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›

Seninleyiz Bakkal Amca

K

ültürümüzün vazgeçilmez

katk›da bulunmak ve bilinçlendirmek

unsurlar›n›n baﬂ›nda ge-

için, e¤itim seminerlerimizi baﬂlatt›k.

len bakkallar›m›z ve

Mahallemizin gururu bakkal›m›z› ye-

bakkal amcalar›m›z gelece¤e haz›rla-

niden yap›land›rmak ve eski günlere

n›yor!

döndürmek için...

Milletimizin gönlünde baba yar›s›

‹stanbul Bakkallar Odas› olarak

(Amca ) olmay› baﬂarabilmiﬂ tek es-

e¤itimin yan› s›ra bakkal›m›z›n viz-

naft›r “Bakkal Amca”. Tabi ki bu-

yon ve misyonunu yenilemek ve geliﬂ-

nu hak etmekte kolay olmam›ﬂ. Y›l-

tirmek için de plan ve proje çal›ﬂ-

larca mahallelinin yükünü çekmiﬂ.

malar› yap›yoruz. Zaman› gelince te-

Bugün global sermayenin karﬂ›s›nda

ker teker hayata geçirmeyi planlad›-

zor günler yaﬂarken bile, mahalleli-

¤›m›z projelerimizle bakkal›m›z› ye-

nin imdad›na yetiﬂmeye, derdine çare

niden canland›rmak ve bakkal amca-

olmaya çal›ﬂ›yor bakkal amcam›z.

m›z› da mutlu etmek amaçlanmakta-

‹ﬂte onun için yaﬂamal› ve yaﬂat›lmal› bakkal amca!
Biz de bakkal esnaf›n›n ortak sesi

d›r.
Güzel günlerde görüﬂmek dile¤iyle…

ve teﬂkilat› olan ‹stanbul Bakkallar
Odas› olarak, bakkal›m›z›n e¤itimine
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Editörden

...‘Bakkal›m’ hep varolacak

Dr. Haydar
DULKAD‹RO⁄LU

E¤itim Önemli!

Genel Koordinatör

B

izim kültürümüzde ve ge-

kat›l›m ve kat›l›mc›lar›n konulara il-

lene¤imizde e¤itim her

gisi de bir hayli yüksekti.

zaman çok önemsenmiﬂ-

Bakkal esnaf›n›n konulara bu

tir. Çünkü e¤itim do¤rulu¤un anahta-

denli ilgi duymas›, yok olmaya yüz

r›d›r. E¤itimsiz bir toplumun do¤ru-

tutmuﬂ bakkal ad›na umut verici bir

yu, güzeli ve mutlulu¤u yakalamas›

geliﬂme olmas›n›n yan›nda ‹stanbul

olas› de¤ildir. Toplumun ve bireyin

Bakkallar Odas› Baﬂkan› ‹smail Kes-

mutlulu¤una giden yol da e¤itimden

kin'in de “Esnaf› bilgilendirme ve bi-

geçer.

linçlendirme çal›ﬂmalar›m›z artarak

‹ﬂte bu gerçekten hareketle bakkallar›n e¤itim ve bilinçlendirilmesini
hedefleyen ‹stanbul Bakkallar Odas›,

devam edecektir” sözleri camia
ad›na takdire ﬂayand›r.
Bakkallar›m›z›n daha fonksiyonel,

geçti¤imiz günlerde bir dizi e¤itim

bakkal amcalar›n daha kazançl› gün-

semineri gerçekleﬂtirdi. Yakinen izle-

lere ulaﬂmas› dile¤iyle!

me imkan› buldu¤um bu seminerlere
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Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

E¤itim a¤›rl›k kazan›yor

Seminerler devam ediyor
Bakkallar bilinçleniyor
‹stanbul Bakkallar Odas› 2008 y›l›n› ‘E¤itim y›l›’ ilan
etti¤ini daha önce duyurmuﬂtu. ﬁimdi de verdi¤i sözü
tutarak ‘Bakkallar›n Bilgilendirilmesi ve Bilinçlendirilmesine’ yönelik e¤itim çal›ﬂmalar›n› baﬂlatt›.
8
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...‘Bakkal›m’ hep varolacak

Oda’m›zdan

“

‹stanbul-2010 G›da Platformu çerçevesinde

g›da güvenli¤inin ve hizmet kalitesinin artt›r›lmas›na
dönük Oda’m›z›n e¤itim seminerlerine ilgi yo¤undu.
DÜNYASI
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Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

‹stanbul- 2010 G›da
Kültürü Platformu
Baﬂkan› ve ‹stanbul
Vali Yard›mc›s›
Hürrem Aksoy:

“

Dünyan›n
say›l› kentlerinden
biri olan ‹stanbul'da iﬂbirli¤i ve
koordinasyona duyulan ihtiyaç çok
daha fazla kendisini hissettirmektedir. Bu sebeple g›da sektörünün ve
ilgili kesimlerin kamu idaresi ile birlikte karar al›p uygulayaca¤› bir yap›
önemli bir ihtiyaçt›r.

‹stanbul Vali Yard›mc›s›
Hürrem Aksoy

İ

stanbul Bakkallar Odas› üyelerine yönelik olarak düzenlenen
seminere çok say›da bakkal iﬂletmecisi kat›ld›. Seminerin aç›l›ﬂ›nda;
‹stanbul Bakkallar Odas› Baﬂkan› ‹smail Keskin, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Veteriner ‹ﬂleri Müdür Yard›mc›s› Mahmut Eker ve Platform Genel Sekreteri Tar›m ‹l Müdür Yard›mc›s› Ahmet Hamdi Sumra birer konuﬂma yaparak, kat›l›mc›lara G›da Platformu ve seminer hakk›nda bilgiler
verdiler.

10

‹STESOB Baﬂkan› Suat Yalk›n da 27 Nisan’da
yap›lan seminere kat›larak bir konuﬂma yapt›.
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Oda’m›zdan

...‘Bakkal›m’ hep varolacak

“

Platform, ‹stanbul’da

g›da güvenli¤i ve hijyeni
baﬂta olmak üzere belirlenen
ﬂartlara uyum gösteren g›da
iﬂ yerlerini ödüllendirecek.

“Bakkallar›n Bilgilendirilmesi
ve Bilinçlendirilmesi” seminerlerinin sonuncusuna
Platform Baﬂkan› ‹stanbul
Vali Yard›mc›s› Hürrem
Aksoy da kat›ld›. Aksoy
konuﬂmas›nda platformun
Oda Baﬂkan›m›z Keskin, desteklerinden
ötürü konuﬂmac›lara plaket verdi.

DÜNYASI
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kuruluﬂ amaçları ve hedefleri
hakkında bilgi verdi.
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Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

2008 y›l›n›
‘E¤itim Y›l›’
ilan eden
‹stanbul
Bakkallar
Odas› bu
kapsamda
faaliyetlerini
sürdürecek

Vali Yard›mc›s› Hürrem
Aksoy (sa¤da) ve ‹STESOB
Baﬂkan Vekili ‹dris Keskinci

Genel Hijyen, ‹ﬂyeri, Ekipman, Personel, Temizlik ve
Dezenfeksiyonu ile G›da Hijyeni konular›nda ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler Daire
Baﬂkanl›¤› Veteriner Hizmetleri Müdürlü¤ünden Dr. Veteriner Muhsin Öztürk, Portör Muayeneleri ve Bakkal-

12

larda Su Sat›ﬂ› konusunda ‹l Sa¤l›k
Müdürlü¤ü G›da ve Çevre Kontrol ﬁube Müdürü ‹rfan Y›lmaz, G›da Mevzuat› konular›nda ‹l Tar›m Müdürlü¤ünden Veteriner Hekim Azmi
Yüksel, Etiketlerde Dikkat Edilecek
Hususlar konusunda da ‹l Tar›m Müdürlü¤ünden G›da Yüksek Mühendisi
Nurcan Bak›r ve Aylin Kara taraf›ndan bilgiler verildi.
Seminerde verilen bildirilerde;
mikrop nedir? nas›l ürer? Nas›l
yok edilir? G›dalar bu zararl› mikroorganizmalardan
nas›l korunur? gibi konular iﬂlendi. Ayr›ca; iﬂ yeri ve
çal›ﬂan personelin temizlik ve hijyen kurallar›na nas›l
uyaca¤›, ne gibi tedbirler alacaklar› ayr›nt›l› bir ﬂekilde
anlat›ld›.
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...‘Bakkal›m’ hep varolacak

Nisan ay›nda
3 seminer birden
‹stanbul Bakkallar Odas› ve ‹stanbul-2010 G›da Kültürü Platformu
müﬂterek çal›ﬂmalar› ile 'Bakkallar›n
Bilgilendirilmesi ve Bilinçlendirilmesine' yönelik seminerin birincisi 13 Nisan 2008 Pazar günü ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlü¤ü toplant› salonunda, ikincisi 20
Nisan 2008 Pazar günü ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Tar›k Zafer Tunaya Kültür Merkezi toplant› salonunda,
üçüncüsü 27 Nisan 2008 Pazar günü
Ümraniye Atakent Kültür Merkezi’nde
yap›ld›.

‹stanbul Bakkallar Odas›
Baﬂkan› ‹smail Keskin yapt›¤›
kapan›ﬂ konuﬂmas›nda
kat›l›mc›lara teﬂekkür etti.

Atakent Kültür Merkezi’nde üçüncüsü düzenlenen
“Bakkallar›n Bilgilendirilmesi ve Bilinçlendirilmesi” seminerine ‹stanbul-2010 G›da Platformu Baﬂkan› ve ‹stanbul Vali Yard›mc›s› Hürrem Aksoy, ‹STESOB
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Suat Yalk›n, Baﬂkan Vekili
‹dris Keskinci, Ümraniye Bakkallar Odas› Baﬂkan› Resul
Taﬂc›, G›da Kuruluﬂlar› Derne¤i Yürütme Kurulu
Üyeleri, Platforma üye g›da dernekleri temsilcileri
kat›ld›lar.
‹stanbul Bakkallar Odas› Baﬂkan› Keskin
konuﬂmas›nda, bakkal esnaf›na verdikleri destekten
dolay› ‹stanbul- 2010 Kültür Baﬂkenti G›da Platformu

DÜNYASI
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Baﬂkan› ‹stanbul Vali Yard›mc›s› Hürrem Aksoy’a,
‹STESOB Yönetim Kurulu Baﬂkan› Suat Yalk›n’a,
Tar›m ‹l Müdürü Ahmet Kavak’a, ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi Sa¤l›k Daire Baﬂkan› Dr. Mehmet Y›ld›r›m,
‹l Sa¤l›k Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Bakar’a ve seminer
panelistlerine teﬂekkür etti.
Program kapsam›nda ilgili kurumlara ve esnaf ile ilgili çal›ﬂmalarda hep destek veren Kanal T Televizyonu’na plaket verildi.
Sunumlar›n sonunda kat›l›mc›lar›n sorular› konuﬂmac›lar taraf›ndan cevapland›r›ld›ktan sonra seminere kat›lan bakkallara kat›l›m belgesi verildi.
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Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Bakkal esnaf›n›n sorunlar›na
her kesimden yo¤un ilgi

Üsküdar Anadolu
Ticaret ve Ticaret
Meslek Lisesi’nin
araﬂt›rmas›:

“Bakkal›m›z vitrin yeniliyor”

Ü

sküdar Anadolu Ticaret ve
Ticaret Meslek Lisesi, Ticaret ve ‹ﬂ Yönetimi grubundan bir grup ö¤renci, ö¤retmenleri
Yasemin Ucun'un dan›ﬂmanl›¤›nda
“Bakkal›m›z Vitrin Yeniliyor” projesi
kapsam›nda “Bakkallar›n geleneksel
özelliklerini kaybetmeksizin müﬂteri istekleri do¤rultusunda belirlenen yeni
pazarlama kurallar›na uyum sa¤lamas›, kendilerini ve dükkânlar›n› peraken-

Bakkaldan al›ﬂveriﬂ
yap›yor musunuz?
Evet 85
Hay›r 15

14

decili¤in geliﬂen sat›ﬂ tekniklerinden
faydalanarak müﬂteri memnuniyetini
sa¤layacak ﬂekilde
düzenlemesi” konulu proje çal›ﬂmas›
yapt›lar.
Proje kapsam›nda ‹stanbul Bakkallar Odas›'ndan da bilgi alan ö¤renciler,
“ö¤rendi¤imiz sat›ﬂ tekniklerini bakkallar›m›zda müﬂterilerimize sunduk.
Müﬂterilerimizle yüz yüze yapt›¤›m›z
görüﬂmelerden de olumlu sonuçlar ald›k” diyerek, bakkallar›n geliﬂen teknoloji ve ticaret kurallar›n› dikkate
alarak kendilerini yenilemeleri gerekti¤ini söylediler.
Yeni sat›ﬂ teknikleri kullanarak,
bakkallar›n geçmiﬂte oldu¤u gibi müﬂteri çekmesini sa¤lamak ve al›ﬂ veriﬂ
kültürümüzün
bir parças›
olan, mahallemizin ve soka¤›m›z›n vazgeçilmezi bakkallar›n iyileﬂtirilmesini
amaçlayan
proje çal›ﬂmas›nda ilginç
sonuçlar ortaya ç›kt›.

Günlük yaﬂant›m›zda
sizce bakkallar varl›¤›n›
sürdürmeye devam etmeli midir?
Evet 86
Hay›r 3
Belirsiz 11

‹stedi¤iniz de¤iﬂiklikleri ya da yenilikleri
yapt›¤› takdirde
bakkal› tercih eder
misiniz?
Evet 72
Hay›r 8
Belirsiz 20

MART - N‹SAN 2008

DÜNYASI

Oda’m›zdan

...‘Bakkal›m’ hep varolacak

‹stanbul Bilgi Üniversitesi Oda’m›z› ziyaret etti

“Bakkal›m›z›n yan›nday›z!”

İ

stanbul Bakkallar Odas› Baﬂkan› ‹smail Keskin'i ziyaret ederek bakkal esnaf›n›n sorunlar›n›
araﬂt›ran ‹stanbul Bilgi Üniversitesi
Televizyon Habercili¤i ve Programc›-

l›¤› bölümü ö¤rencileri, bakkallar
odas›n›n çal›ﬂmalar›n› da yak›ndan
inceleme imkan› buldular.
Baﬂkan Keskin'in bakkallar›n iyileﬂtirilmesi için verdi¤i mücadeleye

yakinen tan›kl›k eden ö¤renciler,
Baﬂkan ve oda çal›ﬂanlar›n› tebrik
ederek, “Bakkal amcam›z› çok seviyoruz ve onu yaﬂatmak istiyoruz, bakkal esnaf›n›n yan›nday›z” dediler.

“Bakkallar›n yaﬂat›lmas› sosyal sorumluluktur!”

İ

stanbul Bakkallar Odas› Baﬂkan› ‹smail Keskin, CHP Fatih
‹lçe Yönetim Kurulu Esnaf Komisyonu heyetini kabul etti.
CHP Fatih ‹lçe Baﬂkanl›¤› Yönetim Kurulu Üyelerinden Vahdettin
Bayezit ve ‹lçe Esnaf Komisyonu
Baﬂkan› Süleyman Ayd›n ‹stanbul
Bakkallar Odas› Baﬂkan› ‹smail Keskin'i makam›nda ziyaret ederek bakkal esnaf›n›n sorunlar› hakk›nda bilgi
ald›lar.
Keskin'in, bakkal esnaf›n›n içinde
bulundu¤u son durum hakk›nda bilgi
verdi¤i heyet “Bakkals›z bir sokak
dahi düﬂünemiyoruz. Bakkal› olmayan sokak gece lambas› olmayan soka¤a benzer” diyerek bakkallar›n yaﬂat›lmas›n›n sosyal bir sorumluluk
oldu¤unu söylediler.
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CHP Fatih ‹lçe Yönetimi Baﬂkan ‹smail Keskin ile görüﬂtü
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Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayram›
kutland›

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aç›l›ﬂ› ile ulusal egemenli¤in simgesi
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›” tüm yurtta, d›ﬂ temsilciliklerde ve KKTC’de
törenlerle kutland›.

Ü

lkemizde, 1935 y›l›na kadar "Hakimiyet-i Milliye"
ad›yla kutlanan bayram,
27 May›s 1935'te "Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayram›" ad› alt›nda kutland›. 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet
Meclisi'nin aç›ld›¤› ve Türk halk›n›n
egemenli¤ini ilân etti¤i tarihtir.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram› Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ve tek
ulusal bayram›d›r. Atatürk'ün Türk çocuklar›na arma¤an etti¤i bayram dünya çocuklar› aras›nda sevgi ve dostluk
ba¤lar›n›n geliﬂtirilmesi ve tüm insan-
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lar›n bar›ﬂ içinde yaﬂayacaklar› bir
dünyan›n oluﬂmas›na katk›da bulunmak için her y›l düzenli olarak kutlanmaktad›r.

Baﬂkent'te Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayram›
Ankara `daki ilk tören TBMM
Baﬂkan› Köksal Toptan`›n An›tkabir’i
ziyaret ederek Ulu Önder Atatürk`ün
mozolesine çelenk koymas›yla baﬂlad›.
Birinci Meclis`te yap›lacak törenin ard›ndan TBMM Baﬂkan› Köksal Toptan,
TBMM`de kutlamalar› kabul etti.

Ö¤renciler, Ankara 19 May›s Stadyumu’nda gösterilerini sundu. Milli
E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik’in baﬂkanl›¤›ndaki örgenci heyeti, Baﬂbakan
Recep Tayyip Erdo¤an, TBMM Baﬂkan› Köksal Toptan ve Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül’ü ziyaret etti.
Cumhurbaﬂkan› Gül, TBMM Baﬂkan› Toptan ve Baﬂbakan Erdo¤an ile
Bakanlar koltuklar›n› bir süreli¤ine çocuklara b›rakt›lar.
Baz› tv kanallar›nda da Ulusal
Egemenlik ve çocuk bayram› sebebiyle
haber programlar›n› çocuk spikerler
sundular.
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23 Nisan ‹stanbul’da da coﬂkuyla kutland›
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram› ve Türkiye Büyük Milet Meclisi`nin (TBMM ) kuruluﬂunun 88. y›ldönümü ‹stanbul Ali Sami Yen Stadyumu`nda düzenlenen etkinliklerde coﬂkuyla kutland›.
Törenler için ‹stanbul’un çeﬂitli
okullar›ndan gelerek Ali Sami Yen
Stadyumu’nu dolduran binlerce ö¤renci ve çok say›da ö¤retmen ve veliler,
gösterileri büyük bir keyif ve gururla
izledi. Ö¤rencilerin geçit töreni ile
baﬂlayan törenler, halk oyunlar› ve çeﬂitli etkinliklerle devam etti.

‹lçe belediyeleri de
Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayram›
dolay›s›yla farkl› kutlama programlar›
gerçekleﬂtirdiler.
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‹stanbul Bakkallar Odası’nda
Esnaf›n sorunlar› konuﬂuldu
‹stanbul Bakkallar Odas›’nda
bir araya gelen baz› meslek
odalar›n›n baﬂkanlar› esnaf›n
ekonomik düzeyinin iyileﬂtirilmesinin bütün kesimlerin giriﬂimleri ile mümkün olabilece¤ini söyledi.

İ

stanbul Bakkallar Odas›n›n ev
sahipli¤inde gerçekleﬂen toplant›ya; ‹stanbul Bakkallar Odas›
Baﬂkan› ‹smail Keskin, Baﬂkan Vekili
Mehmet Aktaﬂ, ‹stanbul Kuruyemiﬂçiler Odas› Baﬂkan› ‹smail Taﬂk›n, Bayrampaﬂa Minibüsçüler Odas› Baﬂkan›
Mehmet Banzaro¤lu, Avc›lar Minibüsçüler Odas› Baﬂkan› Tekin Mete ve ‹stanbul Meyve ve Sebze Esnaf› Odas›
Y›lmaz Gündüz kat›ld›.
Esnaf›n içinde bulundu¤u ekonomik
s›k›nt›lar, alt›nda yatan nedenler ve
çözüm önerilerinin ele al›nd›¤› toplant›da baﬂkanlar, “Esnaf temsilcileri olarak üzerimize düﬂen görev ve sorumluluk her ne olursa olsun bundan kaçmayaca¤›z. Sorumlulu¤umuzun gere¤ini
esnaf arkadaﬂlar›m›za verdi¤imiz sözlerimiz do¤rultusunda yerine getirmeye
çal›ﬂaca¤›z” dediler.
‹stanbul Bakkallar Odas›nda bir
araya gelerek esnaf sorunlar›n› ele
alan esnaf odalar› baﬂkanlar›, zor
günlerin aﬂ›labilmesi için birlik ve beraberli¤in önemine dikkat çekerek bu
tür toplant› ve görüﬂmeleri daha s›k
yapmak üzere bir araya geleceklerini
söylediler.

18

‹smail Keskin
llar Odas›
‹stanbul Bakka
Baﬂkan›

Tekin Mete
Avc›lar Minibüsçüler Od
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Baﬂkan›

‹sm
‹stanbul K ail Taﬂk›n
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‹stanbul
Odas› Baﬂkan›
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G›da sektörü ödüllendirilecek
“G›da Sektörü Ödüllendirme Yönergesi” haz›rland›. Ödüle lay›k
görülen iﬂyerlerine, Alt›n Lale ve Teﬂvik Ödülü verilecek.

İ

stanbul Bakkallar Odas›’n›n da,
Dan›ﬂma Kurulunda bulundu¤u
‹stanbul- 2010 G›da Kültürü
Platformu taraf›ndan ‹stanbul ‹linde
g›da güvenli¤i ve hijyeni baﬂta olmak
üzere belirlenen ﬂartlara uyum gösteren g›da iﬂ yerlerini daha iyi ﬂartlara
getirmek, onlar› daha iyi olma konusunda teﬂvik etmek ve uygun görülenleri ödüllendirme çal›ﬂmalar› baﬂlat›ld›.

“

4 farkl› kategori-

de ödüller verilerek
g›da sektörünün motivasyonu artt›r›lacak.
Ödüllendirme Yönergesi hakk›nda bilgi
veren Platform baﬂkan› ‹stanbul Vali
Yard›mc›s› Hürrem Aksoy; G›da
Duayeni Ödülü, Y›l›n G›dac›s›
Ödülü, G›da Sektörü Hizmet
Ödülü ve G›da ‹ﬂyerlerinin Ödüllendirilmesi olarak dört kategoride ödül verilece¤ini bildirdi.
Ödüllendirme ile g›da sektörünün
tüm bileﬂenlerinin motive edilmesinin amaçland›¤›n› söyledi.
Ödüllendirilen iﬂyerlerine; mavi
zemin üzerine alt›n renkli lale figürü
ve platformun amblemi bulunan bayraklar as›lacakt›r. Böylece bu iﬂyerlerinin yasal olarak kendilerinden istenilenlerin üzerinde yapt›¤›
çal›ﬂmalar ödüllendirilmiﬂ olacakt›r. Alt›n Lale Ödülü alabilmesi için teﬂvik edilmesi uygun
görülen iﬂletmelere ise; mavi zemin üzerine alt›n renkli lale figürünün d›ﬂ çizgileri belli olan ve platformun amblemi bulunan Teﬂvik Ödülü
Bayra¤› verilecektir.
Platform ‹ﬂyerlerinin ödüllendirilmesinin yan›nda G›da Duayeni Ödülü,
Y›l›n G›dac›s› Ödülü ve G›da Sektörü
Hizmet Ödülü de verecektir.
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G›da Platformu Baﬂkan›
‹stanbul Vali Yard›mc›s›
Hürrem Aksoy

G›da Duayeni Ödülü
G›da sektörüne öncülük etmiﬂ, otoritesi
kamuoyu taraf›ndan bilinen ve takdir
edilen kiﬂilere verilir. Ödül, Anket sonuçlar› ile platform üyesi ve ayn› zamanda dernek üyesi kuruluﬂlar›n›n
önerisi ile yürütme kurulu karar› ile
verilir.

Y›l›n G›dac›s› Ödülü
Y›l içerisinde g›da sektöründe
önemli at›l›m gerçekleﬂtirmiﬂ, alan›nda
geliﬂmelere katk› sa¤lam›ﬂ kiﬂi ve iﬂletmelere verilir.

G›da Sektörü Hizmet Ödülü
G›da Sektörü Hizmet Ödülü g›da
sektörünün geliﬂmesine katk›s› olan;
Sektör çal›ﬂanlar›, G›da Sektörü Meslek örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluﬂlar›, ‹lim adam›, Bürokrat, Siyasetçi,
Bas›n mensuplar›, Dan›ﬂma kurulunun
görüﬂü al›narak yürütme kurulunca uygun görülenlere de verilebilir.
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Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Keﬂan Bakkallar Odas›
Keﬂan Bakkal ve Manavlar Odas› 13/09/1965 tarihinde Veli
Duygulu'nun baﬂkanl›¤›nda 50 manav
üyenin öncülü¤ünde dernek olarak kurulmuﬂtur.

1087 km2 olan Keﬂan'›n merkezi nüfusu 54.366'd›r. 5
belde ve 45 köyden oluﬂan ilçenin
n›
ka
aﬂ
toplam nüfusu ise
B
s›
da
ve Manavlar O
l
ka
ak
B
77442'dir. Bu saan
eﬂ
K
maz
‹brahim Aldan
y›, mevsim özelliklerine ba¤l› olarak de¤iﬂkenlik göstermekte, özellikle yaz aylaaha Sonraki y›llarda yap›- r›nda 250000 kiﬂiye ulaﬂmaktad›r.
Toplu bir yerleﬂme
lan kanun de¤iﬂikli¤i ile
alan›
görülen Keﬂan'da
Sanayi ve Ticaret Bakanl›Cumhuriyet
dönemin¤›n›n 1318 oluru ile Meslek Odas›na
de
ve
özellikle
son 20
dönüﬂtürülmüﬂtür. Faaliyet alan›na
y›lda
h›zl›
bir
yap›laﬂbakkal ve benzeri esnaf kesimini de dama göze çarpar. Bu
hil ederek bu gün 782 faal üyeye ulaﬂh›zl› geliﬂmeye sosyal
m›ﬂt›r.
yaﬂam da ayak uydurOdam›z›n kuruluﬂ amac›, kendi
meslek dal›na mensup üyelerin mesleki, muﬂtur. Bu hareket
Keﬂan'da sosyo-ekonososyal ve ekonomik ihtiyaçlar›n› gidermik hayat› da olumlu
mek, ticaretlerinin mesleki ahlak ve
yönden etkilemektedir.
kamu yarar›na uygun bir tarzda geliﬂKeﬂan ekonomisi
mesini sa¤lamak ve üyelerini kamu
a¤›rl›kl›
olarak Takuruluﬂlar›na karﬂ› temsil etmek üzere
r›m'a
dayal›d›r.
Hayvanc›l›k, g›da sanakurulmuﬂtur.
yii,
ticaret
ve
turizm
de ekonomiyi
Odan›n kuruluﬂundan bu güne s›ras›
ayakta
tutan
sektörler
aras›nda yer
ile Veli Duygulu, Nazif Taﬂk›nsu, Nedal›r.
1087
km2
ilçe
topraklar›n›n
yüzret Dalk›l›ç, Ali Sulukavak ve ‹brahim
de
51'
i
tar›m
arazisi
olan
Keﬂan'da
Aldanmaz oda baﬂkanl›¤› görevlerinde
baﬂl›ca tar›m ürünleri; bu¤day, ayçiçebulunmuﬂlard›r.
¤i ve arpad›r.
Keﬂan Bakkal ve Manavlar Odas›,
Yine son y›llarda h›z kazanan bir
bu gün Keﬂan'da bulunan 7 meslek odabaﬂka
alan da ar›c›l›kt›r. K›rsal kalk›ns›yla birlikte Keﬂan Esnaf odalar› hizma
projelerinin
yürütüldü¤ü bölgede
met binas›n›n ikinci kat›nda faaliyetini
ar›c›l›k
yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂ,
bal üretiminsürdürmektedir.

D

de iddial› bir konuma gelinmiﬂtir.
A¤›rl›kl› olarak g›da alan›nda faaliyet gösteren sanayi kuruluﬂlar› aras›nda; un fabrikalar›, ya¤, çeltik, süt ve
yem fabrikalar›yla, g›da ürünleri imalathaneleri yer almaktad›r.
Keﬂan ekonomisinde rol oynayan
kurumlardan birisi de Keﬂan Ticaret
Odas›'d›r. Ticaret sektörü beﬂ bine yak›n iﬂletmesiyle ekonomiye güç katan
bir unsur durumundad›r.

Sivil Toplum Kuruluﬂlar›
• Keﬂan Do¤a Çevre ve Kültür Derne¤i
• Genç ‹ﬂadamlar› ve Giriﬂimciler
Derne¤i
• Keﬂan ve Çevresini Güzelleﬂtirme
• Keﬂan Atatürkçü Düﬂünce Derne¤i
• Keﬂan Halkevi
• Özürlüler Derne¤i
• Yard›ma Muhtaç Çocuklar› Koruma
ve Yaﬂatma Derne¤i

“

Keﬂan
Marmara’n›n h›zla
büyüyen bir ilçesi.
Marmara Bölgesi'nin Trakya bölümünde bulunan Keﬂan’›n yüzölçümü
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Edremit Bakkallar ve Bayiler Odas› Baﬂkan› Mustafa Alpaslan:

“Acil önlem plan› haz›rlanmal›”
Edremit Bakkallar ve Bayiler
Odas› Baﬂkan› Mustafa Alpaslan, piyasada para hareketinin
durdu¤u ve esnaf›n s›k›nt›l›
günler yaﬂad›¤›n›, karﬂ›l›ks›zm›ﬂ gibi harcanan kredi kartlar›n›n dolmas› ile icra furyas›n›n baﬂlad›¤›n› vatandaﬂ›n
durumunun içler ac›s› oldu¤unu söyledi.

Edremit Bakkallar ve Bayiler
Odas› Baﬂkan›
Mustafa Alpaslan

E

dremit bakkallar ve bayiler
Odas› baﬂkan› Mustafa Alpaslan, piyasada para hareketinin sa¤lanmad›¤›n›,esnaf›n giderek
zor durumda kald›¤›n› söyledi. Alpaslan “acil bir önlem al›nmazsa esnaf›n
ma¤duriyeti artacak, kepenkler h›zla
kapanmaya baﬂlayacak” diyerek bilinçsiz kredi kart› kullan›m›n›n gelece¤i
borç alt›na almak oldu¤unu sözlerine
ekledi. Ekonomik veriler üzerine de¤erlendirmelerde bulunan Alpaslan,ekono-

DÜNYASI

MART - N‹SAN 2008

mik veriler birbirini tutmad›¤›n› söyledi. Hiçbir ﬂeyin gösterildi¤i gibi güllük
gülistanl›k olmad›¤›n› kaydeden Alpaslan, ”Bunun baﬂl›ca nedeni piyasada
para dönmemesi paran›n piyasada tur
atmas› laz›m yatan paran›n ne esnafa
ne de ekonomiye faydas› yok. Esnafta
para dönmezse hareket sa¤lanamaz”
dedi.Yap›lan zorunlu al›ﬂveriﬂlerin de
kredi kart› kullanarak yap›ld›¤›n› kaydeden Alpaslan, paran›n bankadan
bankaya dolaﬂt›¤›n› ifade etti.

“

‹nsanlar›n
gelece¤i ipotek
alt›na al›n›yor.
Alpaslan “Al›ﬂ veriﬂ genellikle kredi
kart› kullan›larak yap›l›yor. ‹ﬂte yan›lg› bu noktada baﬂl›yor. Al›ﬂ veriﬂler
sanki bedavaym›ﬂças›na yap›l›yor. Halbuki insanlar gelece¤ini ipotek alt›na
al›yor. Ac›s› ise sonradan ç›k›yor. Her
ﬂey ba¤lant›l› ilerliyor. Esnaf kazanam›yor, senetler ödenemiyor. Çarﬂ› pazardaki hareketsizlik ise zaten had safhaya ulaﬂm›ﬂ durumda. Piyasalar kilitlenmiﬂ duruma geldi. Nakit s›k›nt›s›
çok büyük. Piyasalardaki hareketlili¤i
sa¤lamak çok zor de¤il. Enflasyonu azd›rmayacak ﬂekilde piyasaya para sürülmesi hareketlilik sa¤layabilir. Tüccar ve esnaf da biraz olsun rahatlama
ﬂans› yakalar. K›sa vadede bu tarz çözümlerin yan› s›ra özellikle kal›c› çözümler sa¤lanmas› gerekmekte. Art›k
vatandaﬂlar›n ciddi ﬂekilde rahatlamaya ihtiyac› var. Esnaf ciddi bir darbo¤az içinde. Bu gidiﬂle kepenkler h›zla
kapanacak“ diye konuﬂtu.
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Beﬂiktaﬂ'›n tarihi camileri ve
çeﬂmeleriyle bilinen
Cihannüma Mahallesinde
41 y›ld›r bakkall›k yapan
Rasim Hac›o¤lu 1952'de
Yunanistan'dan muhacir
olarak ‹stanbul'a gelmiﬂ.
1967 y›l›n›n Ekim ay›nda
baﬂlad›¤› mesle¤e aral›ks›z ve
tek baﬂ›na çal›ﬂarak halen
devam eden, biri k›z biri erkek
iki çocuk sahibi olan Hac›o¤lu
“Çok ﬂükür çocuklar›m› al›n
teriyle kimseye muhtaç
olmadan yetiﬂtirdim.
Tahsillerini tamamlad›lar.
O¤lum bir bankada ﬂube
müdürü olarak görev yap›yor”
diyor gururlu bir baban›n
tebessümüyle...

Bakkall›¤› sürdürmekten
daha zor olan bir ﬂey varsa
o da bu mesle¤i b›rakmak

1

952'de Yunanistan'dan muhacir olarak ‹stanbul'a geldim.
1963 y›l›nda da Almanya'ya
iﬂçi olarak gittim. Almanya'da dört y›l
çal›ﬂ›p ‹stanbul'a geri döndüm ve birik-
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tirdi¤im parayla halen iﬂletti¤im bu
dükkan› açt›m. Tam 41 y›l oldu ve o
zamandan beri hiç de¤iﬂmedi adresim.
Hala ayn› yerde ve hala yaln›z çal›ﬂ›yorum. Dükkan›mda da bir de¤iﬂiklik

yapmad›m. Devrald›¤›m zamanki gibi
hala. O zamanlar marangozhaneydi,
alt› toprakt›. ﬁimdi bakkal ama hala
alt› toprak. Belki köylerde bile böylesi
bakkal kalmam›ﬂt›r… De¤iﬂen tek ﬂey
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“

Eskiden dükkan›n› devreden bir bakkal Lütfü Amca vard›.
Gizlice gider uzaktan
dükkan›na bakar ve
a¤larm›ﬂ. Bir ay sonra
beyin kanamas›ndan
öldü. Bundan çok etkilendim ve her türlü
zorlu¤a ra¤men devam
etmeye karar verdim.

say›lar› günden güne artan ve bizi zora
sokan marketler… Buraya geldi¤imde,
bakkal› açt›¤›mda iki tane bakkald›k.
Ne burada ne baﬂka yerde market
yoktu. Günde 300- 500 adet ekmek
satard›k. Gaz ya¤› sana ya¤› kuyruklar› olurdu…

“

Bugünkü

kazançla bir ev
kiras› bile ödemek
mümkün de¤il.
ﬁimdiye kadar isteyerek dükkan›m›n eski halini muhafaza ettim oysa
ﬂimdi yenilik yapmak istesem de yapamam. Yan›m s›ra aç›lan büyük market-
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ler yüzünden benim zaman›mda geçti
art›k. Büyük bal›k küçük bal›¤› yutuyor…

”Eskiden ﬂartlar böyle kötü
de¤ildi
Bu dükkan›n kazanc›yla evlendim,
çocuklar›m› okuttum, evimi ald›m.
Bunlar o zaman›n ﬂartlar› için geçerliydi. Oysa ﬂimdi düﬂünüyorum, dükkan›m kira, ya evimde hala kira olsayd›?
Bugünkü kazanc›m birde ev kiras› ödemeye yeter miydi? Maalesef hay›r, yetmezdi.
73 yaﬂ›nday›m ve yaklaﬂ›k yirmi y›l
önce emekli oldum. 425 YTL. emekli
maaﬂ› al›yorum, bununda bir k›sm›n›
kesiyorlar. Tüm bunlara ra¤men neden
hala dükkan›n› ayakta tutmak için diretiyorsun derseniz, boﬂ kalmaktan
korkuyorum. Y›llard›r her sabah gözümü açt›¤›mda gidece¤im bir iﬂim vard›,
ﬂimdide evde oturmak istemiyorum.

Burada bir Lütfü bakkal vard›.
Bendende eskiydi Lütfü bakkal, hatta
belki de buran›n en eskisi. Dükkan›m›
açmadan önce bende al›ﬂveriﬂimi ondan yapard›m. ‹ki sene evvel dükkan›n›
b›rakt›. Hem dükkan›n mülkü de onundu, para ihtiyac›ndan da de¤ildi yani
dükkan› b›rak›ﬂ›. Bende onu görünce
dükkan›m› devretmek istedim. Sütçüye,
yo¤urtçuya ve baz› esnaf arkadaﬂlara
bu düﬂüncemi de söyledim. “Lütfü a¤abey devretti dükkan›n›, bende devretmek istiyorum” dedim. Haber beklemeye baﬂlad›m. Bizim yukar›da bir f›r›n vard›r. Bir gün bakt›m ki Lütfü
a¤abey gelmiﬂ f›r›n›n köﬂesinden dükkana bak›yor. F›r›ndaki çocuklara
“Lütfü amca dükkan›na nas›l bak›yor,
hem a¤l›yor” dedim. Çocuklarda, “Rasim a¤abey sorma, her gün böyle gelip
dükkan›na bak›p a¤l›yor. Devretti¤i
içinde giremiyor da, kahroluyor” dediler. Sonras›nda 1 ay yaﬂad›. ‹ki hafta
beyin kanamas› nedeniyle hastanede
yatt› ve kaybettik Lütfü a¤abeyi. Bu
olay›n ard›ndan bir iki gece bende evimin penceresinden dükkan›ma bakt›m
ve devretti¤imi, giremedi¤imi düﬂündüm. Sanki duvarlar üstüme üstüme
geldi, ateﬂ bast›. Herhalde beyin kanamas› böyle bir ﬂey, böyle baﬂl›yor diye
düﬂündüm. Yüzümü y›kay›p biraz kendime geldim ve sonras›nda dükkan›
devretmekten vazgeçtim. Bundan sonras› için çok bir ﬂey beklemiyorum.
Bakkallar Odas›’ndan ald›¤›m bir onur
belgem var. Bakt›kça beni gururland›ran, bir zamanlar böyleydim dedirten…

Filiz Karanl›k
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'Peynir' kavgası veren Ezine, 5 firmay› mahkemeye verdi

Ezine, de¤erlerine sahip
ç›kmakta kararl›
Ezine Peynirini ve Mand›ralar›n› Koruma Geliﬂtirme ve
Tan›tma Derne¤i (EPD) çat›s› alt›nda örgütlenen Ezine
peynir üreticileri, geçen y›l Türk Patent Enstitüsü'nden
ald›klar› Co¤rafi ‹ﬂaret Tescil Belgesi ile Çanakkale'ye
ba¤l› Ezine yöresi d›ﬂ›nda Ezine peyniri üretimi yapanlara karﬂ› mücadele baﬂlatt›.

G

örevlendirdi¤i 3 avukatla
‹zmir'de "Ezine Peyniri" ismini kullanan peynir üreticilerini belirleyip takibe almaya baﬂlayan Ezine Peynirini ve Mand›rac›lar›n›
Koruma Geliﬂtirme ve Tan›tma Derne¤i
(EPD), aralar›nda sektörün önde gelen
firmalar›ndan P›nar'›n da oldu¤u ‹zmir
merkezli Ezine peyniri üreticisi dört
firmaya karﬂ› dava açt›. Aç›lan davalardan birinin sonuçland›¤›n› söyleyen
Ezine Peynirini ve Mand›rac›lar›n› Koruma Geliﬂtirme ve Tan›tma Derne¤i
Baﬂkan› Hasan Hüseyin Aytop, “Dava
sonucunda ﬂirketin Ezine peyniri üretimi durduruldu ve maddi olarak da 15
bin YTL para cezas›na çarpt›r›ld›. Di¤er davalar›m›zda sürüyor" dedi.
Koyun, keçi ve inek sütünün kar›ﬂ›m›yla yap›lan "Ezine Peyniri"nin co¤arafi iﬂaret tescil hakk›n› 2006 y›l›nda
Türk Patent Enstitüsü'nden ald›¤›n› ifade eden EPD Baﬂkan› Hasan Hüseyin
Aytop, "Tescili bizde. ‹zniniz yok, üretemezsiniz. Ezine ismi ancak yöremizde üretilen peynirler için kullan›labilir"
derken, firma yetkilileri ise "Ezine peyniri" Türkiye'nin her taraf›nda tan›nan
ve sevilen bir peynir ve illaki Çanakkale'nin Ezine ilçesinde üretilmesi gerekmiyor" diyor.

tutumuna karﬂ› izlenecek stratejiler görüﬂüldü.
Konuyla ilgili aç›klama yapan ‹zmir
Ticaret Borsas› Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Koyuncuo¤lu, Çanakkale Kaz
Da¤lar›'ndan ‹zmir Seferihisar'a kadar
olan bölgede bitki örtüsü ve hayvan ›rk›n›n ayn›

EPD’ye karﬂ› ‹zmirli
üreticiler biraraya geldi

oldu¤unu söyleyerek, "Ezine, beyaz
peynirdir. Beyaz peynir üretmenin
standard› ise TS 591 ile belirlenmiﬂtir.
Standarda uygun ürettikten sonra Ezine peynirini ‹zmir'de de Ezine'de de
üretebilirsiniz. Co¤rafi tescil veren
Türk Patent Enstitüsü'nün hata yapt›¤›na inan›yoruz" dedi.
EPD Baﬂkan› Hasan Hüseyin Aytop'da dernek olarak Ezine peynirinin

EPD'nin baﬂlatt›¤› hukuk savaﬂ›
karﬂ›s›nda mücadele karar› alan ‹zmirli peynir üreticileri, bir araya geldi. ‹zmir Ticaret Odas›, ‹zmir Ticaret Borsas› ve Ege Bölgesi Sanayi Odas› ilgili
meslek komitesi üyeleri ile Yaﬂar Holding'e ba¤l› P›nar G›da Grubu temsilcilerinin de kat›ld›¤› toplant›da EPD'nin
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“

Ezine beyaz
peyniri sadece
ilir.
Ezine’de üret

tescilini ald›klar›n› ve ilçe d›ﬂ›nda üretimin söz konusu olmad›¤›n› söyledi.
Ezine ilçesinde 60 üreticiden 29'unun
derne¤e üye oldu¤unu ve dernek üyesi
firmalar›n ürünlerinde tescili gösteren
"EPD" logosunu kullanma hakk›na kavuﬂtuklar›n› belirten Aytop, "Tescil
al›nmas› sürecinde TPE'ye sundu¤umuz
belgelerde bölgemizin sütü, suyu ve iklim yap›s›ndan peynirimizin en ince
analizine kadar her türlü bilimsel çal›ﬂma 18 Mart Üniversitesi G›da Bölümü
taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Ezine ilçesi
d›ﬂ›nda üretilen peynire 'Ezine' denemeyece¤i ald›¤›m›z co¤rafi iﬂaret tescil
belgesi ile sabit k›l›nd›" dedi.
Destek Patent Ege Bölge Müdürü
Süleyman Zemin ise, Çanakkale'nin
Ezine ilçesinin beyaz peynir ile özleﬂti¤ini belirterek, "Ezine'ye verilen co¤rafi
tescili iﬂareti do¤ru. Ancak, TPE bu
tescilin öncesinde baﬂka illerden baz›
firmalar taraf›ndan yap›lan 'Ezine'
markas› alma müracaatlar›n› da kabul
ederek belgeye ba¤lam›ﬂ. Bu uygulamada büyük sorun olaca¤›n› gösteriyor.
"Ezine" ismi marka olarak baﬂka firmalara verilmemeliydi. Ezine'den yap›lan
müracaatlar kabul edilmeliydi" dedi.
Tescil takibini sadece ‹zmir'de de¤il
baﬂka illerde de yapt›klar›n› ifade eden
Aytop, ‹zmir'in yan› s›ra ‹stanbul ve
Ankara yöresinde de ayr› ayr› çal›ﬂmalarda bulundu¤unu, yapt›klar› takibat
sonucunda firmalar›n tenekelerinin
üzerine "Ezine Peyniri" yazmalar›na engel olduklar›n› belirtti. Aytop, "Zincir
marketlere de 'Tescilsiz ”Ezine Peyniri” satma uygulamas›na son verin' diye
yaz› gönderdik. Kanunun verdi¤i yasal
haklar› sonuna kadar kullanmaya
kararl›y›z" dedi.
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Sa¤l›kl› Tavuk Bilgi Platformu
Türkiye’nin protein haritas›n›
ç›kar›yor
Kuﬂ gribi ve hormon iddialar›yla tavuk tüketiminin dibe vurmas›,
sektörü kamuoyuna do¤ru anlatmak için kurulan “Sa¤l›kl› Tavuk Bilgi Platformu”nu harekete geçirdi. Türkiye'nin protein haritas›n› ç›karacak olan Sa¤l›kl› Tavuk Bilgi Platformu, Türkiye'nin 7 bölgesini mercek alt›na alacak.

P

latform, kampanyalarda "Çocu¤unuz
sa¤l›kl› besleniyor
mu" diye soracak. TÜRK‹YE'de tavuk eti üretiminin
yüzde 85'ini gerçekleﬂtiren,
kanatl› sektörünün önde gelen
16 firmas›n›n oluﬂturdu¤u Sa¤l›kl›
Tavuk Bilgi Platformu (STBP), halk›
sa¤l›kl› beslenme konusunda bilinçlendirmek için çeﬂitli araﬂt›rma, yay›n, bilimsel toplant›, e¤itim ve bilgilendirme
çal›ﬂmalar›na baﬂlad›.

Protein kayna¤› tavuk
Haz›rlanan sorularla Türkiye'nin
protein haritas›n› ç›karmaya dönük
araﬂt›rma kapsam›nda halk›n proteinli
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oynayan ancak ülkemizde çok düﬂük
olan hayvansal protein tüketiminin artmas›n› hedefleyen STBP, 'Sa¤l›kl› Büyüyen Türkiye için Daha Çok Protein'
adl› uzun soluklu bir sosyal sorumluluk
projesi baﬂlat›yor. Amac›m›z daha çok
beyaz et satmak de¤il. Fakat çocuklar›m›z daha çok protein almal› daha çok
et yemeli" diye konuﬂtu.

g›dalar tüketim al›ﬂkanl›klar› ve
hayvansal proteinin insan sa¤l›¤› üzerindeki etkileri inceleniyor.
Proje hakk›nda bilgi veren Sa¤l›kl› Tavuk Bilgi Platformu Baﬂkan› ve ayn› zamanda
Pak Piliç Mudurnu Genel Müdürü
Zuhal Daﬂtan, may›s sonunda araﬂt›rma sonuçlar›n›n aç›klanmas›n›n ve yeni
uygulama ad›mlar›n›n belirlenmesiyle
birlikte, Türkiye'nin dört bir yan›nda
'”Çocu¤unuz sa¤l›kl› besleniyor mu?”
konulu ücretsiz e¤itim seminerleri düzenlenece¤ini söyledi.
Daﬂtan ayr›ca, "Daha sa¤l›kl› nesiller için çocuklar›m›z›n sa¤l›kl› büyüme
ve geliﬂmesinde son derece önemli rol
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Çevre Mühendisleri Odas› taraf›ndan haz›rlanan, "2007 Su
Raporu'nda" dünya ve Türkiye'deki su durumuna iliﬂkin
tespitlerde bulunuldu. Dünyada, içilebilir-kullan›labilir su
miktar›n›n toplam su miktar›n›n çok küçük bir bölümünü
oluﬂturdu¤u belirtilen raporda,
"Yerkürede bulunan suyun yüzde 97'si tuzlu su, yüzde 3'lük
bölümü ise tatl› su olarak tarif
edilen içilebilir veya kullan›labilir sudan oluﬂuyor. Bu suyun,
yüzde 79'u kutuplardaki buz
da¤lar›nda, yüzde 20'si derin
yeralt› sular›nda toplanm›ﬂt›r"
denildi.
Elmal› Baraj›

Türkiye’nin
su kaynaklar› kirleniyor

R

apora göre, yüzde 1'lik dilim ise göller, akarsular ve
tatl› su rezervuarlar›nda yer
al›yor. Dünyada, 1.2 milyar insan "güvenilir içme suyu"ndan yoksun yaﬂ›yor.
2.4 milyar insan sa¤l›k koﬂullar›na
uygun suya eriﬂemiyor. Dünyada kullan›lan suyun, yüzde 85'ini nüfusun yüzde
12'si tüketiyor.
Avrupa'da ortalama su kullan›m›
200-300 litre/gün ve ABD'de 575 litre/gün olmas›na ra¤men, kalk›nmakta
olan ülkelerde yaﬂayan halk›n beﬂte biri
insan hakk› olarak kabul edilen en az
20 litre/gün suya ulaﬂam›yor.
Dünyan›n belli bölgelerinde, (Afrika'n›n büyük bölümü, Ortado¤u, Çin'in
kuzeyi, Meksika ve Kaliforniya) su rezervleri tükenmek üzere. Ayr›ca artan
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nüfus, kentleﬂme ve kiﬂi baﬂ›na tüketilen suyun artmas› nedeniyle suya olan
talep, arz› geçerken mevcut su kaynaklar› da sürekli kirleniyor.

‹SK‹, su havzalar›n›n etraf›ndaki
kaçak yap›laﬂmaya savaﬂ açt›.

Türkiye’de durum
Türkiye'deki su durumuna da de¤inilen raporda, Türkiye'nin ekonomik
olarak kullan›labilen su miktar›n›n, y›ll›k çekilebilen 12.2 kilometreküp yeralt› suyu ve y›ll›k tüketilen 95 kilometreküp yüzey suyu olmak üzere, 107.2 kilometreküp oldu¤u ifade edildi.
Kullan›m amaçlar›na göre, suyun
yüzde 74'ünün sulama, yüzde 16's›n›n
içme-kullanma, yüzde 10'unun ise endüstriyel kullan›m suyu olarak de¤erlendirildi¤i belirtilen raporda,
"UNEP'in raporuna göre, dünya ortalamas› 7000 metreküp olarak belirlenmiﬂ
olup, Türkiye 2006 y›l› itibar›yla kiﬂi
baﬂ›na 1430 metreküp tatl› su kayna¤›
ile düﬂük s›n›fta yer almaktad›r" denildi.
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Ülker Hero Baby'den
20 milyon YTL'lik dev yat›r›m
Türk g›da sektörünün öncüsü
Ülker ve dünyan›n bebek beslenme devi Hero'nun yüzde 50
ortakl›¤› ile 2002 y›l›nda kurulan Ülker Hero Baby, yeni
yat›r›mlarla büyümesini sürdürüyor.

Ülker-Hero ortakl›¤›n›n yeni yat›r›m›, ‹spanya’da yap›lan bir bas›n
toplant›s›yla duyuruldu. Toplant›ya Hero CEO’su Stefan F. Heidenheirich ve Ülker Hero Baby Genel Müdürü Nasuh Önal’da kat›ld›.

F

abrika yat›r›m›n›n duyurusu
Hero ve Ülker Hero Baby üst
düzey yöneticilerinin kat›l›mlar› ile, Hero'nun ‹spanya - Murcia'daki
AR-GE merkezinde düzenlenen bir toplant› s›ras›nda yap›ld›.

“Baﬂar›l› ortakl›¤›m›z h›zla
büyüyor”
Hero CEO'su Stefan F. Heidenreich,
Nielsen 2007 verilerine göre dünyada
en h›zl› büyüyen g›da ﬂirketi olduklar›n›
belirterek ﬂunlar› söyledi: “Uluslararas› pazarlarda sa¤l›kl› beslenme alanlar›nda, karl› operasyonlarla inovasyona
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dayal› sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz. Bu noktada Ülker'le kurdu¤umuz ortakl›ktan son derece memnunuz.
Türkiye heyecan duydu¤umuz bir pazar. Dengeli beslenme bilincinin yükselmesi ve sat›n alma gücünün artmas›yla
büyümemizi sürdürece¤iz.”

“Hedefimiz 2010 y›l›nda
kavanoz mamalar›nda 2.5
kat büyümek”
Toplant›da konuﬂan Ülker Hero
Baby Genel Müdürü Nasuh Önal da
Türkiye bebek beslenme pazar› ile ilgili
bilgi vererek, “Bebek mamalar›n›n ül-

kemizdeki kullan›m oran› oldukça düﬂük. Örne¤in ‹spanya'da bebek baﬂ›na
kavanoz mama tüketimi haftal›k 1.3
kg iken, ülkemizde bu oran y›ll›k 1 kg
civar›nda.” dedi.
“Her bebe¤in dengeli ve yeterli beslenme hakk› vard›r” misyonu ile yola
ç›kt›klar›n› belirten Nasuh Önal, bebek
mamas›nda ilk fabrika gibi ikinci fabrikan›n da bu misyonun hayata geçirilmesine katk›da bulunaca¤›n› belirtti.

“Pazarda lideriz”
Bebek mamas› pazar› hakk›nda da
bilgi veren Önal, tonaj olarak yüzde 9,
cirosal olarak da yüzde 20 büyüyen
bir pazarda olduklar›n› vurgulad›.
Önal, “Tonaj olarak ﬂu anda pazarda
% 42 payla lideriz; ciro olarak da
yüzde 28 payla bebek beslenme pazar›n›n ikincisiyiz.” dedi. Önal, 2010 y›l›na kadar kavanoz mama kategorisinde
2.5 kat büyümeyi ve yüzde 64 pazar
pay›na ulaﬂmay› hedeflediklerini vurgulad›.
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Tütün ve alkol üretimine yeni
düzenleme getiren ve bu düzenlemelere ayk›r› hareket
edenlere çeﬂitli cezalar verilmesini öngören 5752 say›l›
Kanun onayland›.

Tütün ve
Alkol Kanunu
onayland›

5

752 say›l› ''Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol ‹ﬂletmeleri Genel Müdürlü¤ünün Yeniden Yap›land›r›lmas› ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, ‹ç ve D›ﬂ
Al›m ve Sat›m›na, 4046 Say›l› Kanun'da ve 233 Say›l› Kanun Hükmünde
Kararname'de De¤iﬂiklik Yap›lmas›na
Dair Kanun'da De¤iﬂiklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun'', yay›mlanmak üzere
Baﬂbakanl›¤a gönderildi.
Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlar›na
kamu kurumlar›nca uygulanan bandrol,
etiket, hologram, pul, damga veya benzeri iﬂaretleri, ilgili kurum ve kuruluﬂlar› yan›ltarak temin edenler, bunlar›
taklit veya tahrif ederek yada konuldu¤u üründen kald›rarak, de¤iﬂtirerek
yada her ne suretle olursa olsun tedarik ederek amac› d›ﬂ›nda kullananlara,
2 y›ldan 5 y›la kadar hapis ve 10 bin
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güne kadar adli para cezas› uygulanacak.
Ambalajlar›nda bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri iﬂaret
bulunmayan ürünleri ya da taklit veya
niteli¤ine uygun olmayan iﬂaretleri taﬂ›yan ürünleri ticari amaçla bulunduran, nakleden, sat›ﬂa arz eden veya satanlar, 2 y›ldan 5 y›la kadar hapis ve 5
bin güne kadar adli para cezas› ile cezaland›r›lacak.
Bu Kanun veya ilgili mevzuat gere¤ince Kurum taraf›ndan istenilen ticari
faaliyetlerini gösterir sat›ﬂ veya faaliyet raporlar›n› veya bilgi, belge ve numuneleri yaz›l› uyar›ya ra¤men belirlenen süre içinde vermeyenlere, yanl›ﬂ veya yan›lt›c› bilgi veya belge verenlere,
gerekli tesis ve yerleri incelemeye açmayanlara 50 bin Yeni Türk Liras›ndan 250 bin Yeni Türk Liras›na kadar
idarî para cezas› verilir.

“

Belgesiz sat›ﬂ

yapanlara bin YTL'den
10 bin YTL'ye kadar
ceza.
Kurumdan belge almam›ﬂ kiﬂilerden
ürün alan veya bu kiﬂilere ürün satan
ya da belgesinde belirtilen iﬂyeri d›ﬂ›nda sat›ﬂ yapan toptan veya perakende
tütün mamulü, etil alkol, metanol veya
alkollü içki sat›c›lar› ya da aç›k içki
sat›c›lar›na bin Yeni Türk Liras›ndan
onbin Yeni Türk Liras›na kadar idarî
para cezas› verilir.
Kurumdan sat›ﬂ belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve
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‹zinsiz tütün ve alkol üretimi yapan, da¤›tan ve
satanlara a¤›r para ve hapis cezas› geliyor
alkollü içkilerin toptan sat›ﬂ›n› yapanlara 50 bin YTL; perakende sat›ﬂ›n› yapanlara ise 5 bin YTL idarî para cezas› verilir.

“

‹nternet,

televizyon, faks ve
telefon gibi elektronik
ticaret araçlar› ile sat›ﬂ
faaliyetinde bulunanlara 20 bin YTL'den
100 Bin YTL'ye kadar
idarî para cezas›.

Tütün mamulleri veya alkollü içkileri; otomatik sat›ﬂ makinesi ile satanlara veya bahis oynatmak veya ödül
vermek gibi yollarla verenlere, fiilleri
suç oluﬂturmad›¤› takdirde 50 bin Yeni
Türk Liras›ndan 250 bin Yeni Türk Liras›na kadar idarî para cezas› verilir.

“

Fiillerin tekrar›

halinde 2 kat ceza.

“

Reklam ve

Tan›t›m Mevzuat›’na
Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicilere sat›ﬂ›n›; izinsiz veya Kurum düzenlemelerine ayk›r›l›k oluﬂturacak ﬂekilde internet, televizyon, faks ve
telefon gibi elektronik ticaret araçlar›
ya da posta ile sipariﬂ yöntemi kullanarak yapmak üzere sat›ﬂ sistemi kuran
veya faaliyette bulunanlara 20 bin Yeni
Türk Liras›ndan 100 bin Yeni Türk Liras›na kadar idarî para cezas› verilir.

veya herhangi bir firmaya üstünlük
sa¤layacak ﬂekilde yerleﬂtirenlere 30
bin YTL idarî para cezas› verilir.
Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin kullan›m›n› ve sat›ﬂ›n› özendirici
veya teﬂvik edici kampanya, promosyon, reklam ve tan›t›m yap›lmas›n› önlemek amac›yla Kurum taraf›ndan bu
Kanun uyar›nca yap›lan düzenlemelere
ayk›r› hareket edenlere 30 bin Yeni
Türk Liras› idarî para cezas› verilir.

ayk›r› hareket
edenlere 30 bin YTL
ceza.
Tütün mamulleri veya alkollü içkileri sat›ﬂ yerlerindeki raf veya standlara, her türlü teﬂhir ünitesine, reklam ve
tan›t›m›na iliﬂkin mevzuata ve Kurum
düzenlemelerine ayk›r›l›k oluﬂturacak

Belgelerde yer alan ﬂartlara uymayan kiﬂiler önce uyar›lacak ve ayk›r›l›¤›n giderilmesi için uygun bir süre verilecek. Verilen süre sonunda ayk›r›l›¤›n
devam etmesi halinde veya ayk›r›l›¤›n
giderilmesinin mümkün olmad›¤› hallerde ise süre verilmeksizin belgeler iptal edilecek. ‹dari para cezalar›, fiillerin tekrar› halinde bir önceki cezan›n
2 kat› uygulanacak.
Sat›ﬂ belgesi iptal edilen iﬂ yerinin
farkl› iﬂletme ad› alt›nda fiilen iﬂletilmesi halinde, bu iﬂletme üzerine kay›tl›
görünen üçüncü kiﬂiler ad›na 2 y›l
süreyle yeni belge baﬂvurusunda
bulunulamayacak.

“

Yetkisiz, aç›k ola-

rak içki sat›ﬂ› yapanlar
ile sat›ﬂa sunulan tütün
mamülleri, etil alkol,
metanol ve alkollü içkileri arz ambalajlar›n›
bozmak veya bunlar›
bölmek suretiyle satanlara bin YTL’ye kadar
idarî para cezas›.
DÜNYASI
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Tüketiciyle Dost Alt›n
Kalite Ödülü Penguen'in

P

enguen G›da, bilinçli tüketiciler ve Fikri Mühim'ler taraf›ndan dereceye girerek
Tüketici Raporu Dergisi ve 9. Tüketiciyle Dost Alt›n Kalite Seçici Komitesi
de¤erlendirmeleri sonucu, Türk tüketicisinin hayat›nda en çok yer tutan 20
sektör aras›nda “Y›l›n G›da Markas›”
kategorisinde, 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününde Tüketiciyle Dost Alt›n
Kalite Ödülü'nü ald›.
Ödül töreninde k›sa bir konuﬂma
yapan Penguen G›da Genel Müdürü Aykan Sözüçetin, tüketicilerin gösterdi¤i
teveccühden duydu¤u memnuniyeti dile
getirerek sözlerine baﬂlad›. “Bizim
kendimizi farkl› gördü¤ümüze inand›¤›m›z nokta, sürekli tüketicilerimizi dinliyor ve onlar›n beklentilerini yerine getiriyor olmam›zd›r” ﬂeklindeki sözlerle
konuﬂmas›na devam eden Sözüçetin, bu
ödülün bir rastlant› olmad›¤›na, teme-
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linde AR-GE ve “tüketici odakl›” olman›n yatt›¤›na dikkat çekti.
Sözüçetin , “Asl›nda bu ödül tüketici beklentilerine uygun olarak gerçekleﬂtirmekte oldu¤umuz DE⁄‹ﬁ‹M'e verilmiﬂtir. Önümüzdeki aylarda yine tüketicimizin beklentilerine uygun yeni
ürünler ç›karmaya devam etti¤imizde de ayn› be¤enileri ﬂimdiden duyar gibiyim.
Tüm bilinçli tüketicilerimize, Fikri Mühimlere ve bizi bu ödülle buluﬂturan Tüketici Raporu
Dergisi'ne, TDAK Seçici Komitesi'nin
de¤erli üyelerine gerçekleﬂtirdikleri bu
anlaml› ödül töreni için bir kez daha
teﬂekkür ederim.” dedi.

18 y›lda 10 kat büyüdü
1989 y›l›nda, Türkiye'nin en verimli
tar›m alanlar›n›n tam kalbinde, Bur-

sa'da 7 bin 500 m2'lik alanda ilk baﬂta
tamamen ihracat amac›yla kurulan
Penguen G›da, Avrupa standartlar›na
uygun dizayn edilen fabrikas›, makine
parklar› ve depolar›yla 18 y›lda 10 kat
büyüdü. Bugün 250 bin metrekare aç›k
arazi üzerine kurulu 75 bin metrekarelik kapal› alanda dünya standartlar›nda üretim yap›yor. Reçel,
sebze konserveleri, haz›r yemekler, salça,
turﬂu, az ﬂekerli reçel,
meyve preparatlar›, bisküvi ve dondurma soslar›, krutulmuﬂ meyve ﬂekerlemeleri, dondurulmuﬂ
g›da gibi yüzde 100 yerli üretimden elde etti¤i konserve ürün çeﬂidini her geçen gün zenginleﬂtiren Penguen, bugün
sekiz bölge müdürlü¤ü ve 43 bayiden
oluﬂan yayg›n da¤›t›m kanal› ile tüm
ürünlerini Türkiye'nin her köﬂesine
ulaﬂt›r›yor.
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Marmarabirlik’ten
‘Zeytin’ rekoru
Zeytin ihracat miktar›nda yüzde 50, gelirde yüzde 63 art›ﬂ yaﬂand›.

S

da 15 milyon 563 bin dolara yükseldi¤ine iﬂaret etti ve bu rakam›n geçen y›l
ihracattan elde ettikleri gelirin yüzde
63 artt›¤›n› gösterdi¤ini belirtti.

ofral›k siyah zeytinde "dünya
markas›" olan Marmarabirlik'in, 2007 y›l› ihracat›,
2006 y›l›na göre miktar baz›nda yüzde
50, döviz getirisi olarak da yüzde 63
oran›nda artt›.
Marmara Zeytin Tar›m Sat›ﬂ Kooperatifleri Birli¤i Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Refi Tavilo¤lu, yapt›¤› yaz›l›
aç›klamada, 1 Ocak-31 Aral›k 2007
tarihleri aras›nda 4 bin 692 ton sofral›k siyah zeytin ihraç ettiklerini, önceki
y›l ayn› tarihler aras›ndaki toplam ihracat›n 3 bin 126 ton oldu¤unu söyledi. Tavilo¤lu, y›ll›k ihracat miktar›nda
yüzde 50 art›ﬂ sa¤lad›klar›n› söyleyerek, 2006 y›l›nda yap›lan 9 milyon
523 bin dolarl›k ihracat›n, 2007 y›l›n-

“Yurt d›ﬂ›ndaki de¤erimiz
günden güne art›yor”
Tavilo¤lu, Marmarabirlik'in 22 ülkeye satt›¤› ürünlerde ortalama kilogram fiyat›n›n 2006 y›l›nda 3,04 dolar,
2007'de ise 3,32 dolar olarak gerçekleﬂti¤ini dile getirdi. Ülke genelinde ihraç edilen sofral›k siyah zeytin ortalama fiyat›n›n 2006'da 1,37 dolar iken
2007'de 1,29 dolara düﬂtü¤üne dikkati
çeken Tavilo¤lu, Marmarabirlik markas›n›n yurt d›ﬂ›nda günden güne de¤er
kazand›¤›n› anlatt›.

Sütaﬂ’tan üretici e¤itimi
30’ncu yaﬂ›n›
kutluyor

S

ütaﬂ, Tar›m ve Köy ‹ﬂleri Bakanl›¤› ile Uluda¤ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek
Okulu Hayvan Yetiﬂtirme ve Sa¤l›¤›,
Süt Teknolojisi Bölümü'nün iﬂ birli¤i
ile Türkiye'deki tüm üreticileri kapsayan e¤itimlere baﬂlad›.
Teorik ve uygulamal› olarak devam
eden e¤itim seminerlerinde üreticilerin
bilinçlendirmesi amaçlan›yor. Kursiyerlerle bire bir ilgilenen SÜTAﬁ Süt
Hayvanc›l›¤› E¤itim Merkezi Müdürü

DÜNYASI
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Mecit Özdemir, toplam kalite anlay›ﬂ›
ile hareket ettiklerini söyledi. Türkiye'de ilk ve tek olan Süt S›¤›rc›l›¤› SÜTAﬁ E¤itim Merkezi'nde seksen bir ilden de¤iﬂik dönemlerde gelen kursiyerler, 3 günlük e¤itim sonunda Tar›m ‹l
Müdürlü¤ü'nün verdi¤i sertifikaya da
sahip oluyor. Ö¤retim üyeleri taraf›ndan verilen derslerde süt s›¤›rc›l›¤›,
yem, radyasyon, s›¤›rlarda üreme ve
hayvan hastal›klar› gibi konular anlat›l›yor.

Ben&Jerry's 30. yaﬂ gününü geleneksel “Ben&Jerry's Dondurma Günü'yle” 29 Nisanda kutlamaya haz›rlan›yor. Türkiye'de ilk defa düzenlenecek
Ben&Jerry's Dondurma Günü'nde,
Ben&Jerry's'in dondurmalar›ndan tatmak bedava.
Ben&Jerry's'in, hayranlar›na teﬂekkür etmek amac›yla düzenledi¤i
“Ben&Jerry's Dondurma Günü” bu y›l
daha anlaml›. Çünkü tüm dünyada art›k bir fenomen haline gelen
Ben&Jerry's 30 yaﬂ›na giriyor.
Ben ve Jerry isimli iki kafadar,
bundan tam 30 y›l
önce 5 dolara mal
olan bir dondurma
yapma kursuna kat›larak iﬂe baﬂlarlar.
Birlikte yola ç›kan
Ben ve Jerry'nin hikâyeleri, filmlere konu olur ve bir tutku
haline gelen efsane
bir markaya dönüﬂür.
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Algida, Türkiye'deki baﬂar›s›n›
dünyaya ihraç ediyor
Türkiye dondurma sektörü lideri Algida'n›n sezon aç›l›ﬂ medya toplant›s›, 26 Mart'ta, ‹stanbul Ritz
Carlton Oteli'nde yap›ld›. Algida Genel Müdürü Ahmet Coﬂar ve Pazarlama Direktörü ﬁükrü Dinçer'in ev sahipli¤i yapt›¤› medya toplant›s›nda, Algida ve dondurma sektörünün 2007 y›l› de¤erlendirilirken, 2008 y›l› hedefleri de aç›kland›.

G

“

Algida
dondurman›n
süper ligindeki
yerini ald›.

eçti¤imiz y›l "bir sezonda
100 milyon litre dondurma
satma" hedefi koyduklar›n›
ve bunun 17 y›l boyunca ulaﬂ›lmaya
çal›ﬂ›lan tarihi bir hedef oldu¤unu hat›rlatan Algida Genel Müdürü Ahmet
Coﬂar, Algida'n›n hedefe ulaﬂmakla
kalmay›p aﬂt›¤›n› aç›klad›. Algida'n›n
bu sat›ﬂ baﬂar›s›yla dondurman›n süper
ligine yerleﬂti¤ini anlatan Coﬂar, "Unilever bugün %17'lik bir oranla dünya
dondurma ektörünün lideri konumunda. Biz de bu baﬂar›m›zla, 100 milyon
litre üstündeki ülkeler liginde, bir baﬂka deyiﬂle dondurman›n süper ligindeki
yerimizi ald›k. Art›k, dünyan›n en büyük ilk 5 dondurma operasyonundan
biriyiz" dedi.

Algida fabrikas› küresel lider
seçildi
Algida'n›n Türkiye'de yaratt›¤› baﬂar›larla dünyaya örnek gösterildi¤ini
belirten Ahmet Coﬂar, bu baﬂar›n›n yeni sorumluluklar› getirdi¤ini ve çeﬂitli
alanlarda yat›r›mlara yöneldiklerini
anlatt›. Coﬂar fabrika büyütme çal›ﬂmalar›n›n tamamland›¤›n› belirtirken,
"Fabrikam›z 2007 y›l›nda 35 Unilever
Dondurma Fabrikas› aras›nda 'Küresel
Fabrika Operasyonlar› ‹yileﬂtirme Lideri' seçildi. Yani tüm dünyaya knowhow ve deneyim ihraç eden bir fabrikay›z" dedi.

2008'de 13 yeni ürün
Bugüne dek 412 yeni ürünü Türk
tüketicisiyle buluﬂturduklar›n› söyleyen
Pazarlama Direktörü, 2008'de de 13
yeni ürünü dondurma severlere sunacaklar›n› aç›klad›. 7'den 70'e her yaﬂa
ve zevke hitap eden ürünler ürettiklerine dikkat çeken ﬁükrü Dinçer, ayr›ca
dondurman›n "mevsim meselesi de¤il,
zevk meselesi" oldu¤unu anlatmak için
18 y›ld›r sektöre maddi manevi yat›r›mlar yapt›klar›n› söyledi. Dinçer, 17
y›ll›k pazarlama yat›r›mlar›n› da 200
milyon Avro olarak kaydetti.
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Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan, Bursa ‹negöl Bakkallar Odas› Baﬂkan› Hakan ‹nkaya ve beraberindeki heyeti makam›nda kabul etti. Bakan Ça¤layan görüﬂme s›ras›nda 10 y›ld›r yap›lamayan esnaf ﬂuras›n›n da en k›sa zamanda yap›laca¤›n› belirtti.

Bakan Zafer Ça¤layan ‹negöl Bakkallar
Odas›'n› kabul etti

S

anayi ve
Ticaret
Bakan›
Zafer Ça¤layan,
‹negöl Bakkallar
Odas› Heyeti'ni kabulünde yapt›¤› konuﬂmada, 10 y›l
aradan sonra esnaf
ﬂuras›n› gerçekleﬂtireceklerini ifade
ederek, ''Esnaf›n
de¤iﬂim ve dönüﬂümü için bir projemiz
var. Bu projeyle esnafa e¤itim dan›ﬂmanl›¤› baﬂta olmak üzere her türlü
maddi destek sa¤lanacak'' diye konuﬂtu.
Baﬂta esnaf kesimi olmak üzere sanayinin s›k›nt›lar› bulundu¤unu belirten Ça¤layan, ''Esnaf kesimi bizim için
çok önemli, KOSGEB'i esnaf kesimine
de açmaya haz›rlan›yoruz” dedi.

“

‹negöl
Bakkallar Odası,
büyük marketlerle
rekabet için geliﬂtirdi¤i BAKKOP
projesini Bakan
Zafer Ça¤layan’a
anlatt›.
‹negöl Bakkallar Odas› Baﬂkan›
Hakan ‹nkaya da kurduklar› ''BAKKOP'' hakk›nda bilgi verdi.
‹nkaya, BAKKOP'un, bakkallar›n
büyük marketlerle rekabet gücünü art›rabilmek amac›yla kuruldu¤unu belirterek, “Ürünleri toptan fiyat›na alarak
üyelerimizin daha ucuz fiyatla yani süper marketlerle ayn› fiyata mal satmas›n› sa¤l›yoruz” dedi.
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Tar›m ilaçlar› bilinçsiz kullan›l›yor

T

ar›m ilaçlar›n›n Türkiye'de
bilinçsiz ve kontrolsüz kullan›ld›¤›na dikkat çeken g›da
sanayicileri ve akademisyenler, g›da
ürünlerinde zirai mücadele amaçl› kullan›lan tar›m ilaçlar› ve bunlar›n insan
sa¤l›¤› üzerine olumsuz etkileri bulundu¤unu söyleyerek, tar›m ilaçlar› kullan›m›n›n reçeteye ba¤lanmas› gerekti¤inin alt› çizildi.

“

Avrupa’n›n
kullanmaktan vazgeçti¤i ilaçlar Türkiye’de
halen % 75 oran›nda
kullan›l›yor.
Ege Bölgesi Sanayi Odas› (EBSO)
“Güvenli G›da Gündemi” çerçevesinde
düzenlenen toplant›da, g›da sanayicilerine konu hakk›nda bilgi veren Ege

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ö¤retim
Görevlisi Prof. Dr. Nafiz Delen, Avrupa'n›n kullanmaktan vazgeçti¤i ürünlerin, Türkiye'de halen yüzde 75 oran›nda kullan›ld›¤›na dikkat çekti.
Üreticinin tar›m ilaçlar› satan bayilerin önerileri ile hareket etti¤ini söyleyen Delen, “En son tar›mla savaﬂ›m
yönergesi 1995 y›l›nda de¤iﬂti, ancak o
günden bu yana tar›m ürünlerindeki
kal›nt› oranlar› üç defa de¤iﬂti. Yönetmeliklerin, yönergelerin s›k aral›klarla
güncelleﬂtirilmesi gerekir” dedi. Delen,
bitkilerin hastal›k, zararl› ve yabanc›
otlar›n etkilerinden ekonomik ölçüde
korunmas›n› ve ürün kalitesinin artt›r›lmas›n› amaçlayan zirai mücadelenin
“kimyasal savaﬂ›m” yöntemiyle yürütüldü¤ünü kaydederek, “Buna karﬂ›n
bilinçsiz ve kontrolsüz kimyasal savaﬂ›m, zararl› organizmalar›n tar›m ilaçlar›na h›zla dayan›kl›l›k kazanmas›na
neden olur, çevre kirlili¤ine ve sa¤l›k
sorunlar›na yol açar, tar›m ürünü ihracat›n› olumsuz yönde etkiler” diye
konuﬂtu.

Tar›m
ürünlerinde
ihracat
iadesi
geliyor

S

ebze, meyve, çiçek, bal, kümes ürünleri, çikolata, bisküvi, makarna gibi ürünlerin
2008 y›l› içinde gerçekleﬂtirilecek ihracat›nda, Destekleme ve Fiyat ‹stikrar
Fonu (DF‹F) ödenekleri çerçevesinde,
ton baﬂ›na 63-370 dolar aras›nda de¤iﬂen tutarlarda ve yüzde 14-100 aras›nda de¤iﬂen miktar baraj› ve yüzde 5-20
aras›nda de¤iﬂen azami ödeme oranlar›na göre "ihracat iadesi" yap›lacak.
Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun Tar›msal Ürünlerde ‹hracat ‹a-
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desi Yard›mlar›na ‹liﬂkin Tebli¤'i Resmi Gazete'de yay›mland›. Buna göre,
azami ödeme oran› yüzde 10 olmak
üzere kurutulmuﬂ sebzelerde ton baﬂ›na
370 dolar, kümes hayvanlar›nda 250
dolar, çiçeklerde ton baﬂ›na 205 dolar
ihracat iadesi yap›lacak. Azami ödeme
oran› yüzde 5 ile yüzde 12 aras›nda de¤iﬂmek üzere, ton baﬂ›na iade tutar›
haz›rlanm›ﬂ veya konserve edilmiﬂ bal›klarda 200 dolar, kümes hayvan› etlerinde 186 dolar, meyve sular›nda 150
dolar, zeytinya¤›nda 100 dolar olarak

belirlendi. Yumurta ihracat›nda azami
yüzde 10 ödeme oran›yla bin adet için
15 dolar iade yap›lacak.

Tescilli markalar
Balda iade azami yüzde 5 ödeme
oran›na göre tonda 65 dolar ve miktar
baraj› yüzde 32 olarak belirlendi. Bal›n
net a¤›rl›¤› 1 kiloya kadar (1 kilo dahil) ambalajlarda, "tescilli Türk Markalar›" ve "Made in Turkey" ibaresi ile ihraç edilmesi halinde miktar baraj› yüzde 40 olarak uygulanacak.
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Mu¤la Çam Bal› bir dünya
markas› olmal›

M

u¤la Ticaret Borsas›
Baﬂkan› Hayati Nizamo¤lu, ar›c›lar›n sorunlar›n› yak›ndan takip ettiklerini ve bu
sorunlar›n çözümü için her platformda

giriﬂimlerde bulunduklar›n› belirterek,
"Ticaret Borsas›, tar›msal ve hayvansal
ürünlerin fiyatlar›n›n oluﬂmas› için kurulan bir kuruluﬂtur" diyen Nizamo¤lu,
ﬂöyle konuﬂtu:
"Ar›c›l›k küresel ›s›nmadan dolay›
çok büyük zarar gördü. Rekolte düﬂtü,
fiyatlar yükseldi, üreticiler zarar etti.
Rekoltenin yüksek oldu¤u dönemlerde
de fiyatlar düﬂer yine ar›c› zarar eder.

Azerbaycan’a
tavuk eti ihracat›
yeniden baﬂlad›
Önceki y›llarda ortaya ç›kan kuﬂ gribi vakalar› nedeniyle
Türkiye`den kanatl› eti ihracat›n› durduran Azerbaycan, yasa¤›
kald›rd›.

T

avuk üreticileri art›k soydaﬂ
ülkeye beyaz et satabilecek.
Konuyla ilgili bir aç›klama
yapan Keskino¤lu ﬁirketler Grubu Pazarlama Grup Baﬂkan› Keskin Keskino¤lu, "Kald›r›lan ihracat yasa¤› ile
birlikte Türk piliç eti firmalar› Azeri
pazar›nda baﬂar›l› iﬂler yapacak" dedi.

Keskino¤lu , Azerbaycan `a lojistik yak›nl›¤›n Türk firmalar›n›n iﬂini kolaylaﬂt›raca¤›n› bildirdi. Türkiye`nin beyaz et alan›nda son y›llarda önemli
ilerlemeler kaydetti¤ini, iki ülke aras›ndaki iﬂbirli¤ini daha da geliﬂtirmek
istediklerini dile getiren Keskino¤lu,
tar›m ve hayvanc›l›k yat›r›mlar› için
ciddi anlamda iﬂbirli¤i yapman›n iki
ülkenin de yarar›na olaca¤›n› aktard›.
Keskino¤lu, y›ll›k 3 milyar dolarl›k cirosu ile Türkiye`de 2 milyon kiﬂiye istihdam sa¤layan sektörün Türkiye ekonomisine katk›lar›na de¤inirken, Türk
markalar›n›n global pazarda h›zl› bir
büyüme sürecine girdi¤ini ve Türkiye`deki tesislerin AB standartlar›nda üretim yapt›¤›n› sözlerine ekledi.

Bu sorunlar›n birlikte mücadele ile aﬂ›laca¤›na inan›yoruz. Mu¤la Çam Bal›
bir dünya markas› olmal›. Bal›m›z›n
bütün özelliklerini bilimsel olarak ortaya koyup, bizim farkl› bir ürünümüzün
oldu¤unu sektörün aktörlerine anlatmal›y›z. Mu¤la bal›n›n ayr› ve nitelikli
bir ürün oldu¤unu her yerde hayk›rmaya devam edece¤iz" dedi.

Buzlaﬂ Anadolu'da
bayilikler ile
Büyüyor
Ülkemize 11 y›l önce tan›tt›¤› buzlu içecek konsepti ile tüketicilerin gönlünde taht kuran Buzlaﬂ, Marmara,
Ege ve Akdeniz bölgelerinde, kendi açt›¤› ofisleri ile elde etti¤i baﬂar›lar›n
ard›ndan tüm Anadolu'da bayilikler ile
büyüyor.
Buzlaﬂ Genel Müdürü Dr. Kudret Fidanboy, bayiliklere
iliﬂkin olarak ﬂunlar›
söyledi: "Buzlaﬂ, ﬂirketimizin her çal›ﬂan›n›n
11 y›ld›r tutku ve arzu dolu çal›ﬂmas›n›n bir ürünüdür. Bugün Buzlaﬂ'›n Türkiye'nin buzlu içecek sektöründe lider
haline gelmesinde bu çal›ﬂman›n etkisinin çok büyük oldu¤unu görmekteyiz.
Türkiye'deki vizyonumuzu daha da büyüterek, tüm ülke genelinde bayilikler
ile yolumuza h›zla devam etmekteyiz.
ﬁu an birçok il ve ilçe için görüﬂmelerimiz sürüyor, hedefimiz 2010 y›l›na
kadar tüm Türkiye'yi Buzlaﬂ ile tan›ﬂt›rmakt›r."

Tüketici g›da etiketlerindeki bilgiye güveniyor
Hacettepe Üniversitesi Beslenme
ve Diyetetik Bölümü Baﬂkan› ve Ulusal G›da Kodeksi Komisyonu üyesi
Prof. Dr. Tanju Besler taraf›ndan yürütülen ve Akademetre taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen "Ambalajl› G›da ve
‹çecek Ürünlerinde Tüketici Etiket
Alg›s›" araﬂt›rmas› sonuçland›. Besler, Türkiye genelinde bin 500 kiﬂi ile
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kalitatif ve kantitatif olmak üzere 2
aﬂamada gerçekleﬂtirilen araﬂt›rmada, g›da ve içecek ürünlerinin ambalajlar›nda yer alan etiket bilgilerinin
tüketici aç›s›ndan en önemli referans
noktas› oldu¤unun ortaya ç›kt›¤›n›
söyledi. Besler, tüketicinin yeterli ve
dengeli beslenme konusunda hassasiyetlerinin giderek artt›¤›n› vurgulad›.
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Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

ﬁölen'den
‹stanbul'a
“ﬁölen”
gibi
yat›r›m
ﬁölen, Gaziantep'te üretim yapan iki çikolata fabrikas›ndan
sonra, 2008 y›l› içinde ‹stanbul'da hizmete girecek yeni fabrikas› ile, kek, bisküvi ve kraker pazar›na da iddial› giriyor.

T

ürk g›da sektörün önde gelen çikolata üreticilerinden
ﬁölen, ‹stanbul Ritz Calton
Otel'de düzenlenen bas›n toplant›s›nda,
2008 y›l› içerisinde ‹stanbul'da faaliyete geçecek olan yeni fabrikas› ile, çikolatadan sonra kek, büsküvi ve krakerden oluﬂan unlu mamüller pazar›na da
girece¤ini aç›klad›.
Bas›n toplant›s›na, ﬁölen Yönetim
Kurulu Baﬂkan› ‹smail Çoban ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çoban ve
Elif Çoban'›n yan› s›ra Kurumsal ‹letiﬂim Müdürü Seval Dikkanat da konuﬂmac› olarak kat›ld›.
ﬁölen, Gaziantep'te çikolata üretimi yapt›¤› iki fabrikas›ndan sonra,

Rakamlarla ﬁölen

90 milyon YTL tutar›nda yat›r›m ile,
2008 y›l› içinde ‹stanbul'da hizmete
açaca¤› üçüncü fabrikas›nda, kek, bisküvi ve krakerden oluﬂan unlu mamüllerin üretimini yapacak.

ﬁölen'den 90 Milyon YTL'lik
yeni yat›r›m
70.000 m2 lik alan üzerinde konumlanan yeni fabrika için, 2008 y›l›
sonuna kadar yat›r›m miktar›n›n 90
Milyon YTL'ye ulaﬂaca¤›n› belirten ‹smail Çoban, “‹lk etapta günlük 120
ton üretim yap›lacak olan unlu mamüllerle birlikte, ﬁölen'in günlük toplam
üretim kapasitesinin 500 tona ç›kmas›n› hedefliyoruz” dedi.
ﬁölen'in 2007 y›l› sonunda 220
Milyon YTL olarak gerçekleﬂen cirosunun, 2008 y›l› sonunda, unlu mamüllerde hedeflenen 50 Milyon YTL'lik ciro ile birlikte, 330 Milyon YTL'ye
ulaﬂmas› öngörülüyor. Son teknoloji ile
donat›lan yeni fabrikada yaklaﬂ›k 300
kiﬂi istihdam edilecek.

• 2007 Y›l› Günlük Üretim Hacmi:
380 ton

“‹kraml›k çikolatada, pazar›n
ilk iki markas›ndan biriyiz”

• 2008 Y›l› Günlük Üretim Hacmi
Hedefi: 500 ton

‹kraml›k çikolata pazar›nda, sektörün ilk iki markas›ndan biri olduklar›n›
aç›klayan ﬁölen Yönetim Kurulu Baﬂkan› ‹smail Çoban, 2007 y›l› içerisinde
çocuk ürünleri kategorisi “OZMO” yu
da pazara sunduklar›n›, e¤lence ve çikolatay› birleﬂtirdikleri OZMO çeﬂitleri
ile pazarda önemli bir pay elde etmeye
baﬂlad›klar›n› belirtti. OZMO ile ﬁölen'in konumunun güçlendi¤ini söyleyen
Çoban, çikolatada büyümeyi sürdüreceklerinin alt›n› çizdi.

• 2007 Y›l› Çikolata Sektörü Cirosu:
220 Milyon YTL
• 2008 Y›l› Çikolata Sektörü Ciro
Hedefi: 280 Milyon YTL
• 2008 Y›l› Bisküvi, Kraker, Kek
Sektörü Ciro Hedefi: 50 Milyon YTL
• 2007 Y›l› ISO En Büyük 500 S.
Kuruluﬂu Listesi: 245. s›ra
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ﬁölen, bisküvi ve kraker üretiminin
%70'ini iç pazara, %30'unu d›ﬂ pazara, kek üretiminin ise %50'sini iç pazara, %50'sini de d›ﬂ pazara satacak.
Rusya'n›n da¤›lmas›, bizim ﬂans›m›z oldu.
ﬁu anda, 100'den fazla ülkeye çikolata sat›yoruz.
Ürünlerimiz Wall Mart'dan Loblaw'a, ED'den Leader Price'a kadar bir
çok büyük zincirde, ﬁölen markas› ile
sat›l›yor.

ﬁölen Çikolata'dan Sanat
Güneﬂi'ne vefa

ﬁölen Çikolata sanata ve sanatç›ya
destek projelerini hayata geçirmeye
baﬂlad› ve Sanat Güneﬂi Zeki Müren'i
unutmad›.
Çikolata pazar›na '‹lk Özel Tasar›m
Çikolatas›' slogan› ile üretti¤i yeni eﬂsiz ürünü “Tulipano”yu g›da sektörüne kazand›rd›. ﬁölen çikolata bu eﬂsiz
ürünü yine eﬂsiz bir hizmet ile piyasaya
sunuyor.
ﬁölen, Zeki Müren'in hiçbir yerde
yay›nlanmam›ﬂ radyo günleri kay›tlar›ndan oluﬂan özel albümünü, Tulipano
ile sanat severlere ulaﬂt›r›yor.
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...‘Bakkal›m’ hep varolacak

Ekmek ve ekmek çeﬂitleri
tebli¤inde de¤iﬂiklik

H

alk tipi ekmekte asgari
gramaj 300 gram olacak..
Ekme¤in asgari gramaj› 150'den
300'e ç›kar›l›rken, 50'ﬂer graml›k art›r›mlarla de¤iﬂik boylarda ekmekler piyasaya sunulacak.
Ekmek ve Ekmek Çeﬂitleri Tebli¤inde yap›lan de¤iﬂikli¤e göre, ekme¤in asgari a¤›rl›¤› 150 gramdan 300
grama ç›kar›ld›. Ekmekler 300 gramdan baﬂlayarak 50'ﬂer gram art›r›larak
piyasaya sunulacak. Tar›m ve Köyiﬂleri
Bakanl›¤›na ait Türk G›da Kodeksi
Tebli¤leri Resmi Gazete'de yay›mland›.
Ekmek ve Ekmek Çeﬂitleri Tebli¤inde
de¤iﬂiklik yapan tebli¤e göre, ekme¤in
asgari gramaj› 150'den 300'e ç›kar›l›rken, 50'ﬂer graml›k art›r›mlarla de¤iﬂik boylarda ekmekler piyasaya sunulacak.
Halk tipi ekmekte asgari 300 gram
ﬂart› getirilirken, tüketicinin korunmas› amac›yla, kepekli, yulafl›, m›s›rl› gibi ekmek çeﬂitlerine kat›lacak tah›llara
iliﬂkin alt ve üst limitler de getirildi.
Tebli¤ ile halen faaliyet gösteren ve
tebli¤ kapsam›nda ürünleri üreten ve

satan iﬂ yerlerine 3 ay uyum süresi verildi. Vakf›kebir/Trabzon ekme¤i de
tebli¤le ilk kez mevzuata girdi. Buna
göre Vakf›kebir/Trabzon ekme¤i en az
2 kg a¤›rl›¤›nda olacak.

Kurutulmuﬂ üzüm
ithalat›na gözetim

¤›'n›n Tebli¤ine göre, kurutulmuﬂ üzüm
ithalat›ndaki ton baﬂ›na CIF k›ymeti
(ithalatta mal›n bedeline sigorta ve taﬂ›ma giderlerinin de eklenmesiyle oluﬂan fiyat) 1600 dolar olacak.
Bir gümrük beyannamesi kapsam›nda, ilgili gümrük tarife pozisyonunda brüt 50 kilogram ya da daha az yap›lacak ithalat, CIF k›ymetine bak›lmaks›z›n gözetim uygulamas›ndan muaf tutulacak.

D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›, kurutulmuﬂ üzüm ithalat›nda, ileriye yönelik
olarak, ülke ayr›m› yap›lmaks›z›n gözetim uygulayacak.
Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›-

Çal›ﬂma izni
ve g›da sicili
iﬂlemlerinde
son durum

G

›da ve g›da ile temas
eden madde ve malzeme üreten iﬂyerlerine
Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›nca
düzenlenmekte olan Çal›ﬂma ‹zni
ve G›da Sicili Belgesi Dan›ﬂtay
‹dari Dava Daireleri Kurulunun alm›ﬂ oldu¤u yürütmeyi durdurma
karar› nedeni ile ilgili Belediyeler
taraf›ndan düzenlenmekteydi.
Bu konuda Dan›ﬂtay 8. Daire
Baﬂkanl›¤›n›n 11.12.2007 tarihli
red karar› üzerine Çal›ﬂma ‹zni ve
G›da Sicili iﬂlemleri tekrar Tar›m
ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan
yürütülmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
‹ﬂletmelere çal›ﬂma izni ve g›da
sicili verilmesi iﬂlemi "G›da ve G›da
ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten ‹ﬂ Yerlerinin Çal›ﬂma ‹zni ve G›da Sicili ve Üretim
‹zni ‹ﬂlemleri ile Sorumlu Yönetici
‹stihdam› Hakk›nda Yönetmelik"
hükümlerine göre Tar›m ‹l Müdürlükleri taraf›ndan yürütülecektir.
Bu nedenle iﬂletmeler çal›ﬂma
izni ve g›da sicili almak için aﬂa¤›daki belgeleri iki dosya halinde haz›rlayarak ‹l Müdürlü¤ünün incelemesine sunacakt›r.
a) Dilekçe,
b) Ba¤l› oldu¤u meslek kuruluﬂundan üyelik veya faaliyet belgesi,
c) ﬁirket ana sözleﬂmesinin yay›nland›¤› Ticaret Sicil Gazetesi veya
noter onayl› nüshas›,
d) ‹mza sirküleri sureti,
e) Gayris›hhî Müessese ruhsat› veya noter onayl› nüshas›,
f) Kapasite raporu,
g) Sorumlu yöneticinin noter onayl›
sözleﬂmesi, diploma örne¤i ve söz
konusu iﬂ yerinde sorumlu yönetici
olarak çal›ﬂt›¤›na dair meslek odas›ndan alaca¤› belge (meslek odas›
olmayanlardan istenmeyecektir).
‹nceleme tamamland›ktan sonra Yönetmeli¤in EK.1 listesinde
yer alan iﬂkollar› için ‹l Müdürlü¤ünce iﬂyerine çal›ﬂma izni ve g›da
sicili belgesi verilir.
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Markalar›m›z De¤erlerimiz

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

1900'lü y›llar›n baﬂ›nda
Denizli'de kendi halinde bir
helvac› dükkân›nda faaliyet
gösteren Hac› Emin Bey'e
kadar uzanan ve 101 y›ll›k
geçmiﬂiyle ülkemizin
markalar› ve de¤erleri
aras›nda hak etti¤i yeri alan
Koska'n›n üçüncü kuﬂak
patronlar›ndan Nevzat
Dindar'la Koska'y› konuﬂtuk!

Geleneksel lezzetimiz Koska
101 y›l› gururla geride b›rakt›

1

900' lu y›llarda müesseseyi dedesi Hac› Emin Bey’in kurdu¤unu söyleyen Nevzat Bey, babas› Halil ‹brahim Adil Dindar'›n da o
y›llarda ö¤rencili¤i dolay›s›yla hem okula gitti¤ini hem de dedesine yard›mc› oldu¤unu söyleyerek sözlerine ﬂöyle devam
ediyor.
“1918 y›l›nda Birinci Cihan Harbi
patl›yor ve babam askere gidiyor. Babam askerli¤inin hepsini Arap ülkelerinde yap›yor. Yani bu günkü Irak, Suriye
topraklar›nda. Hiçbir gün izin kullanmadan sekiz y›l çok mahrumiyet ﬂartlar›nda askerlik yap›yor. Bir ara dünyada
tatl›c›l›k ve ﬂekercili¤i ile çok meﬂhur
olan ﬁam'a geliyorlar. ﬁam'da yap›lan
tatl›c›l›k dünyan›n hiçbir yerinde yoktur.
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ﬁam'›n Baklavalar›, tatl›lar›, ﬂekerlemeleri çok meﬂhurdur. Babam astsubay oldu¤u için akﬂam beﬂten sonra izinli oluyor. D›ﬂar› ç›k›yor orda tatl›c›l›k yapan
yerleri dolaﬂ›yor. ﬁam'›n en güzel tatl›c›s›na gidiyor ve “Ben burada askerim.
Akﬂam beﬂten sonra d›ﬂar› ç›k›yorum.
Bu iﬂi de biliyor ve para da istemiyorum. Sizinle burada çal›ﬂmak istiyorum” diyor ve böylece
burada çal›ﬂmaya
baﬂ-

l›yor, çok güzel tatl› çeﬂitleri ve yap›m›n›
ö¤reniyor. Ne zamanki askerli¤i bitirip
terhis olup Türkiye'ye dönüyor, ‹stanbul'a gitmeye karar veriyor ve 1931 y›l›nda o¤ullar› ile birlikte ‹stanbul'a gelerek Beyaz›t ile Laleli aras›nda bulunan
Koska semtinde 'Helva Evi' ad› alt›nda bir tatl›c›
dükkan›
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...‘Bakkal›m’ hep varolacak
aç›yor. Dükkân›n nam› çok çabuk yay›l›r
‹stanbul'a. Öyle ki insanlar, “Koska'ya
tatl› almaya gidiyorum” diyerek Helva
Evi'nden söz ederler. ‹ﬂte halk›n verdi¤i
KOSKA ismi böylece do¤muﬂ olur.”

Koska'dan Avc›lara
Koska'da lezzetiyle semtin ad›n› alan
ürünlerin yap›ld›¤› bir küçük imalathanede baﬂlayan üretim, 1974'de Topkap›'da bir fabrikaya dönüﬂür. Topkap›'da
kurulan fabrikada helvan›n yan› s›ra lokum, reçel ve koz helva üretimine de
baﬂlan›r. 1983 y›l›nda Mümtaz ve Nevzat Dindar kardeﬂler Merter'de inﬂa edilen modern tesislere taﬂ›narak KOSKA
HELVACISI MERTER ad›yla faaliyetlerini sürdürme karar› al›rlar. Bu tesislerde ürün çeﬂidini ve kalitesini sürekli
artt›ran KOSKA, 1990 y›l›nda devreye
giren tamam›yla otomasyona dönük makinelerle tahin üretimini gerçekleﬂtirir.
Bu tesis Türkiye'de bir ilk olup; tahinin
en saf ve en hijyen ﬂekilde üretilmesini
sa¤layan tek sistemdir. KOSKA halen
üçüncü kuﬂa¤›n yönetiminde. 1998 y›l›
sonlar›nda taﬂ›nd›¤› Avc›lar Ambarl›
Kavﬂa¤›nda, onbir dönüm arazi üzerine
kurulu 22.000 m2 kapal› alana sahip
yeni tesislerinde üretimini sürdürmekte.
En son teknolojiyle tüm üretim makine ve donan›m› yenilenen KOSKA,
üretim kapasitesini ve ürün kalitesini
daha da art›rarak helva, tahin, pekmez,
reçel, lokum ve geleneksel Türk tatl›lar›
üretiminin yan› s›ra, kurdu¤u tam teﬂekküllü ve modern laboratuarda g›da mühendislerinin yo¤un emekleri sonucunda,
tamamen do¤al tatland›r›c›lar kullan›larak diabetik helva, lokum, badem ezmesi ve reçel üretimini gerçekleﬂtirmeyi baﬂarm›ﬂt›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n izni ile
üretimine geçilen bu diabetik ürünlerle,
KOSKA dünya ve Türk g›da sanayinde
bir ilk'e de imza atm›ﬂt›r.

‹lkemiz, kaliteli üretim için
kaliteli personel
Kuruluﬂundan bu yana kalite gelene¤inden ödün vermeyen 2000 y›l›nda ISO
9002 Kalite Belgesini, 2002 y›l›nda da
HACCP hijyen sertifikas›n›, 2003 y›l›nda da ISO 9000 kalite belgelerinin en
son versiyonu olan ISO 9001:2000 belgesini, Kosher Sertifikas›n› (hayvansal
ürün kullan›lmad›¤›na ve çok kapsaml›
hijyen üretim yap›ld›¤›na dair ‹srail ve
Amerika'dan al›nan Kalite Belgesi) ve
son olarak da ‹ngiltere Vejeteryan derne¤inden kalite sertifikas› almaya hak
kazanan KOSKA, kalite ve lezzetin yan›
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s›ra üretimin tüm aﬂamalar›nda hijyen
koﬂullar›n sa¤lanmas›n› en önemli unsurlardan biri olarak alg›lamaktad›r.
Fabrikan›n tüm bölümleri, çal›ﬂanlar ve
ürünleri NASA'n›n belirledi¤i hijyen
standard›na (HACCP) uygundur. 700'e
yak›n çal›ﬂan› bulunan KOSKA, kaliteli
üretimin kaliteli personelle sa¤land›¤›
gerçe¤inden hareketle personel seçiminde gösterdi¤i dikkati ve titizli¤i e¤itim
sürecinde de göstermekte; yo¤un bir e¤itimden geçen tüm elemanlar› profesyonel bir usta olana kadar ayn› titizlikle
yetiﬂtirilmektedir. Gösterdi¤i bu titizlikten ötürü firma; üst üste üç senedir
“Müﬂteri Memnuniyeti” ödülü ve son
olarak ta bu sene “Hijyenik üretim”
ödülüne lay›k görülmüﬂtür. Fabrikam›z›
ve üretimimizi isteyen herkesin görebilece¤i gibi; pek yak›nda internetten canl›
olarak da izletme imkan›na sahip olaca¤›z.

Dört k›tada 50’ye yak›n ülkeye ihracat
Güçlü bir pazarlama ve da¤›t›m a¤›na sahip olan KOSKA; Ankara, ‹zmir,
Bursa, Antalya, Samsun, Erzurum illerindeki Bölge müdürlükleri ve depolar›n›n yan› s›ra 150'ye yak›n bayisi ile tüm
Türkiye'yi kavrayan yayg›n bir bayi a¤›
oluﬂtururken; distribütörleri arac›l›¤›yla
da 700 araçl›k filosuyla tüm ülke genelinde geniﬂ bir da¤›t›m a¤› oluﬂturmuﬂtur. Tüm perakendeci sat›ﬂ kanallar› vas›tas›yla tüketicinin be¤enisine sunulan
KOSKA ürünleri geniﬂ bir kitleye ulaﬂmaktad›r. Türkiye'nin en büyük helva
üreticisi konumunda olan KOSKA iç sat›ﬂlar yan›nda dört k›tada 50'ye yak›n
ülkeye yapt›¤› ihracatlarla önemli bir ihracat hacmine de sahiptir. AB ülkeleri,
Amerika ve ‹ngiltere baﬂta olmak üzere
Rusya, ‹srail, Arap Ülkeleri, ‹sveç, Danimarka en yo¤un ihracat›n gerçekleﬂtirildi¤i ülkelerdir. KOSKA ürünleri, global bir marka olma hedefine yönelik olarak tan›t›m faaliyetlerinin yan› s›ra, d›ﬂ
ülkelerdeki bayiler yard›m›yla promosyon ve tatt›rma kampanyalar› yap›lmak suretiyle pazarlanmaktad›r.
Türk g›da piyasas›nda
güvenilir ve sayg›n bir yere sahip olan KOSKA, bilinirlik oran› en yüksek
markalar içinde yer almaktad›r. Bu konumunu sahip oldu¤u
vizyonla önümüzdeki y›llarda da ko-

ruyacak olan KOSKA, yurt d›ﬂ›nda da
aran›lan bir marka olmay› hedef olarak
seçmiﬂtir.

“

Koska, g›da
piyasas›ndaki güvenilir ve sayg›nl›¤›n›
her zaman koruyacak.
KOSKA HELVACISI bünyesinde;
Merter Helva San. ve Tic. A.ﬁ. ana ﬂirket olarak faaliyet gösterirken, Merter
Helvac›l›k Ma¤azalar A.ﬁ.,Koshel ﬁekerli Mamüller San. ve Tic. Ltd., Kospek G›da Elektronik Konf. San. ve Tic.
Ltd. ve Merter G›da Taﬂ›mac›l›k Depoculuk San. ve Tic. A.ﬁ. grup bünyesinde
ki tüm ﬂirketler, y›llard›r yüksek düzeyde vergi ödedi¤i için birçok madalya ve
takdir belgelerine sahiptir. Üretim firmam›z Türkiye'nin II. 500 sanayi ﬂirketleri aras›nda ön s›ralarda yer almaktad›r.

“Helvac›dede figürü olmayan Koska ürünleri bize ait
de¤ildir”
Firman›n tescilli markas›n›n
KOSKA oldu¤unu söyleyen Nevzat
Dindar; Benzerleri ile kar›ﬂt›r›lmamas› için KOSKA logosunun
üzerindeki HELVACIDEDE'ye
dikkat edilmesi gerekti¤ini söyleyerek “Üzerinde Helvac›dede
figürü olmayan Koska
ürünleri bize
ait de¤ildir”
dedi.

39

Fileye tak›lanlar

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Alpella’dan 3gen Gofret
Alpella bir ilke daha imza at›p gençleri ve 'hep genç kalanlar›' 3gen Gofret ile tan›ﬂt›r›yor.
Türkiye'nin en genç çikolata markas› Alpella, Alpella 3gen Gofret'i yaratt›.
Gençli¤ini doyas›ya yaﬂamak isteyen herkesin gofreti olacak Alpella
3gen Gofret, üçgen prizma ﬂeklindeki yenilikçi formunun avantaj›yla, di¤er çikolatal› gofretlerden
çok daha fazla çikolata bar›nd›r›yor.
Alpella 3gen Gofret'te “daha çok kat,
daha çok çikolata ve daha çok tat” var!
Çikolatal› 3gen Gofret'in yan›nda, farkl› çikolata
lezzetlerinden hoﬂlananlar için Beyaz Çikolatal› ve Bitter
Çikolatal›'s› da var…Bol çikolatal› bu gofretlerin tad›na
doyamayacaks›n›z…

Penguen'den
"Anne eli de¤miﬂ
gibi" reçel
Y›llard›r tüketiciye güven veren
Penguen, geleneksel Türk kahvalt›s›na önem verenler için çilek, viﬂne,
gül, kay›s›, bö¤ürtlen, ahududu, ﬂeftali, ayva, incir, portakal kabu¤u
çeﬂitleriyle raflardaki ürünlerini art›r›yor.

Kraker dünyas›nda
yepyeni bir ç›t›rt›

Ülker, yepyeni bir çubuk kraker yaratt›: Krispi. Her an elinizin alt›nda
bulundurup keyfini ç›kartaca¤›n›z Krispi, Susaml›-Peynirli çubuk krakeri ile
Türkiye'de bir ilki de gerçekleﬂtirdi.
Krispi'nin ilk olarak Sade, Baharat-

Çocuk yan›m
tatl› yan›m!

Penguen G›da, meyvelerin en tazelerini, en do¤allar›n› en güzellerini tek tek özenle seçiyor ve dal›ndan
kopar›ld›¤› anki kadar taze haliyle
modern tesislere getirilerek burada
iﬂleniyor ve el de¤meden kavanozlara dolduruldu¤undan enfes tatlar›,
yo¤unlu¤u ve k›vam› ile dal›ndan
kopar›ld›¤› tazeli¤ini koruyarak tüketicilere "t›pk› annelerimizin reçelleri tad›nda" katk›s›z, enfes ve sa¤l›kl› bir ürün haline getirilerek gönül rahatl›¤›yla sunuluyor.
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Dolcia, yo¤un lezzeti ve farkl› çeﬂitleriyle tüketiciyi ustas›n›n elinden yepyeni bir tatl› dünyas›na ça¤›r›yor.
Dolcia, hayat›n›zdaki yo¤unluk içerisinde
kendinize ay›rd›¤›z s›n›rl› zamanlarda, içinizdeki çocu¤u dinleyerek,

l›, Peynirli, Susaml› ve Susaml›-Peynirli çeﬂitleri raflarda yerini ald›. Krispi
Sade, daha tuzlu ve ince bir yap›ya sahip. Zengin baharat tad›yla Krispi baharatl›, özel peynir aromas› ile Krispi
peynirli, ç›t›r ve bol susaml› Krispi susaml› da Krispi'nin di¤er çeﬂitleri.
Krispi Susaml›-Peynirli ise Türkiye'de ilk defa susam ve peynir tatlar›n›
birleﬂtirerek, a¤›zda da¤›lan hamuruyla
yepyeni bir lezzet sunuyor.
keyif anlar›n›z› dolu dolu yaﬂayabilmeniz için size yepyeni beﬂ farkl› lezzet seçene¤i sunuyor. Çikolata Sevdas›, F›nd›k Bahçesi, Muz Sevdas› yan›nda, sevdi¤iniz Caramio ve Cafe Crown
lezzetleri de Dolcia'da.

Cips dünyas›n›n “yeni ç›t›r›”
Cipso yenilenen lezzeti ve ambalaj›yla raflarda... Ç›t›rl›¤› ve
aromas› artt›r›lan
Cipso'nun ambalaj› ise ürünlerin raf ömrü boyunca ta-

zeli¤ini ve aromas›n› en iyi ﬂekilde korumas›n› sa¤lamak için özel bir ambalaj
ve teknoloji kullan›larak yenilendi. T›rt›kl› ve ince kesimli Cipso'nun; Cipso
Parti Paketi, Cipso Ege Lezzeti, Cipso
Ketçap Keyfi, Cipso Baharat ve Cipso
T›rt›kl› Sade çeﬂitleri bulunuyor.
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Lipton Berrak Yeﬂil ile
ar›n›n
Tad›ndan ambalaj›na kadar tamamen yenilenen “Lipton Berrak Yeﬂil”,
do¤al olarak içerdi¤i antioksidanlar›n
iyili¤ini ve suyun ar›nd›r›c› etkisini biraraya getiriyor ve bu sayede ﬂehir hayat›n›n üzerinizdeki olumsuz etkilerini
azaltmaya yard›mc› oluyor.
Lipton, ABD ve Avrupal›lar'›n hayat›nda ﬂimdiden vazgeçilmezler aras›nda
yer alan yeﬂil çay› yeniden yorumlayarak 4 yeni “Berrak Yeﬂil” lezzetiyle
sa¤l›kl› ve huzurlu bir yaﬂama 'giriﬂ bileti'nizi haz›rlad›.
“Lipton Berrak Yeﬂil” ailesinin en
yeni üyesi Limonlu Yeﬂil Çay, limon ve
yeﬂil çay lezzetinin eﬂsiz birleﬂimi ile
ferah lezzet sunuyor. Sade Yeﬂil Çay,
yeﬂil çay›n do¤al lezzetinin keyfini ç›-

karmak isteyenlerin klasi¤i olmaya
aday.
Yaseminli Yeﬂil Çay, yasemin çiçe¤inin mis gibi kokusunun tad›n› hissetmek ve ﬂehir hayat›n›n stresini geride
b›rakmak isteyenlerin tercihi olmaya
haz›rlan›rken, Naneli Yeﬂil Çay, yeﬂil
çay›n sa¤l›kl› yudumlar›n› ferah bir ﬂekilde tatmak isteyenler için birebir.
Lipton Berrak Yeﬂil'in yeni lezzetleri sayesinde yeﬂil çay içmek art›k çok
daha keyifli...

Koska’dan Organik Üzüm Pekmezi
Koska taraf›ndan piyasaya sürülen
Organik Üzüm Pekmezi büyük ilgi görüyor. Çocuklar›n›n beslenme
kalitelerine önem veren anne
babalar için üretilen Organik
Üzüm Pekmezi Koska güvencesiyle sofralar›n›zda.
''Koska Organik Üzüm
Pekmezi' çocuklar›n sa¤l›¤›na zararl› olabilecek katk›
ve koruyucu maddeler içer-

miyor. Organik tar›m›n uluslararas›
standartlar›na göre yetiﬂtirilen üzümlerden yap›lan 'Organik Üzüm Pekmezi' tamamen do¤al ve güvenli
ortamda üretiliyor.
Koska'n›n 100 y›ll›k güveni
ve garantisiyle sunulan Organik Üzüm Pekmezi annelerin
gönül rahatl›¤›yla çocuklar›na yedirebilece¤i dört mevsim
besini.

Kurabiye dünyas›nda
bir yenilik;
Han›meller Burma
Anne eli de¤miﬂ gibi lezzetli Han›meller, Burma markas›yla badem ezmeli ve f›nd›k dolgulu yepyeni iki çeﬂidi
ile be¤eniye sunuldu.
Lezzeti, tazeli¤i ve zengin malzemesi ile annelerimizin yapt›¤› kurabiyeleri hat›rlatan Han›meller'in yeni çeﬂidi Burma, yumuﬂac›k özel
hamuru ve
burgu ﬂekli ile
Türkiye'de bir
ilk.
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Hokus
pokus…
‹ﬂte
karpuzlu
sak›z!

Dubix Sihir Mix, çocuklar›n
keﬂfetme heyecan›n› yaﬂamas›
için e¤lenceli ve yeni bir sak›z
sunuyor. Ayn› kutuda bulunan
farkl› lezzetteki iki sak›z ayn›
anda çi¤nendi¤inde yepyeni ve
farkl› bir tat ortaya ç›k›yor…
Baycan taraf›ndan üretilen
Dubix Sihir Mix, bir kutuda iki
farkl› sak›z tatma f›rsat› veriyor.
Üstelik bu ayr› sak›zlar
birleﬂti¤inde ortaya bambaﬂka
üçüncü bir lezzet ç›k›yor.
Dubix Sihir Mix'in kutusunun
ortas›na yerleﬂtirilen seperatör
sayesinde Çilek ve Kavun Aromal›
sak›zlar ile Limon ve Tarç›n
Aromal› sak›zlar birbirine
kar›ﬂm›yor. Kutu her iki yandan
da aç›l›yor. Sak›zlar, özel formülleri sayesinde Çilek ve Kavun tatlar› kar›ﬂt›¤›nda Karpuz, Tarç›nl›
ve Limonlu tatlar› kar›ﬂt›¤›nda
ise Kola lezzeti ortaya ç›k›yor.
Dubix Sihir Mix Çilek-Kavun
Aromal› ﬁekerli Draje Sak›z ile
Dubix Sihir Mix Limon-Tarç›n
Aromal› ﬁekerli Draje Sak›z bu
yaz›n favorisi olacak.

‹çmezsen o gün,
görürsün bütün gün!
Taptaze meyvelerin lezzeti, sa¤l›kl›
ve hijyenik koﬂullarda Ülker güvencesinde sunuluyor. %100 Elma suyu,
%100 Kan Portakal› ve Nar Suyu,
%100 Portakal Suyu'yla do¤al lezzet
art›k Ülker ‹çim kutular›nda.

41

Analiz

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Yönetim Kurulu Baﬂkan› Metin Yurdagül:

MÜMSAD ‘Margarin’deki
önyarg›lar› düzeltecek
Sektörün geliﬂmesi ve tüketicinin bilinçlendirilmesi için kurulan Mutfak Ürünleri ve Margarin
Sanayicileri Derne¤i (MÜMSAD), bugünlerde bas›n ve televizyon kanallar›nda margarine karﬂ›
bilinen ön yarg›lar› ortadan kald›rmak üzere yürüttü¤ü kampanyalarla ile gündemde.

T

ürkiye'nin önde gelen margarin ve g›da üreticilerinin kurdu¤u derne¤in Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›'n›, Ülker Holding'in ‹cra
Kurulu Üyesi ve G›da Grubu Baﬂkan›
Metin Yurdagül yap›yor. Sektörün duayeni kabul edilen Yurdagül ile MÜMSAD'›n faaliyetleri üzerine konuﬂtuk.

“

Derne¤imiz

üreticilerin dünya standartlar›nda üretim yapmas› için bir yandan
gayret gösterirken; bir

K›saca sizi tan›yabilir miyiz?
Çal›ﬂma hayat›n›n 41 y›ll›k bölümünü margarine adam›ﬂ bir Kimya Yüksek
Mühendisi'yim. 25 y›l Henkel Turya¤'da
çal›ﬂt›ktan sonra 1992'de Ülker Grubu'na kat›larak Ya¤ ve Margarin fabrikalar›n›n kurulmas›nda görev üstlendim.
Besler ﬂirketinde Genel Müdürlük ve
daha sonra G›da Grubu Baﬂkanl›¤› yapt›m. Halen Ülker Grup Sözcüsü ve ‹stiﬂare Konseyi Üyesi olarak Ülker grubunda çal›ﬂmaya devam ediyorum. 2007 Haziran ay›ndan beri de MÜMSAD'›n
baﬂkanl›¤›n› yürütüyorum.

yandan da tüketicilerimizin sa¤l›kl› beslen-

MÜMSAD ne zaman ve kimler taraf›ndan kuruldu?

Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derne¤i (MÜMSAD), çeﬂitli g›da
sektörlerinin önde gelen sanayicileri olan
Unilever ve Ülker gruplar› ile G›dasa taraf›ndan, g›da sektöründe görülen önemli bir boﬂlu¤u doldurmak üzere 2004 y›l›nda kurulmuﬂtur.
MÜMSAD'›n amac› nedir? Neden kuruldu?
MÜMSAD 13 firmay› temsil eden
32 üyeye sahiptir. MÜMSAD çat›s› alt›nda margarin sanayini Besler (Ülker),
Unilever, G›dasa, Turya¤ ve Küçükbay;
mutfak ürünleri sanayini Besan (Unilever), Nestle, Örgen (Ülker), Dr. Oetker;
bitkisel çay sanayini Arifo¤lu, Do¤a,
Do¤adan, Martin Bauer temsil
etmektedir.
Mutfak ürünleri, çaylar
ve margarin sektörünün
temsilcileri olan sanayicileri ve hammadde
üreticilerini bir çat› alt›nda toplayarak, sektörün geliﬂmesi için
tüm gayretlerin organize olmas›n› sa¤lamak,
üreticilerin

mesi için tüm güçlerini
seferber ediyor.
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ve tüketicilerin bilinçlendirilmesine yard›mc› olmay› amaçlamaktad›r. Mutfak
ürünleri ve margarinler için gerekli
standart ve kodekslerin haz›rlanmas›na
ve uygulanmas›na yard›mc› olarak güvenilir ve sa¤l›kl› ürünleri tüketicilerin tercihine sunmak temel amaçlar›ndan bir
di¤eridir.
Hedef kitle kimlerdir? Hedef kitle için
yat›r›mlar›n›z ve ﬂu an uygulamalar›n›z
nelerdir?
Derne¤imizin hedef kitlesi hem üreticiler hem de tüketicilerdir. Derne¤imiz
üreticilerin dünya standartlar›nda üretim yapmas› için bir yandan gayret gösterirken; bir yandan da tüketicilerimizin
sa¤l›kl› beslenmesi için tüm güçlerini seferber ediyor. Örne¤in; margarin için diyoruz ki sa¤l›kl› ve dengeli beslenmenin
koﬂullar›ndan bir tanesi do¤ru miktarda
ve çeﬂitlilikte ya¤ al›m›d›r. Margarin
bitkisel kaynakl› oldu¤u için hem o çeﬂitlili¤i sa¤lamas› hem de içerdi¤i vitaminler anlam›nda sa¤l›kl› bir ya¤ tercihi.
MÜMSAD'›n ileriye dönük projeleri nelerdir?
MÜMSAD olarak temel amaçlar›m›z olan üretici ve tüketicilerin bilinçlendirilmesine yard›mc› olmak, mutfak
ürünleri ve margarinler için gerekli kodekslerin haz›rlanmas›na ve uygulanmas›na yard›mc› olmak ve sektörün geliﬂmesi için tüm gayretlerin organize olmas›n› sa¤lamaya dönük olarak çal›ﬂmalar›m›z› tüm h›zla sürdürüyor olaca¤›z. ﬁu anda bildi¤iniz üzere sektör ad›na çok önemli bir kampanya olan 7 gerçek kampanyas›n› sürdürüyoruz. Bu
önemli bilinçlendirme kampanyas› bu y›l
boyunca sürüyor olacak. ‹leride ise
amaçlar›m›za uygun projeler ile çal›ﬂmalar›m›z› sürdürüyor olaca¤›z.
Margarin yap›m›nda kullan›lan "Trans
ya¤" da AB standard› var m›d›r?
Margarinde trans ya¤ konusu çok
gerilerde kald›. Ayçiçe¤i, soya, palm
gibi bitkilerden elde edilen ya¤lar›n yap›sal de¤iﬂikli¤e u¤ramas›
sonucu ortaya ç›kan ya¤ asitlerine trans ya¤ asidi, bunlar›
içeren ya¤lara da trans ya¤
denir. Bu de¤iﬂiklik
yüksek s›cakl›k,
yüksek bas›nç ve
enzimler vas›tas›yla oluﬂur. Yeni
teknoloji, bu durumlardan etkilenmedi¤inden
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“trans” form oluﬂmaz. Eskiden uygulanan k›smi hidrojenasyon iﬂlemlerinde
düﬂük olmakla birlikte bir miktar trans
ya¤ oluﬂmaktayd›, ancak 1999 y›l›ndan
itibaren Türkiye'deki büyük margarin
üreticileri, dünyadaki en geliﬂmiﬂ modifikasyon teknolojilerini uygulamaya
baﬂlad› ve üretilen margarinlerde
trans ya¤ oran› %1'in alt›na indirildi.
Bu oran›n alt›nda trans
ya¤ içeren besinler etiketleme
tebli¤ine göre “trans ya¤ içermez” olarak kabul edilir.
MÜMSAD üyesi kuruluﬂlar›n
üretti¤i margarinler trans ya¤ içermez ve ambalajlar›nda “trans ya¤ yoktur” etiketini taﬂ›r.
Avrupa'da ise tek bir standart olmay›p, baz› ülkelerde %1 baz› ülkelerde ise
%2 oran› kabul edilmektedir. Derne¤imize üye ﬂirketlerin üretti¤i margarinlerde trans ya¤ oran› Avrupa'dan daha
düﬂük düzeyde, yani %1'in alt›ndad›r.
MÜMSAD olarak kamuoyunda margarine karﬂ› önyarg›lar› k›rmak ad›na
yapt›¤›n›z kampanya hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
Dernek olarak faaliyetlerimiz aras›nda özellikle dikkat etti¤imiz bir konu
üreticilerin ve tüketicilerin bilinçlenmesini sa¤lamak. Bildi¤iniz üzere toplum,
her türlü bilgiden do¤rudan etkileniyor,
dünyada 139 y›ld›r tüketilen margarin
de “do¤ru zannedilen yanl›ﬂlardan” en
çok etkilenen g›da maddelerinden bir tanesi. Bu önyarg› ve yanl›ﬂ inan›ﬂlar art›k
ﬂehir efsanesi noktas›na gelmiﬂ bulun-

maktad›r. MÜMSAD olarak margarin
hakk›nda son dönemde oluﬂmuﬂ yanl›ﬂlar› düzeltecek ve önyarg›lar› do¤rulara
dönüﬂtürecek bir bilinçlendirme kampanyas› haz›rlad›k. Kampanyam›z›n temelini, margarin hakk›nda bilinmeyen 7
bilimsel gerçek oluﬂturuyor.
Kampanyam›z içerisinde; medya bilgilendirme toplant›lar› düzenliyoruz, TV
reklamlar›m›z ve bas›n ilanlar›m›z ile
tüketicilerimize ulaﬂ›yoruz. Bir yandan
ise internet gibi önemli bir iletiﬂim arac›n› kullanmak amac›yla tüketicilerin
margarin ve 7 gerçek hakk›nda detayl›
aç›klamalar› bulabilece¤i www.7gercek.com sitesini hayata geçirdik. Bir di¤er önemli husus ise medikal çevreler ile
yüzyüze gelerek gerçekleﬂtirdi¤imiz bilgilendirme toplant›lar›. Amac›m›z toplumun her kesimine margarin hakk›ndaki
bilimsel verilere dayanan bu gerçekleri
en do¤ru ﬂekilde anlatmak.
Bilim çevrelerinden uzman isimler
ve sayg›n beslenme uzmanlar›n›n da
kampanyam›za desteklerini ald›k. Türkiye'de beslenme konusunda duayen bir
isim olan Prof. Dr. Ayﬂe Baysal, Beslenme Uzman›&Diyetisyen Taylan Kümeli
ve Beslenme Uzman›&Diyetisyen Selahattin Dönmez kampanyam›za
destek vererek 7 bilimsel
gerçe¤i topluma ulaﬂt›r›yorlar.

‹ﬂte Margarin
hakk›nda
7 bilimsel gerçek
Margarin tamamen
bitkisel ya¤lardan
üretilir

Margarin kolesterol
içermez

Margarin trans ya¤
içermez

Margarin beslenme
çeﬂitlili¤ine katk› sa¤lar

Margarin Omega 3 ve
Omega 6 ya¤lar› içerir

Margarin iyi bir enerji
kayna¤›d›r

Margarinde A ve D
vitaminleri bulunur
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Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Türkiye G›da ve ‹çecek Federasyonu (TGDF) taraf›ndan bu
y›l ikincisi haz›rlanan G›da ve
‹çecek Sanayi Envanteri 2007
çal›ﬂmas›, 11 Mart 2008 Sal›
günü ‹stanbul Hyatt Regency
Oteli'nde bas›n toplant›s› ile
kamuoyuna aç›kland›.

2007 G›da Envanteri
yay›nland›
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G

›da ve ‹çecek Sanayi Envanteri 2007'nin bas›n
toplant›s›nda bir konuﬂma
yapan TGDF Baﬂkan› ﬁemsi Kopuz;
kendi alan›nda ilk ve tek çal›ﬂma olan
Envanterin haz›rlanmas›ndaki amac;
"G›da ve içecek sanayimizin günümüzün rekabetçi koﬂullar›nda, gelece¤e
dönük h›zl› ve do¤ru kararlar alabilmesindeki en temel koﬂullardan biri;
güvenilir bilgi ve veri kaynaklar›d›r.
Gerek Sanayicimizin, gerek akademisyenlerimizin gerekse de karar al›c›lar›n›n bugün en temel sorunu "do¤ru ve
güvenilir" verilere ulaﬂamamakt›r. Haz›rlad›¤›m›z envanter bu alandaki boﬂlu¤u dolduracak ve sektörün karar alma mekanizmalar› için kaynak teﬂkil
edecektir" sözleriyle aç›klad›.
Türkiye G›da ve ‹çecek Federasyonu'nun; 23 ayr› sektörel derne¤in bir
araya gelerek kurdu¤u g›da sektörünün
en büyük sivil toplum kuruluﬂu oldu¤unu ve Federasyona üye dernekler ve bu
derneklere üye ﬂirketlerin ülkemizin g›da ve içecek üretiminin, ihracat›n›n, ithalat›n›n ve istihdam›n›n %98'ni karﬂ›lad›¤›na dikkat çeken Kopuz; "Federasyonumuz ve üye ﬂirketlerimizin en temel önceli¤i tabii ki g›da güvenli¤idir .
Halk sa¤l›¤› aç›s›ndan G›da Güvenli¤i
ve Hijyen g›da sektörünü tüm di¤er
sektörlerden ay›ran en temel unsurdur.
Zira g›da sektörünün halk sa¤l›¤›n›n
korunmas› ve iyileﬂtirilmesi aç›s›ndan
da büyük sorumlulu¤u bulunmaktad›r."
dedi.
Son y›llarda Türk g›da sektörü büyük bir dönüﬂüm ve geliﬂim sürecinin
içine girdi. Özellikle geleneksel üretimden teknolojik üretime geçiﬂin h›zlanmas› bu dönüﬂümü ve geliﬂimi h›zland›ran en temel unsur oldu. Türk G›da
sektörünün sadece ülkemizde de¤il global pazarlarda da daha etkin ve rekabetçi bir yap›ya kavuﬂmas› da bu ilerlemenin en temel itici güçlerinden biri
oldu.

“

Envanter,
sektöre güvenilir ve
yol gösterici veri taban›
sunuyor
"Türk g›da sektörünün güvenilir ve
yol gösterici veri taban›na oturtulmas›
TGDF'nin oldu¤u kadar tüm paydaﬂla-
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r›n en temel önceli¤i olmal›d›r" diyen
Baﬂkan; "G›da sanayi yap›s› itibariyle
son derece karmaﬂ›k olup; tarladan
sofraya uzanan büyük bir zincirin en
önemli halkas›d›r. Toprakta baﬂlayan
her türlü sorun tüketicinin sofras›na
kadar gelmektedir. Bu ister kalitesiz
hammaddeden kaynaklans›n isterse de
fiyat istikrars›zl›klar›ndan kaynaklans›n neticede bu büyük bedel yine tüketiciye yans›maktad›r.

TGDF Baﬂkan›
ﬁemsi Kopuz

“

Son 10 y›lda g›da
ihracat›m›z %110,2
oran›nda artt›, ithalat›m›z
ise azald›
G›da sektörüne iliﬂkin güncel verilere de de¤inen TGDF Baﬂkan› Kopuz;
sektördeki geliﬂimin kendisini gösterdi¤i en belirgin alan›n ihracat oldu¤una
dikkat çekti. Son 10 y›lda g›da ve içecek sanayi ürünleri ihracat›n›n %
110,2 oran›nda art›ﬂ gösterdi¤ini söyleyen Kopuz; ayn› dönemde ithalatta
da bir gerileme yaﬂand›¤›n› belirtti.
2007 sonu itibariyle g›da ihracat›n›n genel ihracattan ald›¤› pay›n›n artt›¤›n›, yine bir önceki y›la göre g›da
ürünleri ihracat›nda %18,9 oran›nda
yaﬂanan art›ﬂla ihracatta 10,5 milyar

dolar› aﬂt›klar›n› ifade eden Kopuz;
sektör olarak, çok de¤il birkaç y›l içinde 20 milyar dolar ihracat› yakalayacaklar›na inand›klar›n› söyledi.

“

G›da sektörünün
önünü açacak düzenlemeler biran önce hayata geçirilmeli
Kopuz konuﬂmas›na ﬂöyle devam
etti: "K›sa baﬂl›klar halinde, güncel verilerle g›da sektörümüzün geldi¤i noktay› rakamlarla aç›klamaya çal›ﬂt›m.
G›da ve ‹çecek sanayimizin hala yaﬂamakta oldu¤u; yeni g›da yasas› çal›ﬂmas›n›n henüz sonuçlanmamas›, tar›msanayi entegrasyonunda yaﬂanan eksiklikler, kay›t d›ﬂ›n›n do¤urdu¤u g›da güvenli¤i ve denetimi gibi sorunlara ra¤men, istikrarl› bir yükseliﬂ trendi içine
girdi¤i, dünya piyasalar›nda rekabetçi
bir yap›ya kavuﬂmas› sayesinde ise sürekli artan bir ihracat potansiyeline
kavuﬂtu¤u görülmektedir. Bu yükseliﬂin ve dönüﬂümün devam›, ülkemiz için
en önemli konulardan biridir. Bu nedenle sektörümüzün önünü açacak,
özelleﬂtirmeden yeni g›da yasas› ve AB
mevzuat›na uyuma kadar birçok yasal
düzenlemenin bir an önce gerçekleﬂtirilmesini talep ediyoruz".

“

Küresel ›s›nman›n
etkileri devam edecek
Konuﬂmas›n›n ard›ndan gazetecilerin sorular›n› da yan›tlayan Kopuz,
enflasyonda g›da ve içecek fiyatlar›n›n
getirdi¤i çok ciddi art›ﬂ oldu¤unu,
2008'de de ciddi tehditler beklendi¤ini
söyledi. Türkiye'de su kaynaklar›n›n iyi
kullan›lmas›, toprak reformunun yap›lmas› gerekti¤ini ifade eden Kopuz,
''Türkiye'de ve dünyada g›da fiyatlar›ndaki art›ﬂ›n 2008 ve 2009'da devem
edece¤ine inan›yorum. Küresel ›s›nma
tehdidi hala devam ediyor. Tüm dünyada ve Türkiye'de bu s›k›nt› devam edecek. Tar›mda dayan›kl› kalemlerimizi
seçip ona göre planlama yapmal›y›z''
dedi.
Gazetecilerin bu¤day fiyatlar›ndaki
art›ﬂla ilgili olarak sordu¤u bir soruya
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ise Baﬂkan Kopuz, ''Bu fiyat art›ﬂ›n›n
ekmek fiyatlar›na bu denli yans›mamas› laz›m. Yüzde 80 bu¤day›n fiyat›n›n
artt›¤› bir dönemde de fiyat ayarlamas›
yap›labilir'' ﬂeklinde cevap verdi.

"‹ﬂletme say›s› %4,5
oran›nda artt›"
AB ve Türk G›da sektörlerinin en
önemli ortak paydas›, sektörde faaliyet
gösteren iﬂletmelerin %95'ten fazla bir
oranla Küçük ve Orta Ölçekli ‹ﬂletmelerden (KOB‹) oluﬂmas› oldu¤unu vurgulayan TGDF Kurumsal ‹liﬂkiler Direktörü ‹lknur Menlik, Türk g›da sektöründe iﬂletme say›s›n›n bir önceki y›la göre %4,5 art›ﬂla 23.276'ya ulaﬂt›¤›n› belirtti.
G›da ve ‹çecek Sanayimizde son
y›llarda kapasite kullan›m oran›n›n geriledi¤ini, oluﬂan at›l kapasitenin en
büyük sebebinin ise iç pazardaki talepte yaﬂanan daralma oldu¤unu vurgulayan ‹lknur Menlik, sanayicinin bunu
aﬂmak için ihracata yöneldi¤ine ve
2007 g›da ihracat›n›n bir önceki y›la
göre %18,9 oran›nda art›ﬂ gösterdi¤ine de dikkat çekti.

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

‹ﬂte ana baﬂl›klar› ile
G›da Envanteri 2007
 G›da ve ‹çecek ürünlerinin dünya ihracat›, 2000-2006 döneminde %80 yükselme kaydederek 320 Milyar USD'a ulaﬂm›ﬂt›r.
 AB'ye üye 27 ülkenin verilerine göre, G›da ve içecek sanayinin 2006 y›l› iﬂ hacmi, 2005 y›l›na göre %2,5 artarak 870 Milyar
Euro olarak gerçekleﬂmiﬂtir. AB'de g›da perakende pazar›n›n 2010
y›l›nda, yaklaﬂ›k 1.210 Milyar Dolara ulaﬂaca¤› tahmin edilmektedir.
 TOBB'nin sanayi veri taban›na göre Türkiye'de, g›da ve içecek sanayinde faaliyet gösteren iﬂletmelerin say›s› Ocak-2008'de,
2007-Ocak ay›na göre % 4.5 artarak 23.276 olmuﬂtur.
 Ocak 2007 'de yaklaﬂ›k olarak 148 Milyon ton olan g›da sanayi toplam üretim kapasitesi, Ocak 2008'de %14.6 azalarak 127
Milyon tona gerilemiﬂtir. En fazla üretim kapasitesine sahip olan
sektör, 40.6 Milyon ton ile Un ve Unlu Mamuller sektörüdür
 Ocak-2007'de 11.3 milyar litre olan içecek sanayi üretim kapasitesi, Ocak 2008'de, yaklaﬂ›k olarak 2 milyar litre artarak 13.3
milyar litreye yükselmiﬂtir. En fazla üretim kapasitesine sahip sektör, 6.4 milyar litre ile maden sular› sektörüdür.
 Ocak-2007'de yaklaﬂ›k 881 Bin kiﬂinin istihdam edildi¤i sektörde, Ocak -2008 itibariyle istihdam edilen kiﬂi say›s› yaklaﬂ›k olarak 639 Bin kiﬂidir. Sektörde %27.5'lik bir istihdam kayb› söz konusudur.
 37 Ülkeyi kapsayan ve AB üyesi 27 ülkenin ortalamas› 100
olacak ﬂekilde hesaplanan 2006 y›l› g›da ve alkolsüz içecekler grubu
sat›nalma gücü paritesine göre, 37 ülke içerisinde fiyat düzeyinin en
yüksek oldu¤u ülke ‹zlanda'd›r.
 Türkiye; sadece g›da grubunda AB'den %18 daha ucuz, sadece alkolsüz içecekler grubunda AB'den %1 daha pahal›, g›da ve alkolsüz içecekler grubunda %16 daha ucuz, alkollü içecekler grubunda %76 daha pahal› ve incelenen 37 ülke aras›nda 22. s›radad›r.
 TÜ‹K taraf›ndan yap›lan hane halk› tüketim harcamalar›
araﬂt›rmas› 2006 sonuçlar›na göre, g›da ve alkolsüz içeceklerin harcamalar içerisindeki pay› %24.8'dir. Harcamalar›n parasal karﬂ›l›¤›
ise 304 YTL olarak hesaplanm›ﬂt›r.
 2005 y›l› verilerine göre, g›da ve içecek ürünlerine yap›lan
Ar-Ge harcamalar›, 29.423 bin YTL olarak hesaplanm›ﬂt›r.
 G›da ve içecek sanayi kapasite kullan›m oranlar› 2006 y›l›nda %71.21, 2007 y›l›nda ise %72.91 olmuﬂtur.
 2002-2007 y›llar› aras›nda verilen yat›r›m teﬂvik belgesi tutarlar›n›n da¤›l›m› incelendi¤inde, G›da ve ‹çecek Sanayi'ne verilen
yat›r›m teﬂvik belgeleri tutarlar›n›n, dönem baﬂ›ndaki 445 milyon
YTL'den %130.3 artarak 2007 y›l› sonunda 1.025 milyon YTL'ye
yükseldi¤i görülmektedir.
 1996-2007 y›llar› aras›nda G›da ve ‹çecek Sanayi ihracat›
%110.2 artarak 5,2 milyar dolara yükselirken; ayn› dönemde Türkiye toplam ihracat› %361.4 ve ‹malat Sanayi ihracat› da %391.9
oran›nda artm›ﬂt›r
 2006 y›l›nda %16.0 oran›nda art›ﬂ gösteren G›da ve ‹çecek
Sanayi ithalat›, 2007 y›l›nda ise art›ﬂ h›z› yavaﬂlayarak %8.5 olarak
gerçekleﬂmiﬂtir.
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Makarna sektöründe
ihracat rekoru
Dünya genelinde yaﬂanan kurakl›k nedeniyle makarnal›k
durum bu¤day› üretiminin düﬂüﬂü Türk makarna üreticilerine yarad›.

T

ürkiye'de durum bu¤day› konusunda s›k›nt› yaﬂamayan
üreticiler fiyatta da AB ülkelerine fark at›nca makarna ihracat›nda rekor rakamlara ulaﬂt›lar. 2007'de
108 milyon dolarl›k ihracat yapan sektörün 2008 hedefi 200 bin ton.
Y›ll›k 1 milyar dolarl›k büyüklü¤e
ulaﬂan makarna sektörü ihracatta da
ata¤a kalkt›. Makarnan›n hammaddesi
olan durum bu¤day›nda kurakl›k nedeniyle düﬂen rekolte Türk makarna ihracatç›lar›n› makarna üretiminde öncü
‹talya, Amerika ve Breziya'ya göre
avantajl› konuma getirdi.. 2007 y›l›nda
Türkiye'nin makarna ihracat› bir önceki
y›la göre 193 bin tondan 177 bin tona
gerilemesine karﬂ›n ihracattan elde edilen gelir 81 milyon dolardan 108 milyon dolara yükseldi. Sektör temsilcileri
fiyatta yaﬂanan bu avantajda dünya genelinde bu¤day stoklar›n›n azalmas› ve
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bu¤day›n baﬂta AB olmak üzere bir çok
ülkede biyoyak›t üretiminde kullan›lmas›n›n etkili oldu¤unu görüﬂünde.
Dünya durum bu¤day› üretiminin yüzde
20'si Türkiye'nin de içinde bulundu¤u
yak›n do¤u Asya ülkeleri taraf›ndan
gerçekleﬂtiriliyor.
2008 ihracat hedefi 200 bin ton
Türkiye'nin y›ll›k durum bu¤day›
üretiminin 3 milyon ton civar›nda oldu¤unu geçti¤imiz y›l ise kurakl›k nedeniyle üretimin 2.7 milyon tona geriledi¤ini kaydeden Türkiye Makarna Sanayicileri Derne¤i Baﬂkan› (TMSD) Murat Bozkurt, buna karﬂ›n üretimi karﬂ›layacak kadar bu¤day sa¤land›¤›n› söyledi. Avrupa'da ise durum bu¤day› üretiminde yaﬂanan düﬂüﬂün yan› s›ra üretilen bu¤day›n biyoyak›t üretiminde
kullan›lmas›yla fiyatlar›n zirve noktas›na ç›kt›¤›n› hat›rlatan Bozkurt ﬂunlar›
kaydetti:

“

2008 ihracat
hedefi 200 bin ton
"ﬁuanda Avrupa'da durum bu¤day›n›n tonu yerinde 800-850 dolar civar›nda. Türkiye'de ise 625 dolar. Bu fiyat avantaj› ihracatta önümüzü açt›.

2008'de 200 bin tonun üzerinde ihracat yapmay› hedefliyoruz.
Türkiye'nin son 5 y›lda en fazla ihracat yapt›¤› ülkeler aras›nda Birleﬂik
Arap Emirlikleri, Irak, Cibuti, ‹srail ve
Togo yer al›yor.

“

‹ç tüketim 6 kg'ye
yükseldi
Türkiye'deki makarna tüketim verilerinin dünya rakamlar›n›n çok alt›nda
kald›¤›n› ve dünyada kiﬂi baﬂ›na y›ll›k
en yüksek makarna tüketiminin 28 kilogram ile ‹talya'da oldu¤unu kaydeden
TMSD Baﬂkan› Bozkurt, "Türkiye ise
tüketimde henüz dünya ortalamas›n›n
çok alt›nda. Ancak 2008 y›l›na gelindi¤inde art›k 6 kg'› telaffuz edebiliyoruz.
Bu da bizim için sevindirici bir geliﬂme" diye konuﬂtu.
Makarna sektöründe 1 milyon 100
bin ton kurulu kapasite olmas›na karﬂ›n, ihracat da dahil, 550 bin tonluk
kapasitenin faaliyette oldu¤unu söyleyen Bozkurt, "Sektörde toplam 28 firma var ama bunlar›n 22'si faal. Bu durumun temel nedeni kapasite fazlal›¤›.
Tüketimin artmas› sanayici için çok
önemli" dedi.
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Hipermarketler Yasa Tasar›s› üzerinde tart›ﬂmalar sürüyor

Gücü yeten de¤iﬂtiriyor
Türkiye'nin gündemine 2005 y›l›nda giren ve yaratt›¤› tart›ﬂmalar nedeniyle bir türlü meclis gündemine al›namayan kamuoyunda Hipermarketler Yasa Tasar›s› olarak
bilinen “Al›ﬂveriﬂ Merkezleri Büyük Ma¤azalar ve
Zincir Marketler Yasa Tasar›s›” taraflar›n tart›ﬂmalar› gölgesinde 11'nci defa yeniden Baﬂbakan'›n masas›na
geldi.

T

asar›n›n gerekçesinde, büyük marketler eleﬂtiriliyor.
Say›lar›n›n h›zla artt›¤› ve
günlük yaﬂam› olumsuz etkilemeye
baﬂlad›klar›, sahip olduklar› piyasa hakimiyeti sebebiyle baz› haks›z uygulamalara sebep olduklar›na vurgu yap›l›yor. Küçük esnaf ve sanatkâr›n bu yüz-
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den çok ma¤dur olduklar› belirtilerek,
Anayasa’n›n 173`üncü maddesine at›f
yap›l›yor: "Devlet, esnaf ve sanatkâr›
koruyucu ve destekleyici tedbirler al›r."
Benzer ﬂekilde, Sekizinci 5 Y›ll›k Kalk›nma Plan›’nda yer alan, "Büyük al›ﬂveriﬂ merkezlerinin ﬂehir d›ﬂ›nda faaliyet göstermeleri sa¤lanacakt›r" tespiti

aktar›l›yor. Bu çerçevede küçük esnaf›n korunaca¤›na vurgu yap›l›rken, küçük esnaf›n hafta sonu tatili, mesai saatleri düzenlenmesi ve ﬂehir d›ﬂ›na taﬂ›nma gibi taleplerinin karﬂ›lanmamas›
ise dikkat çekiyor. Buna karﬂ›l›k al›ﬂveriﬂ merkezleri, büyük ma¤azalar ve
zincir ma¤azalardan kalite, güvence,
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“

fiyat, hijyenik yönden sa¤l›k
kurallar›na uyum, servis kolayl›¤›,
müﬂteri memnuniyeti ve en önemlisi de
kay›t d›ﬂ› ticaretin önlenmesi ile
maliye, sosyal sigortalar ve vergi
aç›s›ndan sigorta prim kay›plar›n›n
önlenmesi ve kay›tl› istihdam›n
art›r›lmas›na olumlu katk› yapt›¤›ndan
övgüyle bahsediliyor.

Metrekare baﬂ›na
50 YTL ceza.

“

Türkiye’de 180
al›ﬂveriﬂ merkezi ile 8 bin
civar›nda büyük ma¤aza
faaliyet gösteriyor.
Tasar›n›n raftan indirilip Baﬂbakanl›k'a gönderilmesi tart›ﬂmalar› da
yeniden alevlendirdi. Küçük esnaf "Zor
durumday›z, sektöre kurallar gerekiyor" diyerek tasar›n›n biran önce ç›kmas›n› isterken, Al›ﬂveriﬂ Merkezleri
ve Perakendecileri Derne¤i (AMPD)
"Büyüme ata¤›nda olan sektörü engellemeyin" diyerek tasar›ya karﬂ› ç›k›yor.
Türk Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (TÜS‹AD) ise Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan'a gönderdi¤i mektupta, bu yasa tasla¤›n›n kay›td›ﬂ›l›¤›
art›raca¤›na dikkat çekdi.
Organize perakende ﬂirketleri ise
"Rekabet s›n›rlanamaz. Büyüyen sektörün önüne engel konulmas›n" diyerek
karﬂ› ç›kt›¤› yasa tasar›s› bu tart›ﬂmalar›n gölgesinde Baﬂbakanl›k'tan Bakanlar Kurulu'na, oradan da TBMM
komisyonlar›na ve TBMM Genel Kurulu'na inmesi bekleniyor.

“

Mesai saatleri
s›n›rlamas› kald›r›ld›.
Al›ﬂveriﬂ Merkezleri Büyük Ma¤azalar ve Zincir Marketler Yasa Tasar›s›n›n son düzenlemesinde daha önce
öngörülen birçok s›n›rlamadan vazgeçildi. Daha önce gündeme gelen taslak
yasada, büyüklü¤ü 400 metrekareden
fazla olan ma¤azalar›n, al›ﬂveriﬂ merkezlerinin ve zincir marketlerin sabah
10'da aç›lmas› akﬂam 20.00'de kapanmas›, resmi tatillerle pazar günleri de
kapal› olmas› öngörülüyordu. Ancak
haz›rlanan ﬂimdilik son tasla¤a göre,
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bu tür yerlerin hafta sonu, resmi tatil
ve bayram günlerinde aç›l›ﬂ-kapan›ﬂ
saatleri, nüfus ve ticari hayat›n gereklerine, sosyo-ekonomik geliﬂmiﬂlik düzeyine göre belediye veya il encümeni
taraf›ndan belirlenecek.

“

‹ndirim
k›s›tlamas› kald›r›ld›.
Taslakta, tart›ﬂmalara neden olan
indirimlerle ilgili k›s›tlamalar da kald›r›ld›. Daha önceki taslakta, indirim
kampanyalar›n›n üyesi olunan ticaret
odas›ndan izin almak kayd›yla bayram
ve özel günlerde, tasfiye ve iﬂyeri de¤iﬂikli¤i hallerinde ve yaz-k›ﬂ sezonu
sonlar›nda yap›lmas› öngörülmüﬂtü.

“

Otopark mecburi.

Yeni tasar›n›n en dikkat çekici hükümleri aras›nda otopark mecburiyeti
yer al›yor. Öncekinin aksine bu kez büyük-küçük ay›r›m› yapmadan bütün
al›ﬂveriﬂ merkezlerine otopark açma
yükümlülü¤ü getiriliyor. Al›ﬂveriﬂ merkezleri ve büyük ma¤azalar yap› inﬂaat
alan›n›n yar›s›, sat›ﬂ alan› 400 ile 200
metrekare olan iﬂyerleri sat›ﬂ alan›n›n
yüzde 30’u, iki yüz metrekareden küçük iﬂyerleri ise sat›ﬂ alan›n›n yüzde
25’i oran›nda bir sahay› müﬂterilerinin
kullan›m› için otopark olarak ay›rmak
zorunda.

Büyük ve zincir ma¤azalar›n kendi
isimleriyle yapt›klar› üretime de taslakla s›n›rlama getiriliyor. Buna göre,
tedarikçi veya üreticilere üretilen mallar›n bu ma¤azalar taraf›ndan kendi
markalar› alt›nda sat›lmas› halinde, bu
ürünlerin ambalaj›nda tedarikçi ile perakendecinin markas› ve ad›na ayn›
büyüklükte yer verilecek. Ayr›ca ma¤azalar; tedarikçi veya üreticilerden, "yeni ma¤aza aç›l›ﬂ›, sezon aç›l›ﬂ›, y›ldönümü bedeli" gibi isimler alt›nda kat›l›m bedeli talep edemeyecek. Kuruluﬂ
izni al›nmaks›z›n kurulan ve ticari faaliyette bulunan al›ﬂveriﬂ merkezleri,
büyük ma¤azalar ve zincir ma¤azalar
kapat›lacak ve metrekare baﬂ›na 50
YTL ceza verilecek.
• Al›ﬂveriﬂ merkezleri (AVM), büyük ma¤azalar ve zincir ma¤azalara
kuruluﬂ iznini belediye ve valilikler verecek.
• Kuruluﬂ izni alamayan projeye
ruhsat verilemeyecek, teﬂvik alamayacak.
• Büyük ma¤azalar ile zincir ma¤azalar, tedarikçi ve üretici ile aralar›ndaki sat›n alma ve ödeme ﬂartlar›n›
belgeye dayal› olarak kararlaﬂt›racak.
Aksi halde, sat›n ald›klar› ürünlerin
bedelini raf ömrü süresi içinde, ancak,
raf ömrü bir ay› geçen ürünlerin bedellerini, en geç doksan gün içinde ödemek zorunda olduklar› hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
• Özel markal› (private label)
ürünlerin toplam ciroda pay› yüzde
20`yi geçemeyecek.
• Büyük ma¤azalar, AVM'ler ve
zincir ma¤azalar›n rekabeti bozucu nitelikteki uygulamalar› bakanl›k taraf›ndan Rekabet Kurulu'na bildirilecek.
Tasla¤›n haz›rlanmas›nda konuya
iliﬂkin dünyadaki bütün uygulamalar›n
incelendi¤ini vurgulayan Ça¤layan, ilgili taraflar›n görüﬂlerinin al›nd›¤› ve
Düzenleyici Etki Analizi sonuçlar›n› da
de¤erlendirdiklerini söyleyerek, "Dünyadaki uygulamalar paralelinde, serbest piyasa kurallar› do¤rultusunda ülkemiz için ça¤daﬂ bir düzenleme yapmak." ﬂeklinde konuﬂtu. Ça¤layan,
bakanl›k olarak amaçlar›n›n, üreticiyi
ve tüketiciyi korumak, ekonomik ve
ticari katma de¤er üretmek, istihdam›
da art›rmak oldu¤una dikkat çekti.
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Tanr›kulu'ndan "Büyük Ma¤azalar" ile
ilgili kanun teklifi

Ahmet Kenan Tanr›kulu
MHP ‹zmir Milletvekili

Büyük ma¤azalarla ilgili düzenleme uzun süredir Baﬂbakanl›k'ta bekletilirken, MHP
‹zmir Milletvekili ve eski Sanayi ve Ticaret Bakan› Ahmet
Kenan Tanr›kulu, "Perakende
Ticaret Al›ﬂveriﬂ Merkezleri ve
Büyük Ma¤azalar"la ilgili
Meclis Baﬂkanl›¤›'na Kanun
Teklifi verdi.

M

HP ‹zmir Milletvekili
Ahmet Kenan Tanr›kulu
ve bir grup MHP milletvekilinin imzas›yla Meclis
Baﬂkanl›¤›'na sunulan kanun teklifi,
400 metrekareden fazla sat›ﬂ alanl›
büyük ma¤azalar›n kurulmas›na iliﬂkin
usul ve esaslar ile çal›ﬂma saatleri,
mal al›p-verme gibi usul ve esaslar›n
düzenlemelerini öngörüyor. Büyük
ma¤azalar›n kuruluﬂunun "Büyük
Ma¤azalar ‹zin Kurulu"nun iznine tabi
olmas›n› öngören kanun teklifi, büyük
ma¤azalar›n kurulabilmesi için öncelikle imar planlar›nda ticaret merkezi
olarak ayr›lm›ﬂ alanlar›n belirlenmiﬂ
olmas› ve bu alanlar›n büyük ma¤aza
kurulmas›na müsait bulunmas› ﬂart›n›
da getiriyor.
Kanun teklifinde Büyük
ma¤azalar›n sabah saat 10.00'da
aç›lmas› ve Pazar günü ve resmi tatil
günleri tamamen, di¤er günler ise
saat 20.00'den itibaren müﬂteri

trafi¤ine kapal› olmas› öngörülüyor.

Kanunun ç›kmas›na kimler
engel oluyor
Ahmet Kenan Tanr›kulu ise Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤› döneminde
haz›rlanan kanun tasar›s›n› güncelleyerek Meclis baﬂkanl›¤›na sundu¤unu
belirterek "anayasam›z›n 173'ncü maddesinde yer alan "devlet esnaf ve
sanatkar› koruyucu ve destekleyici tedbirler al›r” ifadesine ra¤men bugün
esnaf ve sanatkar›n iﬂleri aç›s›ndan
düzelen hiçbir ﬂey yok. ‹ktidar ise gündemi de¤iﬂtirebilmek, bu tür sorunlar›n
gündeme gelmesini engellemek için
elinden geleni yap›yor. Uzun süreden
beri iktidar taraf›ndan çözümlenece¤i
söylenen, büyük ma¤azalarla ilgili yasa
tasla¤› ise aylard›r bekletiliyor. Bu
kanunun ç›kmas›na engel olanlar›
kamuoyunun takdirine b›rak›yorum"
dedi.

Anayasa’n›n 173’üncü maddesi:
Devlet, esnaf ve sanatkar›
koruyucu tedbirler al›r.
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Ayd›n Bakkallar Esnaf
Odas› ‘Bakkal Amca’y›
anlat›yor
Ayd›n Bakkallar Esnaf Odas›, esnaf›n içinde bulundu¤u ﬂartlar›
kamuoyu ile paylaﬂmak, esnaf ve sanatkarlar›na sahip ç›kmak
ad›na, yerel medya kuruluﬂlar›nda yay›nlatmak üzere tan›t›m filmi haz›rlad›.

Esnaf ve Sanatkarlar rekabet
ortam›n›n oluﬂmas› için ayakta kalmal›
Konuyla ilgili görüﬂtü¤ümüz Ayd›n
Bakkallar Esnaf
Odas› Baﬂkan› Saim
Uygurlu; 21.Yüzy›l›n de¤iﬂen ekonomisi içerisinde ekonominin temeli
olan Esnaf ve Sanatkarlar›n devlet
taraf›ndan desteklenerek, rekabet
ortam›n›n oluﬂmas› için ayakta kalmalar›n›n sa¤lanmas› gerekti¤ini iddia
ederek, “Günümüz Türkiye'sinde Esnaf
ve Sanatkarlar›n›n varl›klar›n› sürdürebilmeleri için kendilerini geliﬂtirmeleri ve ça¤›m›za ayak uydurmalar› gerekmektedir. Bunun yan›nda Esnaf ve
Sanatkarlar›m›za sahip ç›kmak onlar›n
hak ve menfaatlerini korumak biz idarecilerin asli görevidir” dedi.

“Sessiz kalmam›z
düﬂünülemez”

Ayd›n Bakkallar Esnaf
Odas›’n›n tan›t›m filminden
baz› kareler
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Baﬂkan Saim Uygurlu sözlerini
ﬂöyle sürdürdü. “Esnaf ve Sanatkarlar›m›z› ortadan kald›rmay› hedefleyen
dev ma¤azac›l›k sektörü karﬂ›s›nda,
sessiz kalmam›z düﬂünülemezdi. Bizde
bu haks›z rekabetin karﬂ›s›nda vatandaﬂlar›m›z›n sa¤ duyusuna güvenerek,
Esnaf ve Sanatkarlar›m›z›n iﬂ hacmini
art›rmak amac›yla üreten ve tüketen
kiﬂi, firma ve kurumlar›n reklamlarla

s›k› bir iﬂbirli¤ine giriﬂti¤i günümüzün
ekonomisinde geliﬂen teknolojiyle birlikte hareket etmemiz gerekti¤ini düﬂünerek meslektaﬂlar›m›z›n reklam›n›
amaç edindik. Küçük çapl›da olsa Ayd›n'da televizyon reklam› yaparak büyük ma¤azac›l›k sektörü karﬂ›s›nda
bizde sesimizi duyurmaya çal›ﬂ›yoruz.”

“Bakkal Dünyas› Dergisi
bizleri heyecanland›rd›”
“Türk Esnaf ve Sanatkarlar›n›n
yar›nlar›n›n Ayd›nl›k olmas› dile¤iyle….” ‹yi dilek temennisinde bulunan
baﬂkan Uygurlu, “‹stanbul Bakkallar
Odas›n›n yay›n› olan Bakkal Dünyas›
Dergisinin de konuya ilgi duymas› bizleri heyecanland›rd›. Ve reklam›m›z›n
reklam›n› Türkiye'ye duyurmakta vesile
olmalar›ndan dolay› Ayd›n Esnaf ve
Sanatkarlar› ad›na teﬂekkür ederiz”
dedi.
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Güzel bir cilt için su ve
bol meyve tüketin
Dermatoloji uzman› Dr. Ayfer Ayd›n, yapt›¤› aç›klamada, cilt güzelli¤inin anahtar›n›n sa¤l›kl› beslenmek oldu¤unu belirterek, d›ﬂ
görüntünün iç sa¤l›¤›n da aynas› oldu¤una iﬂaret etti.

C

ildin, tüketilen yiyeceklerden do¤rudan etkilendi¤ini
kaydeden Ayd›n, iﬂlenmiﬂ ve
katk› maddeleri içeren haz›r g›dalar›n,
tütsülenmiﬂ etlerin, dondurucuda bekletilmiﬂ haz›r yiyeceklerin son derece sa¤l›ks›z oldu¤unu dile getirdi.
Cildin en önemli toksin atma yolu
olan suyun, yaﬂla birlikte derinin giderek nem oran›n› ve esnekli¤ini kaybetmesine karﬂ› en ucuz ve sa¤l›kl› önlem
oldu¤unu belirten Ayd›n:
"Bol su içmekle derinin hem nem
oran› artar, hem de su yolu ile çok say›da toksin at›larak cildimiz parlak,
diri ve genç kal›r. Günde an az 2 litre
su içerek hücreleri temizlemek, dolgunlaﬂt›rmak ve k›r›ﬂ›kl›klar› azaltmak
mümkündür. Kahve, çay ve meyve suyu
gibi farkl› s›v› g›dalar tüketmek cildin
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su ihtiyac›n› karﬂ›lamaz. Alkol almay›n, kahve ve soda içmeyin çünkü bunlar idrar söktürücüdür ve su kayb›na
neden olurlar. Canl› ve ›ﬂ›lt›l› görünümlü bir cilt için bol miktarda çi¤
meyve, sebze ve bunlar›n sular›n› tüketmek gerekir. Çünkü bu besinler piﬂirildiklerinde zarar görür ve faydal›
özelliklerini kaybeder. Bu besinlerin
içerdi¤i yüksek miktarda s›v› da vücuda al›nan suyu destekler. Çi¤ sebze ve
meyvelerin a¤›rl›kl› oldu¤u bir beslenme düzeni cildi korur, yeniler, esnekli¤ini sa¤lar ve sa¤l›kl› bir ›ﬂ›lt› verir.
Kabuklu çi¤ yemiﬂler ve tohumlar› tüketmek de son derece faydal›d›r. Unutmamak gerekir ki, bunlar ›s›ya duyarl›d›r ve piﬂirildiklerinde hücrelere fayda sa¤layacak pek çok özelliklerini
kaybederler" dedi.

Dermatolog Dr. Ayfer Ayd›n
günde en az 2 lt. su içilmesi
gerekti¤ini belirtiyor.
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Bir ﬂirkette sigara
içenleri biraz olsun
cayd›rabilmek için
haz›rlanm›ﬂ ‘sigara
odas›’ tiryakilere
ölüme ne
kadar yak›n olduklar› mesaj›n› veriyor.

Vitamin ve
minerallerin
faydalar›

C

ilt sa¤l›¤›n› korumak
için gerekli vitaminleri de s›ralayan Ayd›n,
C vitaminin kolajen yap› için gerekli oldu¤unu, cilt esnekli¤ini
sa¤lad›¤›n›, narenciyelerde,
kivi, orman meyveleri
ve maydanozda bulundu¤unu kaydetti.
Ayd›n, kabak
çekirde¤i ve zencefil kökünde bulunan çinkonun kolajen yap› için çok
önemli oldu¤unu ve saç›n
beyazlamas›n› engelledi¤ini, lahana, brokoli, sar›msak ve so¤anda bulunan sülfürün bütün
ba¤lay›c› dokular›n inﬂa
edilmesine yard›mc› oldu¤unu, salatal›k, domates, dolmal›k biber ve yulafta bulunan silikan›n cilt
esnekli¤inin korunmas›n› sa¤lad›¤›n›,
kemikleri güçlendirdi¤ini, sa¤l›kl› t›rnaklar ve
parlak saçlar›n oluﬂmas›n› sa¤lad›¤›n› ifade etti.
Magnezyumun at›klar›n temizlenmesini sa¤lad›¤›n›, aﬂ›r›
tuz ve di¤er toksinlerin neden oldu¤u fazla su tutulmas›n›n önüne
geçerek hücreyi rahatlatt›¤›n› belirten Ayd›n, yeﬂil yaprakl› sebzelerin bu mineralin en iyi kaynaklar› oldu¤unu bildirdi.
Ayd›n, beta karotenin güneﬂ
yan›¤›na karﬂ› korudu¤u havuç ve
yeﬂil yaprakl› sebzelerde bulundu¤unu, E vitamininin çözülebilir
antioksidan bir ya¤ oldu¤unu,
zeytin, avokado, kabuklu yemiﬂler, tohumlar ve yeﬂil
sebzelerde bulundu¤unu, temel ya¤
asitlerinin ise cildin
elastikiyetinin korunmas›nda anahtar
görevi üstlendi¤ini kaydetti.
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Sigara tiryakilik
geni bulundu
Araﬂt›rmaya göre, baz› kiﬂilerin daha kolay sigara tiryakisi olmas›nda da genlerin
etkisi var. Araﬂt›rma, bunun nedeni olarak DNA yap›lar›n› gösteriyor.

U

luslararas› bilim adamlar›ndan oluﬂan üç ekibin
yürüttü¤ü çal›ﬂmada, kromozom 15 üzerindeki iki de¤iﬂkene
iﬂaret ediliyor.Bu de¤iﬂkenlerin genel
nüfusta oldukça yayg›n oldu¤u, ancak
sadece sigara içen ya da geçmiﬂte içmiﬂ kiﬂilerde akci¤er kanseri riskini
artt›rd›¤› belirtiliyor. Sigara içen ya da
içmiﬂ kiﬂilerin her iki de¤iﬂkeni de taﬂ›malar› halinde, akci¤er kanserine yakalanmalar› riskinin yüzde 70-80 dolay›nda oldu¤u ifade ediliyor.
Tek bir de¤iﬂkeni taﬂ›yanlar›n ise
kanser riskinin yüzde 28 civar›nda oldu¤u belirtiliyor.

Akci¤er kanseri
Kanserin en bilinen türlerinden biri
her 10 akci¤er kanserinden 9’u aktif
ya da pasif sigara içicili¤inden kaynaklan›yor sigara tiryakilerinin yar›dan

fazlas› akci¤er kanseri ya da sigara tüketiminden kaynaklanan baﬂka bir rahats›zl›k sonucu ölüyor. Sigara içenlerin dörtte biri 35 ila 69 yaﬂlar›nda ölüyor.
Bilim adamlar›, kilit de¤iﬂkenlerin
akci¤er kanseri riskini tam olarak nas›l
etkiledi¤i konusunda farkl› görüﬂlere
sahip.
‹zlandal› deCODE Genetics firmas›ndan bilim adamlar›, çal›ﬂmalar›n›n
de¤iﬂkenleri taﬂ›yan insanlar›n sigara
içmeye baﬂlad›ktan sonra tiryaki olmalar› ihtimalinin di¤erlerine oranla daha
yüksek oldu¤una iﬂaret etti¤ini söylüyor.
Ancak Kanser Araﬂt›rmalar› Enstitüsü, Cambridge Üniversitesi ve John
Hopkins Üniversitesi’nden bilim adamlar› de¤iﬂkenlerin tütünle do¤rudan etkileﬂime girdi¤ini ve akci¤er kanserine
yol açt›¤›n› belirtiyor.
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Yeni bir sektör do¤uyor:
Diyet Lifi üretimi
Geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkelerin en önemli sa¤l›k sorunu
ﬂiﬂmanl›k. Aﬂ›r› kilolar›n yol
açt›¤› ve t›p dilinde "obezite"
olarak adland›r›lan ﬂiﬂmanl›¤›n
dramatik biçimde artt›¤› ülkelerin baﬂ›nda Amerika geliyor.
Halen 70 milyon obez hastan›n
yaﬂad›¤› Amerika'da, bir o kadar da ﬂiﬂmanl›¤a meyilli nüfus var. Ne yaz›k ki ülkemizde
de benzer bir e¤ilim mevcut.
Say›lar henüz yüksek de¤il;
ancak tehlike sinyalleri giderek
art›yor.

B

irçok soruna yol açan ﬂiﬂmanl›¤›n en büyük riski, kalitesiz bir yaﬂamla birlikte
kalp damar hastal›klar› ve diyabet için
tetikleyici rol oynamas›. Sa¤l›k Bakanl›¤›'nca yap›lan bir araﬂt›rman›n sonuçlar›na göre, Türkiye'de erkeklerin
yüzde 21.2'si obez say›labilecek düzeyde ﬂiﬂman. Bu oran kad›nlarda yüzde
41.5 seviyesinde ve tehlike s›n›r› aﬂ›lm›ﬂ durumda. Türkiye'de düzenli fiziksel aktivite yapan kiﬂi say›s› yok denecek kadar az; sadece yüzde 3,5.
Nüfusun geriye kalan yüzde 96.5'i
fiziksel aktiviteden yoksun. Baﬂta düzensiz beslenme olmak üzere; ofis yaﬂam› ve televizyon baﬂ›nda geçirilen saatler ﬂiﬂmanl›¤› art›r›yor. Orta yaﬂ grubunda hareketsiz erkeklerin (özellikle
de ofis ortam›nda çal›ﬂanlar›n) kalp
damar hastal›klar›ndan ölüm riski di¤erlerine göre tam 11 kat daha fazla.
K›sacas› Türkiye, yanl›ﬂ beslenme ve
hareketsiz bir yaﬂam sonucu bir sa¤l›k
felaketine do¤ru gidiyor.

ﬁiﬂmanl›¤a karﬂ› önlem
Obeziteye yol açan olaylar zincirinin baﬂ›nda do¤al liflerden ar›nd›r›lm›ﬂ
endüstriyel g›dalar var. Market raflar›ndan ald›¤›n›z ürünlerin ço¤u (ekmek
dahil) "metabolik sendrom" olarak adland›r›lan sürecin tetikleyicisi. Do¤al
besin ve a¤›rl›kl› olarak taze ürünle
beslenmeye al›ﬂm›ﬂ insan›m›zda h›zl›
kent yaﬂam›yla

birlikte metabolizma yavaﬂl›yor ve ﬂiﬂmanl›k baﬂl›yor. Bu süreç k›rsal kesimdeki kad›nlarda da var. Bu ulusal tehlikenin çaresi ise unlu g›dalardan et
ürünlerine kadar tüm g›da mamullerine
somadan do¤al lif eklemek. Süreç, baﬂta Amerika olmak üzere baz› bat› ülkelerinde uygulamaya konmuﬂ vaziyette.
Bunun yak›n bir gelecekte bizde de
devreye girece¤ini söylemek mümkün.
Çünkü 2030 y›l›nda ﬂiﬂman say›s› ülkemizde tam iki kat artacak!

Do¤al lif nedir?
Do¤al lifler birçok besinin içinde
bulunan ve ba¤›rsaklar›n düzenli çal›ﬂmas›n› sa¤layan maddeler. Kan ya¤lar›n› ve kan ﬂekerini dengeliyor; metabolizmay› düzenliyor ve kab›zl›¤› önlüyor. Do¤ada en çok meyve, sebze, tah›l
ve baklagiller do¤al lif içeriyor. Do¤al
lifler genel olarak çözünebilen ve çözünmeyen olarak ikiye ayr›l›yor. Ba¤›rsakta çözünenler ya¤ ve ﬂeker metabolizmas› üzerinde etkiliyken; çözünmeyenler ba¤›rsaklar üzerinde etki gösteriyorlar. Do¤al liflerin bir k›sm› ba¤›rsakta bulunan bakterilerin de besin
kayna¤› ve bunlar yararl› bakteri say›s›n› art›rarak ba¤›rsak floras›n› normal
düzeyde tutuyor. Günümüzde 30 gram
kadar lif al›nmas› sa¤l›kl› yaﬂam için
neredeyse bir zorunluluk art›k.

Gelece¤in iﬂi için
öneriler
Yak›n gelecekte lifli besin katk›lar›
ve diyet ürünleri ayr› bir endüstri halini
alacak gibi görünüyor. Bu konuya dikkatle e¤ilenlerin daha ﬂimdiden kazançl› ç›kaca¤› söylenebilir. Yat›r›m
için iki yol var: ilki do¤al lifleri üreten bitkileri yetiﬂtirmek suretiyle lif
katk› maddelerinin üretim ve ticaretini yapmak. ‹kinci öneri ise do¤al liflerle zenginleﬂtirilmiﬂ diyet ürünlerini
imal ederek piyasaya
sürmek. Bu konuda
ekmekten yo¤urda
kadar binlerce mamulün yarat›lmas›
mümkün.
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...‘Bakkal›m’ hep varolacak

Bahar
geldi
polen
alerjisine
dikkat
Bahar›n güzellikleriyle birlikte
gelen polen alerjisi, ast›m ve
bronﬂite dönüﬂebiliyor.

E

ge Üniversitesi (EÜ) T›p Fakültesi ‹mmünoloji ve Alerji
Bilim Dal› Baﬂkan› Prof. Dr.
Ali Kokuluda¤, polen alerjisi olanlar›n,
d›ﬂar›ya ç›kt›¤›nda burunlar›nda ve
gözlerinde kaﬂ›nt›yla arka arkaya hapﬂ›rmaya, burunlar›ndan ve gözlerinden
akan sular› silmeye çal›ﬂt›klar›n› belirterek, bu kiﬂilerin araba kullanamad›¤›n›, iﬂ yapamaz hale geldiklerini belirtti.
Prof. Kokuluda¤, "Bu ﬂekilde hayat
kalitesi çok bozulan hastalar çare peﬂinde koﬂar. ﬁikayetlerin daha hafif oldu¤u durumlarda ise alerjik nezle
önemsenmez" dedi.
Kokuluda¤, polen mevsiminde ev
d›ﬂ›nda spor yap›lmas›ndan kaç›n›lmas›n›, evlerde ve araçlarda polen filtreli
klimalar kullan›lmas›n› önerdi. Polenlerin daha çok sabah 05.00 ile 10.00
saatleri aras›nda yay›ld›¤›n› belirten
Kokuluda¤, bu saatlerde d›ﬂar›ya ç›k›lmamas›n› tavsiye etti.
Prof. Dr. Kokuluda¤, solunan havada bulunan baﬂl›ca alerjilerin, d›ﬂ ortamlarda kiﬂileri etkileyen, bahar aylar›nda önemli problemlere yol açan
a¤aç, çim ve yabani otlardaki polenlerden kaynaklanan alerjiler oldu¤unu
söyledi. Alerjik nezlenin burunda, bo¤azda ve kulaklarda kaﬂ›nt›, arka arkaya defalarca hapﬂ›rma, beraberinde
su gibi ve bol miktarda burun ak›nt›s›
ve burunda t›kan›kl›k gibi belirtileri oldu¤unu söyleyen Kokuluda¤, "ﬁikayetlerin bahar aylar›nda, tozlu ortamlarda, uzun zamandan beri temizlenmemiﬂ evlere girildi¤inde ve rutubetli or-
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tamlarda görülmesi durumunda alerjik
nezle akla gelmelidir" ﬂeklinde konuﬂtu.
Kokuluda¤, ﬂikayetlerin ateﬂsiz ve
uzun süreli oldu¤unu, gözlerde kaﬂ›nt›,
k›zar›kl›k ve sulanma yak›nmalar›n›n
eﬂlik etti¤ini sözlerine ekledi. Alerjik
nezlesi olanlarda yüzde 30-40 ihtimalle ast›m geliﬂebildi¤ini, ast›m› olanlar›n ise yüzde 70'inde alerji bulundu¤unu anlatan Ali Kokuluda¤, özellikle çocuklarda ve ailesinde ast›m olanlarda
alerjik ast›m s›kl›¤›n›n daha çok oldu¤una dikkat çekti. Polen alerjisinin,
deri ve kan tahlilleri sayesinde belirlenip uygun tedavinin yap›ld›¤›n› söyleyen Prof. Dr. Kokuluda¤, alerjik ﬂikayetlerin artt›¤› dönemlerde doktor
kontrolünde göz ve burun damlalar›
kullan›labilece¤ini söyledi.

Alerjenlerden kaç›nma ve ilaç tedavisi d›ﬂ›nda uygulanabilen en etkili
yöntemin aﬂ› tedavisi oldu¤unu belirten
Kokuluda¤, ﬂöyle dedi: "Aﬂ›n›n, ﬂikayetleri uzun süreli gidericilik yan›nda
ast›m geliﬂmesini azalt›c› koruyucu etkisi de vard›r. Aﬂ›n›n, alerjik nezlede
ast›m geliﬂmeden önce erken dönemde
uygulanmas› gerekir. Bu sebeple bahar

aylar›nda saman nezlesi olan veya y›l›n
di¤er aylar›nda s›k nezle yak›nmas› görülen hastalar bir alerji uzman›na baﬂvurmal›d›r."

Polen alerjisinden korunma
yollar›
- Polenlerin en fazla uçuﬂtu¤u sabahlar› saat 05.00 ile 10.00 aras› aç›k havaya ç›kmay›n. Ancak a¤›z ve burnu
kapatan maskelerle ç›kabilirsiniz.
- Polen zaman› aç›k havada spor yapmay›n.
- Saçlar tozu tutar. Bu nedenle her akﬂam saçlar›n›z› y›kay›p duﬂ al›n. Böylece üzerinizdeki tozlardan ar›nabilirsiniz.
- Çocuklar sokaktan geldi¤i zaman üstlerini hemen de¤iﬂtirmelerini sa¤lay›n.
- Arabada giderken camlar› açmay›n.
Hava de¤iﬂimi için klimadan yararlan›n.
- Polen zaman› evde kap› ve pencerelerinizi s›k› s›k› kapat›n.
- Evinizde ve ofiste varsa klima filtresini s›k s›k de¤iﬂtirin. Son y›llarda klimalar›n ço¤unda polen filtreleri kullan›lmaktad›r. Bu filtreleri y›prand›kça
yenilemenizde yarar var. Böylece d›ﬂardan gelecek olan tozlar› önleyebilirsiniz.
- Tatil için deniz kenar›n› tercih edin.
-D›ﬂar›da gözlük ve ﬂapka kullan›n.
Gözlükleri her gün akar suyun alt›nda
y›kay›n.
- Günlük k›yafetlerinizi yatak odas›nda
ç›karmay›n.
-Çim biçmekten kaç›n›n ya da maske
tak›p yap›n.
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Kültür & Sanat

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

De¤erli sinema sanatç›m›z Hülya Koçyi¤it:

“Kültürümüzün en önemli
ö¤eleridir bakkallar”

“

Bakkal amca
veresiye yaz”

1

963 y›l›nda ilk filmi “Susuz
Yaz” filmiyle sinemaya ad›m
atan ve Berlin Film Festivali'nde Türk Sinemas›na o güne kadar verilen en büyük ödül olan ”Alt›n Ay›”
ödülünü kazanan, Kültür Bakanl›¤›'nca
yurt d›ﬂ›nda düzenlenen 'Türk Film Haftalar›''nda ülkemizi en çok temsil eden sinema sanatç›s› unvan›na sahip, Sinema
Oyuncular› Derne¤i'nin (SO-DER) kurucusu ve 1991 y›l›nda Devlet Sanatç›s›
Seçilen Hülya Koçyi¤it ile birlikteyiz.

Tüccar bir baban›n üç k›z›ndan
ilki, konservatuarl›, farkl› rollerin alt›ndan baﬂar›yla kalkm›ﬂ, zarifli¤i ve han›mefendili¤iyle Türk halk›n›n sevgilisi
olmay› baﬂarm›ﬂ nadir sanatç›lar›m›zdan Hülya Koçyi¤it .
56

Türk halk›n›n gönlünde taht kurmuﬂ, Yeﬂilçam'›n vazgeçilmez duayeni Hülya
Koçyi¤it kimdir?
1947 y›l›n›n 12 Aral›k günü ‹stanbul'da üç k›z kardeﬂin ilki olarak dünyaya geldim. Çocuklu¤um Kuzguncuk'ta
geçti. ‹lkö¤renimim Kuzguncuk ‹lkokulu'nda baﬂlad›. Daha sonra bale e¤itimi
görmek için sekiz yaﬂ›mda Ankara Devlet Konservatuar›’na gittim. ‹stanbul Belediye Konservatuar›’n›n aç›lmas›yla birlikte ‹stanbul'a geldim. Orta Okulu Atatürk K›z Lisesinde okurken ayn› zamanda ‹stanbul Belediyesi ﬁehir Tiyatrosu’nda roller almaya baﬂlad›m ve tiyatro
oyunculu¤unu meslek olarak seçip Ankara Devlet Konservatuar›’na tiyatro talebesi olarak devam ederken Metin
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...‘Bakkal›m’ hep varolacak
Erksan'›n “Susuz Yaz” adl› filminde oynayarak sinemaya geçtim. K›rkbeﬂ y›ll›k
sinema oyuncusuyum. 1968 y›l›nda Milli
Futbolcu Selim Soydan'la evlendim ve
Gülﬂah adl› bir k›z çocu¤um var. ‹ki tane k›z torun sahibi oldum.

bir mutluluk ayn› zamanda da büyük bir
sorumluluk getirdi. Konuya sadece Türk
bas›n› de¤il, dünya bas›n› da çok büyük
ilgi gösterdi.
Bakkal kelimesi dersek ilk cevab›n›z ne
olur? Kültürümüzün bir parças› olan karagün dostu bakkallar›m›z hakk›nda neler söylemek istersiniz?
“Bakkal amca veresiye yaz.” Bakkallar›n vazgeçilmezi veresiye defterleri,
borçlu defterleri… Gerçekten kara gün
dostu, anlay›ﬂl›, yard›msever, fedakâr
küçük esnaflar›m›z. Kültürümüzün, mahalle kültürümüzün en önemli ö¤eleridir
bakkallar.

Türk sinemas›n›n son y›llardaki ataklar›n› ve yeni çal›ﬂmalar›n› nas›l buluyorsunuz? Türk sinemas›n›n gelece¤inden
ümitli misiniz?
Türk sinemas›n›n gelece¤inden hep
ümitli oldum. Türk halk› kendi kültürünü takip etti¤i sürece de ümidim sürecek. Genç okullu yetenekli gençler sinemam›z› lay›k oldu¤u gibi dünyaya tan›tacaklar.
Akademik kariyeri olan bir sinema
oyuncususunuz. Toplumumuza örnek
olacak oyuncu nas›l olmal›?
‹ﬂini sevgi ve sayg›yla yapan, kendi
halk›n›n de¤erlerine sayg› duyan, insan
sevgisiyle taﬂ›yan ve yüre¤inde sorumluluk duygusu olan, sosyal olaylara duyarl›, özel yaﬂam›na özen gösteren oyuncular her zaman halk›n sevgisini hak ederler.
Genç yeteneklere tavsiyeleriniz nelerdir?
Sanatç› olman›n yolu sadece tavizlerden
mi geçer?
Genç yetenekli oyuncu adaylar› bugün daha ﬂansl›lar. Çünkü mesleklerini
okullarda ö¤renebiliyorlar, hiçbir ﬂekilde
kiﬂiliklerinden taviz vermeleri gerekmiyor. Ancak ülkemizde her alanda her
meslekte güçlükler var.
Yabanc› hayranl›¤› hakk›nda neler söylemek istersiniz? Bizim kendi yeteneklerimiz yetersiz mi? Yeni kuﬂaktan yetenekler ç›km›yor mu?
Ön yarg›l› insanlarda hep yabanc›
hayranl›¤› vard›r. Yeni kuﬂakta büyük
yetenekler var, sinemam›z›n gelece¤i çok
parlak.
Hülya Koçyi¤it Berlin Film Festivalinde
Türk Sinemas›na o güne kadar verilen
en büyük ödül olan Alt›n Ay› Ödülü'nü
kazand›. Neler hissettiniz? Bu medyada
ne kadar gündeme geldi?
Susuz yaz›n bu kadar büyük uluslararas› ödül ka-
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zanmas› elbette bütün Türk insan›n› gururland›rm›ﬂt›r. ‹lk filmiyle bu büyük baﬂar›da eme¤i olmak benim içinde büyük

“

Gerçekten

kara gün dostu,
anlay›ﬂl›, yard›msever, fedakâr küçük esnaflar›m›z. Kültürümüzün, mahalle
kültürümüzün

Yeﬂilçam'›n yabanc› filmler karﬂ›s›ndaki
kan kayb›n›n benzer ﬂeklini bakkallarda
marketlere karﬂ› m› yaﬂ›yor? Kültürümüzün de¤erlerini birer birer kaybediyor
muyuz?
Çok hakl›s›n›z böyle bir gerçek var.
Kültürümüzün de¤erlerini yaﬂatmak için
daha duyarl› olmal›y›z. Günümüzde
ﬂehirli insanlar›n yaﬂam ﬂekli
oldukça de¤iﬂti. Zaman
çok k›ymetli bir
de¤er oldu. Al›ﬂveriﬂ için ayr›lan
zamanda çok
s›n›rl›. O nedenle büyük
ve her ﬂeyi
ayn› anda
bulabilece¤imiz
al›ﬂveriﬂ
merkezleri, büyük
marketler tercih
ediliyor.

en önemli ö¤eleridir bakkallar.
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‹stanbul’da ulaﬂ›ma yeni
çözümler
Murat Reis ve Mehmet Reis Deniz Otobüsleri ile Orhan Gazi H›zl› Feribotu, düzenlenen törenle
‹DO filosuna dahil edildi. ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ, ‹stanbul Deniz
Otobüsleri (‹DO) A.ﬁ`yi, 4 y›l içinde 82 iskelede, 107 gemi ile 85 hatta 1200 sefer gerçekleﬂtiren, dünyan›n en büyük taﬂ›mac›l›k ﬂirketi haline getirdiklerini bildirdi.

‹stanbul’un yeni deniz
otobüsleri

Y

enikap›`da gerçekleﬂtirilen törende konuﬂan Kadir
Topbaﬂ, hayallerindeki ‹stanbul`un, "çarp›k kentleﬂme ve ulaﬂ›m problemini çözmüﬂ, dünyan›n
gözbebe¤i olmuﬂ, y›lda en az 15 milyon turisti a¤›rlayan, do¤al ve tarihi dokusuyla bar›ﬂ›k, bölgesinin çekim ve prestij
merkezi olmuﬂ bir kent" oldu¤unu söyledi.
Bu vizyonu hayata geçirmek için büyük bir çal›ﬂma içerisinde olduklar›n› belirten Topbaﬂ, kentin en büyük sorunlar›ndan biri olan trafik problemini çözmek için yat›r›mlar›n h›zla
sürdü¤ünü söyleyen Topbaﬂ, sözlerine ﬂöyle devam etti:
"Büyükﬂehir Belediyesi yat›r›m bütçesinin yüzde 50`sinden fazlas›n› ulaﬂ›ma ay›rd›k. 4 y›lda 8,7 milyar YTL`lik
ulaﬂ›m yat›r›m› yapt›k. Hedefimiz, 2012 y›l›na kadar ulaﬂ›ma
22,6 milyar YTL`lik yat›r›m yapmakt›r.
‹stanbul`da toplam araç say›s› 2.5 milyon. Her gün trafi¤e yeni eklenen araç say›s› ise 600`dür. Her gün 22 milyon
kiﬂi yolculuk yap›yor. ‹ki k›ta aras›nda 1.1 milyon kiﬂi her
gün seyahat ediyor. Kent içi yolculukta, yüzde 87,3 oran›nda
karayolu, yüzde 9,5 oran›nda rayl› sistem, yüzde 3,4 oran›nda deniz yolu kullan›l›yor. Bu rakamlar her alanda çok
önemli yat›r›mlar yapmam›z gerekti¤ine iﬂaret ediyor. Ulaﬂ›m yat›r›mlar›m›z› havada, karada, yer alt›nda ve denizde
büyük bir baﬂar›yla sürdürüyoruz.

Deniz ulaﬂ›m›na a¤›rl›k verilecek
‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ, dünyan›n suyoluna en elveriﬂli kentti olan ‹stanbul'da, deniz ulaﬂ›m›n›n yüzde 3,4 oran›nda kalmas›n›n kabul edilir olmad›¤›n› söyledi.
‹stanbul`da deniz ulaﬂ›m›n›n pay›n› yüzde 10`a ç›karma
hedefine ulaﬂ›lmas› için yeni at›l›mlara ihtiyaç oldu¤unu anlatan Topbaﬂ, ﬂöyle konuﬂtu:
"‹ﬂletmecili¤imizi güçlendirmek amac›yla hem hizmet alan›m›z›, hem de araç park›m›z› çok önemli yat›r›mlarla geniﬂletiyoruz. Deniz ulaﬂ›m›nda kaliteli, h›zl› ve verimli yolcu taﬂ›ma kapasitesini sa¤lamak için çal›ﬂ›yoruz. “Vapurunu Sen
Seç” kampanyas› çerçevesinde ‹stanbullular›n seçti¤i 5 yeni
vapur da 2008 Ekim ay›nda Bo¤az`›n serin sular›nda yüzecek.
Ayr›ca Pendik Yalova hatt›nda çal›ﬂacak 2 yeni h›zl› feribot ﬂu an Hong Kong da imalat aﬂamas›nda. Bunlar 2008`in
ortalar›nda hizmete girecek.
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“

Ulaﬂ›m›n yeni gözdesi ‘Metrobüsler’in güzergah› Mecidiyeköy ve
Beylikdüzü
olarak uzat›lacak.

‹stanbul’da rayl› sistem
2012’de 272 km’ye ulaﬂacak

Kadir Topbaﬂ, göreve geldiklerinde
mevcut tramvay ve metro sisteminin
sadece 44 kilometre oldu¤unu, 2,5 kilometre olan y›ll›k ortalama metro ya-

Taksi ve
minibüslere
yeni sistem
Kadir Topbaﬂ ‹stanbul`daki taksilere yeni bir sistem getireceklerini
aç›klad›. Topbaﬂ, Japonya`da uygulanan “Call Center” siteminin ‹stanbul`da da uygulanaca¤›n› belirtti.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ, kentte dolaﬂan
taksileri bir sisteme dahil edeceklerini
belirterek, "Call Center sistemini getirece¤iz. Bulundu¤unuz noktaya en yak›n duraktan taksi gelecek. O nokta
daha sonra bir baﬂka taksiyle doldurulacak. Bu sistem de Japonya`da
var. Bunu ‹stanbul`da da uygulama
çal›ﬂmalar› yap›yoruz" diye konuﬂtu.
"AB`ye uyum çal›ﬂmalar› kapsam›nda minibüs ve otobüslerde ayakta
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p›m h›z›n› 15 km. taﬂ›yarak rayl› sistem uzunlu¤unu yüzde 50 artt›rd›klar›n› anlatarak, 2012 y›l›nda rayl› sistemin 272 km. olaca¤›n› söyledi.
Topbaﬂ, böylece 2012 y›l›nda rayl›
sistemlerin ‹stanbul ulaﬂ›m›ndaki pay›n›n yüzde 9,5`dan, yüzde 28`e ç›kaca¤›n› bildirdi.
Avc›lar-Topkap› aras›ndaki metro-

büs yoluyla 1.5 saatlik mesafenin 20
dakikaya indirildi¤ini an›msatan Topbaﬂ, "Metrobüs denilince akla ‹stanbul
geliyor" diye konuﬂtu.
Topbaﬂ, günde 224 bin yolcu taﬂ›nan metrobüs hatt›n›n Beylikdüzü ve
Kozyata¤›`na kadar götürülece¤ini ve
günde 1 milyon yolcu kapasitesine ulaﬂ›laca¤›n› bildirdi.

yolcu al›nmayaca¤›" yönünde ç›kan
haberlerin hat›rlat›lmas› üzerine Topbaﬂ, bunun yeni bir uygulama olmad›¤›n›, 1984 Karayollar› Kanunu'nda
bulundu¤unu hat›rlatt›.
‹stanbul'un toplu taﬂ›mas› sistemleri hakk›nda da aç›klamalarda bulunan Topbaﬂ, "Minibüslerin, otobüslere
dönüﬂece¤i bir sistemin çal›ﬂmalar›
içindeyiz" dedi.
Bu çal›ﬂmalar›n ‹ETT Genel Müdürlü¤ü bünyesindeki bir alt birimde
yap›ld›¤›n› da ifade eden Kadir Topbaﬂ, sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
“Bu bir süreç. Toplu taﬂ›maya bir

yöneliﬂ var. Toplu taﬂ›mada günde
1.5 milyon insan art›ﬂ› oldu. Giderek
de art›yor. Bunun da karﬂ›l›¤›n› eﬂ zamanl› vermeye çal›ﬂ›yoruz. Bu sitemin
örnekleri Seul ve Tokyo`da var. Minibüslerin kendi kazanc› kendine ﬂeklinde de¤il, bir havuza dahil olacak. Daha sonra o bölge has›lat› oradaki minibüsler aras›nda, minibüslerin yapt›¤› kilometre ve harcad›¤› zaman oran›nda pay edilecek. Sistemin merkezden takibi ve kontrolü de mümkün
olabilecek. Herkes paras›n› al›yor.
Herkes memnun. Kimse iﬂsiz kald›m,
müﬂterisiz kald›m demiyor. Kaç yüz
araba varsa aralar›nda pay ediliyor.
Böyle bir sistemi getirmeye çal›ﬂ›yoruz. Kimse ma¤dur olmayacak, kaliteli hizmet verilecek. Çok ideal bir
sistem, çal›ﬂan da minibüs sahibi de
memnun olacak. ‹sterlerse halk otobüsleri de sisteme dahil olabilecek."
Topbaﬂ, sistemin ilk çal›ﬂmalar›n›n
2009 y›l› içerisinde görülebilece¤ini
bildirdi.
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‹stanbul haritas› de¤iﬂti
A
Yeni ilçenin s›n›rlar› belli oldu.
Kapat›lan tek ilçe olan Eminönü art›k Fatih’e ba¤l› bir mahalle.`Büyükﬂehir Belediye S›n›rlar› ‹çerisinde ‹lçe Kurulmas› ve Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›ndaki
Kanun’ ile ilçe say›s› 39`a ç›kan ‹stanbul’un yeni haritas›
haz›rland›.

rnavutköy ‹lçesi: Bo¤azköy, Bolluca, Durusu, Had›mköy, Haraçç› ve Taﬂoluk belediyelerinin tüzel kiﬂili¤ine son
verilerek oluﬂturuldu.

Ataﬂehir ‹lçesi: Üsküdar’a ba¤l› 3,
Kad›köy’e ba¤l› 7, Ümraniye`ye ba¤l›
3, Samand›ra`ya ba¤l› 1 mahallenin
kat›l›m›yla oluﬂturuldu.
Baﬂakﬂehir ‹lçesi: Küçükçekmece’ye ba¤l› 6, Esenler ve Bahçeﬂehir`e
ba¤l› 2`ﬂer mahallenin kat›l›m›yla kuruldu. Bahçeﬂehir kapat›ld›.
Beylikdüzü ‹lçesi: Gürp›nar ve
Yakuplu’nun kat›l›m› ile oluﬂtu. Beylikdüzü`ne ba¤l› 5, Gürp›nar’a ba¤l› 3,
Yakuplu’ya ba¤l› 2 mahalle ile 10 köyün kat›lmas›yla oluﬂtu.

Çekmeköy ‹lçesi: Ömerli, Alemda¤ ve Taﬂdelen belediyeleri kapat›ld›
ve buralara ba¤l› 17 mahalle ile 5 köyün kat›lmas› ile oluﬂtu.
Esenyurt ‹lçesi: K›raç, Yakuplu,
Avc›lar ve Bahçeﬂehir’e ba¤l› 22 mahallenin kat›l›m›yla kuruldu.
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Sancaktepe ‹lçesi: Samand›ra,
Sar›gazi ve Yenido¤an ilk kademe belediyeleri kapat›ld›. 20 mahalle ile 2
köyün ba¤lanmas›yla oluﬂturuldu.
Sultangazi ‹lçesi: Gaziosmanpaﬂa`ya ba¤l› 14, Eyüp`e ve Esenler`e
ba¤l› birer mahallenin kat›l›m›yla kuruldu.

Kapat›lan belde
belediyeleri
Çavuﬂbaﬂ› Beykoz’a, M.Sinan, Tepecik, Kumburgaz, Celaliye- Kamiloba ve Muratbey Büyükçekmece’ye, Bink›l›ç, Çiftlikköy ve Karacaköy Çatalca’ya,
Bahçeköy Sar›yer’e, Büyükçavuﬂlu, Çanta, De¤irmenköy, Gümüﬂyaka, Ortaköy, Kavakl› ve Selimpaﬂa Silivri’ye, A¤va ﬁile’ye, Akf›rat ve Orhanl› Tuzla’ya, Göktürk ise Eyüp’e ba¤land›.
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GOP’a iki anlaml› ödül
Marmara ve Bo¤azlar› Belediyeler Birli¤i taraf›ndan ilki bu y›l düzenlenen “Örnek Belediyecilik Projeleri Yar›ﬂmas›”nda GOP Belediyesi iki ödül birden kazand›.

T

ürkiye'de temal› parklar›n
yap›m›na önderlik eden Gaziosmanpaﬂa Belediyesi “Temal› Parklar Projesi” ile ikincilik ödülüne lay›k görüldü. Gaziosmanpaﬂa Belediyesi, yar›ﬂman›n Sosyal ve Kültürel
Projeler Dal›nda ise “Gül Çocuklar ‹lk
Ad›m ‹stasyonu” projesiyle mansiyona
lay›k görüldü.
Marmara ve Bo¤azlar› Belediyeler Birli¤i, belediyecilik alan›nda nitelikli çal›ﬂmalar›n teﬂvik edilmesi amac›yla düzenledi¤i "Örnek Belediyecilik
Projeleri Yar›ﬂmas›"nda Gaziosmanpaﬂa Belediyesi'nin iki projesini ödüllendirdi. Yar›ﬂmada Çevre ve Altyap› Projeleri Dal›nda birincili¤e lay›k ödül bulunamazken, Türkiye'de temal› parklar›n yap›m›na önderlik eden Gaziosmanpaﬂa Belediyesi “Temal› Parklar Projesi” ile ikincilik ödülüne lay›k görüldü. Gaziosmanpaﬂa Belediyesi, yar›ﬂman›n Sosyal ve Kültürel Projeler Dal›nda ise “Gül Çocuklar ‹lk Ad›m ‹stasyonu” projesiyle mansiyona lay›k
görüldü.

“

Gaziosmanpaﬂa

Belediyesi sosyal ve
kültürel iki ayr›
projesi ile ödüle
lay›k görüldü.

Dermatolog Dr.
Ayfer Ayd›n
günde en az 2
lt. su içilmesi
gerekti¤ini
belirtiyor.

Gül Çocuklar ‹lk Ad›m
‹stasyonu Projesi
Gaziosmanpaﬂa Belediyesi sosyal
sorumluluk projeleri kapsam›nda, sokakta yaﬂayan ve ço¤u ba¤›ml› çocuklar›n bar›nd›r›lmas› ve toplum hayat›na
kazand›r›lmas› için bir süre koruma alt›na al›nacaklar› “Gül Çocuklar ‹lk
Ad›m ‹stasyonu”nu oluﬂturulan projeye
tamamen ba¤l› kalarak k›sa sürede inﬂa etmiﬂ ve Devlet Bakan› Nimet Çubukçu'nun kat›l›m› ile aç›l›ﬂ›n› yaparak
toplumun hizmetine sunmuﬂtu.
Projede amaç; sokakta yaﬂayan ve
ço¤u madde ba¤›ml›s› olan çocuklar›n,
ikna yöntemiyle gerekli hallerde 30
güne kadar misafir edilebilece¤i “Gül
Çocuklar ilk Ad›m ‹stasyonu”na getirilerek, burada bulunan uzman ve görevliler taraf›ndan ilk müdahaleleri ve te-
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nitelik kazanmas› amaçlanan parklardan ﬂimdiye kadar, belirli bir konsepte
göre tasarlan›p uygulanan, Valide Sultan Park›, Mostar Park›, Fetih Park›,
Çanakkale ﬁehitleri Park›, Nene Hatun
Park›, Dumlup›nar Park› ve Mevlana
Park› olmak üzere toplam 7 adet Tema Park›n› hizmete aç›ld›.
‹stanbul'un Fethini resim ve heykellerle anlatan Fetih Park›, Çanakkale
Zaferinin, savaﬂ sahnelerinin iﬂlendi¤i
duvar resimleri, ﬂiirler ve minyatür Çanakkale Abidesi ile ifade edildi¤i Çanakkale ﬁehitleri Park›, Dumlup›nar
Zaferine Hitaben Dumlup›nar Park›,

davileri yap›ld›ktan sonra, varsa ailelerine teslim edilmeleri, aileleri olmayanlar›n devlet güvencesi alt›na al›nmalar›n›, gerekti¤inde de tedavilerini
tamamlamak üzere ikinci ad›m istasyonlar›na gönderilmelerini sa¤lamakt›r.

Temal› Parklar Projesi
Temal› Parklar Projesi ile, tarihi
ve kültürel de¤erlerimizin, tema olarak
belirlenip bu konseptte tasarlanan park
çal›ﬂmalar›nda, estetik ve ö¤retici unsurlar ön plana ç›kar›ld›. Vatandaﬂlar›m›z›n tarihi de¤erlerimizi yaﬂat›p, ortak kültürel de¤erlerimize sahip ç›kmas› ve çocuklar›m›za da ö¤retici bir

Büyük düﬂünür Mevlana Celaleddin
Rumi'nin, heykeli ve özlü sözleri ile anlat›ld›¤› Mevlana Parklar› yap›ld›.
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Üyelerimizi tan›yal›m

Abdulvahap Akça
Zeytinburnu

Ahmet Kartal
Eyüp

Ahmet Kertiﬂçi
ﬁiﬂli

Asiye Yaz›c›
Eyüp

Ayﬂe Kabilo¤lu
Sar›yer

Bahri Küçükﬂahin
Maltepe

Bektaﬂ Pak
Fatih

Dilbirin Karahan
Sar›yer

Elife Halimo¤lu
Fatih

Emre Il›k
Fatih

Ercan Seven
Tuzla

Erdal Kaya
Bak›rköy

Erkan Reiso¤lu
Fatih

Fatih Çal›ﬂkan
Kad›köy

Fatma K›l›ç
Beykoz

Fatma Verim
Avc›lar

Ferhat Kaynak
Bak›rköy

G. Turgay Alt›kaya
Kad›köy

Gürcan Öztürk
Bahçelievler

Hasan Balc›
Kad›köy

Hasan Örnek
Avc›lar

Hasan Uzun
Zeytinburnu

Hikmet Özcan
Bak›rköy

Hüseyin Çakmakç›
Esenler

Hüseyin Usta
Sar›yer
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Üyelerimizi tan›yal›m

Kamil Hüseyin Koç
Kad›köy

Kenan Kaba
Maltepe

Leyla Ünsal
ﬁiﬂli

Mahmut Erde¤er
Eyüp

Melih Korkmaz
Avc›lar

Metin Baﬂkapan
Eminönü

Metin Torun
Eminönü

Murat Keskin
Kad›köy

Muzaffer Usta
Beykoz

Nayil Y›ld›z
Beykoz

Nurettin Coﬂkun
Sar›yer

Nurettin Kömüra¤as›
Bak›rköy

Özer Y›ld›z
Beﬂiktaﬂ

Pirali Akdemir
Beykoz

Saniye Özdemir
Üsküdar

Serkan Sevinç
ﬁiﬂli

Seyfettin Güler
Sar›yer

Songül Y›ld›r›m
Üküdar

ﬁehmus Karadaﬂ
ﬁiﬂli

ﬁükrü Aslan
Beykoz

Turgay Fettaho¤lu
Üsküdar

Ufuk ‹zci
Tuzla

Yunus Erol
Beykoz

Yusuf Saçakl›
Sar›yer

Zekeriya Bozkurt
Fatih

DÜNYASI

MART - N‹SAN 2008

63

Duyuru

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

‹LAN
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