim yap›l›yor. Bu yüzlerce çeﬂit ürün çeﬂitli fiyatlarla dünya
piyasalar›nda al›c› buluyor. Sri Lanka'da poﬂet çay üretimine önem verildi¤ini gördük. Sri Lanka'da üretilen kuru
çay›n yüzde 4'ü poﬂet çay üretiminde
kullan›l›rken poﬂet çaydan elde edilen
gelir, toplam gelirin yüzde 18'ini oluﬂturuyor. Yani az çayla çok para kaza-

n›l›yor. Bu nedenle bizde poﬂet çay üretimindeki kalitemizi artt›rmak zorunday›z" diye konuﬂtu.
Türkiye'de y›lda ortalama 200 bin
ton kuru çay üretildi¤ini, Sri Lanka'da
Türkiye'den 6 sürgün daha fazla çay
hasad› yap›lmas›na ra¤men üretimin
300 bin ton civar›nda oldu¤una iﬂaret
eden Sancak, konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü:
"Biz y›lda ortalama 15 bin ton ihracat yaparken Sri Lanka'da 300 bin ton
kuru çay›n 250 bin tonu ihraç ediliyor.
Sri Lanka çay›n›n dünya çay piyasalar›nda önemli yer bulmas›n›n en büyük
nedeni, oluﬂturduklar› pazarlama zinciridir. Ülkede bulunan Çay Borsas› üretilen kuru çay›n tamam›n› alarak zaman kaybettirmeden satmaktad›r. Kurulan mükemmel pazarlama sistemi sayesinde üreticisinden sanayicisine ve
arac›s›na kadar herkes bu sistemden
memnundur." Türkiye'de de en k›sa zamanda çay borsas› kurulmas› gerekti¤ini savunan Sancak, Türk çay›n›n dünya
piyasalar›nda birinci s›raya taﬂ›nmas›n›n çay borsas›n›n kurulmas›yla mümkün olabilece¤ini söyledi.

Balda ithalat tart›ﬂmalar› büyüyor

B

Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i (TZOB) Baﬂkan›
ﬁemsi Bayraktar, bal üretimindeki düﬂüﬂü f›rsat
bilen baz› kesimlerin ithalat yap›lmas› yönünde
bask› oluﬂturmaya çal›ﬂt›klar›n› belirterek,
"Piyasada ﬂekillenen bal fiyatlar›n› etkilemek
için ithalat› bask› unsuru olarak kullanmaya
çal›ﬂanlara, ithalat için izin verilmemelidir."
dedi.
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ayraktar, piyasada bal konusunda faaliyet
gösteren yaklaﬂ›k 170 firma bulundu¤unu ancak
ithalat için sadece 2-3 firman›n baﬂvuru yapt›¤›n›
aktard›. Bayraktar, "Kaçak, hileli ve insan sa¤l›¤›n› tehdit
eden ballar›n piyasada olmas› tüketiciye oldu¤u kadar
tüketici güveninin kaybedilmesi nedeniyle üreticiye de büyük
zarar vermektedir. Bu konuda üreticimiz herkesten daha
hassast›r. Piyasada ﬂekillenen bal fiyatlar›n› etkilemek için
ithalat› bask› unsuru olarak kullanmaya çal›ﬂanlara ithalat
için izin verilmemelidir. ‹thalat›, fiyat oluﬂumunu engellemeye yönelik bask› unsuru olarak kullanmaya çal›ﬂmak, bu
amaçla da tüketiciyi tedirgin edecek aç›klamalarda bulunmak kimseye fayda sa¤lamaz." aç›klamas›n› yapt›.
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Alkollü içki sektörüne yeni
düzenlemeler geliyor

B

Alkollü içecekler sektöründeki
gücü nedeniyle uzun y›llard›r
sektörde hiçbir de¤iﬂikli¤e gitmeyen Avrupa nihayet, bir tak›m düzenlemeler yap›yor. Alkollü içecekler sektöründe de¤iﬂiklik yapman›n “Pandora'n›n Kutusu” gibi u¤ursuzluk
getirece¤ine inanan Avrupa,
sonunda kutuyu açmaya karar
verdi. Alkollü içki sektöründe
dünyan›n en büyük pazar pay›n› elinde bulunduran Avrupa,
19 milyon hektolitrelik ve 5.2
milyar euroluk bir pazar büyüklü¤üne sahip.
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erlin Duvar›'n›n y›k›lmas›ndan hemen önce yap›lan düzenlemenin ard›ndan, alkollü
içki sektörüne el at›lmad›¤›na de¤inen
AB Tar›m ve K›rsal Kalk›nma Komiseri
Mariann Fischer Boel, yeni bir düzenleme yap›lmas›n›n zaman›n›n geldi¤ini
belirtiyor. Yeni yap›lan Alkollü içkiler
düzenlemesinin baﬂar›l› olaca¤›na inand›¤›n› anlatan Boel, yap›lacak düzenlemelerle sektörün daha da geliﬂece¤ini
kaydediyor. Yeni düzenlemenin eskisine
nazaran daha uygulanabilir oldu¤unu
aktaran Boel, AB tebli¤lerinin sadeleﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›¤› bu dönemde bunun
büyük bir baﬂar› oldu¤unu vurguluyor.
Yeni tüzü¤ün Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) TRIPS Antlaﬂmas›'yla belirledi¤i Co¤rafi ‹ﬂaret (GI) tüzü¤üyle
özdeﬂ bir hal ald›¤›n› dile getiren Boel,
art›k DTÖ panellerinde bu konuda savunmas›z kalmayacaklar›n› kaydediyor.
Bu sayede üçüncü ülke ihracatç›lar›n›n
AB'deki GI'lere kaydolmas›n›n da kolaylaﬂt›¤›n› anlatan Boel, ﬂunlar› söyluyor: “Böylece art›k üçüncü ülke ihracatç›lar›n›n AB'deki GI'lere kaydolmas›
da kolaylaﬂt›. Çünkü biz kaliteyi art›rmak için GI konusuna gerçekten
çok önem veriyoruz.”

Tebli¤ k›sa sürede ç›kacak
Yeni düzenlemenin içeri¤iyle ilgili
tart›ﬂmalar›n sona erdi¤ini söyleyen
Boel, önergenin kabul edildi¤ini ve k›sa
zamanda bu konuyla ilgili bir tebli¤ yay›nlanaca¤›n› belirtiyor.
Konuyla ilgili di¤er projelerin de
gözden geçirildi¤ine dikkat çeken Boel,
öncelikle g›da etiketleme direktifi
2000/13/EC do¤rultusunda tüm g›da
ve içecek etiketlerinin içeri¤inde alerji
yapan maddelerin belirtilece¤ini vurguluyor.
Son olarak Avrupa Komisyonu
Temsilcisi Meglena Kuneva ve ekibinin
genel g›da etiketleme tüzü¤üyle ilgili
denetleme yapt›klar›n› söyleyen Boel,
böylece alkollü içkilerin de genel etiketleme kurallar› kapsam›na dahil edilece¤ini belirtiyor.

Rak› üreticileri dernek kurdu
Türkiye 'deki alkollü içki üreticileri,
Geleneksel Alkollü ‹çki Üreticileri Derne¤i (G‹SDER) çat›s› alt›nda bir araya
geldi. Geleneksel Alkollü ‹çki Üreticileri Derne¤inin (G‹SDER) kurucular›
aras›nda Mey ‹çki , Efe Alkollü ‹çecekler , Sarper ‹çecek, Anadolu Alkollü
‹çecekler ve Burgaz Alkollü ‹çkiler
bulunuyor.
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Frans›z ﬁirketi ‘LüksRak›’
üretimi için
Türkiye'de
Ünlü Frans›z içki üretim ve
da¤›t›m grubu Belvedere,
Türkiye'de rak›, ﬂarap ve
konyak üretmek için fabrikalar kurmaya haz›rlan›yor.
En çok Polonya'da üretti¤i
lüks Sobieski votkalar›yla
tan›nan grup, 'Türkiye'nin en
lüks rak›s›'n› üretmek
iddias›yla yat›r›m için
dü¤meye bast›.

T

ürkiye'de içki sektörünün
önde gelen isimlerinden Nadir Yelkenci'yle ortak olan
grup, Belvedere ‹çecek ad›nda bir ﬂirket kurdu¤u ve eski 'Tekelci' baz› isimlerle de temas halinde oldu¤u belirtiliyor.
ﬁarap üretimi için Trakya'da karar

k›lan Frans›z grup, votka ve rak› fabrikas› yeri konusunda ise karars›z. Bu
fabrika için Düzce'nin ad› ön plana ç›k›yor. S›f›rdan yat›r›m›n yan› s›ra mevcut bir fabrikay› sat›n almak da grubun gündeminde.
Yaklaﬂ›k 150 ayr› içki markas›na
sahip olan Belvedere, da¤›t›m ve üretimin yan› s›ra lüks içki ﬂiﬂeleri de tasarl›yor. Frans›z Borsas›'nda iﬂlem gören firman›n en aktif oldu¤u üretim ve
da¤›t›m a¤› Do¤u Avrupa'da. Polonya'da votka ve Bulgaristan'da ﬂarap
üretiminde söz sahibi olan firma,
ABD'den Japonya'ya kadar içki sat›yor.
Belvedere ‹çecek'in orta¤› Nadir
Yelkenci, haz›rl›k sürecinden dolay›,
yat›r›m›n en erken 1 y›l içinde gerçekleﬂebilece¤ini belirterek, ﬂarapta Kavakl›dere ve Doluca büyüklü¤ünde bir
yat›r›m düﬂünüldü¤ünü kaydetti. Rak›da ise Türkiye'nin en lüks üretimini yapacaklar›n› belirten Yelkenci, bu rak›
için ﬂiﬂe dizayn›n›n bile ﬂimdiden haz›r
oldu¤unu söyledi.

Finlandiyal› gurme kahve markas›

Robert's Coffee kazançl› yat›r›m
olana¤› sunuyor
Türkiye'deki yay›l›m›n› merkeze ba¤l› ﬂubelerin yan› s›ra
franchising sistemiyle pazara girmeyi hedefleyen
giriﬂimciler arac›l›¤› ile yapmay› planl›yor.

2

006 y›l›nda Polomondo G›da
taraf›ndan Türkiye'ye getirilen
ve k›sa zamanda sekiz ﬂubeyle
Türkiye'nin farkl› ﬂehirlerine yay›lan
Robert's Coffee geliﬂen kahve pazar›na
yeni yat›r›mc›lar› da katmay› hedefliyor. 2008 y›l›
sonunda Türkiye'de yirmi
ma¤azaya ulaﬂmay› öngören Robert's, yay›l›m sürecinde özellikle Marmara,
Ege ve Akdeniz Bölgelerini
hedefliyor.
Türkiye'deki yay›l›m›nda, h›zla artan al›ﬂveriﬂ
merkezleriyle paralel büyümeyi hedefleyen Robert's Coffee bu noktalar›n yan› s›ra aktif ve popüler caddelerde de
yer almak konusunda giriﬂimcilerin
baﬂvurular›na aç›k. Robert's Coffee,
Türkiye'deki yay›l›m›n› merkeze ba¤l›
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ﬂubelerin yan› s›ra franchising sistemiyle pazara girmeyi hedefleyen giriﬂimciler arac›l›¤› ile yapmay› planl›yor.
Tüm noktalar›nda ayn› konsepti
uygulayan Robert's Coffee
franshising anlaﬂmas› kapsam›nda
yat›r›mc›ya mimari
ve e¤itim deste¤i
veriyor.
Dünyada
kendi kavurma tesisine
sahip tek
marka
olan Robert's Coffee 2009 y›l›na kadar Türkiye'de de bir
kahve kavurma tesisi
kurarak yat›r›mlar›n› art›rmay› planl›yor.
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Zeytincilikte
‹spanya model
al›nacak

Uluslararas› alanda var olma mücadelesi
veren zeytin ve zeytinya¤› sektörü, en
büyük rakibi ‹spanya`y› incelemeye ald›.

D

ünya zeytinya¤› talebinin
yüzde 51`ini karﬂ›layan
‹spanya'ya bir grup zeytin
üreticisi ile birlikte sektör gezisi düzenleyen Ege Zeytin ve Zeytinya¤› ‹hracatç›lar› Birli¤i, ilginç verilere ulaﬂt›. ‹spanya `da faaliyet gösteren 16 tar›m sat›ﬂ kooperatifi birli¤inin y›ll›k
tar›msal üretimi 14 milyar Euro `yu
buluyor. Bunun yüzde 25`ini zeytin ve
zeytinya¤› sektöründe faaliyet gösteren
kooperatifler sa¤l›yor . Ülkedeki çiftçilerin yüzde 70`i kooperatiflere üye.
Her y›l ortaklar›na kâr pay› da¤›tan
‹spanyol kooperatifler, yeni yat›r›mlar›n› da ortaklar›ndan toplad›klar› finansman ile yap›yor. Ege Zeytin ve
Zeytinya¤› ‹hracatç›lar› Birli¤i Baﬂkan› Ali Nedim Güreli , bu veriler ›ﬂ›¤›nda yapt›¤› de¤erlendirmede, "‹spanyol
kooperatifçilik sistemini Türkiye `de
uygulad›¤›m›zda, bu sektörden geçimi-
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ni sa¤layan 300-400 bin kiﬂi devlete
yük olmaktan ç›kar" tespitini yapt›.
‹spanyol modelini yerinde inceleyen

“

Dünya
piyasalar›nda haketti¤i
konumu bulamayan
Türkiye, zeytinya¤›nda
baﬂar›l› örnek olan
‹spanya modelini uygulamaya haz›rlan›yor.
heyet, Madrid , Sevilla ve Kordoba ﬂehirlerinde Zeytin ve Zeytinya¤› ‹hracatç›lar› Birli¤i , ‹spanya Tar›msal Kooperatifler Federasyonu ve ülkenin ön-

de gelen zeytin ve zeytinya¤› yetiﬂtirici
ve üreticilerini ziyaret ederek, iﬂletmeleri inceledi.
Türkiye `de zeytinya¤› sektörünün
son y›llarda ciddi atak yapt›¤›n› belirterek, 2000`de 90 milyon olan a¤aç
say›s›n›n 160 milyona ç›kt›¤›na dikkat
çekti. Art›ﬂ›n ayn› h›zla devam etmesi
durumunda birkaç y›l sonra ‹spanya
`n›n a¤aç varl›¤›na ulaﬂ›laca¤›n› kaydeden Güreli , "Ülkemizde tar›m sat›ﬂ
kooperatifleri üreticinin yüzde 5`ini
temsil ediyor. Yüzde 95`i kapsam d›ﬂ›nda" dedi.
‹lk defa bilime dayal› zeytin a¤açland›rma projesini baﬂlat›l›yor
Türkiye'nin en fazla zeytin a¤ac›
varl›¤›na sahip ili olan Ayd›n'da bu unvan›n korunmas› için Ayd›n Ticaret
Odas› (AYTO) taraf›ndan yeni bir giriﬂim baﬂlat›ld›. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile iﬂbirli¤i içersinde il
genelinde yetiﬂecek en uygun türü belirleyen oda yönetimi, yüzde 80'i hibeli
olmak üzere toplam 7 bin adet zeytin
fidan›n›n da¤›t›m›na baﬂlad›. Özel bir
iﬂletmede düzenlenen toplant›n›n aç›l›ﬂ›nda konuﬂan AYTO Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mustafa Baﬂtu¤, kendilerinden önce bir çok kurum ve kuruluﬂ taraf›ndan Ayd›n'da zeytin fidan› da¤›t›m› gerçekleﬂtirildi¤ini, ancak bu çal›ﬂmalar›n bilimsel araﬂt›rmalara dayanmad›¤›n› söyledi. ‹lk kez AYTO öncülü¤ünde ilde bilime dayal› bir a¤açland›rma projesi baﬂlat›ld›¤›n› iddia eden
Baﬂtu¤, y›llard›r Ayd›n'da da¤›t›lan
Gemlik türü zeytinlerin bölge iklimine
uygun olmad›¤›n› ifade etti. Yapt›klar›
çal›ﬂmalar sonucunda Ayd›n'da en kolay yetiﬂebilecek ve ekonomik de¤eri
olan tür olarak memecik ve domat türü zeytin fidanlar›n›n tercih edilmesi
sonucunun ortaya ç›kt›¤›n› belirtti.
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Vali Mustafa Malay da, “Bilime
dayanmayan iﬂler baﬂar›s›zl›kla sonuçlan›r. AYTO'nun bu konuda ADÜ ile iﬂbirli¤i yapmas› bu çal›ﬂman›n baﬂar›yla
sonuçlanaca¤›n›n kan›t›d›r. Bizde önümüzdeki günlerde il genelindeki mülki
amirlerimiz, belediye baﬂkanlar›m›z ve
ilgili kurum temsilcileriyle Ayd›n'da
büyük bir a¤açland›rma çal›ﬂmas›n›
baﬂlatmak üzere toplaca¤›z. Ben bu
çal›ﬂmalar s›ras›ndan di¤er tüm a¤aç
türleri aras›ndan zeytin gibi önemli
türlere önem verilmesi için giriﬂimlerde bulunaca¤›m” dedi.

Zeytinciler sipariﬂleri
iptal etmeye baﬂlad›
Tar›mda ciddi üretim kayb›na sebep olan kurakl›k zeytin üreticilerini
de vurdu. Aﬂ›r› s›caklar nedeniyle ürün
kalitesinin düﬂüp fiyatlar›n yükselmesi
zeytincileri özellikle d›ﬂ pazarlarda zor
durumda b›rak›yor.
Sofral›k zeytin ihracatç›lar›n›n verdi¤i bilgiye göre firmalar›n ço¤u, stoklar›n› aﬂan yeni sipariﬂleri kabul etmiyor. Ege Zeytin ve Zeytinya¤› ‹hracatç›lar› Birli¤i Yönetim Kurulu üyesi ve
Ece Zeytinleri Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa Gökalp, sektör firmalar›n›n
yurtd›ﬂ›nda y›llard›r edindikleri müﬂterileri kaybetme tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu belirtiyor.
Zeytin sektöründe söz sahibi kuruluﬂlardan Marmarabirlik de 20072008 zeytin al›m kampanyas›nda, ge-

Mustafa Gökalp, 8 y›ld›r emek verip
girdikleri pazarlar› bu sezon yaﬂad›klar› s›k›nt› nedeniyle terketmek zorunda
kald›klar›n› belirterek, "Pazar›n bizden
talep etti¤i iri kalibreli sofral›k zeytini
sunamad›k. Girmek için bugüne kadar
500 bin dolara yak›n para ödedi¤imiz
Romanya'daki Carrefour ma¤azalar›ndan da ç›kmak zorunda kald›k"
dedi.

çen y›ldan daha az zeytin ald›. Bu y›l
toplam 34 bin ton dolay›nda zeytin almay› hedefleyen Marmarabirlik, hedefinin üç ton gerisinde, 31 bin tonda
kald›. Marmarabirlik Genel Müdürü
Muzaffer Eren, kurakl›¤›n verimi düﬂürdü¤ünü söylerken, fiyatlar›n da buna paralel olarak artt›¤›na dikkat çekti.

Firmalar yurtd›ﬂ› pazar›n›
kaybediyor
Zeytin sektöründe hammaddeden
kaynaklanan sorunlar büyüyor. ‹ri kalibre zeytin temin edemedikleri için ihracatta s›k›nt›l› günler yaﬂayan Ege'deki zeytin üreticileri, ﬂimdi de yurtd›ﬂ›ndaki al›c›lar›n verdikleri sipariﬂleri iptal etmeye baﬂlad›.
Akhisar'daki fabrikas›ndan 25 ülkeye Ece markas›yla y›lda 7 milyon
dolarl›k ürün ihraç eden ve Türkiye'nin
en büyük zeytin ihracatç›s› olan Yeniça¤ G›da Aﬁ Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Ece Markas› ile üretim yapan Yeniça¤ G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. Baﬂar›l› ‹hracatç›lar
Ödül Töreni'nde 4 kategoride birinci oldu.
Ege Zeytin ve Zeytinya¤› ‹hracatç›lar› Birli¤i taraf›ndan, bu y›l ilk kez düzenlenen,
“Baﬂar›l› ‹hracatç›lar Ödül Töreni”nin y›ld›z› Ece Markas› ile üretim yapan Yeniça¤ G›da Sanayi ve Ticaret
A.ﬁ. oldu. Ece Zeytinleri, 4 kategorinin dördünde de birinci oldu.
2006 y›l› verilerine göre, Tescilli Türk Mal› Sofral›k
Zeytin ‹hracat›, Ambalajl› Sofral›k Zeytin ‹hracat›, Genel Toplam Zeytin ‹hracat›nda birinci olduklar›n› belirten Ece markas› ile üretim yapan Yeniça¤ G›da Sanayi
ve Ticaret A.ﬁ. Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa Gökalp, 2007 y›l›nda da kesinleﬂen
tek kategori olan Genel Toplam
Zeytin ihracat›nda birinci olduklar›n›, 4 dalda da birinci olman›n
mutlulu¤unu ve gururunu yaﬂad›klar›n› söyledi.

Türk zeytinya¤›
ﬁangay’da
görücüye ç›kacak
Shangay'da 15-17 May›s 2008 tarihleri aras›nda düzenlenecek olan 4.
Çin Uluslararas› Zeytinya¤ ve Yemeklik Ya¤ Fuar› “Oil China” bu y›l Türk
üreticilerinin ve ihracatç›lar›n›n u¤rak
yeri olacak. 1,3 milyardan fazla nüfus
ve geniﬂ tüketimi ile Çin mutfa¤›, ihracat rakamlar›n› katlamak isteyen Türk
üreticileri ve ihracatç›lar› için önemli
bir f›rsat kap›s› olacak.
15-17 May›s 2008 tarihleri aras›nda 4'üncüsü gerçekleﬂtirilecek olan
“Oil China” özellikle geliﬂen Türk
Zeytinya¤› ve yemeklik ya¤ sanayi için
ihracat aç›s›ndan önem taﬂ›yor. Yabanc› yemeklik ya¤lara daha çok ilgi
gösteren Çinliler için Türk ya¤ markalar› aç›s›ndan ihracat alan›nda önemli
bir at›l›m yaratabilecek potansiyele
sahip bulunuyor.

Ece Zeytinleri olarak, 1993 y›l›nda Akhisar'da 8 bin ton y›ll›k
kapasite ile Türkiye'de özel sektöre
ait ilk modern zeytin iﬂletmesini
kurarak, yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda kendi markalar›yla sofral›k zeytin üretim ve ticaretine baﬂlad›klar›n› anlatan Gökalp, ﬂöyle
konuﬂtu: “Bugün ise firmam›z 32 bin metrekare alan
üzerinde 10 bin metrekare kapal› alanda y›ll›k 15 bin
ton kapasiteye ulaﬂt›k.”
Ece Zeytinleri olarak, 14 y›ld›r Türkiye'de zeytincilik
sektörüne daha faydal› olabilmek için kesintisiz çal›ﬂt›klar›n› anlatan Ece Zeytinleri Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa Gökalp, “Sürekli kendi markam›zla ve ambalajl› olarak zeytin ihracat›n› hedefledik ve bu günlere
ulaﬂt›k. Firmam›z zeytin sektörünün geliﬂmesi ve dünyada hak etti¤i yeri alabilmesi için
sektörümüz ad›na, üreticilerle, sanayici ve ihracatç›larla yapm›ﬂ oldu¤u iﬂbirli¤ini bundan sonra da
sürdürmeye devam edecektir” diyerek sözlerine son verdi.

Ece Zeytinleri
ödüle doymuyor

DÜNYASI
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Dünyada bir ilk

Tariﬂ’ten organik pekmez
Türkiye'de bir ilke daha imza atan TAR‹ﬁ,
dünyada ve ülkemizde ilk organik pekmezi
hijyenik ortamda üretme baﬂar›s›n› elde
etti.

T

AR‹ﬁ Üzüm Birli¤i Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Ali R›za Türker, organik pekmez ile pazarda daha iddial› konuma geldiklerini
de vurgulayarak, “TAR‹ﬁ olarak biz,
ilkleri yaratmaya devam ediyoruz. Bugün yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda hijyenik
ortamda organik pekmez üreten baﬂka
bir firma yok” dedi.
TAR‹ﬁ olarak ISO 22000 belgesini
de almak suretiyle, pekmezi güvenli ve
bilgili olarak tüketiciye sunduklar›n› da
kaydeden Ali R›za Türker, organik pekmez hakk›nda ﬂöyle konuﬂtu:
“Pekmez, çok yararl› bir g›da maddesidir. Karbonhidrat ve enerji kayna¤›d›r. Kalsiyum, demir,
potasyum gibi mineraller içermektedir. Hastalar›n güç kazanmas›, çocuklar›n sa¤l›kl› büyümesi için organik pekmez

en iyi g›da maddesidir. Onun için hijyenik ortamda imal edilmesi gerekir. Sokaklarda ve merdiven alt›nda imal edilen pekmezler hijyenik de¤ildir. Çünkü
bu pekmezler, aç›k alanlarda kaynat›lmaktad›r” dedi.
“Tar›m il müdürlüklerini göreve
ça¤›r›yoruz”
Türkiye'de ne kadar pekmez üretildi¤i bilinmiyor. Marketlerde markal› olarak sat›lan pekmezlerin dahi ne kadar
üretildi¤i, hangi ortamlarda tüketiciye
sunuldu¤unun pek bilinmedi¤ine iﬂaret
eden TAR‹ﬁ Üzüm Birli¤i Baﬂkan› Ali
R›za Türker, “‹l ve ilçe tar›m il müdürlüklerini göreve ça¤›r›yoruz. Biz haks›z
rekabete u¤ruyoruz. Kaliteli üzümden
pekmez imal ediyoruz. Bugün üzüm fiyatlar› artt›¤› için, sirke dahi olamayacak üzümlerden pekmez imal edildi¤i
duyumlar›n› al›yoruz. Hatta pekmezin
tatlanmas› için, glikoz ilave edilmiﬂ pekmezlerin, markal› olarak raflarda oldu¤u söyleniyor. ‹lgilileri göreve ça¤›rarak, G›da Kodeksi'nin iyi yap›lmas›n› istiyoruz” ﬂeklinde konuﬂtu.

Tariﬂ Üzüm'ün 2008 hedefi
50 bin ton
Kuru üzüm ihracat ﬂampiyonu olan Tariﬂ Üzüm
Birli¤i, bu y›l ihracat hedefini 50 bin ton olarak aç›klad›.
Kurakl›ktan dolay› kuru üzüm rekoltesinde düﬂüﬂ yaﬂand›¤›n›, artan taleple beraber üretimin ihtiyac› karﬂ›layamaz hale geldi¤ini kaydeden Tariﬂ
Üzüm Birli¤i Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Uludemir, "2007'de fiyatlar önceki y›la oranla yüzde 50 artt›. Üzümün tonu 1200-1300 dolardan 18001900 dolar aral›¤›na yükseldi. Yükselen fiyatlar çekirdeksiz sultaniye kuru
üzümde Türkiye'nin dünyadaki söz sahibi konumunu korumas›n› sa¤lad›. Bugün Türkiye dünyan›n tüketti¤i kuru
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üzümün yüzde 55'ini sat›yor” dedi.
Fiyat art›ﬂ›n› kuru üzüm ihracat›n›n
gelece¤i aç›s›ndan çok olumlu bulduklar›n›, aksi halde üzümün de pamuk gibi üretiminden kaç›n›lan bir ürün haline gelece¤ini belirten Uludemir, pazardaki aﬂ›r› fiyat dalgalanmalar›ndan ise
rahats›z olduklar›n› belirtti.
Pamuk ve zeytinya¤›nda oldu¤u gibi
üzümde de konsey oluﬂmas›n›n gerekti¤ini, bunun üzümün tan›t›m› aç›s›ndan

“

Ulusal üzüm
konseyi gerekiyor
çok önemli oldu¤unu vurgulayan Uludemir, “Ulusal Üzüm Konseyi'nin oluﬂumu için ziraat odas›, ticaret borsas›
gibi ilgili birimlerle birlikte hareket
ediyor ve ortak kararlar al›yoruz. Bu
oluﬂumun içinde ihracatç› ve üreticilerde yer al›yor” dedi.
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Ulusal F›nd›k
Konseyi
kuruldu

“

Amaç;
adaletsizli¤i
ortadan kald›rmak
Ulusal F›nd›k Konseyi (UFK),
kuruluﬂ aﬂamas›n› tamamlad›.
Ankara`da TOBB Ekonomi
Üniversitesi`nde yap›lan ilk
Genel Kurul toplant›s›na Trabzon , Ordu , Giresun , Düzce
ticaret borsalar›, F‹SKOB‹RL‹K , ziraat odalar› ve ihracatç› birliklerinin yan› s›ra baz› tüccar ve ihracatç›lar kat›ld›. UFK Kurucular Kurulu
Baﬂkan› Sebahattin Arslantürk , genel kurulda yapt›¤›
konuﬂmada, konseyin birlik ve
beraberlik için son ﬂans oldu¤unu ve bunu mutlaka baﬂaracaklar›n› belirtti.
DÜNYASI
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lusal F›nd›k Konseyi
(UFK) Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Poyraz,
f›nd›k sektöründe en büyük adaletsizli¤in farkl› üretim bölgelerine ayn› fiyat›
vermek oldu¤unu söyledi. Do¤u Karadeniz'deki üretim ve iﬂçilik tarz› ile
Bat› Karadeniz'deki üretim ve iﬂçilik
tarz›n›n farkl› olmas›na ra¤men ayn›
fiyat›n verilmesinin sektörde olumsuzluklar›n temel kayna¤›n› oluﬂturdu¤unu
söyledi.
Ulusal F›nd›k Konseyi olarak bu
adaletsizli¤i gidereceklerini belirten
Poyraz, öncelikli hedeflerinin bu olaca¤›n› dile getirerek, "Öncelikle Tar›m ve

Köyiﬂleri Bakan› ile görüﬂece¤iz. Olmazsa Baﬂbakan'a kadar ç›kaca¤›z.
Do¤u ve Bat› Karadeniz'de f›nd›¤a
farkl› fiyat uygulamas›n› tart›ﬂaca¤›z.
Üreticiyi ve sektörü bu adaletsizli¤in
içinden kurtarmal›y›z" ﬂeklinde konuﬂtu.

Çok baﬂl›l›¤a son
Ordu Üniversitesi (ODÜ) Bahçe
Bitkileri Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof.
Dr. Turan Karadeniz, Ulusal F›nd›k
Konseyi'nin oluﬂturulmas›yla sektörde
çok baﬂl›l›¤a son verilece¤ini söyledi.
Ulusal F›nd›k Konseyi'nin kurulmas›yla milli ürün f›nd›¤› ilgilendiren tüm
unsurlar›n tek çat› alt›nda toplanaca¤›n› belirten Prof. Dr. Karadeniz, bu
oluﬂumun sektörde bugüne kadar bir
türlü gerçekleﬂtirilemeyen birlik ve beraberlik için son ﬂans oldu¤unu belirten Karadeniz, "Son y›llar›n ortalamalar›na göre yaklaﬂ›k 1.5 milyar dolarl›k ihracat ülke içindeki de¤erlerle birlikte yaklaﬂ›k 2.5 milyar dolarl›k bir
hacme sahip sektörde bugüne kadar
kal›c› ve uzun vadeli politikalar oluﬂturulamam›ﬂ ve bu da büyük s›k›nt›lara
sebep olmuﬂtur. Art›k f›nd›¤›n taraflar›
bir çat› alt›nda toplanacak. F›nd›kla ilgili taban fiyat, pazarlama, ihracat, ›slah, tesis ve bunun gibi birçok konuda
tek seslilik olacakt›r" dedi.
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G›da sanayi
aç›s›ndan
2008 daha iyi
olacak
Türkiye Süt, Et, G›da Sanayicileri ve Üreticileri Birli¤i (SETB‹R)
Baﬂkan› Erdal Bahç›van, "2008'de kurakl›¤›n 2007'deki kadar s›k›nt›l› olmayaca¤›na yönelik beklenti içindeyiz. 2008, sektör
aç›s›ndan daha iyi bir y›l olacak" dedi.

G

›da sektörü için 2007 zor
bir y›l oldu¤unu ifade eden
Bahç›van, 2007'de
yaﬂanan kurakl›¤›n etkisiyle gerek
dünya konjonktüründe, gerekse
Türkiye'de tar›m
ürünlerinde son
y›llar›n en önemli
piyasas›n›n
oluﬂtu¤unu kaydetti. Bahç›van, bu durumun tar›msal
ürünlerde çok ciddi bir fiyat art›ﬂ›
bask›s› oluﬂturdu¤unu söyledi.
Bu y›l›n en olumlu geliﬂmesi olarak
g›dada yap›lan KDV indirimini gördüklerini dile getiren Bahç›van, ihracatta
di¤er sektörlerin yaﬂad›¤› s›k›nt›y› g›da
sektörünün çok daha fazla yaﬂad›¤›n›
kaydetti. Bahç›van, sektörün en önemli

ve uzun vadeli makro beklentisi tar›m
reform sürecinin çok daha h›zl› bir
ﬂekilde geliﬂip Türkiye'nin temel ürünlerde verimlili¤in baz al›nd›¤› bir fiyat
rekabeti ile gerek iç piyasada gerekse
ihracatta rekabet
edecek boyuta
gelmesi oldu¤unu
söyleyen Bahç›van,
"2008'de kurakl›¤›n
2007'deki kadar s›k›nt›l› olmayaca¤›na
yönelik beklenti içindeyiz. Dünyada da
tahminler bu yönde. 2007'de g›day›
ciddi derecede etkileyen genel durgunlu¤un 2008'de geçece¤ini umuyoruz.
Dünyada çok büyük krizler olmazsa
benim kanaatim 2008, sektör
aç›s›ndan daha iyi bir y›l olacak" diye
konuﬂtu.

‹thal m›s›r pirincinden yüzde 18 daha pahal›

Bulgur fiyat› pirinci geçti
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO),
elindeki hububat› tüketip depolar›n dibini süpürünce sert bu¤day›n fiyat› 75
yeni kuruﬂa ç›kt›. Fiyat 70 yeni kuruﬂu
aﬂ›nca bulgurun toptan fiyat›, pirincin
toptan fiyat›n› geçti. Market raflar›nda
ise bulgur makarnadan pahal›ya sat›lmaya baﬂlad›.
Paketli Bakliyatç›lar Derne¤i (Pak Der) Baﬂkan›
Tevfik Dinçer, "Bulgur
fiyat› pirinç fiyat›n›
geçti" diyerek
ﬂunlar› söyledi:
"Güneydo¤u
bulgurunun
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fiyat› yerinde 110-120 yeni kuruﬂ oldu.
KDV ve 70 yeni kuruﬂ nakliye dahil,
‹stanbul teslim maliyeti 180 yeni kuruﬂu geçer. Paketleme maliyeti, toptanc›
kâr›, perakendeci kar›, nakliyesi derken bulgurun raf fiyat› 3 YTL'yi bulur.
M›s›r pirincinin KDV dahil ithalatç›
sat›ﬂ fiyat› ise 110 yeni kuruﬂ. Osmanc›k pirinci 155 yeni kuruﬂ. Hesaplad›m, bulgur, ithal m›s›r
pirincinden yüzde 18 daha pahal›. Meslek hayat›mda ilk defa pirincin bulgurdan
daha ucuz oldu¤unu
görüyorum" dedi.

Narenciyenin
sorununu
çözmek için
Konsey

N

arenciye üreticileri
ve ihracatç›lar›, sorunlar› çözmek
amac›ya yeni bir örgütlenmeye
gidiyor. Ulusal Turunçgil Konseyi
ad› alt›nda örgütlenecek olan
sektör, üretici ile ihracatç› aras›ndaki kaynaﬂmay› sa¤lamay› temel amaç ediniyor. Ulusal Turunçgil Konseyi kurucu baﬂkanl›¤›na seçilen, Akdeniz Yaﬂ Sebze
ve Meyve ‹hracatç›lar› Birli¤i
Baﬂkan› Ali Kavak, Konsey'in
merkezinin Adana olmas›n›n
planland›¤›n› söyleyerek, yeni bir
kuruluﬂ olduklar› için, konseyin
ilk toplant›s›n› Ankara'da yapt›klar›n› ve yönetim kurulunu oluﬂturduklar›n› kaydetti.
Tar›m Kanunu ve buna ba¤l›
olarak Nisan 2007'de yay›mlanan
yönetmeliklere dayan›larak oluﬂturulan Turunçgil Konseyi'nin temel amac›n›n üretici ile ihracatç›
aras›ndaki koordinasyon eksikli¤ini gidermek, üreticileri bilgilendirmek, tar›m, ticaret, bilim
adamlar› ve sanayicileri bir araya getireceklerini belirten Kavak,
ﬂunlar› söyledi: "Geliﬂmekte olan,
dünya turunçgil sektörünü yak›ndan takip edece¤iz. Bilgi ve done
toplayaca¤›z. Ulusal ve uluslararas› düzeyde araﬂt›rma yapaca¤›z. Sektörde yüksek kalitede
üretim yap›lmas› için bilgilendirme toplant›s›, panel, çal›ﬂtay ve
seminer düzenleyece¤iz. Avrupa
Birli¤i tar›m politikalar› ile entegrasyonun sa¤lanmas› için katk› sa¤layaca¤›z."

OCAK - ﬁUBAT 2008

DÜNYASI

Haberler

...‘Bakkal›m’ hep varolacak
Yiyecek ve içecek hizmetlerinde

2008'de Katma De¤er Vergisi indirimi

B

akanlar kurulunun
25.5.2007 gün ve
2007/12143 say›l› kararnamesinin 6'nc› maddesi ile Katma De¤er
Vergisi (KDV) oranlar›n› belirleyen (II)
say›l› listenin (B) bölümüne eklenen 23
s›rada tan›mlanan yerlerde yap›lan teslimler 01.01.2008 tarihinden itibaren
yüzde 8 oran›nda KDV'ye tabi tutulacakt›r. (30.5.2007 gün ve 26537 say›l›
Resmi Gazete)
Buna göre "kahvehane, k›r kahvesiçay bahçesi, çay oca¤›, k›raathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenen
yerler, yeme¤i pakette satan veya di¤er

ﬂekillerde yemek hizmeti sunan yerler,
lokanta, içkili lokanta, kebapç› ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde uygulanan KDV oran› yüzde 8 olacakt›r. Bu

kapsama haz›r yemek ﬂirketleri de dahil edilmiﬂ bulunmaktad›r.
Ancak bu yerlerde verilen hizmetler
içinde alkollü içecek servisinin de bulunmas› halinde, hizmetin alkollü içeceklere iliﬂkin k›sm›na yüzde 18 oran›
uygulanacakt›r.
Di¤er yandan gazino, aç›k hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu
ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde
herhangi bir oran indirimi söz konusu
olmayaca¤›ndan bu yerlerde verilen
hizmetler yüzde 18 oran›nda KDV'ye
tabi tutulacakt›r.

Küresel ›s›nma g›da
sektörünü tehdit ediyor
Tar›m sektöründe ciddi bir de¤iﬂim ve dönüﬂüm program›n›n uygulanmakta oldu¤unu belirten Tar›m Bakan› Mehdi Eker, küresel
›s›nman›n devam edece¤ini hat›rlatarak, gelecekte yaﬂanabilecek
g›da krizine karﬂ› kurakl›¤a dayan›kl› hububat çeﬂitlerinin geliﬂtirilmesi gerekti¤ini söyledi.

A

lmanya `n›n baﬂkenti Berlin `de düzenlenen 73. Yeﬂil Hafta G›da Ürünleri
Fuar› `na kat›lan Eker, küresel ›s›nma
kaynakl› kurakl›¤›n g›da üretimi ve fiyatlar› üzerine etkisini de¤erlendirdi.
Eker, temel g›da maddelerinin pahal›laﬂmas›n›n en çok geliﬂmekte olan ülkeleri olumsuz etkiledi¤ini kaydetti.
Küresel ›s›nman›n devam edece¤ini hat›rlatan Mehdi Eker, bu nedenle g›da
krizine karﬂ› kurakl›¤a dayan›kl› hububat çeﬂitlerinin geliﬂtirilmesi gerekti¤ini bildirdi.
Fuarda Türk tar›m› hakk›nda da
bilgi veren Mehdi Eker , Türkiye `deki
27 milyon hektarl›k tar›m alan›ndan 5
buçuk milyon hektarl›k k›sm›n›n suland›¤›n› anlatt›. Son dönemde orta ve büyük boy yat›r›mc›lar›n da Türkiye `de
daha yo¤un ﬂekilde tar›m ve hayvanc›l›¤a yöneldi¤ini vurgulayan Bakan, ta-
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r›m sektöründe ciddi bir de¤iﬂim ve dönüﬂüm program›n›n uyguland›¤›n› bildirdi. Tar›mda çal›ﬂan nüfusun gerilemesine ra¤men, hâlâ ciddi bir kesimin
bu alanda istihdam edildi¤ini hat›rla-

tan Eker , daha verimli ve rasyonel tar›m yöntemleriyle bu alanda çal›ﬂanlar›n gelirinde önemli art›ﬂlar sa¤land›¤›n› sözlerine ekledi.

Yeminli g›da denetçili¤i geliyor
7. Ulusal Tar›m Kongresi'nde
konuﬂan Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› Müsteﬂar› Vedat Mirmahmuto¤ullar› g›da sektörüne yeminli denetçi sistemi getirilece¤ini söyledi.
Türkiye Ziraatçiler
Derne¤i taraf›ndan düzenlenen 7. Uluslar aras› Tar›m Kongresi Ankara'da yap›ld›. Kongrede bir konuﬂma yapan
Müsteﬂar Vedat Mirmahmuto¤ullar›, g›da sektörüne yeminli de-

netçi sistemi getirilece¤ini ve iﬂletmelerin denetçilere zimmetlenece¤ini söyledi.
Türk tar›m›n›n ciddi bir at›l›m
gösterdi¤ini belirten Mirmahmuto¤ullar›, 1,5 y›l içinde ziraat
teknisyenlerinin de dahil oldu¤u 6 bin 500 kiﬂiyi camiaya kazand›rd›klar›n›, çiftçilerin, sertifikal› tar›m dan›ﬂmanlar›n›n onay› d›ﬂ›nda
gübre ve zirai ilaç kullanmayaca¤›n›, hasada baﬂlamayaca¤›n› kaydetti.
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Sar›msak üretimine Çin'den darbe
12'nci s›rada yer alan Türkiye, son 5
y›lda ise Çin'den getirilen sahte sar›msak yüzünden yüzde 40 üretim düﬂüﬂü
yaﬂad›.

En çok Kastamonulu
çiftçiler etkilendi

2

000-2003 y›llar› aras›nda
dünya sar›msak üretiminden
ald›¤› yüzde 0,91'lik pay› ile

Türkiye'de 2002'de ekilen alan 110
bin dekarken 2007 y›l›nda 80 bin dekar›n alt›na düﬂtü. Y›llara göre toplam
rekolteye bak›ld›¤›nda ise 2003 y›l›nda
100 bin tona yak›n üretim yap›l›rken
2007 y›l›nda yüzde 35-40 oran›nda
düﬂüﬂle 60 bin tona geriledi. Bu geliﬂ-

Türkiye salça
liginde
dördüncülü¤e
oynuyor

Panda
stratejisini
belirledi

S

D

ünya salça üretiminde
ABD 1'inci, Çin 2'nci s›rada yer al›rken, Türkiye ise
‹talya'n›n ard›ndan ‹spanya ve ‹ran ile
birlikte 4, 5 ve 6. s›ralar› paylaﬂ›yor.
Türkiye'nin hedefi s›ralamada 4'üncülü¤ü almak.
Salça ‹hracatç›lar› ve ‹malatç›lar›
Derne¤i (S‹‹D) Baﬂkan› Ahmet Uysal,
Türkiye'nin üretimdeki art›ﬂla birlikte
2008'de dünyan›n ilk 4 ülkesi aras›na
girmeyi hedefledi¤ini dile getirdi. Çin'in
salça üretim kapasitesini art›rd›¤›n›
anlatan Uysal, "Çin, son y›llarda yap›lan teknolojik yat›r›mlarla y›ll›k üretim

melerden en çok etkilenen ise Türkiye
sar›msak üretiminin yüzde 20'sini gerçekleﬂtiren Kastamonulu çiftçiler oldu.
Kastamonu Ticaret Borsas› Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Sedat ‹ﬂeri "Çiftçi düﬂük maliyetli kaçak sar›msakla mücadele edemedi¤i için üretimden vazgeçiyor. Bunun d›ﬂ›nda yaﬂad›¤›m›z bir tohum s›k›nt›s› var. ‹thalat ve kaçak sar›msak yüzünden rekoltede düﬂüﬂ yaﬂ›yoruz. Ayr›ca kaçak üründe kullan›lan
Kastamonu ismi markam›z› kirletiyor"
dedi.

kapasitesini 650 bin tona ç›kard›. Dünya pazarlar›na düﬂük fiyat ve yüksek
hacimli miktarlarda giren Çin salças›yla rekabet eden Türk domates salças›
üreticileri, yüksek kalitesi ve standartlara uygun de¤erleriyle dünya genelinde tan›nan ve talep edilen ürünlerini
dünya markas› yapmak ve y›llarca
oluﬂturduklar› müﬂterilerini kaybetmemek için kâr marjlar›ndan fedakârl›k
yap›yor " diye konuﬂtu.

Do¤uﬂ Çay'da atama
Do¤uﬂ Çay Genel Sat›ﬂ Direktörlü¤ü görevine
yeni atama yap›ld›.

at›ﬂ ve Pazarlama ekibini ﬁile Dedeman Otel'de
e¤itim ve strateji kamp›na alan Panda, 2008 için sat›ﬂ
ve pazarlama stratejilerini de belirledi.
Seksen Panda çal›ﬂan›n›n kat›ld›¤› 5 günlük bu özel ve yo¤un
kamp e¤itiminin sonunda 2008 ile
ilgili stratejileri kapsam›nda yeni
ürün planlar› ile perakende da¤›l›m›na iliﬂkin uygulamalar de¤erlendirildi. Rakip uygulamalar›n›n
da tart›ﬂ›ld›¤› programda kategorinin geliﬂimine yönelik promosyon aktiviteleri ile yeni sezon reklam stratejileri belirlendi. Pazardaki f›rsatlar›n de¤erlendirilmesine yönelik yeni ürün lansman› da
bu toplant› da kat›l›mc›larla paylaﬂ›ld›.

D

o¤uﬂ Çay A.ﬁ.'nin Genel Sat›ﬂ Müdürlü¤ü'ne sektörün tecrübeli isimlerinden Yaﬂar Girit getirildi.
1975 y›l›nda ‹stanbul'da do¤an Yaﬂar Girit; 1992 y›l›nda Kabataﬂ Erkek Lisesi'nden ve daha sonra ‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Çal›ﬂma hayat›na üniversite y›llar›nda sat›ﬂ alan›nda baﬂlayan Yaﬂar Girit, h›zl› tüketim sektöründe farkl› firma ve kademelerde edindi¤i
tecrübelerinden sonra Evyap A.ﬁ.'de Zincir Ma¤azalar Departman›’nda yönetim
kademelerinde görev alarak kariyerini sürdürdü. 2005 y›l›nda Do¤uﬂ Çay bünyesine Ulusal Zincir Ma¤azalar Müdürü olarak kat›lan Yaﬂar Girit, 2008 itibariyle
Do¤uﬂ Çay A.ﬁ.’de Genel Sat›ﬂ Müdürü görevine getirildi.
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Bitki ve meyve çay›
pazar› % 30 büyüdü
Son y›llarda ciddi bir yükseliﬂ trendi yakalayan bitki ve meyve
çay› pazar›n›n, son beﬂ y›lda ortalama yüzde 30 büyüdü¤ü
bildirildi.

B

itki-meyve poﬂet çay pazar›n›n toplam büyüklü¤ü, siyah
poﬂet çay pazar›n›n büyüklü¤üne eriﬂirken, Türkiye 'de y›ll›k bitkimeyve çay› tüketiminin ise yaklaﬂ›k
900 milyon poﬂete ulaﬂt›¤› bildirildi.
Bitki ve meyve çay› pazar›n›n önümüzdeki y›llardaki büyümesinin de yüzde
15'in alt›nda olmayaca¤› öngörülüyor.

“

% 94’lük pay ile
siyah çayda birinciyiz

Dünyan›n 4. büyük çay pazar› olan
Türkiye , kiﬂi baﬂ›na y›ll›k tüketimde
2,6 kilogram ile ilk s›rada yer al›yor.
Hane baﬂ›na düﬂen tüketim miktar› ise
6,8 kilogram› buluyor. Türkiye 'de toplam çay pazar›nda siyah çay yüzde
94'lük pay al›rken, bu segmentin yüzde
95'ini dökme çay oluﬂturuyor. Bitki,
meyve ve yeﬂil çay segmentinde ise poﬂet çay yüzde 92'lik pay al›yor.
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“

Bitki ve meyve
çaylar›na ilgi art›yor
Bitki-meyve çay üreticisi Do¤adan
markas› yetkilileri, Türkiye gibi siyah

çay ülkesi olan ‹ngiltere'de de geleneksel siyah çay kültürünün yerini, özellikle genç hedef kitlede yeni bitki-meyve
çaylar›n›n ald›¤›n› belirtti. Pazar›n büyümesinde, yaﬂam ve beslenme al›ﬂkanl›klar›n›n de¤iﬂmesiyle birlikte, tüketicilerin günlük yaﬂamlar› içinde hem keyif hem de fayda ald›klar› do¤al ürünlere yönelmelerinin pay›n›n büyük oldu¤unu ifade eden yetkililer, 2007 y›l›nda
Türkiye 'deki hanelerin yüzde 9'una bitki-meyve çay› girdi¤ini kaydettiler.
Yetkililer, özellikle ›hlamur, adaçay›,
kuﬂburnu gibi bitki ve meyvelerle haz›rlanan çaylar›n, so¤uk k›ﬂ günlerinde ve
mevsim geçiﬂ dönemlerinde baﬂ gösteren üst solunum yolu enfeksiyonlar›nda
rahatlamak için en çok tercih edilen
ürünler aras›nda yer ald›¤›n› belirttiler.
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Bitkisel
ya¤da
üretim
durmak
üzere
Son bir ayda, bütün ya¤l› tohum hammadde fiyatlar› yüzde
60 seviyesinde artt›. Ham ayçiçe¤i ya¤›n›n ton fiyat› bir ayda
1.500'den 2.500 dolara ç›kt›.

T

Kanola

ürkiye'nin önde gelen ayçiçe¤i ya¤› üreticilerinden Aymar'›n Yönetim Kurulu Baﬂkan› Beﬂir Özyurt, “Ya¤ üretecek hammaddeyi bulam›yoruz. Trakya Birlik
stoklar›n› sadece kendi bayilerine kulland›r›yor. Di¤er üreticilere satm›yor.
Uluslararas› pazarlarda ise zaten s›n›rl› olan stoklar da brokerlerin kontrolünde. Biz yerli üreticiler olarak bir
yanda uluslararas› ya¤ brokerlerinin,
bir yanda Trakya Birlik'in k›skac›nda
kalm›ﬂ durumday›z” diyerek konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü; "Sektör SOS veriyor. Ben hayat›mda bu kadar k›sa sürede böyle bir art›ﬂa hiç tan›k olmad›m. ﬁimdi ayçiçe¤i üretecek hammaddeyi bile bulamaz hale geldik. Üretim
durabilir." diye dert yand›.

“‹ki günde bir fiyat
de¤iﬂiyor”
Beﬂir Özyurt, Eylül 2007'den Ocak
2008 baﬂ›na kadar hammadde ihtiyac›-
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n› Türk menﬂei ya¤l› tohumlardan karﬂ›lad›klar›n›, gelinen aﬂamada ise tümüyle ithalata yöneldiklerini vurgulad›.
Stoklar›n yetersizli¤i yüzünden uluslararas› piyasalarda da ayçiçe¤i hammaddesinin ola¤anüstü bir t›rman›ﬂ
gösterdi¤ini söyleyen Özyurt, fiyatlar›n
neredeyse iki günde bir de¤iﬂmeye baﬂlad›¤›n› ve satmak için mal bulamad›klar›n› ifade etti.

“‹flaslar baﬂlayabilir”
Özyurt, h›zl› fiyat art›ﬂ› yüzünden
hem tüketicilerin hem de üreticilerin
ma¤dur durumda kald›¤›n› belirtirken,
"Ya¤ fabrikalar› kapanma sürecinde.
‹flaslar baﬂlayabilir. Yedi¤imiz her ﬂeyin ana maddesi ya¤. Ya¤daki s›k›nt›
ve fiyat art›ﬂ› bütün g›da maddelerine
de yans›yacak." uyar›s›nda bulundu.

“Ayçiçe¤ine ba¤›ml›l›k
azalt›lmal›”
Özyurt, Türkiye'de bitkisel ya¤ üre-
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timinin a¤›rl›kla ayçiçe¤i üretimine dayal› oldu¤unu ve Trakya Birlik'in nihai
üretici konumundan ç›kmas› gerekti¤ini kaydetti. Özyurt, “Bitkisel ya¤da
ayçiçe¤e ba¤›ml›l›k azalt›lmal› ve baﬂta 'kanola' olmak üzere di¤er ya¤l› tohumlar da desteklenmeli. Ayr›ca ithalata ba¤›ml›l›ktan ç›k›p ihracatç› bir
ülke konumuna geçmeliyiz. Sektörün
de kurtuluﬂu burada” dedi.

"Trakya Birlik bizimle
rekabet ediyor"
Trakya Birlik'in bitkisel ya¤ üreticileriyle rekabet halinde olmamas› gerekti¤ini ifade eden Beﬂir Özyurt “Birlik nihai ürün üretiyor ve bayilerine veriyor. Kendi ürününü satmak için promosyon yap›yor. Devlet kuﬂkusuz ayçiçe¤i politikas›n› Trakya Birlik üzerinden yap›yor. Devlet ya¤da nihai üretimi b›rakmal›, çiftçileri desteklemeli,

üretimi art›racak önlemleri almal› ve
sektörün geliﬂimi için ana politikalar›
üretmeli” diye konuﬂtu.

“Türkiye'nin da¤› taﬂ›
kanola olmal›”
Toprak yap›s› ve ayçiçe¤inin çok su
istemesi nedeniyle Türkiye'nin her yerinde yetiﬂmedi¤ini, di¤er üretici ülkelere k›yasla Türkiye'de ayçiçe¤i tohumunda rand›man›n düﬂük oldu¤unu savunan Özyurt, Anadolu topra¤›n›n 'kanola' için çok uygun oldu¤unu söyledi.
Kanola bitkisi için “Tanr›'n›n Türkiye'ye bir lütfü” diyen Özyurt, Türkiye'de kanolan›n yüzy›llard›r do¤al yetiﬂti¤ini kaydetti.

“Aymar ayçiçekten kanolaya
dönecek”
Aymar'›n Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Beﬂir Özyurt, Türkiye'ye Kanola ya¤›n›

al›ﬂt›rmaya ve sevdirmeye kararl›y›z.
Hem daha sa¤l›kl› hem daha ucuz.
Türkiye'de kanola üretimini yayg›nlaﬂt›rmak gerekiyor. Kanola üretimi artt›kça ya¤ hammaddesi olarak d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›m›z da azalacak” dedi.
Dünyada sa¤l›k aç›s›ndan da faydal› bir ya¤ olarak bilinen, diyetisyenlerin de önerdi¤i bitkisel kanola ya¤›,
Türkiye'de mutfaklara girecek. Aymar
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Beﬂir Özyurt,
kanola ya¤›n›n pazardaki yerini büyütmeyi ve sektöre öncülük etmeyi amaçlad›klar›n› belirtti. Ayçicek ya¤›n›n
Türkiye yemeklik s›v› ya¤ pazar›ndaki
pay›n›n yüzde 70, kanola ya¤›n›n pazar pay›n›n ise yaklaﬂ›k yüzde 1-1.5
oldu¤unu söyleyerek, “kanolan›n pazar
pay›n› yüzde 8-9'a ç›karmay› hedeflemekteyiz” dedi.

Bitkisel Ya¤ Sanayicileri Derne¤i Baﬂkan› Edip U¤ur:

Gerekli tedbirleri ald›k s›k›nt›
olmayacak
Bitkisel Ya¤ Sanayicileri Derne¤i (BYSD) Baﬂkan› Edip U¤ur, dünya
ya¤l› tohum ve ham ya¤ fiyatlar›n›n son bir y›lda yüzde 200'lere varan
oranlarda artt›¤›n› belirterek, "Ancak ya¤ temini konusunda piyasada
s›k›nt› olmayacak, gerekli tedbirler al›nd›" dedi.
U¤ur, yapt›¤› yaz›l› aç›klamada,
küresel ›s›nma ve kurakl›k nedeniyle
üretimin azalmas› ve dünya biyodizel
üretimindeki h›zl› art›ﬂtan dolay› ya¤l›
tohum ve ham ya¤ fiyatlar›n›n k›sa zamanda tarihinde görülmemiﬂ rekor fiyatlara t›rmand›¤›n› kaydetti.

san aylar›nda piyasaya sürülece¤i de
dikkate al›n›rsa ham ya¤ yönünden
dünya piyasalar› büyük ölçüde rahatlayacakt›r" dedi.

“Umutlar Brezilya ve
Arjantin'de”

U¤ur ayr›ca, ya¤l› tohum fiyatlar›n›n geldi¤i nokta ve devlet prim deste-

Sektörün bu fiyat art›ﬂlar›ndan etkilendi¤ini, ancak gerekli tedbirleri zaman›nda alarak Türkiye'de herhangi
bir s›k›nt›n›n yaﬂanmamas›na azami
gayret gösterildi¤ini anlatan U¤ur, "ﬁu
anda ya¤ sanayicimizin stoklar›nda
may›s sonuna kadar yetecek hammaddesi bulunmakta olup endiﬂe edilecek
bir durum söz konusu de¤ildir. Önümüzdeki günlerde Brezilya ve Arjantin'de iyi bir soya fasulyesi hasad› beklenmekte, ayr›ca kuzey ülkelerin stoktaki ayçiçe¤inin önümüzdeki mart-ni-
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Hedef Sektörü hammadde
yönünden d›ﬂa ba¤›ml›l›ktan
kurtarmak

¤i dikkate al›nd›¤›nda içinde bulunulan
y›lda Türkiye ya¤l› tohum üretiminin
artaca¤›n› beklediklerini belirterek,
özellikle ayçiçe¤i tohumu üretiminde 1
milyon ton seviyesinin aﬂ›laca¤›n› öngördüklerini kaydetti. 2008 y›l›nda
Adana bölgesinde 100 bin tonun üzerinde ayçiçe¤i üretimi beklenildi¤ini
kaydeden BYSD Baﬂkan› U¤ur, ayçiçeklerinin temmuz ay›nda hasat edilece¤i, geri kalan k›sm›n›n da Trakya ve
Marmara Bölgesi'nde üretilip hasad›n›n A¤ustos ay›nda yap›laca¤› dikkate
al›nd›¤›nda ya¤l› tohum temininde s›k›nt›yla karﬂ›laﬂ›lmayaca¤›n›n tahmin
edildi¤ini söyledi. U¤ur, "Ya¤ sektörünün tamam›na yak›n k›sm›n› temsil
eden derne¤imiz, ya¤l› tohum üreticisinin yapt›¤› iﬂten para kazanarak ülkemiz ya¤l› tohum üretiminin artmas›n›
ve sektörün hammadde yönünden d›ﬂa
ba¤›ml›l›ktan kurtulmas›n› temel hedef
olarak görmektedir" dedi.
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Otac›'dan
Light Çorba

S

oya ve mantarl›, domatesli ve sebzeli çeﬂitleri bulunan, yüksek lifli, ya¤ ilavesiz ve lezzetli light çorbalar misafirlerinizin a¤›zlar›n› tatland›racak.
Otac›'n›n light çorbalar› pratik oldu¤u gibi ayn› zamanda
enerjisi azalt›lm›ﬂ ve prebiyotik.

Sa¤l›kl› Yaﬂam Kulübü

G›da ve kiﬂisel bak›m alan›ndaki ürünlerini
tüketicilerine sunan Otac›, ürün yelpazesine
3 farkl› çeﬂitte pratik light çorba ekledi.

Yeni Selpak
Havlu'dan
hayat›n›z›
kolaylaﬂt›ran
emicilik
Üç katl› olarak piyasaya sunulan yeni Selpak Havlu, süper emici
halkalar›n›n artan gücüyle hayat›n›z› kolaylaﬂt›r›yor! Selpak Havlu'nun buçuk yaprak seçene¤i ise
ihtiyaca göre kullan›m özgürlü¤ünü
sa¤l›yor.
Üç katmanl› multi-layer teknolojisi ile üretilmeye baﬂlanan yeni
Selpak Havlu'nun d›ﬂ yüzeyinde yumuﬂakl›k ve emicili¤i sa¤layan elyaflar kullan›l›rken, iç yüzeyinde
dayan›kl›l›k sa¤layan elyaflar kullan›l›yor. Böylece ürünle temas edilen d›ﬂ yüzeyde yumuﬂakl›k artarken ürünün dayan›kl›l›k özelli¤i de
korunuyor.

Otac›, ürünlerinin yan› s›ra, Sa¤l›kl› Yaﬂam Kulübü'nü de
kurarak müﬂterilerine sat›ﬂ sonras› hizmet de vermeyi ihmal
etmiyor. Otac› en son ve yeni teknolojileri ,do¤adan gelen
yararlar› insanl›¤›n hizmetine sunmak için büyük bir titizlikle çal›ﬂmaktad›r. Öz Türkçe'de “hekim” anlam›na gelen Otac›, Türkiye'de hem bitki özlü ilaç, hem kozmetik, hem de besin üretimi yapan ilk ve tek firmad›r.

Bebekler Aptamil Nite ile
uyusun, sa¤l›kl› büyüsün
Bebek mamas› pazar›n›n öncüsü ve
bebek beslenmesinde uzman marka Milupa, bir yenili¤e daha
imza att›. Milupa Aptamil Nite Gece Süt
Aptamil Nite Gece Sütü, dengelenmiﬂ besinsel içeri¤i sayesinde bebeklerin gece ac›kmaya
ba¤l› uyanmalar›n›
azalt›yor ve içeri¤indeki özel prebiyotik formülü ile ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin güçlenmesine
destek oluyor.
Milupa uzmanlar› iyi bir uykunun
bebeklerin fiziksel ve zihinsel geliﬂimi
için en temel ihtiyaçlardan biri oldu¤u-

nu belirtiyor. Bebekler hayatlar›n›n
%70'ni uykuda geçiriyor ve uykular›nda
büyüyüp geliﬂiyor. Bu
yüzden bebeklerin uykular›n›n kesintisiz ve daha
konforlu olmas›na dikkat
edilmesi gerekiyor.
Milupa Aptamil Nite
Gece Sütü özel dengelenmiﬂ besinsel içeri¤i sayesinde bebekleri daha
uzun süre ve daha sa¤l›kl› biçimde tok tutuyor.
Ürünün içeri¤inde bebeklerin ba¤›ﬂ›kl›k sistemini
do¤al yolla güçlendirmeye yard›mc›
olan özel formüllü prebiyotik lifler bulunuyor.

Aroma sütlü >>>>
‹lklerin markas› Aroma, yine yepyeni bir ürünü,
Aroma Sütlü'yü tüketiciyle buluﬂturuyor.
Meyve suyuna sütün lezzetini ekleyen Aroma, yeni ürünü Aroma Sütlü'yü ﬂeftali- kay›s›l› ve kar›ﬂ›k
meyveli çeﬂitleriyle, 250ml ve 750ml Tetrapak ambalajlarda piyasaya sundu.
Türkiye'de ilk kez Aroma taraf›ndan üretilen,
meyve suyuna süt kat›larak oluﬂturulan Aroma Sütlü
özel bir lezzete sahip. Meyve suyu sevenler için farkl› bir seçenek oluﬂturan Aroma Sütlü ürünleri, lezzetinin yan› s›ra sa¤l›kl› içeri¤iyle de dikkat çekiyor.
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Tamek'ten
% 100
<<Nar Suyu

Yeni Tamek %100 Nar Suyu, mükemmel lezzeti ve yüksek antioksidan
içeri¤iyle sofralar›m›z›n vazgeçilmezi
olmaya aday...

50 y›l› aﬂk›n tecrübesiyle G›da sektörünün en köklü firmalar›ndan Tamek,
yüksek antioksidan içerikli yeni ürünü
%100 Nar Suyu'nu tüketicilerin be¤enisine sunuyor.
Yeni Tamek, %100 Nar Suyu, hiç
bir koruyucu, renklendirici ve katk›
maddesi içermemektedir. Meyvenin
içerdi¤i do¤al ﬂeker d›ﬂ›nda, içerisine
herhangi bir ﬂeker ilavesi bulunmamaktad›r.
Mükemmel lezzetli Tamek, %100
Nar Suyu, 1 lt. cam, 1 lt. tetrapak ve
250 ml. cam ambalajlarda tüketicilerin
be¤enisine sunuldu.

Doritos; lezzetin ritmini
Yakala! Yakala! >>>
Doritos, yeni Müzik Serisi ile, m›s›r cipsi sevenleri
bambaﬂka tatlarla buluﬂturuyor. Doritos Pop, Doritos
R&B ve Doritos Rock, müzi¤in ritmini dayan›lmaz Doritos lezzetiyle bir araya getirdi…
Gençli¤in, e¤lencenin ve müzi¤in her zaman yan›nda olan Doritos, ﬂimdi hayranlar›na geliﬂtirdi¤i yepyeni Müzik Serisi'nin 3 farkl› lezzetini sunuyor. Doritos
Müzik Serisi'ndeki m›s›r cipslerinin tatlar› belirlenirken, özellikle isimlerini
taﬂ›d›klar› müziklerin renklerini taﬂ›malar›na özen gösterilmiﬂ.
“Doritos Pop” hem tatl› hem de ac› biber aroma çeﬂnisiyle ritmi her an de¤iﬂebilen neﬂeli bir pop lezzet. “Doritos R&B” ise limon aromal› ve k›rm›z› biber
çeﬂnisiyle, m›s›r cipslerinde daha önce karﬂ›laﬂ›lmam›ﬂ çok farkl› bir deneyim.
E¤er sert müzikten hoﬂlan›r›m diyorsan›z, bol baharatl› ve biftek aroma çeﬂnisiyle
“Doritos Rock” tam size göre bir m›s›r cipsi.

ﬁölen
Çikolata'dan
yeni lezzet
ﬁölen, yeni ürünü Ozmo ile çocuklara sihirli bir dünyan›n kap›lar›n› aç›yor.
Türkiye'nin ilk sapl› çikolatas› olan Ozmo Fun'da, sütlü, bitter ve beyaz üç ayr›
çikolata lezzeti birleﬂiyor. Tavﬂan ve
ay›c›k figürleri ile çocuklar› her çeﬂidinde farkl› bir e¤lenceye davet ediyor.
Oyuncak hediyeleri ile sihirli bir çikolata keyfini sunan Ozmo Egg ise, çocuklar›na tatl› sürprizler yapmak isteyenler
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için özel bir alternatif oluﬂturuyor.
Miniklerin çikolata keyfini e¤lenceli
ﬂekilleri ve oyuncaklar› ile ikiye katlayacak olan ﬁölen Ozmo'lar,
tüm sat›ﬂ noktalar›nda çikolata
tutkunlar›n›
bekliyor.

Topitop
Fan ile
e¤lenceye
dil ç›kar

S

apl› ﬂeker pazar›n›n dev
markas› Topitop, yepyeni Topitop FAN ile e¤lenmeyi, muziplik yapmay›, hareketi, arkadaﬂl›¤›, dövmeleri ve
kulland›¤› ürünlerle kendini ifade
etmeyi seven günümüz çocuklar›n›n vazgeçilmez sapl› ﬂekeri olmaya devam ediyor.
Türkiye'nin üç büyük spor kulübü olan BEﬁ‹KTAﬁ J‹MNAST‹K KULÜBÜ, FENERBAHÇE
SPOR KULÜBÜ ve GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ile lisans
anlaﬂmas› imzalayan Topitop,
inan›lmaz farkl› bir sapl› ﬂekeri
dünyada ilk kez Türkiye'de sat›ﬂa
sunuyor.
Topitop FAN ile çocuklar art›k tuttuklar› futbol tak›m›n›n
rengiyle dillerini boyayacak ve
özel olarak tasarlanm›ﬂ lisansl›
kulüp dövmelerini yap›ﬂt›rarak
desteklerini en e¤lenceli ﬂekilde
gösterebilecekler.
>Topitop FAN - BJK: Kola - ﬁeftali aromal›, yumuﬂak ﬂeker dolgulu, 18gr
>Topitop FAN - FB: Ahududu Limon aromal›, yumuﬂak ﬂeker
dolgulu, 18gr
>Topitop FAN - GS: Elma - Çilek aromal›, yumuﬂak ﬂeker dolgulu, 18gr
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Sa¤l›kl›
beslenme için
‘Fonksiyonel
G›da’
TÜB‹TAK Uluslararas› G›da
ve Beslenme Kongresi yap›ld›.
Uzmanlar, gelecekte birçok
g›da maddesinin art›k daha
fonksiyonel ve sa¤l›kl›
olaca¤›n› söylüyorlar.

resi”ne de¤iﬂik ülkelerden bilim adamlar› ve profesyoneller konuﬂmac› olarak
kat›ld›.
Kongre'de sa¤l›k-beslenme iliﬂkisi
ile ilgili sunumlar›n yan› s›ra Harward
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gökhan Hotam›ﬂl›gil, “Besin Ö¤elerini Sa¤l›k ya
da Hastal›k Durumlar›yla iliﬂkilendiren
Moleküler Mekanizmalar” konulu bir
konuﬂma yapt›. Kongreyi çok say›da g›da sanayicisi ve bilim adam› da takip
etti. Kongrede, bilim adamlar›na ayn›
zamanda iﬂletme yöneticileri ve yat›r›mc›lara bu ilgi çekici alanda fikir
al›ﬂveriﬂi ve otorite görüﬂleri için yol
gösteren bir forum oluﬂturma zemini
haz›rland›, seçkin konuﬂmac›lar ve dünyaca tan›nm›ﬂ bilim adamlar› ve uzmanlar bilgi paylaﬂ›m›nda bulundular.

Fonksiyonel g›dalar

G

elecekte nas›l beslenmeliyiz? Hangi g›dalar sa¤l›¤›m›z› olumlu etkilerler?
Sürdürülebilir g›dalar nas›l sa¤lan›r?
Gelece¤in g›dalar›n›n üretiminde kullan›lacak yeni teknikler nelerdir? ve g›da
güvenli¤i gibi sorulara odaklan›lan
“Uluslararas› G›da ve Beslenme Kong-

Uzmanlar›n anlat›m›yla fonksiyonel
g›dalar; besinlerdeki tuzun ve ﬂekerin
azalt›lmas›n›, ya¤lar›n daha sa¤l›kl›
hale getirilmesini sa¤lad›¤› gibi kolesterolü ve tansiyonu düﬂürme, sindirim
sistemini iyileﬂtirme gibi pek çok yarar
sa¤l›yor. G›dalardaki zararl› maddelerin ç›kar›larak ya da yerine sa¤l›kl›

maddeler eklenerek sa¤l›¤a yararl› hale
getirilmesi olarak aç›klanan fonksiyonel g›dalar hem düﬂük kaloriyi vaad
ediyor hem de vücut için gereken sa¤l›kl› maddelerin maksimum al›nmas›n›
sa¤l›yor.
G›dalar›n fonksiyonel hale getirilmesiyle beraber gelecekte birçok g›da
düﬂük ya¤l›, düﬂük kolesterollü, düﬂük
tuz ve ﬂeker oranlar›na sahip olacak ve
daha sa¤l›kl› hale gelecek ve yine yak›n
bir zamanda fast food ürünleri de daha
sa¤l›kl› olacak.
G›dalar›n fonksiyonel hale getirilmesi için baz› aﬂamalardan geçmesi
gerekiyor: “Yo¤urt, meyve suyu, margarin gibi g›da ve içeceklere C vitamini, kalsiyum, bitkisel stenoller gibi belli
maddeler kat›l›yor. Gerekti¤inde de
içeceklerin içindeki ﬂeker ve ya¤ azalt›l›yor. Bunlara yeni alternatif maddeler
eﬂlik ediyor.”

“

‹nsan sa¤l›¤›n›
olumlu etkileyen katk›
maddeleri
Fonksiyonel g›dalar›n insan sa¤l›¤›na çok büyük katk›lar› var. Örne¤in;
pek çok toplumda aﬂ›r› bir tuz tüketimi
var. Bu durum da hipertansiyonu tetikleyerek kardiyovasküler hastal›klara
yol aç›yor. Yine k›zartmalarda kullan›lan ya¤lar, trans ya¤ asitleri içeriyor.
Yap›lan çal›ﬂmalar›n sonucu olarak,
fonksiyonel g›dalar›n mutfa¤›m›za girmesi ile birlikte piyasadaki pek çok g›da eskiye nazaran daha sa¤l›kl› olacak.
G›dalar daha düﬂük ya¤l›, daha az tuzlu ve ﬂekerli, ekstra vitaminli ve düﬂük
kolesterollü olacak bununla birlikte
lezzetini de koruyacak.
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Türkiye'nin lezzet da¤›l›m›

Ankara Ticaret Odas› (ATO)
ile Ankara Patent Bürosu,
Türkiye'nin lezzet haritas›n›
ç›kard›.

81

ili kapsayan lezzet haritas›na göre; Türkiye, 2
bin 205 çeﬂit yöresel yiyecek ve içecekten oluﬂan zengin mutfa¤›yla lezzetli bir ülke. Amasya ve Afyonkarahisar'›n "sakala çarpan çorbas›", Ayd›n'›n "kulak çorbas›", Bolu'nun
"kedi batmaz›", Denizli ve Çanakkale'nin "kaçamak›", Rize'nin "eniﬂte lokumu", ﬁanl›urfa'n›n "ﬂ›ll›k tatl›s›", Kocaeli'nin "otur fatma tatl›s›", Kütahya'n›n
"tosunumu", Tokat'›n "bacakl› çorbas›",
Amasya'n›n "kesme ibik çorbas›" ve "eli
bö¤ründesi", Bal›kesir'in "mafiﬂ tatl›s›",
Artvin'in "püﬂürük çorbas›", Bart›n'›n
pumpum çorbas›", Malatya'n›n "kurﬂun
geçmez köftesi", K›rklareli'nin "sulu kaçamak" ve "kuru kaçamak›", Isparta'n›n
"kuyru¤u sulusu" ve "derdimi alan›", ilginç isimli yiyecekler aras›nda yer al›yor.

En zengin mutfak:
Gaziantep
Çeﬂit aç›s›ndan Türkiye'nin
en zengin mutfa¤›na sahip il Gaziantep... Gaziantep mutfa¤› tam 291
çeﬂit yemek, tatl› ve içecekten oluﬂuyor.
‹kinci s›rada Elaz›¤ geliyor. Elaz›¤
mutfa¤›da tam 154 çeﬂit yemek, tatl›
ve içecekten oluﬂuyor. 93 çeﬂit yiyecekle Ankara'da zengin bir mutfa¤a
sahip.
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Bölgeler içinde
‹ç Anadolu bir numara
Bölgeler aras›nda ‹ç Anadolu, 455
çeﬂit yiyecek ve içecek çeﬂidiyle ilk s›rada yer al›yor. Bu bölgeyi 425 çeﬂit
ile Do¤u Anadolu, 398 çeﬂit ile Güneydo¤u Anadolu ve 397 çeﬂit ile Karadeniz Bölgesi izliyor. Akdeniz ve Marmara Bölgesi 184 çeﬂit, Ege Bölgesi 162
çeﬂit yiyecek ve içece¤e sahip.

Paylaﬂ›lamayan tatlar
Türkiye'nin lezzet haritas›nda, pek
çok ilin sahip ç›kt›¤› çok say›da yiyecek
de bulunuyor. Paylaﬂ›lamayan yiyeceklerin baﬂ›nda çi¤ köfte ve künefe geliyor.
"çi¤ köfteye" ﬁanl›urfa, Ad›yaman,
Batman, Mardin ve Osmaniye.
"künefeye" ise Hatay ve Elaz›¤ sahip ç›k›yor.

Mant› da pek çok ilin mutfa¤›nda
yer almakla birlikte en ünlüsü Kayseri
mant›s›...
“keﬂkek” ya da “helise” de çok
say›da ilimizin mutfa¤›nda yer al›yor.
Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Bal›kesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çank›r›,
Çorum, Denizli, Elaz›¤, Mardin, Mu¤la, Ordu, Samsun ve Tunceli keﬂkekin
özel yemek say›ld›¤› iller aras›nda bulunuyor.
Lor peyniri, irmik, un, ﬂeker ve
margarinle yap›lan bir tatl› olan "höﬂmerim" ise Aksaray, Amasya, Ankara,
Bal›kesir, Bolu, Manisa ve Uﬂak'›n ortak lezzeti...
Daha çok ‹ç Anadolu'da bilinen
mad›mak da Amasya, Çorum ve Yozgat'›n yöresel mutfa¤› içinde önemli bir
yere sahip.
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Nar üretimindeki plans›z
art›ﬂ ürkütüyor
Türk meyvecili¤inde büyük önem taﬂ›yan
nar, iç ve d›ﬂ pazarlarda iyi fiyat bulan,
sa¤l›k aç›s›ndan da düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilen, tarihin en
eski meyve türlerinden biri. Nar›n
Türkiye`deki üretimi de tüketicinin
talebine ba¤l› olarak her y›l art›ﬂ
gösteriyor. Talebin fazla olmas› nar›n iç ve d›ﬂ piyasadaki fiyat›n› da
art›r›yor. Talebin giderek artmas›n›n sebebi olarak ise, özellikle son
dönemde, nar›n sa¤l›k aç›s›ndan faydalar›n›n bilincine var›lmas› gösteriliyor.

A

ma nara olan bu ilgi azal›r
ve nar meyve pazar›ndaki
popülaritesini kaybederse,
stoklanan tonlarca nar, piyasaya sürülemeden çiftçinin elinde kalabilir.

“Plans›z bir nar üretimi var”
Ziraat Mühendisleri Odas› Baﬂkan›
Dr. Gökhan Günayd›n da nar üretimindeki bu plans›z büyümeye dikkat çekerek, nar üretiminin gelece¤i konusunda
üreticileri ﬂu sözleriyle uyard›: "Tarla
bitkilerinde gelir getirecek ürünler azal›nca, üreticiler meyveye yöneldiler.
Son dönemde bu konuda en çok ilgi gören meyve de nar. Art›k nar›n sa¤l›k
aç›s›ndan faydalar›n› bilmeyen kalmad›. Bu da insanlar›n talebini art›rd›.
Nar›n üretimi de artt›, tüketimi de ve
dünyadaki talebe ba¤l› olarak ihracat›
da. Ama ﬂu anda Türkiye `de plans›z
bir nar üretimi var. Daha çok nar üretmek için bilinçsizce, geliﬂigüzel dikimler yap›l›yor. Nar, çeﬂitlerine göre belirli yerlere dikilmesi gereken bir meyve. Her türü için ayr› bir yetiﬂtirilme
koﬂulu var. Ama daha fazla üretim için
bunlar göz ard› ediliyor" dedi.
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Nar ve nar suyu
her derde deva

O

”Üretimde dünya
ikincisiyiz”
Tropik iklim meyvesi olarak da bilinen nar›n Türkiye ve dünyadaki rakamsal yükseliﬂinin alt›n› çizen Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i (TZOB ) Baﬂkan› ﬁemsi Bayraktar da, "Türkiye,
nar üretiminde dünyada ikinci s›rada"
dedi. Dünya nar üretiminde birinci s›radaki ülke ise ‹ran . Türkiye `deki
nar üretimi her y›l yükselen bir seyir
izliyor. 2005 y›l›nda 80 bin ton olan
y›ll›k nar üretiminin, 2006`da 91 bine
yükseldi¤ini ve 2007`de ise 102 bin
tona ulaﬂt›¤›n› belirten Bayraktar, nar
üretiminin yüzde 61.8`inin Akdeniz`de, yüzde 23.3`ünün Ege`de ve yüzde
9.1`inin de Güneydo¤u Anadolu`da
yap›ld›¤›n› söyledi.

”Ucuza üret pahal› sat”
Antalya Meyve ve Sebze ‹hracatç›lar› Birli¤i Baﬂkan› Mustafa Sat›c› ,
Nar üretiminin üçte ikisinin Antalya`dan sa¤land›¤›n› belirterek, ‹ç piyasadaki yo¤un talebin nar fiyatlar›n› art›rd›¤›n›, bu durumun da Türkiye `nin
nar ihracat›nda daha yüksek rakamlara ulaﬂmas›n› engelledi¤ini vurgulayan
Sat›c›, "Nar, üretimi ucuz ama sat›ﬂ›
pahal› bir meyve" dedi. 2010`da üretimin beﬂe katlanaca¤›n› belirten Sat›c›
ﬂunlar› söyledi: "2010`da 500 bin ton
nar üretimi hedefliyoruz. Çünkü nar
kolay ve k›sa sürede yetiﬂebilen, üretim maliyetleri de oldukça düﬂük bir
ürün. Üretim artt›kça ﬂuanda yüksek
olan nar fiyatlar› da düﬂecek. Böylece
d›ﬂ pazarlara daha fazla nar sataca¤›z
. 500 bin tonluk üretimin yar›s›n› ihraç edece¤iz. Sanayicilerin ilgisi artacak ve nar sanayide de daha fazla kullan›lacak" diye konuﬂtu.
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rdu Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Turan Karadeniz, kalbi
kuvvetlendiren nar suyunun, karaci¤er zafiyetini, mide iltihab›n› ve a¤r›s›n› geçirdi¤ini söyledi.
Nar meyvesinin yüzde 15'inin
karbonhidrat, yüzde 0,8'inin protein
oldu¤unu, ayr›ca B1 ve B2 vitaminleri ile kalsiyum, fosfor ve demir bak›m›ndan zengin oldu¤unu ifade eden
Karadeniz, "Nar mideyi temizlemekte, ve ayr›ca nar içindeki zarlar› ile
yendi¤inde mide ülserini iyileﬂtirmektedir" dedi. Nar suyunun böbrek ve
karaci¤er hastal›klar›na karﬂ› çok
faydal› oldu¤una dikkati çeken Turan
Karadeniz, nar ile ilgili aç›klamalar›n› ﬂöyle sürdürdü:
Nar suyu yüksek tansiyon hastal›¤›n›n tedavisinde, kalp a¤r›lar›nda,
basur hastal›¤›n›n tedavisinde faydal›
olmaktad›r. Böbrek zafiyetine karﬂ›
nar suyu içilmesi yararl›d›r. Nar suyunun harareti giderici özelli¤i bulunmakta, ﬂeker ve kurdeﬂen hastal›¤›na iyi gelmektedir. Kalbi kuvvetlendiren nar suyu, karaci¤er zafiyetini gidermekte, mide iltihab›n› ve a¤r›s›n› geçirmektedir. Nar ﬂ›ras›n›n
ﬂekerle haz›rlanan ﬂerbetinin idrar
söktürücü özelli¤i vard›r. Romatizma
a¤r›lar›n›n hissedildi¤i eklem ve
uzuvlara nar ﬂ›ras›
sürüldü¤ünde, a¤r›
kesici özelli¤i bulunmaktad›r.

“Çiçekleri
ve kabu¤u
da yararl›”
Nar›n meyvesi
ve suyunun yan›
s›ra çiçekleri ve
kabu¤u da yararlar›d›r. Nar çiçe¤i
ba¤›rsak yara ve
iltihaplar›n› iyileﬂtirir. Boyun tutulmas›nda nar çiçe¤i lapas› boyna
konursa ﬂifal› ge-

lir. Nar›n kabu¤u çay gibi demlenerek içildi¤inde, mide ve ba¤›rsak
hastal›klar› ile ishal ve dizanteriye
karﬂ› oldukça faydal› olmaktad›r.

AIDS’i tedavi eden
9 patentli bitkiden biri”
Türkiye`nin nar üreten ülkeler
aras›nda ilk s›ralarda yer ald›¤›n› belirten Çukurova Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ahsen Iﬂ›k
Özgüven, Türkiye`nin nar konusunda,
sadece taze meyve üretimiyle de¤il,
giriﬂimcilerin ve sanayicilerin katk›s›yla nar ekﬂisi, nar tableti ve nar suyu gibi ürünlerde de dünya pazar›nda
ilk s›ralara yerleﬂebilecek potansiyele
sahip oldu¤unu belirtti. Do¤al bir
ilaç olarak görülen nar›n, Japonya`da AIDS`i tedavi etti¤ine inan›lan 9
patentli bitkiden biri oldu¤unu ifade
eden Özgüven, "Yurtd›ﬂ›nda nar çekirde¤i ilaç ham maddesi olarak kullan›l›yor. Mesela ‹srail `de yap›lan
bir deneyde genetik kalp hastal›¤›na
karﬂ› duyarl› farelere 11 hafta boyunca nar suyu verildi. Bir süre sonra farelerin arterlerindeki ya¤ lezyonlar›n›n yüzde 44 azald›¤› tespit
edildi. Türkiye `de de bir an önce sanayi için de kullan›lmaya baﬂlanmal›"
dedi.
Her gün içilen
bir bardak nar suyunun kalp rahats›zl›klar›n› yüzde
44 azaltt›¤›n›, içerdi¤i östrojenle menopozun yaratt›¤›
sorunlara iyi geldi¤ini ve çok say›da
kanser türüne karﬂ›
iyileﬂtirici özelli¤i
oldu¤unu belirten
Ahsen Iﬂ›k Özgüven, "Bu kadar yarar› olan bir meyve, bir çok farkl›
alanda kullan›larak, Türkiye için
daha faydal› hale
getirilebilir" diye
konuﬂtu.

45

G›da ve Sa¤l›k

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Stres
kalbin
kiral›k
katili

Mesleki
stres kalp
sa¤l›¤›n›
olumsuz
yönde
etkiliyor.

'Stres ve koﬂuﬂturma hangi meslekte varsa, o meslek risklidir. Çünkü stres, kalbin kiral›k katilidir'
diyen Doç Dr. Ergun Demirsoy, mesleki stresin kalp sa¤l›¤›n› olumsuz etkiledi¤ini söylüyor.

T

ürkiye'de her y›l 2 milyon
koroner kalp hastas›n›n 130
bini hayat›n› kaybediyor.
Yaln›zca ‹stanbul'da günde 300 kiﬂi
kalp krizi geçiriyor. Kalp hastal›klar›n›n artmas›ndaki en önemli nedense
stres. Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Doç Dr.
Ergun Demirsoy, “stres dozu yüksek
meslekler, kötü al›ﬂkanl›klar› da beraberinde getirdi¤i için kiﬂinin kalp hastal›klar›na yakalanma riski yükseliyor”
diyor.
Doç. Dr. Ergun Demirsoy, kalp hastal›klar›na en çok pilotlar›n ve kalp
cerrahlar›n›n yakaland›¤›n›, bu iki meslek grubunun kalp krizi geçirme riskinin ise di¤er meslek gruplar›na göre iki
kat fazla oldu¤unu söyledi. Demirsoy
ﬂöyle devam etti:

Stres ve koﬂuﬂturma varsa...
Stres ve koﬂuﬂturma hangi meslekte
varsa o meslek çal›ﬂanlar› kalp krizi
riski oldukça yüksektir. Milletvekilleri,
politikac›lar, gazeteciler, avukatlar,
ö¤retmenler ve bankac›lar gibi. Bunlar,
yüksek stres ve kalp krizine yol açma
riski çok yüksek meslek gruplar› aras›nda yer al›r.

Gazeteciler kalpten ölüyor
Gazetecilerin karﬂ›laﬂt›¤› hastal›klar birebir gazetecilik mesle¤inden kaynaklanm›yor. Ancak genetik faktörlerin
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etkisiyle birlikte, yüksek stres, düzensiz
yaﬂam, düzensiz beslenme ve yüksek sigara kullan›m› gibi faktörlere ba¤l›
olarak, kalp krizi ortaya ç›k›yor.

Polisler de kalp hastas›
oluyor
A¤›r çal›ﬂma koﬂullar› polislerin
kalp sa¤l›¤›n› tehdit ediyor. Polislerin
en çok stres yaﬂad›¤› dönemler, tayin
dönemleri. Gidecekleri yeni kent ve bu
yeni kente al›ﬂma dönemi polisleri strese sokuyor. Polisler uyku düzeni bozuk,
aﬂ›r› stresli ve ﬂiddetle yüz yüze bir
meslekte çal›ﬂ›yor. Bu da kalp krizi riskini art›r›yor.

‹ﬂ adamlar› da tehdit alt›nda
‹ﬂ adamlar› ve yöneticiler ile ilgili
en büyük sorun, asl›nda egzersiz eksi¤idir. Bir de buna yönetici olman›n sorumlulu¤u eklenince, duygusal zorlanmalar ortaya ç›kmaktad›r. Çal›ﬂanlar›n› yönetmek için almas› gereken kararlar›n tüm yöneticilere manevi bask›s›
söz konusudur. Stres ortam›nda kalp
krizi geçirme riski artmaktad›r. Buna
en önemli örneklerden biri; 11 Eylül
sald›r›lar›. ABD'de bu sald›r›lar sonras›
kalp krizi geçirme oran› yükselirken,
Türkiye'de kalp krizi geçirme nedenlerini ve kalp hastal›klar›ndan ölüm oranlar›n›, 17 A¤ustos 1999'daki Marmara
Depremi tetiklemiﬂtir.
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‹stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Ana Bilim
Dal› Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Ahmet Ayd›n, sütün, çok faydal› bir içecekken pastörizasyon, yüksek ›s› uygulamas›
(UHT) ve homojenizasyonla
çok zararl› bir ürün haline
geldi¤ini söyledi.

Süt mü? Süt ürünleri mi?
P

rof. Dr. Ahmet Ayd›n, sütün
raf ömrünü uzatmak için yap›lan pastörizasyon ve
UHT'nin baz› hastal›k yapan bakterileri ortadan kald›r›rken, faydal› bakterileri de yok etti¤ini söyledi.
Ahmet Ayd›n, pastörizasyonun,
sütün vitamin ve mineralle zenginleﬂmesini engelledi¤ini, sindirim enzimlerini tahrip etti¤ini ileri sürerek, ''Tahrip olan ve sindirilmeyen protein parçac›klar›, ba¤›rsaktan kana geçiyor,
vücutta bunlar› düﬂman olarak alg›l›yor ve ba¤›ﬂ›kl›k sistemini tahrip ediyor. ‹nsan vücudu tahrip oluyor ve
alerjik hastal›klara, ba¤›ﬂ›kl›k sistemi
hastal›klar›na, romatizmal hastal›klara neden oluyor. Çocuklarda
görülen kronik orta kulak iltihab›n›n
alt›nda da süt kullan›m› vard›r'' diye
konuﬂtu.
Prof. Dr. Ayd›n, sütün iyi bir kalsiyum kayna¤› olmad›¤›n› savunarak,
''Bizim gibi ülkelerde laktaz eksikli¤i
çok fazlad›r. Bu nedenle bizim gibi ülkeler yo¤urdu bilir, yo¤urt ihtiyaçtan
do¤muﬂtur. Bat› ülkeleri yo¤urdu bilmez, çünkü onlar süt ﬂekerine daha
e¤ilimlidirler'' dedi.

“

Süt, kemikleri
sa¤lamlaﬂt›r›r m›?
DÜNYASI
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Ayd›n, ''Süt, kemikleri sa¤lamlaﬂt›r›r” yarg›s›n›n da k›r›lmas› gerekti¤ini
belirterek, sütün kemikleri sa¤lamlaﬂt›rmad›¤›n›, aksine tahrip etti¤ini savundu. ''Çünkü kalsiyumun emilebilmesi için fosforla belli bir oran› tutturmas› gerekiyor. Maalesef sütte bire bir gibi oran vard›r ve kalsiyum, fosfor iyi
emilmez. ‹yi emilmedi¤i zaman da kana geçmez. En çok süt tüketen ülke
ABD'dir, y›lda kiﬂi baﬂ›na 130 litre süt
tüketimi vard›r. Ve en çok da kemik
k›r›klar› ve kemik erimesi burada görülür. Meksikal›lar fazla süt tüketmezler, bunlarda kemik k›r›klar› son derece azd›r.''

“Süt ürünü tüketin”
Sütü süt olarak de¤il, süt ürünü
olarak kullanman›n daha do¤ru olaca¤›n› dile getiren Ayd›n, ﬂu önerilerde
bulundu:
''Mümkünse günlük mandra sütü tüketilmelidir. Sütü al›nan hayvan›n meralarda otlamas›na ve suni yem yememesine dikkat edilmeli. ﬁehirdeki en
iyi seçenek, günlük pastörize ﬂiﬂe sütleridir. Uzun ömürlü homojenize kutu
sütlerini kesinlikle kullanmay›n. Sadece ekﬂiyen veya kesilen süt ve yo¤urtlar› yiyiniz. Sütü süt olarak de¤il, mayalanm›ﬂ olarak yo¤urt, kefir, peynir olarak kullan›n. Böylece kaynatmaktan
dolay› kaybedilen vitamin, mineral ve
enzimlerin bir k›sm› geri kazan›l›r.''
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E¤itimsizlik ekme¤i de vuruyor
Sürekli ekme¤in fiyat›n› tart›ﬂ›yoruz; ancak üretiminden sat›ﬂ›na kadar geçen süreçteki
hijyenik boyutu hep göz ard›
ediyoruz.

¤i'nin (‹SES‹AD) yapt›¤› araﬂt›rma da
bu durumu gözler önüne seriyor. Derne¤in 233 f›r›nda yapt›¤› incelemeye
göre; f›r›nlar›n 126's›n›n ruhsats›z oldu¤u tespit edilirken bir ço¤unun da
uymas› gereken hijyen kurallar›n› hiçe
sayd›¤› tespit edildi.

cak 5179 say›l› G›dalar›n Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun'da üretim yerlerinin Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›'n›n denetimine verilmesi, f›r›nlar›n denetlenmesinde aksakl›klara yol aç›yor. Yeteri kadar denetlenemeyen f›r›nlarda da ihmaller daha
fazla art›yor.

“

‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi:
E¤itim ﬂart

H

er sorunun kayna¤› olan
e¤itimsizlik, sofram›za giren ekme¤i de vuruyor.
Teknik ve hijyenik ﬂartlar› yetersiz ve
çal›ﬂan iﬂçileri e¤itimsiz olan f›r›nlar,
halk›n sa¤l›¤›yla oynuyor. ‹stanbul Ekmek Sanayicileri ‹ﬂadamlar› Derne-
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G›da kodeksi yönetmeli¤ine ayk›r›
biçimde üretim yapan ekmek fabrikalar›na ve pastanelere her geçen gün bir
yenisi daha ekleniyor. Türkiye'de her
gün 120 milyon olmak üzere y›lda yaklaﬂ›k 44 milyar ekmek üretiliyor. An-

Ekme¤in hijyenik boyutundan çok
fiyat›n›n tart›ﬂ›ld›¤›na de¤inen ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdür Yard›mc›s› Mehmet Kerim Ayan, "F›r›nlardaki sorunun baﬂ›n›
e¤itimsizlik çekiyor. Kalifiye personel
eksikli¤i var, iﬂçiler temizlik konusunda
çok bilgisiz. Hijyenin ne demek oldu¤unu bilmeyenler bile var." G›da üreticilerini bilinçlendirmek amac›yla üç y›l önce baﬂlat›lan 'Hijyen E¤itimi Program›'
devam etmekte. ﬁu ana kadar ‹stanbul'un 18 ilçesinde toplam 8 bin kiﬂinin
bu e¤itim program›ndan geçirildi¤ini
söyleyen Mehmet Ayan, " Amac›m›z önce e¤itim, sonra denetim." diyor.
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Brokoli
kanser
riskini
azalt›yor
Bibere ac› tad› veren madde kanser
hücrelerini yok ediyor

Kanserin zay›f noktas›
saptand›
“Bibere ac› tad› veren madde,
kanserli hücreleri yok edebiliyor”. ‹ngiliz bilim adamlar›,
bu tespitlerini “kanserin zay›f
noktas›n› saptad›k” sözleriyle
de¤erlendiriyor ve keﬂfin yeni
kanser ilaçlar›n›n üretiminde
alternatif olabilece¤ine
inan›yor.

K

ansere
karﬂ› mücadelede
al›nan yol ümit veriyor. ‹ngiltere'deki Nottingham Üniversitesi'nde yürütülen bir araﬂt›rmayla
ac› biberin içindeki “Capsaicin” adl›
maddenin, kanserli hücreleri yok etmede etkili oldu¤u saptand›.
“Capsaicin”, k›rm›z›, yeﬂil ya da

Meksika cinsi biberlerde bulunan ve bu
sebzelere ac› tad› veren madde. Uzmanlar, t›p dünyas›n›n daha önce eklem romatizmas›na ba¤l› a¤r›lar› kesmekte kulland›¤› bu maddenin kanseri
yenmede de önemli bir rol oynayaca¤›
görüﬂünde.
Araﬂt›rmada, “Capsaicin” maddesinin kanserli hücrelere ulaﬂt›¤›nda,
bu hücrelerin enerji merkezlerini hedef ald›¤› tespit edildi. “Capsaicin”, ard›ndan
bu bölgeyi çal›ﬂmaz hale
getirerek kanserli hücreleri
öldürüyor. Üstelik, bunu yaparken sa¤l›kl› hücrelere de zarar vermiyor.
Maddenin, özellikle cilt, akci¤er ve
pankreas kanserlerine yönelik yeni
ilaçlar›n üretilmesinde kullan›labilece¤i
belirtiliyor. Bilim adamlar›, her çeﬂit
kanserle mücadelede sa¤l›kl› ve özellikle sebze a¤›rl›kl› beslenmenin önemini de bir kez daha vurguluyor.

Mide ve ba¤›rsa¤›n dostu: Kimyon
Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü) T›p Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal›klar› Ana Bilim Dal› Baﬂkan› Prof. Dr. Tamer Tetiker, ''Türk
mutfa¤›nda önemli bir yere sahip olan kimyon,
baﬂta mide ve ba¤›rsak gaz› olmak üzere birçok
rahats›zl›¤a do¤al çözüm sa¤l›yor'' dedi.
Kiﬂilerin herhangi bir metabolizma hastal›¤›na
yakalanmadan bu tür baharatlar› tüketerek, sa¤l›klar›n› güvenceye alabileceklerini belirten Prof.
Dr. Tetiker, kimyonun içerdi¤i özellikler bak›m›ndan ba¤›rsak gaz› olmak üzere birçok rahats›zl›¤a do¤al çözüm sa¤lad›¤›n› vurgulad›.
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S

amsun Ondokuz May›s
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof.Dr.
Sezgin Uzun, brokolinin yüksek
vitamin içermesi ve lifli olmas›n›n yan› s›ra düﬂük kalorisi nedeniyle beslenme aç›s›ndan çok de¤erli bir sebze oldu¤unu belirterek, haftada bir kaç kez tüketilmesini önerdi.
Lahana grubu sebzeler içerisinde yer alan brokolinin önemli
bir besin kayna¤› oldu¤unu söyleyen Prof. Dr. Sezgin Uzun, içerdi¤i A, C ve K vitaminleri nedeniyle kanser ve kalp hastal›klar›
riskini azaltt›¤›n› belirtti.

Birçok hastal›¤a karﬂ›
koruyucu içeriyor
Prof. Dr. Sezgin Uzun "Brokolide yüksek miktarda önemli
antioksidanlardan olan C vitamini ve beta karoten vard›r. Brokolinin haftal›k olarak birkaç kez
tüketilmesini öneriyoruz. Antioksidanlarca zengin olan besinlerin
tüketilmesi baz› kanser türleri ve
kalp hastal›klar› riskini azaltabilmektedir. Ayr›ca kanserojen
maddelerin vücut d›ﬂ›na at›lmas›n› da kolaylaﬂt›r›r. Bunun d›ﬂ›nda
brokolinin göz k›zar›kl›klar›
(yanmalar›), kans›zl›k, çocuklarda solunum enfeksiyonlar›, mide
ve ba¤›rsak yanmalar› ile sigaran›n olumsuz etkilerini de azalt›c›
etkisi vard›r" dedi.
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Bilinçsiz heveslerle

Türkiye fuar
çöplü¤üne
dönüyor
Türkiye'nin mevcut fuar alanlar›n›n yeterli oldu¤unu dile getiren Rönesans Fuarc›l›k'›n sahibi ‹smet Göksel, 'Bilinçsiz heveslerle aç›lan sergi salonlar› nedeniyle Türkiye fuar çöplü¤üne
dönüyor' dedi.

R

önesans Fuarc›l›k'›n sahibi
ve Tüyap Baﬂkan Yard›mc›s› ‹smet Göksel, Türkiye'deki fuar alanlar›n›n potansiyeli göz önüne al›nd›¤›nda fuarc›l›k sektörünün ihtiyac›n› karﬂ›lad›¤›n› belirtti. Göksel,
özellikle ‹stanbul'da faaliyeti son bulan
fuar alanlar›na dikkat çekerek, "B›rak›n yetersiz fuar alan›n› Türkiye'de altyap› hizmetleri ve kent ekonomisi göz
önüne al›nmadan aç›lan ve daha sonra
terk edilen sergi salonlar› nedeniyle fuar çöplü¤üne dönüyor" dedi.

“

Mevcut nitelikli
fuar alanlar› rasyonel kullan›lm›yor...
350 bin metrekareyi bulan nitelikli
fuar alanlar›n›n rasyonel kullan›m›n›n
ihtiyac› karﬂ›layabilecek düzeyde
oldu¤unu belirten Göksel "Varoldu¤u
söylenen mekan sorununun alanlar›
rasyonel kullanarak çözümlenmesinin
mümkün oldu¤unu belirterek "Fuarc›lar›n biner metrekarelik alanlarda sergi
yapmas› bugünün ekonomisinde çok
rasyonel de¤il. Firma tan›t›m›n› 250
metrekarede yapabiliyorsa bunu yapmal›. Di¤er anlamda biz büyük firmay›z mesaj› vermek için hem fuar alan›n›n kullan›m›n› engellemekte hem de
ziyaretçilerin zaman›n› israf ediyor"
dedi.
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Fuar Takvimi
Önümüzdeki dönem
‹stanbul’da gerçekleﬂtirilecek
fuarlardan baz›lar›:

 Wedding 2008
Evlilik, Dü¤ün Hazırlıkları
Malzemeleri ve Çeyiz Eﬂyaları
Fuarı
Fuar Alanı: CNR Expo Center
06.03.2008 - 09.03.2008

 I-Deco ‹stanbul 2008
Ev Modası, Dekoratif Tasarım
Ürünleri Fuarı
Fuar Alanı: CNR
06.03.2008 - 09.03.2008

 Gastro Buluﬂması Fuarı
Et Üreticileri Birli¤i'nin deste¤i ve GGD-G›da Güvenli¤i Derne¤i ile
PERDER ‹stanbul, ‹stanbul G›da ve ‹htiyaç Maddeleri Perakendeciler Derne¤i'nin katk›lar›yla düzenlenen ‹SUGA 2008, 3. ‹stanbul G›da ve ‹çecek Ürünleri Fuar›’na ziyaretçiler yo¤un ilgi gösterdi.

Gastro, Grosmarket ve
Perakendecilik Fuarı
Fuar Alanı: Istanbul Expo
Center
13.03.2008 - 15.03.2008

G›da teknolojisi
aktörleri buluﬂtu
G›da Sektörü, ‹SUGA 2008, 3. G›da ve ‹çecek Ürünleri Fuar› ile
24-27 Ocak 2008 tarihleri aras›nda uluslararas› bir buluﬂmada
bir araya geldi.

T

üyap Tüm Fuarc›l›k Yap›m
A.ﬁ. taraf›ndan ETB‹R Et
Üreticileri Birli¤i'nin deste¤i
ile G›da Güvenli¤i Derne¤i (GGD), ‹stanbul G›da ve ‹htiyaç Maddeleri Perakendeciler Derne¤i'nin katk›lar›yla
düzenlenen ‹SUGA 2008, 3. ‹stanbul
G›da ve ‹çecek Ürünleri Fuar›, ‹stanbul G›da Teknolojileri Grup Fuar› ile
eﬂzamanl› olarak 24-27 Ocak 2008 tarihleri aras›nda Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi'nde gerçekleﬂtirildi.
‹SUGA 2008, 3. ‹stanbul G›da ve
‹çecek Ürünleri Fuar›'na baﬂta Kafkasya, Ortado¤u ve Balkanlar olmak üzere hedeflenen ülkelerden çok say›da
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profesyonel sektör temsilcisinin yan›nda; Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep,
‹zmir, Konya, Kayseri ve Samsun gibi
ticaretin yo¤un olarak yaﬂand›¤› Türkiye'nin çeﬂitli illerinden de kat›l›m oldukça yo¤un oldu.
‹SUGA 2008, 3. G›da ve ‹çecek
Ürünleri Fuar›'nda; süt ve süt ürünleri,
et ve et ürünleri, içecek ürünleri, un ve
unlu ürünler, ﬂeker ve ﬂekerli ürünler,
dondurulmuﬂ g›da ürünleri, haz›r g›da
ürünleri, tohum hububat ve baklagil
ürünleri, bitkisel ya¤ ürünleri, g›da
katk› ve yard›mc› maddeler, do¤al g›da
ürünleri ve fonksiyonel g›dalar sergilendi.

 Bahçe Dünyası 2008
Bahçe Mobilyaları, Peyzaj
Tasarımı, Bahçe Mimarisi,
Bahçe Ekipman, Havuz ve
Bitkiler Fuarı
Fuar Alanı: Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi Beylikdüzü
20.03.2008 - 23.03.2008

 ‹stanbul Kapı Fuarı
Kapı Teknolojileri, Yan
Sanayi ve Aksesuarları Fuarı
Fuar Alanı: Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi Beylikdüzü
09.04.2008 - 13.04.2008
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Tarihi içinde yaﬂatan bu mekan, benim içinde y›llar öncesine ait bir an› s›¤d›rm›ﬂt› içine. ﬁecaatin Tanyerli'nin “Papatya gibisin beyaz ve ince” adl› o muhteﬂem tangosu yüre¤ime kadar inmiﬂti. Ne içine sinen kokusu, ne gramofondan süzülen o ses, hiçbir ﬂey
de¤iﬂmemiﬂti, yaln›zca daha da y›llanm›ﬂ, daha da de¤erlenmiﬂti…
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Beyaz›t Bak›rc›lar Çarﬂ›s›’nda, içerisinde
buram buram an› bar›nd›ran ve etrafta gördü¤ünüz her ﬂeyin bir yaﬂanm›ﬂl›¤a tan›kl›k etti¤i o
küçücük mekanday›m. Y›llar önce beni içine çeken o
y›llanm›ﬂ mekana bu
kez al›ﬂveriﬂ için
de¤il ziyaret
için geldim.

qh

Gramofon Baba ya da
‘Sahibinin sesi’

Kültür & Sanat

...‘Bakkal›m’ hep varolacak

K

ap›dan heyecanla bakt›m
ve orada t›pk› onu ilk gördü¤üm ayn› taburede oturmuﬂ, çocu¤u gibi özenle üstüne titreyerek bakt›¤› gramofonlar›ndan birini
onar›yor, bir yandan da ﬂark›ya eﬂlik
ediyordu.
Papatya gibisin beyaz ve ince, eziliyor ruhum seni görünce…
Onunla tan›ﬂt›¤›n›z için kendinizi
ﬂansl› hissettiren, nev-i ﬂahs›na münhas›r Mehmet Özçelik nam-› di¤er
Gramofon Baba'n›n yan›ndayd›m
ve bende o ﬂansl› insanlardan
biriyim.
‹çlerinde bar›nd›rd›klar› anlam, de¤er ve tarih bak›m›ndan bir
müzik aleti olmaktan öteye taﬂ›nan,
bir dönemin alameti farikas› gramofonlar, Mehmet
amcan›n elinde yeniden hayat buluyor.

ReQqhE

ed
or n

en...

Gramofon baba gramofon ustal›¤›n›n ikinci kuﬂak temsilcisi, ard›ndan gelen üçüncü kuﬂak
var m›?
Hay›r yok. Hem iyi ki, hem
maalesef yok… Duygusal olarak
düﬂündü¤ümde çocuklar›m›n baba
mesle¤i olarak devrald›¤›m gramofon
ustal›¤›n› üçüncü kuﬂak olarak sürdürmelerini isterdim. Ancak mant›kl› düﬂündü¤ümde diyorum ki; aç kal›rlard›. O yüzden duygular›ma yenik düﬂmüyorum. Yine de
hiç de¤ilse hobi olarak
ilgilensinler isterdim ama torunum-

DÜNYASI

OCAK - ﬁUBAT 2008

da, o¤ullar›mda geçmiﬂ de¤il günümüz
teknolojisi olan bilgisayarla hemhal olmuﬂ durumdalar.
Buna karﬂ›n iﬂimi ö¤retti¤im, yetiﬂtirdi¤im, feyiz verdi¤im insanlar elbetteki var. Türkiye'nin dört bir yan›nda
feyiz alan, ›ﬂ›k alan, gramofon sevgisini alan, ustal›k sevgisini alan, gramofona sahip olma hazz›n› tadan, gramofon koleksiyonu yapmaktan, taﬂ plak
koleksiyonu yapmaktan mutluluk duyan insanlara vesile olmuﬂumdur tabi
ki.
Mehmet amcan›n seçme ﬂans› olsa yine
ayn› iﬂi yapar m›yd›?
Seçme ﬂans› nedir Türkiye'de? Üniversiteyi seçerken, mesle¤ini seçerken
seçme ﬂans›n ne kadar? Öyle bir ﬂansa
sahip misin, yoksa tuttu¤unu yakalamak zorunda m›s›n? Örne¤in üniversitede mühendislik e¤itimi al›rs›n ö¤rencilik bitip de iﬂ hayat›na at›lmaya s›ra
gelince buldu¤un iﬂe girersin. Peki ald›¤›n e¤itim niye o zaman? Ben az›nl›kta olan ﬂansl›lardan›m. Sevdi¤im iﬂi
yakalad›m ve yap›yorum. Sabah iﬂe
geldi¤imde ne bir yerlere imza at›yorum ne de gelmesem hesap verece¤im
birileri var ama yine de her sabah çarﬂ›n›n kap›lar›n›n aç›lmas›yla birlikte
iﬂimin baﬂ›nda oluyorum. ‹ﬂim, dükkan›m beni çekiyor. Mutlulukla iﬂime
gelmek, iﬂime aﬂ›k olarak çal›ﬂmak
sosyal hayat›m› da, ev yaﬂant›m› da
pozitif etkiliyor. Severek çal›ﬂ›nca yoruldu¤unu da hissetmiyor insan. Düﬂünsenize iﬂinden b›km›ﬂ bir adam olarak akﬂam oflayarak puflayarak, mutsuzluktan yorgun evime gitsem, bu aileme nas›l yans›r? Gramofon tamir etmek baba mesle¤i. Kendimi bildim bileli bu iﬂi yap›yorum ve iyi ki de yap›yorum.
Bu denli iﬂinin ehli olan ve bunca uzun
senedir bu iﬂi yapan biri olarak Mehmet usta hak etti¤i de¤eri görüyor mu?
Gramofonun yerini makaralar,
teypler, kaset çalarlar›n almas›yla birlikte zor günler geçirdim. Kimi zaman
çat› katlar›na at›lan gramofonlar kimi
zaman soba tutuﬂturmak için kullan›ld›. Bir dönem müthiﬂ keyif alarak dinledi¤in, sahip olmak için u¤raﬂt›¤›n bu
derece güzel bir aleti sobada yakmak
için kullanmak gelecek kuﬂaklara ihanettir. Yak›lan her gramofonla o döneme ait belgeler yok ediliyor. De¤erinin
yeniden anlaﬂ›laca¤› günü beklerken,
kendimden verdi¤im zamanlar olduysa
da, emeklerimin karﬂ›l›¤›n› hem mane-

vi aç›dan hem de maddi aç›dan ald›m.
ﬁimdilerde insanlarda yeniden gramofona dönüﬂ var. Ama bu eskiye dönüﬂ
de¤il, nostalji de¤il, eksikli¤i aray›ﬂtan
kaynaklanan bir dönüﬂ. Geliﬂen teknoloji tüm di¤er sektörler gibi müzik sektöründe de etkisini gösterdi ama bu geliﬂim iyi bir de¤iﬂim sa¤lamad›, dejenerasyon baﬂlad›. Bu dejenerasyon insanlar› yeniden kaliteyi aramaya yönlendirdi. Gramofonda kalite var. Çünkü
natürellik var, do¤all›k var, hiçbir katk› söz konusu de¤il. Evet hepimizin sesi var, hepimiz ﬂark› söylüyoruz ama

“

Gramofon ve beraberindeki taﬂ plak bizim
geçmiﬂteki sosyal hayat›m›zd›r. Geçmiﬂimizin belgesidir. Bunun içerisinde
tiyatromuz var, sanat müzi¤imiz, halk müzi¤imiz
var, meddah›m›z var, Hacivat Karagözümüz var,
tango kültürümüz var...
insanlar› etkileyecek duyguland›racak
sesi Allah herkese vermemiﬂ. Buna sahip olanlara gerçek ses sanatç›s› diyoruz. Teknoloji geliﬂtikçe gerçek ses sanatç›lar›n›n yerini dopinglenmiﬂ hormonlanm›ﬂ sanatç›lar almaya baﬂlad›.
Bu da natürelli¤i, kaliteyi aran›r hale
getirdi, yani gramofonu. Gramofon
aran›r hale gelince de benim meyvelerimi toplama zaman›m geldi.
‹lginç olan, benim kuﬂa¤›m diye
nitelendirebilece¤im kesimden ziyade
genç kuﬂakta gramofona ilgi daha fazla. Gramofonla büyümüﬂ olanlar, sesini
bilenler tekrar merak sarsayd› ﬂaﬂ›rt›c›
olmayacakt›. Oysa ki onu hiç bilmeyen
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“Bakkal bizim sosyal aynam›zd›r”
kuﬂak ar›yor, bulmak ad›na çabal›yor.
Bu biraz çeliﬂkili gibi görünse de beni
inan›lmaz mutlu ediyor. Bunca ilerlemesine ra¤men yüz sene önceki teknolojiyi hâla yaﬂatabiliyorsam ve ilgileniliyorsa demek ki ben do¤ruyum ve do¤ru ad›na mücadele etmiﬂim.
Gramofon babaya, bu denli ba¤land›¤›
gramofon ne ifade ediyor?
Gramofonu küçük çerçevede ele

turacaklar. Önceleri böyle düﬂünmüyordum. Ancak ﬂimdi, bunlar›n yaﬂanmas›ndansa onlarla yeteri kadar ilgilenecek, hem yeri hem zaman› olan insanlara ulaﬂs›n istiyorum. ‹nan›yorum
ki bu beni daha mutlu k›lacak.
Yeni yap›m gramofon bulmak mümkün
mü?
Yüzde yüz yeni yap›m gramofon

ilgili bir sorunum olmad›. Çünkü benim
müﬂterim farkl›. Salonlara dekorasyon
amaçl› üretilen, ucuz Çin mal› gramofonu almaz. Bununla birlikte alanlar›
da suçlamamak gerek, onlar da gramofonu o zannediyorlar çünkü bilmiyorlar. Asl›nda yeni yap›lan gramofonu, gramofon s›n›f›na almak zaten baﬂtan yanl›ﬂt›r.
Eskiden, sadece gelir seviyesi yük-

“

Bakkal bizim
sosyal aynam›zd›r.
Geçmiﬂimizin sosyal
yans›mas›d›r. O zamanlar kredi kart› de¤il belki ama o görevi gören
kara kapl› defterler
vard›. Hem daha da
avantajl›yd›. Fahiﬂ temerrüt faizi yoktu, borcun nedeniyle icra gelmiyordu.
almamak gerek, zira içinde büyük anlamlar bar›nd›r›r. Gramofon ve beraberindeki taﬂ plak bizim geçmiﬂteki
sosyal hayat›m›zd›r. Geçmiﬂimizin belgesidir. Bunun içerisinde tiyatromuz
var, sanat müzi¤imiz, halk müzi¤imiz
var, meddah›m›z var, Hacivat Karagözümüz var, tango kültürümüz var...
Örne¤in tiyatro pla¤› dinlerken insanlar›n o gün güldü¤ü esprilere bugün
gülmeyebiliyoruz, basit gelebiliyor.
Tüm bunlar bizim geçmiﬂteki sosyal
yaﬂant›m›z› anlatan belgesellerdir. O
belgelere ihanet etmemek ad›na sahip
oldu¤um 50 civar›nda gramofonun 1520 tanesini satmay› düﬂünüyorum.
Çünkü yaﬂ›m daha da ilerledikçe sa¤l›k
sorunlar›m dolay›s›yla s›hhat kavgam
baﬂlayacak. O gün geldi¤inde yeterince
ilgilenemeyece¤im ve belki de benden
sonra gerek yeterli zaman›, gerekse
onlar› muhafaza edecek yeterli yeri bulamad›klar› için ailem için külfet oluﬂ-
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var. Sizinde geçmiﬂ say›lar›n›zda de¤indi¤iniz Çin mal› istilas›ndan maalesef gramofonlarda nasibini ald›. Çin'de
üretilen ve piyasaya sürülen gramofonlar var. Ancak ben bunlarla mücadele
ad›na verilen tepkinin yanl›ﬂ oldu¤unu
düﬂünüyorum. Yaklaﬂ›mlar yanl›ﬂ. Yasaklar koyarak birtak›m ﬂeylere engel
olunamaz. Rekabet ﬂartlar›n› düzelterek, üretimi kaliteli hale getirip, fiyatlar› onlar›n seviyesinde tutarak piyasa
avantaj›n› kendi lehimize dönüﬂtürebiliriz. Bunun gerçekleﬂtirilmesinde de
devletin büyük rolü olmal›d›r. ‹stihdam
sa¤lanmal›d›r, vergi oranlar› düﬂürülmelidir. Örne¤in on beﬂ liraya üretti¤in
bir mala, on beﬂ lirada vergi ödersen
yani maliyetin as›l maliyetinin iki kat›na ç›karsa mücadeleye gücün kalmaz.
Bu nedenle yasaklarla de¤il de teﬂviklerle mücadele etmeliyiz. Yani do¤al
mecras›nda mücadele etmeliyiz.
Benim kendi ad›ma Çin mallar›yla

sek kesim gramofona sahip oluyordu.
Ben bunun adil olmad›¤›n› düﬂünüyorum. Bu yüzden gramofonu sadece tamir etmekle kalmay›p, eski parçalar›
bir araya getirip yeni gramofonlar yap›yorum. Zira gramofonun fiyat› orijinallik oran›yla paralellik gösterir. Zaten çok iyi korunmuﬂ bir gramofonun
bile orijinallik oran› maksimum yüzde
doksan civar›ndad›r. Yaklaﬂ›k yüz y›ll›k bir geçmiﬂten söz ederken, nas›l
yüzde yüz olabilir ki? Benim için as›l
zor olan plak bulmak. Çünkü pla¤›n
yenisi olmad›¤› gibi tamiri de mümkün
de¤il.
Gramofon baban›n hayat›nda bakkal›n
rolü nedir? Bakkal kimdir?
Bakkal bizim sosyal aynam›zd›r.
Geçmiﬂimizin sosyal yans›mas›d›r. Memurun kravat› sa¤a kaym›ﬂt›r, gömle¤i
sola kaym›ﬂt›r, bakkala borcu vard›r.
Bakkal›n önünden de¤il kenar›ndan ge-
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çerdi. O zamanlar kredi kart› de¤il belki ama o görevi gören kara kapl› defterler vard›. Hem daha da avantajl›yd›.
Her geçen gün fahiﬂ olarak eklenen temerrüt faizi yoktu, borcun nedeniyle
icra gelmiyordu. Bakkal amca bak›yordu gerçekten komﬂusunun ödeyecek gücü yok, borcun üstüne bir çizgi çekip
komﬂunun durumunun düzelmesini temenni ediyordu tüm içtenli¤iyle.
Eskiden bakkallarda her ﬂey sat›l›rd›. Gazya¤›, lamba fitili gibi bilumum
ﬂeyleri bulmak mümkündü. Elektrik

kesilince, gaz ya¤› bitince hemen bakkaldan al›n›p ›ﬂ›¤a kavuﬂulurdu. Evlerin anahtarlar› b›rak›l›rd› bakkallara,
cebince paras› olmayan borç isterdi
komﬂusu olan bakkal›ndan. Geçenlerde
o¤lum telefonunu evde unuttu, almas›
için bakkala b›rakt›k. Bakkallar›n yerini almaya çal›ﬂan marketlere b›rakabilir misiniz anahtar›n›z› yada telefonunuzu? Yani bakkallar bir anlamda sorun çözen kiﬂilerdi ve benim için hâla
da öyle.
Bakkallar ve marketler aras›ndaki
haks›z rekabeti Mehmet usta nas›l de¤erlendiriyor?
Nas›l ki gramofonu dar anlamda
de¤erlendirmek yanl›ﬂt›r diyorsam,
bakkal kelimesini de dar çerçevede ele
almamak gerek. Bakkal› sadece pirinç,
yumurta, ekmek, süt satan kiﬂiler olarak görmek yanl›ﬂt›r. Marketin sosyal
yaﬂam›m›za etkisi yok, ancak bakkal›n
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sosyal hayat›m›za etkisi yads›namaz.
Bakkall›m›z bizim komﬂumuzdur, yak›n›m›zd›r. Market gibi uza¤›m›z de¤il.
Soka¤›m›z›n bir parças›d›r bakkal›m›z.
Bizi bütünleyen parçalar›m›zdan biridir. Marketler sadece bakkallara de¤il,
bakkallar›n yan›nda say›s›z sektörlere
de zarar veriyor. Eldeki verilere göre
bunun 60-70 sektörle s›n›rl› oldu¤u
söylense de ben daha fazla oldu¤una ve
her geçen günde artt›¤›na inan›yorum.
Büyük marketler sadece sektörlere zarar vermekle kalmay›p, sanat› da öldü-

“

Bakkall›m›z
bizim komﬂumuzdur, yak›n›m›zd›r.
Market gibi uza¤›m›z de¤il. Soka¤›m›z›n bir parças›d›r bakkal›m›z.
Bizi bütünleyen
parçalar›m›zdan
biridir.

rüyorlar. Açmak gerekirse, örne¤in
ben gramofon kutular›n› eskiden mobilyac›da yapt›r›rd›m. Mobilyac› ayn›
zamanda yatak odas›, yemek odas›,
misafir odas›, iﬂyeri mobilyas› yani
mobilya üzerine akl›n›za gelen bilumum ﬂeyleri yap›yordu. Kapal› çarﬂ›
eskiden mobilyac› doluydu. Ana caddeye kadar tüm sokaklar›nda say›s›z mobilyac›lar vard›. Anadolu'dan çarﬂ›ya
gelir, toptan mobilya al›rlard›. Yani
toptanc›lara bile hizmet eden bir yerdi
buras› vaktiyle. Zaman içerisinde marketlerin bu sektörlere el atmas›yla birlikte önce boyahaneler kapand›. Sonra
suntalar geldi, haz›r mutfaklar geldi,
ev içinde ölçüp biçip seri üretim ﬂeklinde üretilen. Beﬂ yüz dairelik bir yerin
mobilya ihtiyac›, yaklaﬂ›k bir ay gibi
k›sa bir sürede tamamlan›r oldu. ‹ﬂçilik yok, seri üretim var, dolay›s›yla
maliyet düﬂtü, tercih edilen oldu. Sonuca bakt›¤›m›zda ise mobilya sektörü
yavaﬂ yavaﬂ öldü. ﬁimdi burada bir tane bile mobilyac›ya rastlayamazs›n›z.
Art›k gramofon kutular›m› kendim yap›yorum. Bunun d›ﬂ›nda, marketlerde
haz›r giyim ürünlerini de bulmak
mümkün. Hâl böyle olunca kim giderde
terzide elbise diktirir. Buyurun ölmeye
mahkûm bir sektör, bir sanat daha.
Bunlar saymakla bitmez…
Bence her sektör verilen zararlar›
ve ilerleyen tehlikeyi fark edip hiç olmazsa varl›¤›n› hat›rlatma, sesini duyurabilme, sorunlar›n› dile getirebilme
ad›na mücadele etmeli. Kendi yay›n organ›na sahip olmakta bu anlamda
önemli bir ad›m. Sizleri bu vesileyle
tebrik ediyorum.
Yapt›¤›m›z tad›na doyulmaz, zamanda
yolculu¤un ard›ndan gitme vakti geldi.
Geçmiﬂ neden bu denli önemlidir insan
yaﬂam›nda? Evet günümüz de¤erleri
önemli, teknoloji önemli, gelecek
önemli… Peki gelece¤imizi ﬂekillendiren geçmiﬂte, en az gelecek kadar
önemli de¤il mi?
Geçmiﬂin belgelerini gramofonla
günümüze taﬂ›yan Gramofon baban›n
anlatacaklar›n› dinlemek isterseniz
s›cak bir çay ve yüzündeki s›cac›k
gülümsemesi de orada hep onunlad›r.
Emin olun.



Filiz Karanl›k
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‹stanbul’da iﬂ yerlerine s›k›
denetim baﬂlad›

Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹stanbul Bölge Müdürü
Atakan Tan›ﬂ, 90 müfettiﬂle ‹stanbul`daki iﬂ yerlerini denetlemeye baﬂlad›klar›n› belirterek, denetimler sonucunda kay›t d›ﬂ›
ekonominin kay›t alt›na al›naca¤›n› bildirdi.

T

an›ﬂ, yapt›¤› aç›klamada,
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakan› Faruk Çelik`in talimat› do¤rultusunda 20 iﬂ sa¤l›¤› ve iﬂ
güvenli¤i teknik müfettiﬂi, 20 sosyal iﬂ
müfettiﬂi, 20 SGK müfettiﬂi, 30 yoklama memuru olmak üzere toplam 90
kiﬂinin teftiﬂe baﬂlad›¤›n› kaydetti.
‹kitelli ve Topkap›`daki sanayi sitelerinde baﬂlayan teftiﬂin, ‹stanbul genelinde devam edece¤ini belirten Tan›ﬂ,
"‹stanbul`daki bütün iﬂ yerlerine girece¤iz. Soka¤a girece¤iz, baﬂ›ndan sonuna kadar hiç atlamadan tarayaca¤›z.
ﬁubattan itibaren de yaklaﬂ›k 800 müfettiﬂ ile Marmara Bölgesi`ndeki iﬂ
yerlerinin denetimi baﬂlayacak" dedi.

"Kap›lar kapanacak iﬂçiler
say›lacak"
Atakan Tan›ﬂ, görevli müfettiﬂ bir
iﬂ yerine girince bütün kap›lar› kapataca¤›n›, iﬂ yerindeki mevcut kiﬂileri sa-
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yarak, bordrolar›n› isteyece¤ini belirterek ﬂöyle konuﬂtu: "Müfettiﬂler, çal›ﬂanlar›n sigortas›na bakacak, primine
bakacak, geçmiﬂine bakacak, onunla
ilgili tutanak tutacak. Prim borçlar›na,
iﬂ yeri bilgilerine, her ﬂeye bakacak.
Yani bu mutat bir denetim de¤il, bu
binlerce, on binlerce rapor anlam›n›
taﬂ›r. Her bir raporun 10-20 sayfa tuttu¤unu düﬂünün, bu kolay bir süreç de¤il."
Tan›ﬂ, kurallara uygun olmayan iﬂ
yerleri hakk›nda 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu, 506 Sosyal Sigortalar Kanunu ve
4817 say›l› Yabanc›lar›n Çal›ﬂma ‹zinleri Hakk›nda Kanun hükümleri uyar›nca cezai müeyyideler uygulanaca¤›n›
bildirdi.

“Her iﬂ yeri için ayr›
tutanak”
Denetimler sonucunda kay›t d›ﬂ›
ekonominin kay›t alt›na al›naca¤›n›
vurgulayan Tan›ﬂ, "Türkiye Cumhuriyeti`nin kanunlar› çerçevesinde yürütülecek denetimler sonucunda her iﬂ yeri
için ayr› bir rapor tutulacak. Art›k hiç
kimse istedi¤i gibi, istedi¤i ﬂartlarda,
rahat bir ﬂekilde iﬂ yeri açamayacak”
dedi.
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‹stanbul 2010 Dan›ﬂma
Kurulu topland›
Kas›m ay›nda TBMM'de
kabul edilen ‹stanbul
2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti Ajans› kurulmas›na
dair Kanun uyar›nca oluﬂturulan Dan›ﬂma Kurulu'nun ilk toplant›s› 27
Ocak Pazar günü ‹stanbul
Ticaret Odas›'n›n ev sahipli¤inde gerçekleﬂti.

T

oplant›ya Baﬂbakan
Yard›mc›s› ve ‹stanbul
2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti Koordinasyon Kurulu Baﬂkan› Hayati Yaz›c›, Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay, ‹stanbul Valisi Muammer Güler, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Dr. Kadir Topbaﬂ ve ‹stanbul Sanayi Odas› Meclis Baﬂkan› ve ‹stanbul 2010 AKB Dan›ﬂma
Kurulu Baﬂkan› Hüsamettin Kavi kat›ld›.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay, 2010 konusunda somut projelerin bir an önce

hayata geçirilmesi gerekti¤ini söyleyerek, mekansal iyileﬂtirme, sanatsal etkinliklerin takvimi ve ‹stanbul'un entelektüel birikiminin ortaya
konulmas› gibi çal›ﬂmalar›n vakit
geçirilmeden yap›lmas› gerekti¤ini
söyledi. Birinci hedeflerinin Topkap›
Saray› ve Gülhane Park›'n› çevreleyen Suru Sultani'de iyileﬂtirme yapmak oldu¤unu söyleyen Günay, tarihî yap›lar›n restorasyon çal›ﬂmalar›n›n da h›zla devam edece¤ini dile
getirdi.
Toplant›da konuﬂan Baﬂbakan
Yard›mc›s› ve ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti Koordinasyon Kurulu Baﬂkan› Hayati Yaz›c›, Yüzy›llar boyunca
farkl› kültürlere ve dinlere ev sahipli¤i yapan ve bu anlamda
bir hoﬂgörü baﬂkenti haline gelen ‹stanbul'u medeniyetler ittifak›n›n sembol ﬂehri olarak kabul ettiklerini dile getirerek,
"Medeniyetler ittifak› misyonunu üstlenen bir ülke olarak, bu
sembol ﬂehrimizi asaletine ve zarafetine uygun projelerle
2010'a haz›rlamal›y›z." dedi.

Beyo¤lu kültür
gezileri
Beyo¤lu Belediyesi, Beyo¤lu
ilçesinde yer alan ilkö¤retim
okullar› ve liselerde okuyan
ö¤rencilere kültür turlar› düzenliyor.
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B

eyo¤lu'ndaki 24 ilkö¤retim
okulunda ö¤renim gören
ö¤renciler hafta içi her gün
45 kiﬂilik gruplar halinde ilçenin
çeﬂitli müzelerini, tarihi ve kültürel
merkezlerini sorumlu ö¤retmenler ve
merkezlerin rehberleri eﬂli¤inde ziyaret
ediyorlar. Her gün farkl› okullar›n
çocuklar› Beyo¤lu Belediyesi'nin tahsis
etti¤i otobüs ve gezi sorumlusuyla

okullar›ndan al›n›yor, programdaki
merkezleri ziyaret ediyorlar.
Kültür turlar›na kat›lan ö¤renciler günün sonunda belediyenin tahsis
etti¤i otobüslerle okullar›na teslim
ediliyor. Kültür gezileri kapsam›nda
Miniatürk, Koç Müzesi, Galata Kulesi,
Pera Müzesi, ‹stanbul Modern gibi
müzelerle tarihi mekanlar ziyaret
ediliyor.
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Yenikap›’dan
Darüﬂﬂafaka’ya metro
‹stanbul`un en önemli sorunu olan trafik s›k›ﬂ›kl›¤›ndan kurtulman›n
tek yolu olarak gösterilen toplu taﬂ›mada sevindirici geliﬂmeler yaﬂan›yor. ‹stanbul büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ yapt›¤› aç›klamada, Yenikap› Darüﬂﬂafaka aras›n›n metro ile ba¤lanaca¤›n› duyurdu.

G

öreve geldiklerinden bu
yana y›lda ortalama 15 kilometre rayl› sistem inﬂa
ettiklerini, Sultançiftli¤i-Edirnekap›
Hafif Metrosu, Eminönü-Kabataﬂ
Tramvay›, Zeytinburnu-Ba¤c›lar Tramvay› ile Taksim-Kabataﬂ Finüküleri'ni
açt›klar›n› hat›rlatan Baﬂkan Kadir
Topbaﬂ, “Önceden rayl› sistem yat›r›mlar›na önem verilmiyordu. Biz çok
önem veriyoruz. Biz göreve geldi¤imizde ‹stanbul'u 44 kilometre ile devrald›k. ﬁu an 66 kilometre rayl› sistem
var. 60 kilometre de inﬂa ediliyor” diye konuﬂtu.

4.Levent Darüﬂﬂafaka Metro Hatt›'n›n ilk etab› olan Sanayi ‹stasyonu'nun bu y›l çal›ﬂmaya baﬂlayaca¤›n›,
Darüﬂﬂafaka hatt›n›n aç›lmas› için de
tüm gayretlerini sarf ettiklerini vurgu-

“Cep Trafik”
devrede

İ

stanbullular, en k›sa mesafe,
en k›sa zaman, trafik yo¤unlu¤u hakk›nda bilgi alabilecek, trafik ak›ﬂ›n› gösteren kameralar› an›nda izleyebilecek.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ, mobil telefon ile trafik durumunun anl›k
takip edilece¤i "‹BB Cep Trafik"
sistemini tan›tt›.

‹stanbul trafi¤ine mobil çözüm için geliﬂtirilen "Cep
Trafik" sistemi devreye girdi ve tan›t›ld›.

Turkcell iﬂbirli¤i ile gerçekleﬂtirilen projeyle ilgili konuﬂan Baﬂkan
Kadir Topbaﬂ, "Büyük ﬂirketlerin
bu konuda iﬂbirli¤i içinde olmas› bizi

58

Topbaﬂ, "‹stanbullular›n trafik çilesi bu projeyle art›k biraz daha azalacak. Proje sayesinde sürücülerimiz
24 saat canl› olarak ‹stanbul trafi¤ini kontrol edebilecek ve güzergahlar›n› ona göre belirleyebilecek" diye konuﬂtu.

“3 ay boyunca
ücretsiz”

“Trafi¤e ad›m ad›m çözüm bulmaya çal›ﬂ›yoruz”
Merter'deki Trafik Kontrol
Merkezi'nde bas›n mensuplar›na
sistemi tan›tan Kadir Topbaﬂ, ‹stanbul'un en önemli sorunlar›ndan
biri olan trafi¤e ad›m ad›m çözüm
bulmaya çal›ﬂt›klar›n› belirtti.

layan Baﬂkan Topbaﬂ, “Tüm gücümüzü, bu y›l bu hatt› bitirmek ve açmak
için harcayaca¤›z” dedi.

çok sevindirdi. Hedefimiz bu projeyi karﬂ›l›kl› olarak geniﬂletmektir"
dedi.

Sistemi kendi cep telefonuyla uygulamal› anlatan
Topbaﬂ, slayt gösterisi yard›m› ile bilgiler verdi. Sistemin
3 ay boyunca deneme amaçl›
ücretsiz olarak kullan›labilece¤ini belirten Topbaﬂ, daha
sonra isteyenlerin ayl›k 5 YTL karﬂ›l›¤›nda projeden faydalanabileceklerini aç›klad›.
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Kantinciler Odas›’ndan
iddialara yan›t:

“Kantinler
güvenli
beslenme
yerleridir”

“Okul
kantinlerinde
sat›lan g›da
maddelerine
dikkat!”
Tüketici Derne¤i (TÜKEDER)
Baﬂkan› Necati Yentürk, aileleri,
okul yönetimlerini ve okul aile birliklerini, okul kantinlerinde sat›lan
g›da maddelerine dikkat edilmesi
konusunda uyard›.
Yentürk, düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, gelece¤in teminat› olan
çocuklar›n güvenilir g›da temini ve
tüketiminin sa¤lanmas›n›n toplumsal bilincin oluﬂturulmas›na katk›da bulunulmas›n›n baﬂta okul kantinleri ile okul çevresindeki g›da
üretim ve sat›ﬂ yerlerinin kontrol
alt›na al›nmas›yla mümkün oldu¤unu kaydetti.
Okul kantinlerinin kontrolsüz,
kalitesiz ve daha da önemlisi sa¤l›ks›z ürünlerin sat›ld›¤› mekanlar
haline geldi¤ini ifade eden Yentürk, "Askeri Kantin Yönetmeli¤i,
Jandarma Kantin Yönetmeli¤i,
Emniyet Teﬂkilat› Kantin Yönetmeli¤i, Sahil Güvenlik Kantin Yönetmeli¤i var ama okul kantin yönetmeli¤i yok. Askerlerimiz, polislerimiz elbette de¤erli ama çocuklar›m›z de¤ersiz mi?" dedi.

Vahap Osmano¤lu
‹stanbul Kantinciler
Esnaf Odas› Baﬂkan›

K

onu hakk›nda görüﬂme
yapt›¤›m›z ‹stanbul Kantinciler Esnaf Odas› Baﬂkan› Vahap Osmano¤lu okul kantinlerimizde Okul kantin yönetmeli¤imiz vard›r ve Okullarda güvenli g›da program›n› uygulamak önemli bir projemizdir. Kantinler güvenli beslenme yerleridir diyerek konuﬂmas›n› söyle sürdürdü;
-Okullarda güvenli g›da program›n›
uygulamak önemli bir projemizdir. Bu
program›n amac› güvenli g›dan›n ö¤rencilere ulaﬂ›m›ndan emin olmakt›r
veya g›dan›n sat›n al›nmas›ndan çocuklara servisine kadarki yolda g›da
güvenli¤ini sa¤lanmas›d›r. Kantinlerimizde sat›ﬂ› yap›lan tüm ürünlerin üretici firmalar› ISO-9001 KYS,HACCP
ve Tar›m Köyiﬂleri bakanl›¤›ndan verilen Üretim ‹zin belgelerine sahip olmak zorundad›rlar.Bu belgelere sahip
olmayan ürünlerin kantinlerimizde sa-

t›ﬂ› yasaklanm›ﬂt›r. G›da güvenli¤i için
bu belgelere sahip olan firmalar ayr›ca
odam›z›n g›da mühendisi taraf›ndan
üretim yerlerinde hijyen ve sa¤l›k incelemelerinden geçmek zorundad›rlar.
Belgelere sahip olsalar bile hijyen ve
sa¤l›k denetiminden geçmeyen ürünlerin kantinlerde sat›ﬂ› yap›lmamaktad›r.
-Güvenli g›da program›n›n di¤er ve
en önemli aya¤›nda ise okul kantinlerinin Türk g›da kodeksi normlar›na göre
denetlenmesidir. ‹stanbul'da okul kantinleri odam›z taraf›ndan oluﬂturulan
ve içinde uzman g›da mühendisinin de
bulundu¤u bir ekip taraf›ndan denetlenmekte ayr›ca Tar›m Köyiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan yetkilendirilen uluslararas› 3. taraf ba¤›ms›z bir denetim
kurumu taraf›ndan da denetlenmektedir. Bu kurum denetim raporlar›n›
kantin iﬂletmecisine, odaya ve bakanl›¤a vermektedir. Denetim aﬂamas›nda
tespit edilen eksiklikler e¤itim çerçevesi içinde kantin iﬂletmecisine anlat›lmaktad›r.

“As›l sorun okul çevresindeki ruhsats›z sat›c›lar”
-As›l sorun okul çevresinde bulunan
ve g›da üretme ve sat›ﬂ› yapmaya yetkili olmayan denetimden uzak ruhsats›z iﬂyerleri ve seyyar sat›c›lard›r.
-Okul kantinleri için yürürlükte
olan kanun, yönetmelik ve genelgelerle
yasal boﬂluklar doldurulmuﬂtur. Okul
kantin yönetmeli¤inde olmas› gereken
her konu ﬂu anda yürürlükte olan yönetmelik, kanun ve genelgelerde mevcuttur. Dolay›s›yla çocuklar›m›z›n sa¤l›¤› için yasal bir boﬂluk söz konusu
de¤ildir.
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Üyelerimizi tan›yal›m

Abidin Öney
Beykoz

Ahmet Salman
ﬁiﬂli

Ayhan Hebip
Beykoz

Bülent Alt›nk›l›ç
Maltepe

Bülent Ery›ld›z
Sar›yer

Cahit Karavus
Sar›yer

Celaleddin Oruç
Üsküdar

Cevdet Akiﬂli
Üsküdar

Davut Durmaz
Kad›köy

Emine Al
Sar›yer

Engin Aydo¤du
Sar›yer

Erdai Kürtür
Beyo¤lu

Erdal Baﬂkaya
Beﬂiktaﬂ

Fadime Karakaﬂ
Fatih

Fethi Topuz
ﬁiﬂli

Fevzi Meral
ﬁiﬂli

Firdevs Birgün
Avc›lar

Gürkan Mengütay
Avc›lar

Hakk› ‹nan
Bahçelievler

Hamdi Güreﬂ
Adalar

Hasan Çoﬂar
Kad›köy

Hasan Keskin
Bahçelievler

Hüseyin Çelik
Kad›köy

Murat Ayd›n
ﬁiﬂli

Murat Y›lmaz
Avc›lar
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Üyelerimizi tan›yal›m

Musa Ekmekçio¤lu
Sar›yer

Mustafa Karameﬂe
Büyükçekmece

Mustafa Ömero¤lu
Beykoz

Nail Savaﬂ
Beﬂiktaﬂ

Nazime Demirel
Avc›lar

Nazime Kadan
ﬁiﬂli

Necmettin Bayrakç›
Fatih

Nevzat Kavak
Kad›köy

‹lyas Kaçmaz
Maltepe

Ömer ﬁahin
Gaziosmanpaﬂa

Onur Y›lmaz
Gaziosmanpaﬂa

‹rfan Engin Gülver
Maltepe

‹smail Çolak
Tuzla

Sait Kundakç›
ﬁiﬂli

Sami Suiçmez
Fatih

Selma Erdem
Kadıköy

Sevriye Güven
Gaziosmanpaﬂa

Sultan Gülen
ﬁiﬂli

Tuba Kahraman
Pendik

Tuncay Yüksel
Bahçelievler

Turan Malkoç
Sar›yer

Veli Çalar
Bahçelievler

Yakup Oflaz
Sar›ye

Yunus Atmaca
Kad›köy

Zeynep Çelik
Bahçelievler
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Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
İSTANBUL BAKKALLAR ODASI KURUCU BAŞKANI
VE
TÜRKİYE BAKKALLAR VE BAYİLER FEDERASYONU
KURUCU BAŞKANI

İBRAHİM
GÜRDAMAR
29 ŞUBAT 2008 CUMA GÜNÜ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.
MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET; YAKINLARINA, AİLESİNE, TÜM ESNAF
TEŞKİLATIMIZA, ESNAFIMIZA VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.
BENDEVİ PALANDÖKEN
TESK BAŞKANI, BAKKALLAR VE BAYİLER FEDERASYONU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SUAT YALKIN
İSTANBUL ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
FAİK YILMAZ
İSTANBUL ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
İDRİS KESKİNCİ
İSTANBUL ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
İLKER GÜRBÜZ
İSTANBUL ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
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SENİ UNUTMAYACAĞIZ

İSTANBUL BAKKALLAR ODASI KURUCU BAŞKANI
VE
TÜRKİYE BAKKALLAR VE BAYİLER FEDERASYONU
KURUCU BAŞKANI

İBRAHİM
GÜRDAMAR
29 ŞUBAT 2008 CUMA GÜNÜ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.
MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET; YAKINLARINA, AİLESİNE,
TÜM ESNAFIMIZA VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

İSTANBUL BAKKALLAR ODASI
YÖNETİM KURULU ADINA
BAŞKAN
İSMAİL KESKİN
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Duyuru

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

‹stanbul’da
iﬂyeri açma ve kapama saatleri
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