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.

İlanlarınız için: 0(212) 216 00 05
reklam@bakkaldunyasi.com

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 var olacak

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

De¤erlendirebilmeniz
temennisiyle!..
evgili Meslektaﬂlar›m! Biz

S

sizlikle daha da zora düﬂtü¤ü bir ger-

bakkal esnaf›n›n da içinde

çektir.

çok zor ﬂartlarda oldu¤u herkesçe

kip etmek ve savunmak bizim görevi-

malumdur.

miz oldu¤u gibi, menfaatleriniz konu-

bulundu¤u küçük esnaf›n

Ülke olarak, siyasi ve ekonomik

Sizin haklar›n›z› sizler ad›na ta-

sunda da sizleri bilgilendirmek so-

aç›dan çok zor bir dönemeçten geç-

rumlulu¤umuz oldu¤unu düﬂünerek;

mekte oldu¤umuzu da biliyorum.

geçti¤imiz günlerde Resmi Gaze-

Al›ﬂveriﬂ merkezleri ve zincir

te’de yay›nlanarak yürürlü¤e giren ve

marketlerle ilgili meclis gündemine

kamuoyunda “Ba¤-Kur Aff›” olarak

gelmesi beklenen yasay› yakinen ta-

bilinen yasadan sizleri haberdar et-

kip etmekteyiz. Esnaf›n durumunun

mek ve bu haktan yararlanarak, f›r-

bir an önce düzeltilmesine yönelik

sat› de¤erlendirebilmenizi temenni

çal›ﬂmalar›n baﬂlat›lmas› için giri-

etmekteyiz.

ﬂimlerimiz sürüyor. Süper ve zincir
marketler karﬂ›s›nda, denetimsizlik

Sa¤l›kl› ve bol kazançl› günler
diliyorum.

ve haks›z rekabetten dolay› zor durumda olan bizlerin, ülkedeki belir-
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Editörden

...‘Bakkal›m’ hep var olacak

Dr. Haydar
DULKAD‹RO⁄LU
Genel Koordinatör

Bir y›l› geride b›rakm›ﬂ olman›n
mutlulu¤u ile merhaba!..

“B

akkal Dünyas›” der-

aktörlerinden bakkallar›m›z›n, üretici

gisinin çok de¤erli

ve pazarlamac› ile tüketici aras›nda-

okuyucular› ve

ki önemine vurgu yapmakt›.

emekçileri! Haf›zalar›m›zda dün gibi

Birinci y›l›n sonunda yapt›¤›m öz

hat›rlad›¤›m›z ve büyük bir heyecanla

eleﬂtiriye göre; bu hedefimize misyon

baﬂlad›¤›m›z yay›n hayat›m›z›n birin-

olarak ulaﬂm›ﬂ olman›n yan›nda viz-

ci y›l›n› tamamlam›ﬂ bulunmaktay›z.

yon ac›s›ndan da önemli bir derece

Daha nice y›llar dileyerek, bu süreçte

elde etmiﬂ bulunmaktay›z. Art›k bir

“Bakkal Dünyas›” dergisine katk›

y›l›n› doldurmuﬂ, bask› kalitesi ve iç-

sa¤layan herkese minnet ve ﬂükranla-

sel zenginli¤i ile be¤eni kazanan, ge-

r›m› arz ediyorum.

lece¤e do¤ru daha emin ad›mlarla

Dostlar, “Bakkal Dünyas›” dergisi olarak yay›n hayat›ndaki amaçlar›m›zdan biri de; baﬂta g›da, kiﬂisel

ilerleyen, yapt›¤›n› ve yapacaklar›n›
bilen bir “Bakkal Dünyas›” var.
Kültürümüzün önemli unsurlar›n-

bak›m ve temizlik sektörü olmak üze-

dan bakkallar›m›z›n gelecek günleri-

re, üreticiden tüketiciye uzanan hal-

nin ayd›nl›k olmas› dile¤iyle...

kada, perakende piyasas›n›n önemli
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Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

‹STESOB’un e¤itim
seminerine ilgi yo¤undu
‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar
Odalar› Birli¤i (‹STESOB)
taraf›ndan düzenlenen e¤itim
semineri 16-22 Haziran 2008
tarihleri aras›nda Bodrum
Turgut Reis'te kat›l›mc›lar›n
yo¤un ilgisiyle tamamland›.

R

ahats›zl›¤› nedeniyle seminere kat›lamayan ‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar›
Birli¤i Baﬂkan› Suat Yalk›n da ‹stanbul'dan telekonferans sistemiyle toplant›ya ba¤lanarak e¤itim seminerine kat›lan esnaf ve sanatkar odalar›n›n baﬂkan
ve temsilcilerine teﬂekkür ederek baﬂar›lar diledi ve bu y›l seminere kat›lamam›ﬂ olman›n derin üzüntüsü içerisinde
oldu¤unu bildirdi.

“

E¤itim
çal›ﬂmalar›na h›z
verin”

8

Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan ‹STESOB
Baﬂkan Vekili Faik Y›lmaz, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu
(TESK) Baﬂkan› Bendevi Palandöken'in
Sosyal Güvenlik Bakan›yla olan randevusu dolay›s›yla, ‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i Baﬂkan› Suat
Yalk›n'›n da k›sa bir süre önce geçirdi¤i
kalp spazm› nedeniyle seminere kat›lamad›¤›n› belirtti ve Yalk›n'a acil ﬂifalar
dileyerek, e¤itim seminerine kat›lan oda
baﬂkanlar›na ve temsilcilerine teﬂekkür
etti. Konuﬂmas›nda; esnaf ve sanatkar›n, bu ülke ve bu millet için çok önemli oldu¤unu söyleyen Faik Y›lmaz, “Oda
baﬂkanlar› olarak yapt›¤›n›z görev ve
sorumlulu¤un daima bilincinde olun.
Sorumlulu¤unu taﬂ›d›¤›n›z insanlar›n
dertlerini ve s›k›nt›lar›n› iyi analiz edin.
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Oda’m›zdan

...‘Bakkal›m’ hep var olacak

‹STESOB Baﬂkan Vekili
Faik Y›lmaz
Onlara yard›mc› olmaya çal›ﬂ›n. Ça¤›m›z kolektif çal›ﬂma ve yard›mlaﬂma ça¤›d›r. Üyelerinize yard›mlar›n›z› esirgemeyin. Onlar›n e¤itim ve bilinçlendirilmesine yönelik çal›ﬂmalar›n›za h›z verin.
‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar›
Birli¤i olarak bize düﬂen görev ne ise
biz de görevimizi yapmaya haz›r›z” dedi.

“

Mesleki e¤itim
neden önemlidir?”
Daha sonra konuﬂan ‹stanbul Esnaf
ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i E¤itim
Müdürü Metin ‹çtem, burada toplanmam›z›n amac› mesleki e¤itim diyerek;
“E¤itimle ilgili yasalar›m›z›, bu yasalarla ilgili problemlerimizi ve çözüm önerilerini konuﬂaca¤›z. Türkiye'de Esnaf ve
Sanatkârlar Konfederasyonu'na ba¤l› 13
federasyon bulunur. Her ilde bir, yaln›z-
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ca ‹stanbul'da iki olmak üzere toplam
82 de esnaf ve sanatkârlar birli¤i var.
Bunlara ba¤l›da 3 bin 151 meslek odas›
var” diyerek mesleki örgütlenme ve konfederasyonun çat›s› hakk›nda bilgi veren
‹çtem, “Önce e¤itimin tarifini yapal›m;
e¤itim en basit anlam›yla davran›ﬂlar›
de¤iﬂtirme sanat›d›r. ‹nsanda istenilen
davran›ﬂlar›n yerleﬂmesi, olumsuz davran›ﬂlar›n de¤iﬂmesidir. Mesleki e¤itim
neden önemlidir? Bir ülkenin geliﬂmesinde, kalk›nmas›nda, sanayileﬂmesinde
temel unsur olan bilgili, becerili ve ehliyetli kalifiye insan gücü yetiﬂtirmek ﬂart
oldu¤u için önemlidir” dedi.

“

Esnaf
için acilen tedbir
al›nmas› gerekmektedir.”

‹STESOB E¤itim Müdürü
Metin ‹çtem

9

Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Mesleki teknik e¤itim bir ülkenin
kalk›nmas›n›n temelini oluﬂturur

‹STESOB Genel Sekreter Vekili
Mustafa Akyüz

“

Anne ve
babalar›n zorlamas›
mesleki e¤itimin
önünde en büyük
engel”

Güngören Meslek
E¤itim Müdürü
Lütfü Demir

10

Esnaf ve sanatkar›n bu günkü durumuna da de¤inen ‹çtem, “Ekonominin
iyiye gitti¤inin söylenmesine ra¤men,
esnaf ve sanatkâr bunu hissedememektedir. Haks›z rekabet, piyasadaki nakit
s›k›nt›s›, esnaf›n müﬂterisi olan iﬂçi, memur ve emeklinin al›m gücünün düﬂmesi
gibi nedenlerle esnaf ve sanatkârlar zor
durumda ve umutsuz. Esnaf için acilen
tedbir al›nmas› gerekmektedir. Aﬂa¤›dan yapaca¤›m›z bask›yla baz› ﬂeyleri
de¤iﬂtirebiliriz” diyerek sözlerini tamamlad›.
Güngören Meslek E¤itim Müdürü
Lütfü Demir, “Mesleki teknik e¤itim
konusunda en önemli sorun anne ve babalar. Her anne baba çocu¤unu üniversiteye göndermek ve çocuklar›n›n daha
rahat çal›ﬂmas›n›, daha kolay para kazans›n› istiyor. Ancak çocu¤un seviyesi
belli bir düzeyde ise bunu göz önünde
bulundurmak gerek. Anne babalara bunu anlatmak için devletin ilkö¤retimden
itibaren çocuklar› gözetmesi gerekir.
Mesleki teknik e¤itim bir ülkenin kalk›nmas›n›n temelini oluﬂturur” diyerek
ç›rakl›k ve e¤itimin önemini anlatt›.
E¤itim Seminerine Kat›lan Ba¤-Kur
Eski ‹l Müdürü Haluk Caner de, kamuoyunda Ba¤-Kur aff› olarak bilinen, 15
May›s 2008 günü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme ile Ba¤Kur'lulara tan›nan prim aff› hakk›nda
bilgi verdi.
‹STESOB Genel Sekreter Vekili
Mustafa Akyüz de teﬂkilat›n güçlü yan-

Ba¤-Kur
Eski ‹l Müdürü
Haluk Caner

lar›n›, zay›f yönlerini, do¤abilecek f›rsatlar› ve karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› tehtidlere dikkat çekerek Basel II ile ilgili
önemli aç›klamalarda bulundu.
Çok uzaklardan gelerek e¤itim seminerine kat›lan ve ayn› zaman da Türk
dostu olan Almanya'n›n Bavyera eski
senatörü, Bavyera Esnaf Sanatkar
Odalar› Birli¤i Eski Baﬂkan›, Bavyera
Oto Sanatkarlar› Federasyonu Eski
Baﬂkan› ve Würsburg Esnaf Odalar›
Birli¤i eski Baﬂkan› Walter Stoy da;
“Buraya kat›lan arkadaﬂlar›n problemleri çok iyi analiz ederek çözüm üretmelerini ve sonuçlar› bizimle de paylaﬂmalar›n› arzu ediyorum. Ayr›ca bana bu
imkan› verdi¤iniz için de çok teﬂekkür
ediyorum. Türk Milli Tak›m›'n›n baﬂar›s›na çok sevindi¤imi de sizlerle paylaﬂmak istiyor ve baﬂar›lar›n›n devam›n›
diliyorum” dedi.
‹stanbul Esnaf Sicil Müdürü Talip
Ünvermiﬂ de, sicil kay›tlar›yla ilgili
güncelleme yapt›klar›n› söyleyerek, “Sicilde ciddi kar›ﬂ›kl›klar var, ayn› numaran›n birden çok kiﬂiye verildi¤ini gördük. Güncelleme yaparken öncelikle kiﬂilerin vergi kay›tlar›na bak›yoruz. Vergi kayd› devam edenlerin sicilini devam
ettiriyoruz. Vergi kayd› olmayanlar›n
sicilini kapat›yoruz” dedi.
Esnaf ve sanatkarlar›n güncel ve
sosyal konulardaki sorunlar›n›n masaya
yat›r›ld›¤› e¤itim seminerinde; kat›l›mc›lar›n sertifikalar› düzenlenen törenle
da¤›t›ld›.

Bavyera Esnaf Sanatkar Odalar› Birli¤i Eski
Baﬂkan› Walter Stoy (Solda) Meksa Vakf›
‹stanbul Proje Baﬂkan› A. Nafiz Yalk›n
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Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

‹stanbul G›da Kuruluﬂlar›
Derne¤i Genel Kurulu yap›ld›

‹stanbul'daki çeﬂitli g›da kuruluﬂlar›n›n temsilcilerinin bir
araya gelerek, 13 Aral›k 2007
tarihinde Dr. Mehmet Çetin
Duruk'un kurucu baﬂkanl›¤›nda resmen kuruluﬂu gerçekleﬂtirilen “‹stanbul G›da Kuruluﬂlar› Derne¤i”nin ilk ola¤an
genel kurulu yap›ld›.
12
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Oda’m›zdan

...‘Bakkal›m’ hep var olacak

“

G›dada hijyen

ve kalite ancak
gönüllülük çerçevesinde çözülebilir
ve bu nedenle
'‹stanbul G›da
Kuruluﬂlar› Derne¤i'nin misyonu çok
önemli”

İ

stanbul Vali Yar›mc›s› Hürrem
Aksoy, ‹stanbul Tar›m ‹l Müdürü Ahmet Kavak ve çok say› da
davetlinin kat›ld›¤› genel kurulun aç›l›ﬂ
konuﬂmas›n› yapan Kurucu Baﬂkan Dr.
Mehmet Çetin Duruk, genel kurula hitaben yapt›¤› konuﬂmas›nda “Taraf›ma,
ekibimize derne¤i kurma görevi verilmiﬂti. Biz bu görevi uygun zamanda ve
en uygun ﬂekliyle tamamlad›k. Biliyorsunuz bizler geçici yönetim kurulunu
oluﬂturuyorduk. ﬁimdi bu genel kurulda hep beraber derne¤in hakiki kurumsal yap›s›n› oluﬂturaca¤›z. Yeni yönetim
kurulunu seçece¤iz. Bundan sonra hem
2010 y›l›na kadar hem de daha sonraki
çal›ﬂmalar› omuzlamas› amac›yla kurumsal bir yap›y› oluﬂturmuﬂ olaca¤›z”
diyerek, yap›lacak seçimin önemine vurgu yapt› ve kongre divan heyetine Samim Saner, ‹smail Keskin ve Metin ﬁahin'i teklif etti. Genel kurulun da onay›
ile kongre divan baﬂkanl›¤› bu isimlerden oluﬂturuldu.
Yap›lan kongre sonucunda; Necati
Göksu, Ramazan Bingöl, Necdet Buzlaﬂ, Necat Ayd›n, Dr. Mehmet Çetindoruk, ‹dris Keskinci, Hasan Demir, ‹smail Kaan ve Bilgin ﬁahin Dernek Yönetim
Kurulu Üyeliklerine seçildi.
Yeni seçilen yönetim kurulu ad›na
konuﬂma yapan Necati Göksu, “Arkadaﬂlar›mla bu güne kadar birlikte yapt›-
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“

Amaç; g›da hijyeni ve g›da güvenli¤ini
sa¤lamak için kamu kuruluﬂlar›yla sektörün
sosyal taraflar›n› bir araya getirmek”
13
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‹stanbul Vali Yard›mc›s›
Hürrem Aksoy
¤›m›z güzel çal›ﬂmalar› bundan sonra
daha da art›rarak devam ettirece¤iz”
dedi. Göksu, Sivil Toplum Kuruluﬂlar›n›n önemine dikkat çekerek, g›da da
hijyen ve kalitenin ancak gönüllülük
çerçevesinde çözülebilece¤ini ve bu nedenle '‹stanbul G›da Kuruluﬂlar› Derne¤i'nin misyonunun çok önemli oldu¤unu
söyledi.

‹STESOB Baﬂkan Vekili
‹dris Keskinci

“

‹stanbul Vali Yard›mc›s› Hürrem Aksoy:

‹stanbul Bakkallar Odas› Baﬂkan› ‹smail

Keskin'e Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Milli E¤itim Müdürlü¤ü ve Büyükﬂehir Belediyesi’yle iﬂbirli¤i
yaparak, bir proje çerçevesinde üyelerine 'G›da
Hijyeni ve G›da Güvenli¤i' konusunda e¤itim çal›ﬂmalar› baﬂlatt›¤› için çok teﬂekkür ediyorum”

‹stanbul Tar›m ‹l Müdürü
Ahmet Kavak

14

‹stanbul G›da Kuruluﬂlar› Derne¤i'nin do¤mas›na öncülük eden, ‹stanbul 2010 G›da Kültürü Platformu Baﬂkan› ve ‹stanbul Vali Yard›mc›s› Hürrem Aksoy da genel kurulda yapm›ﬂ oldu¤u konuﬂmada “G›da hijyeni ve g›da
güvenli¤i ile ilgili bir tak›m hususlar›n
yolunda gitmedi¤ini görmekteyiz. Derne¤in de amac› bu sorunlar› çözmek
için, kamu kuruluﬂlar›yla sektörün sosyal taraflar›n› bir araya getirmektir.
Tabi ki bunlar›n hepsi birden bire olmaz. Akﬂamdan sabaha çözülmez. Ancak, akl›m›z› bilgimizi birikimimizi bir
araya getirerek bu sorunlar› çok fazla
zorlanmadan çözece¤imize inan›yorum.

Platform bir tak›m somut çal›ﬂmalar›
gerçekleﬂtirmeye baﬂlad›. Burada s›ras›
gelmiﬂken ifade etmek istiyorum. ‹stanbul Bakkallar Odas› Baﬂkan› ‹smail
Keskin'e çok teﬂekkür ediyorum. Platformla iﬂbirli¤i yapmak suretiyle, daha
do¤rusu kendisi de zaten platformun
içinde, Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Milli E¤itim Müdürlü¤ü ve Büyükﬂehir Belediyesi’yle iﬂbirli¤i yaparak bir proje çerçevesinde kendi mensuplar›na 'G›da Hijyeni
ve G›da Güvenli¤i' konusunda e¤itim çal›ﬂmalar› baﬂlatm›ﬂlard›r. Bu örnek davran›ﬂ›n di¤er meslek odalar›na, sivil örgütlere örnek ve motivasyon arac› olmas›n› diliyorum” dedi.
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Prim borcu olan
esnafa müjde!
B
a¤kur
prim
borçlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas›na iliﬂkin yap›lan çal›ﬂmalar tamamlanarak 26 May›s 2008 tarihinde
26887 say›l› Resmi Gazete 'de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.
Yap›lan yeni prim borçland›rmas›
ile esnaf ve sanatkârlar, 31 Mart 2008
tarihine kadar prim ve sosyal güvenlik
destek prim borçlar›n›n, iﬂverenlerin çal›ﬂt›rd›klar› iﬂçilerle ilgili olarak 31
Mart 2008 tarihine kadar ödenmeyen
sigorta primi, iﬂsizlik sigortas› primi,
idari para cezas›, sosyal

yard›m zamm› borçlar› ve iste¤e ba¤l›
sigortal›lar›n 31 May›s 2003- 31 Mart
2008 dönemi aras›nda iste¤e ba¤l› sigortal›l›klar›n›n devam etti¤i süre içerisinde prim borçlar›na 26 Temmuz tarihine kadar yaz›l› olarak baﬂvurmalar›
halinde peﬂin ve 24 aya kadar eﬂit taksitler halinde ödenmesi imkân› getirildi.

Af esnafa neler getiriyor:



Buna göre borç asl›n›n
tamam›n›n ve hesaplanan
gecikme cezas› ve gecikme zamm›n›n
% 15'i baﬂvuru tarihini takip eden bir
ay içinde ödenmesi hailinde, gecikme
zamm›n›n kalan % 85'i silinecek.



Borç asl›n›n tamam›n›n ve
hesaplanan gecikme cezas›
ve gecikme zamm›n›n %45'inin, 12 ay
taksitli ödenmesi halinde, gecikme cezas› ve gecikme zamm›n›n kalan %
55'i silinecek



Borç asl›n›n tamam›n›n ve
hesaplanan gecikme cezas›
ve zamm›n›n; % 70'inin, 24 ay taksitle
ödenmesi halinde gecikme zamm›n›n
%30'u silinecektir.



Borçlular, taksitlendirilmiﬂ
borçlar›yla ilgili yükümlülüklerini bir y›lda 3 defadan fazla yerine
getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri ya da bir takvim y›l›nda 3 defaya
kadar ödenmeyen yada eksik ödenen
taksit tutarlar›n› en geç son taksiti izleyen ay›n sonuna kadar faiz miktar› ile
birlikte ödememeleri halinde taksitlendirme haklar›n› kaybedeceklerdir.

‹stanbul Bakk
allar Odas›
Baﬂkan› ‹sma
il Keskin,
prim borçlar›n
›n yeniden
yap›land›r›ld›¤
›n› hat›rlatarak, prim borc
u olan bakkal
esnaf›n›n yap
›land›rmadan
faydalanmala
r›n› istedi.
yeniden yap›land›rma kapsam›na al›nacak ve 2006 y›l›ndaki yap›land›rma hükümlerinden faydalanacak.
Bu yeniden yap›land›rman›n Bakkal
Esnaf› aç›s›ndan da önemli oldu¤unu
söyleyen Baﬂkan ‹smail Keskin, Bakkal
esnaf›na seslenerek; “Daha fazla bilgi
almak için, odam›z› arayabilir veya resmi web sitemiz www.istbakkallarodasi.org adresinden de bilgi alabilirsiniz”
dedi.

“

Borç asl›n›n tamam›-

n›n ve hesaplanan gecikme
Ayr›ca 2006 y›l›nda yeniden yap›land›rmadan faydalanan ancak borçlar›n› yeniden yap›land›rd›¤› halde paras›n›
yat›rmad›¤› için yap›land›r›lmas› bozulanlar da 26 Temmuz tarihine kadar
kuruma baﬂvuruda bulunabilecek.
Daha önce yap›land›rmaya baﬂvurup, gereklerini yerine getirmedi¤i için
yap›land›rmas› bozulanlar da 6 ay içinde borçlar›n› faizi ile birlikte öderlerse,
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cezas› ve gecikme zamm›n›n % 15'i baﬂvuru tarihini
takip eden bir ay içinde
ödenmesi halinde, gecikme
zamm›n›n kalan % 85'i silinecek”
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‹stanbul Ayd›n Üniversitesi
çözüm ortaklar› ile buluﬂtu
‹stanbul Ayd›n Üniversitesi Çözüm Ortaklar› Ödül Töreni, üniversitenin
konferans salonunda; Anadolu E¤itim ve Kültür Vakf› (AKEV) Mütevelli
Heyeti Baﬂkan› Mustafa Ayd›n, Baﬂkan Vekili Emekli Orgeneral Necdet
Timur, ‹stanbul Ayd›n Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Salih Çelikkale, Türk Kalp Vakf› Baﬂkan› Çetin Y›ld›r›mak›n, ‹STESOB Baﬂkan Vekili Faik Y›lmaz, ‹stanbul Bakkallar Odas› Baﬂkan› ‹smail Keskin, ‹kitelli
ESKOP Baﬂkan› Yusuf Akgün, Ba¤c›lar Kamyon Kamyonet Otobüs Minibüs ve ﬁoförler Odas› Baﬂkan› Mustafa Nuho¤lu ve çok say›da esnaf odas›
baﬂkan ve yöneticileri ile sanayi ve hizmet sektöründen temsilcilerin yan› s›ra üniversiteden ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirildi.

16
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“

Rektör Çelikkale:

Üniversitelerde

kapal› kap›lar arkas›nda, dünyadan uzak yap›lacak e¤itimler mutlaka geri kalm›ﬂ e¤itimlerdir. E¤er iﬂ dünyas›yla, sanayiyle, çevre‹STESOB Baﬂkan Vekili
Faik Y›lmaz konuﬂmas›nda
üniversitelerle iﬂbirli¤inin
önemine de¤indi.

İ

stanbul Ayd›n Üniversitesi Çözüm Ortaklar› Ödül Töreninde;
Rektör Prof. Dr. Mehmet Salih
Çelikkale Çözüm Ortaklar› Ödül Törenine kat›lanlar› selamlayarak “De¤erli
çal›ﬂma arkadaﬂlar›m bugün ‹stanbul
Ayd›n Üniversitesinin güzel bir günü.
Üniversitemizi ayr›cal›kl› k›lan yerinde
uygulamada bize büyük destek veren siz
de¤erli çözüm ortaklar›na sayg›lar›m›
sunuyorum. Hiç kuﬂku yok ki üniversite
kelimesinden topluma yarar, dünyaya
yarar, çevresiyle bir bütün olma anlam›
ç›kar. Kapal› kap›lar arkas›nda, duvarlar arkas›nda kendi aras›nda dünyadan
uzak yap›lacak e¤itimler mutlaka geri
kalm›ﬂ e¤itimlerdir. E¤er iﬂ dünyas›yla,
sanayiyle, çevrenizle, dünya ile entegre
olmam›ﬂsan›z mutlaka eksi¤iniz var demektir” dedi.

Üniversitenin tarihçesi

‹stanbul Ayd›n Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Baﬂkan›
Dr. Mustafa Ayd›n
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“Türkiye'de özel üniversite yoktur.
Yasalar›m›zda buna müsait de¤il. Türkiye'de 116 üniversite var. Bunlardan
31'i vak›f üniversitesi, di¤erleri kamu
üniversiteleridir” diyen Prof. Dr. Çelikkale “‹stanbul Ayd›n Üniversitesi 2003
y›l›nda Anadolu Bil Meslek Yüksek
Okulu olarak Yüksek Ö¤retim hayat›na
baﬂlad›. Bil Holding taraf›ndan kurulan
Anadolu E¤itim ve Kültür Vakf›’n›n
(AKEV) Yüksek Ö¤retim Kurumu'na
baﬂvurmas› ve Yüksek Ö¤retim Kurulu'nun karar›yla da Üniversiteye dönüﬂtürülmüﬂtür.”

nizle, dünya ile entegre
olmam›ﬂsan›z mutlaka
eksi¤iniz var demektir”
‹stanbul Ayd›n Üniversitesi Çözüm
Ortaklar›’ndan ‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar› Odalar› Birli¤i (‹STESOB) ad›na ödül törenine kat›lan ‹STESOB Baﬂkan vekili Faik Y›lmaz, esnaf ve sanatkârlar ile üniversite iﬂbirli¤inin önemine
de¤inerek; “Yediyüzbin esnaf ve sanatkâr›n temsilcisi olarak ‹stanbul Ayd›n
Üniversitesi ile iﬂbirli¤i yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gelecekte esnaf ve sanatkârlar›m›za ve onlar›n çocuklar›na buradan büyük hizmet alaca¤›m›z› umuyoruz” dedi.

Çözüm ortakl›¤›; sanayi ile
üniversiteler aras›nda bir
köprü niteli¤ini taﬂ›yor
‹kitelli ESKOP Baﬂkan› Yusuf Akgün de sanayi ve üniversite iﬂbirli¤ini
çok önemsediklerini söyleyerek; “‹kitelli
organize sanayi bölgesinin ilk kurucular›ndan›m. Bugüne kadar 25 y›ld›r bölgenin birlik baﬂkanl›¤›nda ve üst kademelerinde görev yapt›m. Bölgem Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinden birisidir ve Türkiye'nin en çok enerji tüketen 3. bölgesidir. 30 bin KOB‹ sanayicisi, 225 bin kiﬂi istihdam ediyoruz. Fakat, bugüne kadar üniversite ile sanayi
aras›nda bir köprü kuramad›k, birçok
üniversiteyle görüﬂmemize ra¤men olmad›. Geçti¤imiz y›ldan beri Anadolu
E¤itim ve Kültür Vakf› (AKEV) Mütevelli Heyeti Baﬂkan› Mustafa Ayd›n ve
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Salih Çelikkale ile çeﬂitli kereler görüﬂ-
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Çözüm Ortakl›¤›
Ödülleri’nin sahipleri
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Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
meler yapt›k. Nihayetinde çözüm ortakl›¤› protokolümüzü karﬂ›l›kl› olarak imzalad›k” dedi.
AB' de ara elemana çok de¤er verildi¤ini söyleyen ‹kitelli ESKOP Baﬂkan›
Yusuf Akgün,
“Türkiye'nin en önemli sorunu ara iﬂ
gücü eleman›d›r. Maalesef ara iﬂ gücü
eleman› yok. Ald›¤›m›z ürünlerin ambalaj›na bak›p üretildi¤i ülkeye göre kalite
de¤erlendirmesinde bulunuyoruz. ‹ﬂte o
kaliteyi veren ara iﬂ gücü eleman›d›r.
Bizde maalesef ki bu yok. Ç›rakl›ktan
geliniyor, babadan ö¤reniliyor, ustadan
ö¤reniliyor. Biraz iﬂi ö¤renmeye baﬂlay›nca, yapabilece¤ine de inan›nca hemen ayr›l›p bir tezgâh kuruluyor, bu da
kaliteyi düﬂürüyor. O zamanda bizim
mallar›m›z kalitesiz oluyor. Biz bu gibi
sorunlar›n çözümü için Ayd›n Üniversitesi ile çözüm ortakl›¤› anlaﬂmas› imzalad›k.
‹kitelli Türkiye'nin en önemli projelerinden birisidir. Burada ara iﬂ gücü
eleman›na ﬂiddetle ihtiyaç vard›r. Hemen her gün gazetelerde ‹kitelli Organize sanayi bölgesi için iﬂ ilanlar› görürsünüz. Ara iﬂ gücü elman› arand›¤›na
dair ilanlar ama buna ra¤men hala ara
iﬂ gücü eleman› yetersizdir. Buradan ç›kan bütün ö¤rencilere orada iﬂ vard›r”
dedi.
Daha sonra; ‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤ine, ‹stanbul
Muhtarlar Derne¤ine, Türk Kalp Vakf›na, ﬁiﬂli Belediyesi’ne ve birçok kuruma
teﬂekkür belgesi verildi.
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Sigara yasa¤› konusunda
yetkililer bilgilendirildi
19 May›s 2008 tarihinde yürürlü¤e giren 5727 Say›l›
“Tütün Ürünlerinin Zararlar›n›n Önlenmesi ve Kontrolü
Hakk›ndaki Kanun” ‹stanbul
Bak›rköy Kaymakaml›¤›'n›n
da gündemindeydi.

İ

lçe Kaymakam› Dursun Ali ﬁahin, ‹stanbul esnaf ve sanatkarlar› odalar›n›n baﬂkanlar› ve sivil toplum kuruluﬂlar›n›n temsilcileri ile
'Tütün Ürünlerinin Zararlar›n›n Önlenmesi ve Kontrolü Hakk›ndaki Kanun'un
bilgilendirme toplant›da; “Sigara ile ilgili yasak, bir bölümümüzün hoﬂuna gitmekte bir bölümümüzün ise gitmemektedir. Zaten herkesin %100 memnun olmas› da mümkün de¤ildir. Herkes ayn›
ﬂeyi söylüyorsa zaten eksiklik vard›r”
diyerek konuﬂmas›n› sürdüren ﬁahin,
ﬂöyle dedi:

“

Osmanl›’dan beri
adeta sigara teﬂvik
ediliyor”

“1934 y›l›nda Tokat sigara fabrikas›n›n aç›l›ﬂ›nda Atatürk diyor ki; 'Amac›m›z devleti kalk›nd›rmakt›r. Biz sigara içenin paras›ndan, içmeyeninde sa¤l›¤›ndan yararlanaca¤›z'. Osmanl›’dan beri adeta sigara teﬂvik ediliyor. Askerde
bile sigara veriliyordu. Sanki çok iyi bir
ﬂeymiﬂ gibi sigara içmeyen adam da askerde sigara içmeye baﬂl›yordu. Ancak
sigaran›n zararlar› hat safhaya ç›k›nca
daha do¤rusu gözle görülür derecede
fark edilince devletlerde buna çözüm
aramaya baﬂlad›lar”.
“1996'da ABD'den dönüﬂ yolculu¤umda uçakta tan›ﬂt›¤›m bir bayan›n,
sigara içmek için evinden d›ﬂar› ç›kt›¤›n› duydu¤umda çok ﬂaﬂ›rd›m, 'Peki neden evinde içmiyorsun' diye sordu¤um
da 'Komﬂumu rahats›z etmekten çekiniyorum' cevab›n› al›nca daha da hayretler içinde kalm›ﬂt›m” diyen Dursun Ali
ﬁahin, “‹yi yada kötü kim ne derse desin, bana göre hükümetin en güzel icraatlar›ndan bir tanesi sigarayla ilgili ç›kan bu kanundur. Öyle basite indirgenecek bir konu de¤il, sigaran›n sa¤l›k yönünden insanlar› ne hale getirdi¤i çok
aç›k, art›k bunun üzerinde tart›ﬂmaya
bile gerek yok. Böyle bir kanun dünyada
10 veya 15 ülkede vard›r. Çok geniﬂ ve
de¤iﬂik kiﬂilere sorumluluk ve yetki veren bir kanun. Önceden sadece mülki
amirler yani vali, kaymakam yada vali
yard›mc›lar› kanuna iliﬂkin cezai müeyyide uygulayabiliyorlard›. ﬁimdi ise yetki ve sorumluluklar art›r›ld›” dedi.

Bak›rköy ‹lçe Kaymakam›
Dursun Ali ﬁahin

“

Hem kanuna uymayanlara, hem de sorumlulara cezai müeyyide uygulanacak”
Bu kanuna uymayan kiﬂilere cezai
müeyyide uygulanaca¤› gibi görevini
yapmayan sorumlulara da cezai müeyyide uygulanacakt›r diyen ‹lçe Kaymakam› Dursun Ali ﬁahin, “Belki ilk aﬂamada zor gibi görünecek ama bir iki ay
sonra herkes al›ﬂm›ﬂ olacak. Otobüslerde sigara yasa¤›na al›ﬂ›ld›¤› gibi” diyerek, kanunun pek çok kiﬂiye sigaray›
b›rakmas› için vesile olmas› dile¤inde
bulundu.

‹stanbul Bakkallar Odas› Baﬂkan› ‹smail Keskin
toplant› sonras› yetkililerle temaslarda bulundu.
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Türk Kalp Vakf› Mütevelli Heyeti ve Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Çetin Y›ld›r›mak›n

Türk Kalp Vakf› 34 y›ld›r
kalbimiz için çal›ﬂ›yor

“

‹stanbul Bakkallar
Odas›’n›n yay›n› ‘Bakkal Dünyas›’, geniﬂ bir
perspektif içinde bakmakta, kültürümüzün
vazgeçilmezleri aras›nda yer alan, hatta baﬂ›nda gelen bakkallar›m›z›n gelece¤i konusundaki çal›ﬂmalar› da
büyük bir hassassiyetle
izlemektedir”
20

Üç bin civar›nda gönüllü üyesi ile Türkiye'nin en güçlü Sivil Toplum örgütlerinin baﬂ›nda yer alan Türk Kalp Vakf›, 34 y›la varan sayg›n ve kaliteli sa¤l›k hizmetini de baﬂar›yla sürdürürken,
dünyada ve ülkemizde rekor seviyede ölüme neden olan, kalp ve
damar hastal›klar›na karﬂ› da insanlar›m›z› uyarmak, bilinçlendirmek ve motive etme görevini yo¤un sosyal etkinlikleri ile yerine getirmektedir.

T

ürk Kalp Vakf›'n› “Bakkal
Dünyas›”na dolay›s›yla okurlar›na tan›tmakta yarar gör-

mekteyiz.
Türk Kalp Vakf› Türkiye'nin bugün
iç ve d›ﬂtaki s›k›nt›lar›n› da dikkate alarak Aziz Ata'm›z›n hedefleri do¤rultusunda, laik, demokratik ve hukuk devletinin muhafazas› yolunda da önemli
sa¤l›k ve sosyal organizasyonlar gerçekleﬂtirerek, ülke yarar›na olan giriﬂimle-

re de her zaman destek vermiﬂtir. Bu
çerçeve içerisinde de ‹stanbul Bakkallar
Odas›’n›n “Bakkal Dünyas›”na daha geniﬂ bir perspektif içinde bakmakta, kültürümüzün vazgeçilmezleri aras›nda yer
alan, hatta baﬂ›nda gelen bakkallar›m›z›n gelece¤i konusundaki çal›ﬂmalar› da
büyük bir hassassiyetle izlemektedir.
Ülkemizde türünde ve kalp sa¤l›¤›nda tek önemli kuruluﬂ olan Türk Kalp
Vakf›'n›n dünya teknolojileri ölçüsünde-

MAYIS - HAZ‹RAN 2008

DÜNYASI

Oda’m›zdan

...‘Bakkal›m’ hep var olacak
ki birimlerini “Bakkal Dünyas›”na, dolay›s›yla okurlar›na ve de¤erli ‹stanbul
Bakkallar Odas›'na tan›tmakta yarar
görmekteyiz.
Türk Kalp Vakf› yeniden yap›lanma
çal›ﬂmalar›n›n ard›ndan, yeni birimleri
ve mevcut olan tüm t›bbi cihazlar›n› son
teknolojiyle takviye ederek, ayr›ca mevcut kadrolar›n› da güçlendirerek, Türkiye'nin en iyi kalp ve damar sa¤l›¤› uzmanlar›, sa¤l›k personeli, diyet uzman›,
nörolo¤u ve sa¤l›k personeli ile Kalp ve
Damar hastal›klar› tedavisi ve Genel
Sa¤l›k Kontrolü dahilindeki Elektrokardiyografi, Ekokardiyografi, Eforlu EKG
(Treadmill), Ritm ve Tansiyon Holter,
Ultrasonografi, Renkli Doppler, Carotis
ve Vertebral Doppler, Biyokimya Laboratuvar›, Nükleer T›p, Kemik Dansitometresi, Türkiye'nin en önde gelen Çocuk Kardiyolojisi ve Kilo Kontrol Merkezi bölümlerinde ve her türlü EMAR
konusunda güvenilir hizmetini sürdürmektedir. Özellikle Biyokimya Labaratuvar›n› Amerika'daki teknolojiyle boy
ölçüﬂecek duruma getirmiﬂtir.

“

Kad›n Kalp Sa¤l›¤›
ve Koruyucu Kalp Merkezi hizmete baﬂlad›”
Türk Kalp Vakf› bir ilke daha imza
atm›ﬂ, ülkemizde ilk Kad›n Kalp Sa¤l›¤›
ve Koruyucu Kalp Merkezi'ni Prof. Dr.
Filiz Ersel Tüzüner'in direktörlü¤ünde
hizmete baﬂlatm›ﬂt›r. Türkiye'nin konusundaki en de¤erli doktorlar› ve t›p kadrosuna ülkemizin mevcut çok de¤erli iki
hocas›n› Prof. Dr. Necati S›rmac› ile
GATA'n›n iftihar etti¤i Prof. Dr. Ergun
Demiralp'i de güçlü kadrosuna ilave etmiﬂtir.
Bunlar›n d›ﬂ›nda Kardiyolog doktor,
hemﬂire ve gerekli cihazlarla donat›lm›ﬂ
Türk Kalp Vakf› Gezici Sa¤l›k Ekipleri,
‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü ve Milli E¤itim
Bakanl›¤›'n›n iﬂbirli¤i ile ‹lkö¤retim
Okullar›ndaki çocuklar›m›za, kalp ve
damar muayenesi, teﬂhisi ve tedavisini
içeren ücretsiz sa¤l›k taramalar› yapmaktad›r. Sa¤l›k taramalar› ayn› zamanda Belediye ve Muhtarl›klarla beraber, ‹stanbul içi ve d›ﬂ›nda olmak üzere,
özellikle gelir düzeyi düﬂük semtlerde
de sürmekte; bu ﬂekilde y›lda 50 bini
aﬂk›n kiﬂinin kalp sa¤l›¤› kontrolündeki
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ilk ad›m› att›r›lmaktad›r.
Nörokardiyoloji Merkezi olarak
oluﬂturulan birimin, Dünya'da ABD ve
‹talya'dan sonra üçüncüsü Türk Kalp
Vakf› Sa¤l›k Merkezi'nde kurulmuﬂtur.
Dünyada ilk Uluslararas› Nörokardiyoloji Sempozyumu da ‹stanbul'da gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

“

Türk Kalp Vakf›
Türkiye'nin gündemine
Kalp Haftalar› etkinliklerini getirdi”

Türk Kalp Vakf›, Türkiye'de büyük
can ve a¤›r ekonomik kay›plara sebep
olan Kalp ve Damar Hastal›klar› ile
mücadelenin en etkili, en kestirme ve en
ekonomik yolunun, halk›m›z› bu hastal›¤a karﬂ› uyarmak, bilinçlendirmek ve
motive etmekten geçti¤i inanc›na dayanarak, 1988 y›l›nda Türkiye'nin gündemine Kalp Haftalar› etkinliklerini getirmiﬂtir. Kalp Haftalar› organizasyonu
her y›l Nisan ay›n›n ikinci haftas›nda
yurt çap›nda bir haftal›k spor, sanat ve
kültür etkinlikleri ile bilimsel toplant›lar ﬂeklinde, hiç kesintiye u¤ramadan
düzenlemektedir. Bu y›l 20'ncisi organize edilen Kalp Haftas›, haftay› hatta ay›
da aﬂarak, 20. y›l›n önemi ve özelli¤i
gözönünde tutularak sürdürülmektedir.
1995 y›l›nda Avrupa Kalp Birli¤i'ne üye olan ve Dünya Kalp Federasyonu Yönetim Kurulu karar›yla Dünya

Kalp Federasyonu'na al›nan Türk Kalp
Vakf›'n›n önerisiyle ihdas olunan Dünya
Kalp Günü bütün Dünya'da oldu¤u gibi
ülkemizde de Eylül ay›n›n son Pazar
günü organize edilmekte, çeﬂitli etkinlikler gerçekleﬂtirmekte, sportif yar›ﬂmalar ve bilimsel toplant›lar düzenlemektedir.
Dünya Kalp Federasyonu ve Avrupa
Kalp Birli¤i Barcelona'da yapt›¤› 15.
Dünya Kardiyoloji Kongresinde, Dünyada Kalp Haftalar›n› aral›ks›z uygulayan
tek ülke olarak Dünyan›n gündemine
Dünya Kalp Gününü getiren, dünyada
örnek bir Sa¤l›k Merkezi kuran, gezici
sa¤l›k araçlar›yla ve çok yönlü baﬂar›l›
aktiviteleriyle temayüz eden, sa¤l›k konusunda Dünyan›n en baﬂar›l› sivil toplum örgütü olarak ilan edilerek Türk
Kalp Vakf›n› övgüye lay›k görmüﬂ ve
ﬂeref kürsüsüne davet edilerek Baﬂkan
Çetin Y›ld›r›mak›n ayakta alk›ﬂlanm›ﬂt›r. Türkiye'de ‹stanbul Gazeteciler Derne¤i'nin Sivil Toplum Büyük Ödülü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin Kariyer Büyük Ödülü ve Vak›flar Genel Müdürlü¤ünden çok say›da ödül alm›ﬂt›r.
Türk Kalp Vakf› ‹stanbul Sa¤l›k
Merkezi, en seçkin uzman kardiyolog
doktorlar›n›n koordinasyonundaki çal›ﬂmalar›na, Emekli Sand›¤›, SSK ve Ba¤Kur'a ba¤l› çal›ﬂan ve emeklilerin yan›
s›ra özel sigortalara ba¤l› olanlar›n muayene ve tedavilerini de eklerken, 2006
y›l› baﬂ›nda ülke gündemine yerleﬂtirdi¤imiz “‹yi Kalpli Ol” konseptiyle de insanl›¤a iyili¤i, güzelli¤i, do¤rulu¤u aç›klarken, lay›k olan kiﬂi veya kuruluﬂlara
da “‹yi Kalpli Ol” ödülü verme al›ﬂkanl›¤›n› getirmiﬂtir.

Oda Baﬂkan› ‹smail Keskin, Türk Kalp Vakf› Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Çetin Y›ld›r›mak›n ile birlikte.
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Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Kad›n Çiftçiler
finali ‹stanbul’da
gerçekleﬂtirildi

Kad›n Çiftçiler Yar›ﬂ›yor maratonunun finali ‹stanbul'da
gerçekleﬂtirildi. 8 ilden gelen
finalistlerin k›yas›ya yar›ﬂt›¤›
finalde Muﬂ ekibi birinci oldu.

22
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“K

ad›n Çiftçiler Yar›ﬂ›yor Bilgi Yar›ﬂmas›
5. Türkiye Finali”,
‹stanbul'da sonuçland›. ‹stanbul Tar›m
‹l Müdürü Ahmet Kavak, 2004 y›l›ndan itibaren baﬂlayan bu yar›ﬂman›n
kamuoyunda yo¤un ilgi gördü¤ünü söyledi. Anne ve ev kad›n› olmalar› nedeniyle kad›nlar›n g›dalar›n temizli¤i, kalitesi ve tazeli¤ine önem verdiklerini
ifade eden Kavak, kad›nlar›n üretim
alan›nda da etkin bir yer ald›klar›na
iﬂaret etti.

“

Tamam› kad›nlardan oluﬂan 17 kooperatif var”
Tar›msal faaliyetlerin ekonomilerin
temelini oluﬂturdu¤unu kaydeden Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› Teﬂkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü Mehmet Taﬂan, "Nüfusun büyük bir bölümü
geçimini tar›mla sa¤lamaktad›r. Bu nedenle bakanl›¤›m›z tar›msal amaçl› kooperatiflere, üretimi, istihdam› ve çiftçilerin refah seviyesini art›r›c› projeler
uygulamaktad›r. Bakanl›¤›m›zca bin
491 kooperatife 1 milyar 27 milyon
YTL faizsiz veya düﬂük faizli kredi temin edilmiﬂtir. Kad›n çiftçilerimiz de
kooperatifler kurdu. Tamam› kad›nlardan oluﬂan 17 kooperatif var" diye konuﬂtu. Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›
Müsteﬂar› Vedat Mirmahmuto¤ullar›
da Türk tar›m›nda çal›ﬂanlar›n yüzde
65'ini kad›nlar›n oluﬂturdu¤unu belirtti.

“

Muﬂlu kad›n
çiftçiler rakiplerini
eleyerek birinci oldu”

Birinci Muﬂ ekibi ödüllerini
al›rken

‹kinci Nevﬂehir ekibi

Üçüncü Çanakkale ekibi

<< Yar›ﬂman›n sunuculu¤unu
yapan ﬁoray Uzun’a
‹stanbul Tar›m ‹l Müdürü
Ahmet Kavak bir plaket
verdi.

Finale kat›lma hakk› kazanan illerin tan›t›m›n›n da yap›ld›¤› programda;
konuﬂmalar›n ard›ndan yar›ﬂmaya geçildi. Finalde yar›ﬂan Yozgat, Muﬂ, Çanakkale, Kütahya, Adana, I¤d›r, Bilecik ve Nevﬂehir'den gelen kad›n çiftçiler aras›nda k›yas›ya geçen yar›ﬂ›n ard›ndan Muﬂ ekibi birincili¤i, Nevﬂehir
ekibi ikincili¤i ve Çanakkale ekibi
üçüncülü¤ü kazand›.
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‹stanbul Muhtarlar
Derne¤i Genel
Kurulu yap›ld›
Tek liste halinde girilen seçimlerde, eski baﬂkan Akif Ak güven
tazeleyerek, “Hizmet ve çal›ﬂmalara devam” dedi.

İ

stanbul Muhtarlar Derne¤i 21.
Ola¤an Genel Kurulu yap›ld›.
Kongreye kongre üyelerinin yan›
s›ra, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye baﬂkanlar›, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve bas›n mensuplar› kat›ld›.
Baﬂkan Akif Ak, kat›l›mc›lara hitaben yapt›¤› konuﬂmas›nda, ‹stanbul'da
967 muhtar oldu¤unu söyleyerek “Muhtarl›k camias› olarak s›k›nt›l› günler yaﬂ›yoruz. Muhtarl›k, Osmanl› ‹mparatorlu¤undan beri var olan ve dünyan›n hiç-

24

bir yerinde olmayan demokrasinin en temel taﬂ›d›r.
Ancak, muhtarl›k hep itelenmiﬂ, ötelenmiﬂ, yeri geldi¤inde geriye at›lm›ﬂt›r”
dedi. Ak, Atatürk'ün söyledi¤i, “Muhtarlar demokrasinin temel taﬂ›d›r” sözünü hat›rlatarak, “5490 say›l› nüfus ve
vatandaﬂl›k kanunundan sonra muhtarlar›m›z iyice sahipsizleﬂti ve son bir iki
sene içerisinde muhtarlar› koruyacak bir
hükümet, bir meclis olmad›¤›n› tüm arkadaﬂlar›m›zla birlikte bizde gördük. ‹stanbul Muhtarlar Derne¤i olarak, s›k›nt›lar›m›z› raporlar haz›rlayarak, çözüm
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“Muhtarlar demokrasinin temel taﬂ›d›r”
önerileri ile birlikte hükümetlere ilettik. Fakat bugüne kadar hiçbir yaklaﬂ›m, iyileﬂtirme olmad›. Aksine bu son
bir iki sene zarf›nda muhtarl›klar iyice
pasifize edilmeye, yok olmaya mahkûm
edildi” dedi.
Muhtarlar›n 144 çeﬂit görevi oldu¤unu söyleyen Ak, bu hizmetlerin sadece üçünden ücret ald›klar›n› belirterek
“Bu parayla hem ailelerimize bakmak,
hem de mahalleye hizmet etmek zorunday›z” dedi.
Kongre Divan Baﬂkan› Tevfik Y›lmaz da, “‹ktidara da muhalefete de
sesleniyoruz, dosta düﬂmana bildiriyoruz, uyuyan devi uyand›rmay›n. Uyan›rsa buna ne Ankara'n›n ne de ‹stanbul'un
asfalt› dayan›r” diyerek baﬂkan Ak'›n
konuﬂmalar›na destek verdi.
Kongreye kat›lan Eminönü Belediye
Baﬂkan› Nevzat Er ve ‹stanbul Eski Belediye Baﬂkan› Ali Müfit Gürtuna' da
konuﬂmalar›nda muhtarl›klar›n önemine
de¤inerek, muhtarlar›n hayat standartlar›n›n iyileﬂtirilerek hizmet kalitesinin
art›r›lmas› gerekti¤ini söylediler.
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Bakkallardan orant›s›z
güce isyan
Haks›z rekabet ﬂartlar›nda zincir marketlere karﬂ› mücadele vermek durumunda kalan bakkallar,
denetimsizli¤e ve orant›s›z güce isyan etti.

H

aks›z rekabete tepki gösteren ‹stanbul Bakkallar
Odas› Baﬂkan› ‹smail Keskin, Baﬂbakanl›kta bekleyen al›ﬂveriﬂ
merkezleri ve zincir marketlerle ilgili
yasa tasar›s›n›n bir an önce TBMM
Genel Kurul gündemine gelmesini bekliyor.

26

Ülkemizdeki al›ﬂveriﬂ merkezleri ve
zincir marketlerle ilgili olarak, sadece
AB standartlar›n›n getirilmesini istiyoruz diyen Keskin, “Hiçbir standart ve
denetime tabi olmayan ve son y›llarda
say›lar› h›zla artan hiper süper ve zincir marketler karﬂ›s›nda, Anayasan›n
“Devlet esnaf ve sanatkar›n› korur”

maddesine ra¤men korumas›z ve savunmas›z b›rak›lan bakkallar›m›z zor
günler geçiriyor. Bu denetimsizlik ortam›nda piyasalar bu h›zl› art›ﬂ› kald›ramayacak, bu durumdan da en büyük
zarar› bakkal esnaf›m›z görecektir”
dedi.
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“Haks›z
rekabet ve
orant›s›z güç
var”
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Türkiye'de son y›llarda yaﬂanan,
h›zl› marketleﬂme sürecini de de¤erlendiren Baﬂkan ‹smail Keskin, Süper
marketlerin say›s›ndaki h›zl› art›ﬂ›, piyasalar›n kald›ramayaca¤›n›, bakkal
esnaf› ile zincir marketler aras›nda
orant›s›z ve haks›z bir rekabetin oldu¤unu, bu dengesizli¤e bir çözüm bulman›n sosyal bir sorumluluk oldu¤unu
ve baﬂbakanl›kta beklemekte olan
marketlerle ilgili kanun tasar›s›n›n ivedilikle meclis gündemine gelmesi gerekti¤ini söyleyerek, “Türkiye'de 200
bin bakkal esnaf›n›n bulundu¤unu tahmin ediyorum. Bakkallar Odas› olarak
süper marketlerin piyasadan çekilmesi
gibi bir talebimiz yok. Sadece kurallar›n belirlenmesini ve denetim mekanizmas›n›n oluﬂturulmas›n› istiyoruz” dedi.
Geleneksel küçük esnaf ile organize
perakendeci zincir marketlerin vergi
levhalar›n› da k›yaslayan Keskin “Küçük esnaf›n dükkân›na girdi¤inizde ve
vergi levhas›na bakt›¤›n›zda mutlaka
belli bir tutar›n yazd›¤›n› görürsünüz.
Her ﬂey aç›k ve ortadad›r. Fakat büyük
marketlerin birço¤unda bu levhan›n
üzerinde bir tutar yazmad›¤›n› görürüz. Ayr›ca marketler ﬂirket statüsünde oldu¤u için de giderlerini farkl› gösterebiliyorlar. Durum böyle

olunca da piyasada haks›z rekabet do¤uyor.”

'Reklamlarla kafalar kar›ﬂt›r›l›yor gözler boyan›yor'
Süper marketlerin reklam kampanyalar›yla, bakkallardaki ürünleri pahal›
gösterdi¤ini belirten Keskin, “10 çeﬂit
mal belirleyip, bunlar›n fiyatlar›n› alt
seviyeye çekip, bunlar›n üzerinden reklam yap›l›yor. Oysa bu yan›lsaman›n
arka plan›na bakacak olursak, bir
markette binlerce çeﬂit ürün oldu¤unu,
bunlardan sadece birkaç›n›n fiyat›n›
göz önüne sürdüklerini görüyoruz. Peki
di¤er ürünlerin fiyatlar›n› piyasa içinde
karﬂ›laﬂt›rma yapabilir miyiz, müﬂteri
olarak 10-15 bin ürünün fiyat›n› akl›m›zda bile tutamay›z, dolay›s›yla tüketici al›ﬂveriﬂ yaparken di¤er ürünlerin
pahal›l›¤›n›n fark›nda bile olmuyor”
dedi.

“Yaﬂanan belirsizlik iﬂlerimizi daha da zora soktu”
Baﬂkan ‹smail Keskin, “Süper ve
zincir marketler karﬂ›s›nda, denetimsizlik ve haks›z rekabetten dolay› zor
durumda olan bakkal esnaf›, ülkedeki
belirsizlikle, daha da zora sokulmuﬂtur. Esnaf son derece ma¤dur olmuﬂtur, Esnaf›n durumunun bir an önce
düzeltilmesine yönelik çal›ﬂmalar›n
baﬂlat›lmas› gerekmektedir. Aksi halde esnaf›m›z kepenk kapamayla
karﬂ› karﬂ›yad›r”
dedi.
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Daha iyi imkan
daha fazla
hizmete
dönüﬂecek
28
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Ümraniye Bakkallar Esnaf Odas› üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için, yeni hizmet binas›na taﬂ›nd›.

D

aha geniﬂ ve ferah bir binaya taﬂ›nan Ümraniye Bakkallar Odas› yeni yerinin
aç›l›ﬂ›n› ﬂölen havas›nda gerçekleﬂtirdi.
Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Baﬂkan› Bendevi Palandöken'in de kat›ld›¤› aç›l›ﬂ törenine ilgi
yo¤undu. Esnaf ve Sanatkar Odalar›
Baﬂkanlar›n›n yan› s›ra, Taﬂdelen Belediye Baﬂkan› Hüseyin Sipahi, Algida
Genel Müdürü Ahmet Mete, Ümraniye
Belediye Baﬂkan Yard›mc›s› Mesut Özdemir, ‹l genel meclis‹ üyesi Ahmet
Ayar ve Sait Mert ile çok say›da bakkal
esnaf› kat›ld›.
Ümraniye Bakkallar Esnaf Odas›
Baﬂkan› Resul Taﬂç›, “Oda merkezimiz
daha geniﬂ ve ferah bir alana kavuﬂtu.
Art›k, odam›z üyelerine daha h›zl› ve
daha kaliteli hizmet verebilece¤imize
inan›yorum. Ancak, bakkal esnaf›n›n
çok ciddi sorunlar›n›n oldu¤unu da bili-
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yorum. Bakkallar›m›z zincir ve gros
marketler karﬂ›s›nda çok zor günler yaﬂ›yor. Tek umudumuz, T.B.M.M. 'de
beklemekte olan 'Perakende Ticaret,
Al›ﬂveriﬂ Merkezleri ve Büyük Ma¤azalar ile Esnaf ve Sanatkarl›k hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun'un
bir an önce ç›kart›lmas›d›r” dedi.
Aç›l›ﬂa kat›lan tüm davetlilere kat›l›mlar›ndan dolay› teﬂekkür eden Taﬂç›,
Bakkal esnaf›n›n sorunlar›n›n çözümü
için, çal›ﬂmalar›n› daha da art›rarak
sürdüreceklerini söyledi.

Marketler konusunda yasa
bir an evvel ç›kmal›
TESK Genel Baﬂkan› Bendevi palandöken'de yapt›¤› konuﬂmas›nda; Bakkallar›n , zincir ve büyük marketler karﬂ›s›nda ç›kmaza girdi¤ini belirterek hükümetin biran önce, marketler konusunda bir düzenleme getirerek bakkallar›n
önünü açmas› gerekti¤ini söyledi.
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Oda’m›zdan

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Ka¤›thane Birleﬂik Esnaf ve
Sanatkarlar› Odas›'nda gerçekleﬂen ola¤anüstü genel kurulda esnaf tercihini Metin
Taﬂk›n'n›n listesinden yana
kulland›.

Ka¤›thane esnaf› tercihini
yapt›!

Metin Taﬂk›n
1962 Gümüﬂhane do¤umlu olup evli ve 3 çocuk babas›d›r. Anadolu Üniversitesi ‹ﬂletme Bölümü mezunudur. Çeliktepe'de Nalbur esnafl›¤› yapmaktad›r.

‹slam Kara
Denetim Kurulu
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G

enel kurulda haziruna, yönetim kurulu ad›na bir
konuﬂma yapan yeni baﬂkan Taﬂk›n, delegelerin
kendilerine ve listesine göstermiﬂ oldu¤u teveccühe
teﬂekkür ederek, “Say›lar› yüzbinlerle ifade edilen büyük bir
camiada görev yapacak olman›n mutluluk ve heyecan›n› yaﬂ›yorum. Bu büyük camia ile birlikte Ka¤›thane'deki tüm esnaf
ve sanatkar›m›z›n sorunlar›n› el ele vererek çözece¤iz” dedi.
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Oda’m›zdan

Yeni Baﬂkan Metin Taﬂk›n sahaya indi

Ka¤›thane Birleﬂik Esnaf ve Sanatkarlar› Odas› Baﬂkanl›¤›’na seçilen Metin Taﬂk›n ve Yönetim Kurulu üyeleri görev da¤›l›m›n›n ard›ndan esnaf ziyaretlerine baﬂlad›.

May›s ay›nda yap›lan Ola¤anüstü
Genel Kurul'da Ka¤›thane Birleﬂik Esnaf ve Sanatkarlar› Odas› Baﬂkanl›¤›na seçilen Metin Taﬂk›n ve Yönetim
Kurulu üyeleri görev da¤›l›m›n›n ard›ndan esnaf ziyaretlerine baﬂlad›lar.
1968 y›l›nda kurulan Ka¤›thane
Birleﬂik Esnaf ve sanatkarlar› Odas›’n›n yaklaﬂ›k beﬂbin üyesi oldu¤unu hat›rlatan Taﬂk›n, “Biz beﬂbin kiﬂilik bir
aileyiz, ﬂu anda ailemizin fertlerini tek
tek ziyaret ederek sorunlar›n› ve önerilerini dinleyece¤iz sonbaharda da birlikte sosyal etkinliklerimizi planlayaca¤›z” dedi.
‹stanbul'da hizmet veren di¤er Esnaf Odalar› ile de diyaloglar›n› art›racaklar›n› söyleyen Taﬂk›n, ortak yap›lacak çal›ﬂmalar›n esnafa daha fazla fayda sa¤layaca¤›n› iddia etti.
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Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

“Her sabah
dü¤üne gider gibi
istekle gittim
dükkân›ma”

“Ş

ükür” sözcü¤ünü dilinden hiç düﬂürmeyen
Ayangil, o günlerden
bahsederken, “Çok zorluklarla karﬂ›laﬂt›m ama gençlik vard›, mücadeleyi hiç
b›rakmad›m” diyor.
Sene 1972, duydum ki daha önceden de tan›ﬂ›kl›¤›m olan Mehmet Kotil
sahibi oldu¤u dükkân› sat›yor. Tam o s›ralarda bende mesle¤imi b›rakmaya karar vermiﬂtim, dükkâna talip oldum.
Dükkâna talibiz derken, görüﬂmeye gitti¤imde orada gördü¤üm k›za da talip
oldum. Dükkân› da, k›z› da ald›m Kotil'lerden.
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Allah'tan hay›rl›s›n› istersen veriyor.
O gün hay›rl›s› deyip ç›kt›¤›m yol bana
hayat›m›n ilk piyangosu eﬂimi getirdi.
Dükkân›m da, biri ö¤retmenlikten biri
bankadan emekli iki k›z›m› ve onu hala
ayakta tutmaya çal›ﬂan o¤lumu yani di¤er ikramiyelerimi büyütmeme, yetiﬂtirip okutmama vesile oldu.

1945 y›l›nda ortaokulu b›rakarak Beyaz›t'ta bak›rc›l›¤a baﬂlayan Mehmet S›dd›k Ayangil,
iﬂinde usta olup Tahtakale'de
atölye sahibi olmas›n›n ard›ndan piyasaya çanak çömlek,
tabak yapar. Bak›r›n, yerini
alüminyuma b›rakmas› ancak
bununda k›sa ömürlü olmas›
ve alüminyumun yerini b›rakt›¤› rosfa iﬂine devam edebilmesi için gereken sermayeye
sahip olmad›¤›ndan 1972
y›l›nda hasbelkader bir bakkal
dükkân› devral›r.

“

‹nsan iﬂini sevince zorluklar y›ld›rm›yor”
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1995 y›l›nda dükkân› o¤luma b›rakana kadar 23 sene tek baﬂ›ma çal›ﬂt›m. Bu kadar uzun zaman diliminde tabii ki s›k›nt›lar yaﬂay›p, zorluklarla karﬂ›laﬂt›¤›m oldu. Ama insan iﬂini sevince
zorluklar y›ld›rm›yor, aksine daha da
mücadele gücü buluyor kendinde.
Dükkan› ilk açt›¤›mda evim yak›nd›,
ulaﬂ›m sorunum olmuyordu ama sonra
taﬂ›nd›m ve y›llarca saat beﬂte kalk›p,
alt› arabas›yla geldim iﬂime. Gece saat
onbirden öncede kapatmazd›m dükkan›.
En büyük zevkim Amerikan kovboy filmi seyretmekti, öyle ki izledi¤im filmleri
bile tekrar tekrar izlerdim. Eve gitti¤imde kovboy filmi varsa kaçta bitecek
olursa olsun onu seyretmeden yatmazd›m ama yine de saat beﬂ oldu¤unda
kalkard›m.

“

Karda k›ﬂda bile
bir gün geç kalmad›m”
Komﬂular›m da ﬂaﬂard›. Y›llarca
dükkan›m› onlar kalkmadan açt›m, yatt›ktan sonra kapad›m. “S›tk› bey, sen ne
zaman yat›yorsun, ne zaman kalk›yorsun da ne zaman dükkan› aç›yorsun.
Kar var, k›ﬂ var, insan bir günde geç
kalmaz m›?” derlerdi.
Eﬂim de sabahlar› namaza kalkt›¤›nda, “S›tk› kendini bu kadar helak etmesen” derdi. Bende ona “Sen beni düﬂünme, ben iﬂime dü¤üne gider gibi gidiyorum. Senden tek iste¤im k›ld›¤›n namazlarda bana dua et, Allah daha çok
güç kuvvet versin ki çal›ﬂay›m” derdim.
Allah'›ma çok ﬂükür, içime öyle bir
aﬂk verdi ki, iﬂime gitmek bana hiçbir
zaman zul gelmedi.
‹ﬂe giderken yeme¤imi de evden götürürdüm ben. D›ﬂar›dan yemezdim.
Hem han›m›n nas›l yapt›¤›n› bildi¤im
için yerken içim rahat ederdi, hem de
keseme zarar›m dokunmazd›.
Ço¤u kez götürdü¤üm yemekler ertesi güne kal›rd›. ‹ﬂ yo¤unlu¤undan
yemek yeme¤e f›rsat bulam›yordum. Hani derler ya “Yemek yeme¤e bile vaktim
yok”, öyle günlerdi iﬂte yaﬂad›¤›m. Peki
ya ﬂimdilerde… Büyük marketler karﬂ›s›ndaki rekabete dayanamay›p neredeyse
bütün bakkallar teker teker kapan›yor.
Marketlere karﬂ› bakkallar› koruyucu
önlemler acilen al›nmazsa korkar›m durum daha da kötüye gidecek.
Kiﬂi kendini methetmesin derler ama
yine de söyleyeyim. Bir yerlerde kapan-
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m›ﬂ bir dükkan görsem içim ac›r benim.
Allah'a dua ederim o dükkan›n sahibi
için. “Allah'›m iﬂ ver, aﬂ ver” derim.
Kolay de¤il ki, herkesin evinde ekmek
bekleyen çoluk çocu¤u var.
Sürekli dua ederim ben. Benim ev
iﬂimi bile Allah yapt› derim. Nas›l derseniz anlatay›m. Halkal›'da bir yerim
vard› benim, önceleri ev yapmay› düﬂünmüﬂtüm ama gidip etraf›n› görünce vazgeçtim. Bir Ramazan günü dükkan›ma
üç kiﬂi geldi. “Halkal›'da böyle böyle bir
yer var, senin mi” diye sordular. Bende
“Evet” dedim. ‹llaki “Oray› bize ver”
dediler. Zaten oturmak gibi niyetimde
olmad›¤›ndan 1 milyona satt›m. Ertesi
gün bacana¤›m geldi dükkana, “S›tk›
bizim yan apartmanda bir yer var, müteahhit s›k›ﬂt› iﬂi durdurdu, dairelerden
birini 1 milyona satacak, gel bir gör”
dedi. Gittim bakt›m tam arad›¤›m gibi.
Sat›ﬂtan ald›¤›m paray› verdim, evi ald›m. Her iﬂimi Allah'a b›rakm›ﬂ›md›r
ben, kalbini temiz tutunca Allah veriyor.
Ama iﬂ hayat›nda benim kalbim temiz, iﬂimi de Allah'›m sana b›rakt›m demek yeterli de¤il. Bunlar›n yan› s›ra,
hem iﬂini sevmek hem de düzenli, disiplinli çal›ﬂmak gerek.
Bakkall›¤a ilk baﬂlad›¤›m s›ralarda
bir arkadaﬂ›m demiﬂti ki, “Veresiye verdi¤in zaman mutlaka yaz. ‹ki elin kanda
da olsa yaz. Nas›l olsa getirir ya da sonra yazar›m diye düﬂünme.”

birlikte söyledim. Arac›n ﬂoförü yok dedi, kabul etmedi. Ben senden haraç istemiyorum. Hesap burada yaz›yor, sadece
seninki de¤il, bak herkesin hesab› burada yaz›yor deyip hesap defterimi gösterince, ald›¤› fazla paray› ç›kar›p verdi.

“

Bir yerlerde kapanm›ﬂ bir dükkan görsem içim ac›r benim.
Allah'a dua ederim o
dükkan›n sahibi için.
“Allah'›m iﬂ ver, aﬂ ver”
derim.”

“

‹lk günden beri,
borcumu, alaca¤›m›, neyin karﬂ›l›¤› olduklar›n›
tarihleriyle birlikte yazar›m. Bunun çok faydas›n› gördüm”

Filiz Karanl›k

Ben de ilk günden beri, borcumu
alaca¤›m›, neyin karﬂ›l›¤› olduklar›n› tarihleriyle birlikte yazar›m. Bunun çokta
faydas›n› görmüﬂümdür.
Bize malzemeler araçlarla gelir. Yine bir gün malzeme arac› geldi, alaca¤›m ürünleri b›rakt›, paras›n› verdim,
gitti. O gittikten sonra bakt›m benden
fazla para alm›ﬂ. Herhalde yanl›ﬂl›kla
olmuﬂtur, nas›l olsa yine gelecek, hat›rlat›r›m diye düﬂündüm. Daha sonra geldi¤inde, ne ald›¤›m›, ne kadar ödemem
gerekirken ne kadar ödedi¤imi tarihiyle
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Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Bir milyar Dolarl›k dondurma
pazar›nda buz gibi rekabet!

Tüketimi sadece yazla s›n›rl› kalmayan, dondurma pazar› 1 milyar dolar s›n›r›na dayand›. Yerli üreticilerin yan›nda yabanc›lar›n da k›ran k›rana rekabet etti¤i dondurma pazar›nda, yeni
ürünler ve çeﬂitlerle tüketicilerin de iﬂtah› kabart›l›yor. Tüketim
oranlar›ndaki düﬂüklük ve genç nüfus, dondurma üreticileri aç›s›ndan Türkiye'yi gözde bir ülke haline getiriyor. Algida, Ülker,
Panda gibi devlerin yan› s›ra Haagen Dazs ve Via Gelato gibi
ünlü markalar›n da birbiri ard›na Türkiye'ye gelmesi bu önermenin do¤ru oldu¤unun en büyük kan›t›...
34
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Ülker Golf 2008’de
yüzde 40 büyüyecek

Ü

lker Golf Dondurma Genel Müdürü Nusret
Kayhan Apayd›n, Dondurma Pazar›nda
2007 y›l›nda yüzde 30 büyüme ile sat›ﬂlar›n› yüzde 85 art›rarak büyüme ﬂampiyonu olduklar›n›
belirterek, 2008 y›l› Hedeflerinin “Yüzde 40 büyüme
ile 200 milyon dolar ciroyu aﬂmak” oldu¤unu söyledi.
Golf'ün 2008 sezonunda, premium kategorisindeki
markas› Bravo, gençlere
yönelik markas› Roko, ev
tüketimine yönelik geliﬂtirdi¤i Royal'e yeni markalar
da eklediklerini belirten
Ülker Golf Dondurma Genel Müdürü Nusret Kayhan
Apayd›n, yapt›¤› aç›klamada, geçen y›l yakalad›klar›
yüzde 85'lik büyümeyi bu
sezon da devam ettirmek
istediklerini ifade etti.

Algida Türkiye,
dünyada ilk 5’in içinde

A

lgida Türkiye Genel Müdürü Ahmet Coﬂar, Algida
Türkiye olarak dünyan›n en büyük ilk 5 dondurma
operasyonundan biri haline geldiklerini belirterek, y›ll›k tüketimi beﬂ y›l içinde iki kat art›rmak istediklerini söyledi.
Coﬂar, bunun için liderli¤i korumaya ve pazar› geniﬂletmeye
devam edeceklerini vurgulad›.

“Önümüzdeki beﬂ y›lda 500 milyon Euro
yat›r›m”

Önümüzdeki beﬂ
y›lda 200 milyon
Dolar yat›r›m

Algida Türkiye Genel Müdürü Ahmet Coﬂar, geçen y›l Türkiye'de dondurma pazar›n›n yüzde 33 büyüdü¤ünü ve 160 milyon litrenin üzerinde bir pazar büyüklü¤üne ulaﬂt›¤›n›, Algida'n›n ise 100 milyon litreyi aﬂarak yüzde 34 büyüdü¤ünü söyledi. Önümüzdeki 5 y›lda 300 milyon eurosu altyap›, 200 milyon eurosu iletiﬂim ve pazarlama olmak üzere toplam 500 milyon euroluk yat›r›m yapmay› hedeflediklerini belirten Coﬂar,
her y›l cironun yüzde 10'unu yeni ürün portföyüyle oluﬂturmay›
istediklerini vurgulad›.
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Algida Türkiye Genel Müdürü Ahmet Coﬂar, 2007 y›l› de¤erlendirmesi ve 2008 hedeflerinin aç›kland›¤› bas›n toplant›s›nda yapt›¤› konuﬂmada Türkiye'de 160 milyon litre olan dondurma pazar›n›n raf cirosuyla rakamsal büyüklü¤ünün yaklaﬂ›k 1 milyar dolar oldu¤unu, Algida Türkiye'nin 2007'yi 270
milyon euro ile kapatt›¤›n› bildirdi. Maliyetlerin artmas›na
ra¤men fiyatlar› art›rmamak için her türlü mücadeleyi verdiklerini, belirten Coﬂar, "Avrupa'dan dondurmam›z için çok büyük talep var. Ancak Türkiye AB ülkelerine süt ve süt bazl›
ürünleri ihraç edemiyor" diye konuﬂtu.

%

2007'yi 270 milyon Euro ile kapatt›k

12
,6

Apayd›n, sadece 2007 y›l›nda 30 yeni ürünü tüketicinin be¤enisine sunduklar›n›, bu y›l da farkl› 15 yeni
ürünü tüketicinin be¤enisine sunduklar›n› aktard›.
Apayd›n, “Önümüzdeki beﬂ y›l için planlad›¤›m›z yat›r›mlar›n tutar› ise 200 milyon dolar düzeyinde olacak.
Bunun ilk aﬂamas› olarak, Bursa'daki üretim tesisinin
kapasitesini yüzde 50, so¤uk hava depolama kapasitemizi ise yüzde 100 art›racak olan yeni üretim hatlar› ve
so¤uk hava deposu yat›r›mlar›m›z› tamamlad›k” dedi.
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Saray’dan
20 Milyon
Euro
Yat›r›m

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Bisküvi, gofret, çikolata,
kek, sak›z ve ﬂekerleme
sektöründe 400'ü aﬂan
ürünüyle Türkiye'nin 3
büyük g›da firmas›ndan biri
olan Saray Bisküvi ve G›da
Sanayi A.ﬁ. yapt›¤› yeni yat›r›mlarla büyümesini sürdürüyor.

K

araman ve K›rklareli üretim tesislerinde yaklaﬂ›k 75
bin metrekare kapal› alanda, günlük 400 ton kurulu kapasiteye
ulaﬂan tesislerinde üretim yapan Saray
Bisküvi, yurt içi ve yurt d›ﬂ›nda gün
geçtikce geniﬂleyen pazar›na daha iyi
cevap verebilmek amac›yla K›rklare-
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li'ndeki fabrikas›na kapasite art›rmaya
yönelik yat›r›m yapt›.
Son teknolojiye sahip makinelerle
donat›lan ve 3 üretim biriminden oluﬂan toplam 7 bin metrekarelik bir tesis
yap›ld›. Yaklaﬂ›k 20 milyon euro tutar›nda yat›r›mla hayata geçirilen yeni ek
tesislerin, ﬂu anda y›ll›k 60 bin ton
olan kurulu üretim kapasitesine 15 bin
tonluk katk› sa¤lamas› hedefleniyor.
Yeni tesislerin her biriminde Saray'›n ayr› bir ürünü üretilecek. Saray'›n, içi bütün f›nd›k ve f›nd›k kremas› dolgulu, d›ﬂ› gofret ve üzeri çikolata
ve f›nd›k parçac›klar› kapl› küre gofreti
Roll Rex ve çikolata kapl› f›nd›kl› krema dolgulu ç›t›r bar Vagoon adl› ürünleri üretirken; di¤er birim Sörf, Coco
Bonita ve Collection gibi bar tipi ürünlerin üretimini yapacak.
Saray Holding'in en önemli ﬂirketlerinden biri olan Saray Bisküvi ve G›da
Sanayi A.ﬁ, sektöre 1981 y›l›nda endüstriyel ﬂekerleme üretimiyle girmesinden bu yana geçen 27 y›lda "confectionery" olarak adland›r›lan bisküvi,
gofret, çikolata, kek, sak›z ve ﬂekerleme sektöründe 400'ü aﬂan ürünüyle
Türkiye'nin önemli firmalar› aras›nda
bulunuyor. Halen distribütörleri arac›l›¤›yla 70'i aﬂk›n ülkeye Saray markal›
ürünlerini ihraç eden firma, bu ülkelerdeki tüketicilerin lezzet ve tat anlay›ﬂ›na uygun olarak kendi Ar-Ge laboratuarlar›nda geliﬂtirdi¤i ürünlerini sunuyor.
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Türkiye Finans'tan Premium Banking
Türkiye Finans 150 ﬂubesine 1250 adet taray›c› yerleﬂtirerek uygulamaya geçirdi¤i Premium
Banking sistemi ile fotokopi ve faks gibi iﬂlemleri ortadan kald›rarak zaman, ka¤›t ve enerji tasarrufu sa¤l›yor.

T

ürkiye Finans; doküman yönetim sistemi, iﬂ ak›ﬂ
uygulamas›, tarama sistemi ve bankac›l›k uygulamalar›n›n tam entegrasyonunu sa¤layarak oluﬂturdu¤u Premium Banking projesiyle bankac›l›kta yeni bir dönem baﬂlat›yor. Sistem sayesinde müﬂterilerinin ﬂubeden yap-

t›¤› iﬂlemler için gerekli tüm belgeler tarama makineleri arac›l›¤› ile elektronik olarak arﬂivlenerek ayn› anda operasyon
merkezine gönderebiliyor.
Premium Banking sistemi, müﬂterilerden daha önce tedarik edilen belgelerin di¤er iﬂlemlerde de otomatik olarak iﬂ
sürecine eklenmesini sa¤l›yor. Bu sayede müﬂterilerden bir
belgenin yaln›zca bir kez al›nmas› yeterli oluyor. Sistem sayesinde dokümanlar›n fiziksel olarak Operasyon Merkezine
gelmesine gerek kalmay›p, ‹ﬂlem an›nda ﬂubeden yap›lan tarama yeterli oluyor. Bu sayede, Operasyon Merkezine tarama an›nda dijital olarak iletilen doküman, h›zl›ca iﬂ ak›ﬂlar›na entegre edilebiliyor.
Türkiye Finans için operasyon maliyetlerini minimuma
indiren Premium Banking sisteminin, operasyon h›z›n› da
maksimize etmesi hedefleniyor. Zaman, kâ¤›t ve enerji tasarrufu sa¤layan Premium Banking sisteminin devreye girmesiyle müﬂteri memnuniyetini yükseltmeyi hedefleyen Türkiye Finans, y›lda yaklaﬂ›k 79 bin kilo kâ¤›t tasarrufu sa¤layarak
yaklaﬂ›k 1400 a¤ac›n kesilmesini de önleyecek.

Hem bakkal...
...hem kütüphane

M

ersin'in Tarsus ilçesine ba¤l› Huzurkent
kasabas›nda Murat Sar›kaya isimli bakkal
sahibi, bakkal›n›n bir k›sm›n› kitaplara

ay›rd›.
Kütüphane gibi hizmet veren bakkal›n amac›, çocuklara kitap okuma al›ﬂkanl›¤›n› kazand›rmak.
Murat Sar›kaya do¤up büyüdü¤ü memleketi olan
Huzurkent'te market iﬂletiyor. Okumay› çok sevdi¤ini
belirten Sar›kaya, günümüzde internet kullan›m›n›n da
yayg›nlaﬂmas›yla azalan okuma al›ﬂkanl›¤›n› çocuklara
kazand›rmak için kendi imkânlar›yla çaba sarf ediyor.

gösterdi. Baz› çocuklar annem ﬂu kitab› istiyor, diyerek
kitap al›yorlar. Ayr›ca buraya gelen müﬂteriler de içinde
ne yaz›yor, deyip kitab› kar›ﬂt›r›yorlar. Sonra okumak
için al›p götürüyorlar." diyen Sar›kaya, insanlar›n
e¤itimine bir nebze de olsa katk›da bulunmaktan duydu¤u
mutlulu¤u dile getirdi.

“Bakkal kütüphaneye ilgi beklenin
üzerinde oldu”
Kitap sevgisinin bir kere kalbe girdi¤i zaman bir daha
ç›kmayaca¤›n› belirten Sar›kaya, "Kasabam›z küçük bir
yer. ‹lçede bulunan kütüphane çocuklar›m›z taraf›ndan
yeterince kullan›lm›yor. Marketim okula yak›n oldu¤u için
ö¤renciler s›k s›k gelip buradan al›ﬂveriﬂ yap›yor."
ﬂeklinde konuﬂtu.
"Çocuklar›n yan›nda ebeveynler de kütüphaneye ilgi
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Bakliyat operasyonu baﬂlad›
Bakliyat fiyatlar›n›n h›zla yükselmesi, Maliye Bakanl›¤›’n›
da harekete geçirdi. Stokçu
tüccarlar tespit ediliyor.

H

ububat ile bakliyat fiyatlar›n›n h›zla artmas› ve
”stokçular var” iddialar›
üzerine Maliye memurlar›, tüccar›n depolar›nda say›ma baﬂlad›. Bakliyat tüccarlar›, “bask›n” gibi yap›lan denetimlere karﬂ› tepkili
Baﬂta pirinç olmak üzere tah›l ve
bakliyat fiyatlar›ndaki art›ﬂ Maliye Bakanl›¤›'n› harekete geçirdi. Bakanl›k
elemanlar› baﬂta Rami, Mega Center ve
Gimat gibi toptan g›da piyasalar› olmak
üzere, tüm yurtta depolarda say›m yaparak, “zamlar› tetikleyen stokçu tüccarlar›” aramaya baﬂlad›.
Paketli Bakliyatç›lar Derne¤i (PakDer) Baﬂkan› Tevfik Dinçer ile G›da ve
‹htiyaç Maddeleri Da¤›t›mc›lar› Derne¤i
(Gimder) ‹kinci Baﬂkan› ‹brahim Ethem
Bingöl, denetimlerin bask›n tarz›nda yap›ld›¤›n›, ancak bu tarz› ﬂ›k ve do¤ru
bulmad›klar›n› söylediler.

“

Kay›tl›
denetleniyor ama...”
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Depolarda suçlu arar gibi say›m yap›lmas›n›n yanl›ﬂ oldu¤unu belirten Tevfik Dinçer ﬂöyle devam etti:
“Kay›tl› çal›ﬂan firmalar olarak bizler, bu tür denetimlerin y›l›n 365 günü
sürekli yap›lmas›n› istiyoruz. Maliye, ﬂu
anda kay›tl› firmalar› denetliyor. Kay›ts›z firmalar ço¤unlukla denetim d›ﬂ›nda
kal›yor.”

“

Zam bask›nla
önlenemez”
Gim-Der ‹kinci Baﬂkan› ‹brahim Ethem Bingöl ise bask›n denetim yap›lmas›n›n düﬂündürücü oldu¤unu belirterek
“Depo bask›n›yla say›m yaparak fiyat
art›ﬂ› önlenemez. Öncelikle sürekli denetim yap›larak kay›t d›ﬂ› önlenmeli. Bunun yan› s›ra tarlada üretim art›r›lmal›.
Göç nedeniyle iﬂlenmeyen araziler ço¤ald›. Devlet boﬂ arazilerin iﬂlenmesi
için önlem almal›. Fiyat art›ﬂ›n› önlemenin en etkili yolu üretimi art›rmaktan
geçer” dedi.
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Pirinç De¤irmencileri
Derne¤i'nden stokçulara darbe
Geçen ay bir bas›n toplant›s› düzenleyerek, özellikle y›lbaﬂ›ndan bu
yana yapay bir pirinç krizi yaratarak piyasa fiyatlar›n› alt-üst eden
pirinç stokçular›n› sert bir dille eleﬂtiren Pirinç De¤irmencileri
Derne¤i'nden (PDD), stokçulara bir darbe geldi.

P

ATO'dan
bakliyat
aç›klamas›

A

nkara Ticaret Odas› (ATO) Türkiye'de, kurakl›k ve
yanl›ﬂ tar›m politikalar› nedeniyle baklagil üretiminde s›k›nt›lar yaﬂand›¤›n› bildirdi.
ATO'dan yap›lan aç›klamada, son 20 y›lda uygulanan yanl›ﬂ tar›m politikalar›, nedeniyle
baklagil ekim alanlar›n›n yüzde
39, baklagil üretiminin de yüzde 42 oran›nda geriledi¤i ve
bunlar›n yan› s›ra Türkiye'yi bir
de kurakl›¤›n vurdu¤u bildirildi.
Kurakl›¤›n rekolteyi, rekoltenin de fiyatlar› etkiledi¤i belirtilen aç›klamada, mercime¤e
bir y›lda yüzde 100'ün üzerinde
zam geldi¤i kaydedildi. Aç›klamada, pirinçten sonra baklagillerde de tehlike çanlar› çalmaya
baﬂlad›¤› söylendi.
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DD Baﬂkan› Turgay Yetiﬂ;
Türkiye'nin yeni hasat dönemine kadar kendine yetecek
pirinç stoku bulundu¤unu hat›rlatarak,
stokçu ve spekülatörler taraf›ndan fiyat›
hala yüksek tutulmaya çal›ﬂ›lan ve piyasada 5-8 YTL aras›nda sat›lan Osmanc›k pirincini, Pirinç De¤irmencileri olarak Peﬂin 2,10 YTL'ye piyasaya arz
edeceklerini aç›klad›.
Dünya piyasalar›nda yaﬂanan fiyat
art›ﬂ›n›n do¤al olarak Türkiye'deki pirinç fiyatlar›na da yans›d›¤›n› belirten
Yetiﬂ; “ﬁu an piyasadaki pirinç fiyatlar›n›n hala normalden yüksek oldu¤unu
görüyoruz. Halk›m›z›n sofras›nda severek tüketti¤i yerli üretimimiz olan Osmanc›k pirincini, Peﬂin 2,10 YTL'den
piyasaya vermekle, fahiﬂ fiyatlarla pirinç satmak için stokçuluk yapanlara en
güzel cevab› vermiﬂ olaca¤›m›z› düﬂünüyorum” dedi.

“Hububat
spekülatörleri
yarg›ya hesap
vermeli”
Kamu-Sen'e ba¤l› Türk Tar›m Orman-Sen Genel Baﬂkan› Ahmet Demirci, "Hububat spekülatörleri yarg›ya
hesap vermeli" dedi.
Demirci, son dönemdeki pirinçle
sembolleﬂen fiyat art›ﬂlar›n›n gündemi
fazla meﬂgul etti¤ini söyleyerek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kurumsal anlamda 1935 y›l›ndan bu yana gerek ürünün de¤erinin korunmas›
ve de¤erinde sat›n al›nmas›, gerekse
tüketimi konusunda bir regülatör görevinin oldu¤unu hat›rlatt›. Fiyat art›ﬂlar›n›n temel sebebinin, kurumsal
müdahale görevi olan kurumlar›n görevini yapamad›¤›ndan kaynakland›¤›-

Y›lbaﬂ›ndan bu yana yaﬂanan yapay
krizde, Pirinç De¤irmencileri olarak
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çiftçiden ald›¤› çelti¤i, ücretsiz iﬂleyerek
TMO'ya verdiklerini, derne¤e üye fabrikalar›n büyük bir bölümünün ellerindeki
pirinci eski fiyatlardan satt›¤›n› ve müﬂteriye olan teslimatlarda hiçbir aksama
olmad›¤›n› hat›rlatan Turgay Yetiﬂ;
“Y›lbaﬂ›ndan bu yana pirincin tar›msal
girdilerinde yaﬂanan büyük art›ﬂa ra¤men, halk›m›z›n uygun fiyatla pirinç tüketebilmesi için elimizden gelen çabay›
gösterdik. De¤irmenciler olarak, sürekli
ve kesintisiz olarak, s›k›nt› yaﬂanmamas› için piyasaya pirinç temin ettik. Bundan sonra da makul fiyatlarla pirinç temin etmeye devam edece¤iz. Tekrar ifade etmem gerekirse peﬂin 2,10 YTL'den
Osmanc›k pirincini vererek bunun en
güzel örne¤ini göstermiﬂ oluyoruz”
dedi.

n› da ifade eden Demirci, "Türkiye'de
Türk Ceza ve Ticaret Kanunu'nda spekülatörlü¤ün suç oldu¤u aç›kça belirtilmiﬂtir. Ancak hiç bir kimse spekülatif faaliyet nedeniyle gözalt›na al›nmam›ﬂt›r. Hububat spekülatörleri yarg›ya hesap vermelidir" diye konuﬂtu.
Türk tar›m politikas›n›n Ticaret
Örgütü ve küresel politikalar›n insaf›na b›rak›ld›¤›n› belirten Demirci, Türk
tar›m politikas›n›n Dünya ve Ticaret
Bankas›'na mahkum edildi¤ini ileri
sürdü. Her ülkenin nüfusunu sa¤l›kl›
besleyecek düzeyde ve yeterli kalitede
ürün elde etme zorunlulu¤u oldu¤unu
ifade eden Demirci, "Türk tar›m› o kadar önemlidir ki, Dünya Ticaret Örgütü'nün ve küresel politikalar›n insaf›na
b›rak›lmamal›d›r. Türk tar›m› kendi
milli tar›m politikalar›n› geliﬂtirmelidir. Bunun için birkaç yöntem var.
Avrupa Birli¤i ülkelerinde oldu¤u gibi
çiftçimizi koruyup, topraklar›m›z› verimli hale getirmeliyiz. Tar›mda d›ﬂar›dan ak›l alan de¤il, kendi akl›n›
oluﬂturan ülke haline gelinmesi gerekmektedir" ﬂeklinde konuﬂtu.
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Sizi kalpten seven
çikolata Ülker Gusti
Kakao çekirdeklerinin antioksidan etkisini karﬂ› konulmaz lezzete dönüﬂtüren Ülker Gusti'nin antepf›st›kl› ve bademli çeﬂitleri de raflarda yerini
ald›.
Yüzde 70 oran›nda kakao içeren bitter çikolata Ülker Gusti, yenilenen
ambalaj› ve yeni çeﬂitleriyle sizi kalpten sevmeye devam ediyor.
Gusti, yüksek kakao oran› sayesinde kakao çekirdeklerinin içerdi¤i flavanollerin antioksidan etkisi ile lezzet ve sa¤l›¤› ayn› anda sunuyor.

M-joy bütün
Antepf›st›kl›

Milka'dan özel
seri çikolata

M-joy tad›nda
beklenen buluﬂma.
Bütün bütün Antep f›st›klar›, a¤›zda eriyen çikolata
ile buluﬂtu. M-joy
Bütün Antepf›st›kl› raflarda.

Milka, farkl› lezzet seçeneklerine özel bir gurup daha ekledi. Portakall› Milka
Gold, çilekli yo¤urtlu beyaz çikolata Milka Silver ve karamel & f›nd›kl› çikolata
Milka Bronz olmak üzere 3 farkl› lezzet çeﬂidi bulunan Milka özel seri, farkl› ambalaj ve tasar›m›yla al›ﬂ›lmad›k bir sunumla, s›n›rl› say›da ürünle çikolata severlerin be¤enisine sunuluyor.

Maxo çubuklarla
Max'imum e¤lence >>>
Sürprizleri her yaz heyecanla beklenen Max,
bu y›l yarat›c›l›k ve e¤lenceyi Maxo Çubuklar'da
buluﬂturdu. Topaç mekanizmas›yla 'Max'imum
e¤lence sunan Maxolar, ayr›ca frizbi özelli¤i
taﬂ›yor ve birbirine eklenerek yeni oyuncaklar
yaratma f›rsat› sunuyor.

Çilek-Kaymak “tatl› son”la
geri döndü
Dondurma sevenlerin talebi üzerine Cornetto Çilek-Kaymak dolaplardaki ve
kalplerdeki yerini ald›. Çilek ile kayma¤›n birleﬂiminin, çilek sosuyla taçland›¤› Cornetto'da “tatl› son” her zamanki gibi çikolata tutkunlar›n› bekliyor.
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Çocu¤unuz
bir
taneniz!

Paﬂa
kar›ﬂ›k
çerez
Makadamya cevizi, Pekan cevizi, Brezilya cevizinin yan› s›ra
Kaju, soyulmuﬂ badem ve zars›z
yer f›st›¤›ndan oluﬂan de¤iﬂik lezzetler bu pakette buluﬂtu.
Pekan cevizinin içerdi¤i E vitamini, protein ile Makadamya
cevizinin içeri¤indeki besin de¤erleri, vitaminler, ya¤lar birleﬂince
ve bunlara birde Brezilya cevizinin içerdi¤i çinko, Kajunun içerdi¤i potasyum, selenyum, magnezyum mineralleri, Badem'deki
omega 3, Yer f›st›¤›ndaki B1, B3
vitaminleri eklenince hem sa¤l›k
hem güzellik aç›s›ndan karﬂ› konulmaz bir lezzet halini al›yor
Paﬂa Kar›ﬂ›k Çerez.

Ülker ‹çim
Smartt'tan birtaneniz
çocuklar›n›z için tad›na
doyulmaz yepyeni küpler.
Orman meyveli ve bebe bisküvili yeni küpler raflardaki yerini
ald›. S›ra çocuklar›n ellerindeki yerinde

Gün boyu
sürülen keyif
Ailenizin yeni keyfi, taze
beyaz peynir ‹çim Fidella, farkl› anlar›n keyfini farkl› tatlarla yaﬂaman›z için sizlere yepyeni tatlar sunuyor. ‹çim Fidella Sade'nin yan›nda, Çilekli ve Dereotlu çeﬂitleriyle, hem sofralar›n›za hem de hayat›n›za çeﬂit kat›yor. ‹çim Fidella'n›n eﬂsiz
lezzetleriyle, siz de gün boyu sürülen keyfi yaﬂay›n.

Bitter Çikolata
kremal› mozaik
bisküvi
Nutymax
ailesi büyüdü
Mozaik desenli Tutku dünyas›na yeni bir Tutku eklendi. Eti Tutku Bitter'in
ak›ﬂkan kremas› da bitter, kurabiyesi
de... Bitter tutkunlar› için özel olarak
haz›rlanan Eti Tutku Bitter, elinize ald›n›z m› hemen biter.

Buzzzmanlar
uyar›yor:
Aﬂ›r› s›caklarda
First Ice
DÜNYASI
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Nutymax ailesine iki yeni üye daha
eklendi. Antep f›st›¤› ile çikolatan›n
ola¤anüstü uyumundan do¤an müthiﬂ
nutymax lezzeti, bombelerin içine saklanm›ﬂ Antep f›st›kl› mükemmel bir
ürün olarak raflarda yerini al›yor.
Nutymax'›n çikolata severlere bir di¤er
sürprizi ise sütlü nutymax. Nutymax
lezzetiyle hayat›n her an›nda yan›n›zda.

Yüzy›l›n s›caklar›, Afrika s›caklar›,
çöl s›caklar›, ç›ld›rtan s›caklar...
Karpuz kabu¤u denize düﬂtü,
s›cak hava dalgas› da yollarda.
Aman dikkat! Her an acilen ferahlaman›z gerekebilir. First'ün
küp ﬂeklinde, lokum görünümünde olan sak›z› First Ice ferahlamak için ideal. Buz küpü
seklinde buz gibi bir etki yapan
naneli ve mojitolu iki lezzeti var.
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TÜS‹AD'›n “Türkiye’de Tar›m ve G›da: Geliﬂmeler, Politikalar ve Öneriler” raporu:

G›dadaki fiyat
art›ﬂ› enflasyonu
körüklüyor
TÜS‹AD'›n Ortado¤u Teknik Üniversitesi Ö¤retim Üyelerinden
Prof. Dr. Erol Çakmak ve Prof. Dr. Halis Akder ile Galatasaray
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Haluk Levent ve ‹stanbul Teknik Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Doç.
Dr. Filiz Karaosmano¤lu'na Haz›rlatt›¤› "Türkiye’de Tar›m ve G›da: Geliﬂmeler, Politikalar ve Öneriler" raporu tan›t›m toplant›s›, Tar›m ve Köyiﬂleri Bakan› M. Mehdi Eker ve TÜS‹AD Baﬂkan› Arzuhan
Do¤an Yalç›nda¤ ve ilgili kesimlerin kat›l›m›yla Ceylan Intercontinental Otel'de gerçekleﬂtirildi.

A

ç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan
TÜS‹AD Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Yalç›nda¤, dünyada tar›m alanlar›n›n daralmas› ve küresel ›s›nmaya ba¤l› olarak iklim koﬂullar›ndaki dalgalanman›n yol açt›¤› düﬂük
üretim ve yükselen enerji maliyetlerinin
g›da fiyatlar›n› artt›rd›¤›n› ancak bu
olumsuz koﬂullara ra¤men g›da ve g›da
d›ﬂ› tar›msal ürün talebinin de h›zl› bir
yükseliﬂ içinde oldu¤unu kaydetti.
G›dada yaﬂanan s›k›nt›lar›n ve sosyal çalkant›lar›n dalga dalga birçok ülkeye yay›lmas› endiﬂesinin konuyu tüm
hükümetlerin ve uluslararas› örgütlerin
ajandas›nda ilk s›ralara taﬂ›d›¤›n› ifade
eden Yalç›nda¤, IMF ve Dünya Bankas›, zengin ülkelerin çabuk hareket ederek BM'ye ba¤l› Dünya G›da Program›'na, 500 milyon dolar aktarmalar›
ça¤r›s›nda bulundu¤unu hat›rlatarak,
"Ancak, sadece para ve insani yard›m
aktarmakla bu soruna kal›c› ve etkin bir
çözüm bulunamayacak. Dünya bu sorunu, ancak tar›m politikalar›n› de¤iﬂtirerek, korumac›l›¤› azaltarak ve zararl›
müdahale araçlar›ndan uzaklaﬂarak
aﬂabilecek" diye konuﬂtu.
Dünyadaki tar›m ürünleri fiyatlar›ndaki art›ﬂ e¤iliminin ithalat yoluyla Türkiye piyasalar›n› da etkiledi¤ini söyleyen
Yalç›nda¤, bu art›ﬂ›n özellikle alt gelir
gruplar›nda daha yo¤un hissedildi¤ine
iﬂaret etti. "Türkiye, yükselen tar›m ve
g›da fiyatlar›ndan ötürü enflasyon art›ﬂ›
gibi bir bedel ödüyor" diyen Yalç›nda¤
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ﬂöyle devam etti: "2008 y›l›n›n ﬁubat
ay›ndan bu yana h›zla artan g›da fiyatlar›, Nisan ay› itibariyle y›ll›k yüzde
13.5 seviyesine ulaﬂt›. Tar›m sektöründe
üretim fiyatlar›ndaki art›ﬂ 2007 y›l›n›n
ikinci yar›s›ndan itibaren ciddi ﬂekilde
h›zlanarak 2008 y›l› Nisan ay›nda y›ll›k
yüzde 19 seviyesine ulaﬂt›. Bu 2005 y›l›ndan beri görülen en yüksek seviyedir.
Son dönemde karﬂ›laﬂt›¤›m›z s›k›nt›lar›n
temelinde, Türkiye tar›m›n›n uzun y›llard›r çözülememiﬂ, yap›sal sorunlar›
yat›yor ve bunlar› çözemedi¤imiz gibi,
modern üretim aç›s›ndan son derece
önem taﬂ›yan sanayi-tar›m entegrasyonunu da bir türlü sa¤layamad›k."

“

Tar›mda kendine yeterli olabilmek,
korumac›l›kta de¤il
teknik ilerlemede ve
araﬂt›rma geliﬂtirmede aranmal›”

Türkiye'de tar›msal üretimde gözlemlenen düﬂük büyüme h›z›n›n y›llard›r
aﬂ›lamad›¤›n› söyleyen TÜS‹AD Baﬂkan› Yalç›nda¤, bugün uluslararas› fiyatlar›n gelmiﬂ oldu¤u yeni dengenin tar›m

politikam›zdaki yans›malar›na iﬂaret
ederek, "Geçmiﬂte yapm›ﬂ oldu¤umuz
hatalardan gerekli dersleri ç›kartmam›z
gerekiyor. Tar›mdaki kronik sorunlar›m›z›n uzun y›llard›r çözülememiﬂ olmas›n›n temelinde tar›m politikalar›nda s›k
s›k içine düﬂtü¤ümüz bir yanl›ﬂl›k yatmaktad›r. Türkiye'de tar›m politikas›
oluﬂturulurken temel al›nan de¤er "kendine yeterli" olmakt›r. Oysaki "kendine
yeterlilik" politikas›, uygulamada giderek "korumac›l›k" politikas›na dönüﬂmektedir. Hem Dünya Ticaret Örgütü
üyesi olan, hem AB'yi hedeflemiﬂ bir ülkenin d›ﬂ ticaret koruma yöntemleriyle
kendine yeterli olmaya çal›ﬂmas› gerçekçi de¤ildir. Türkiye, tar›mda kendine
yeterli olabilmeyi korumac›l›kta de¤il,
teknik ilerlemede ve araﬂt›rma geliﬂtirmede aramal›d›r. Kendine yeterli olma
yaklaﬂ›m›n›n ötesine geçerek, "uzmanlaﬂma", "bir ürünün dünyada en iyisini
üretebilme", "en iyi iﬂleyebilme" gibi hedefleri benimsemelidir. Böylesi bir anlay›ﬂ de¤iﬂikli¤i, Türkiye'nin küreselleﬂen
dünyada ve AB'de daha güçlü bir yer almas›n› kolaylaﬂt›racakt›r" diye konuﬂtu.
Bugün tar›m politikalar›ndaki eski
yaklaﬂ›m›m›z› de¤iﬂtirmek konusunda
yeni bir f›rsat yakaland›¤›n› ifade eden
TÜS‹AD Baﬂkan› Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤, yurtiçinde görülen fiyat art›ﬂlar›na ra¤men, dünyadaki art›ﬂlar çok daha sert oldu¤u için, dünya ve Türkiye
aras›ndaki fiyat fark›n›n büyük ölçüde
azald›¤›n› ifade etti.
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“

Maliyetlerin en
etkili biçimde aﬂa¤›
inmesi için, ertelenmiﬂ yap›sal sorunlar
çözülmeli”

Dünyada oluﬂan yeni fiyat seviyelerinin Türkiye'ye uluslar aras› piyasalardaki rekabet gücünü iyileﬂtirme imkan›
sa¤lad›¤›n› belirten Yalç›nda¤, "Ancak
ileriye yönelik tahminler, uluslararas› fiyatlar›n yeniden bir miktar düﬂece¤ine
iﬂaret etmektedir. Türkiye, rekabet gücünü korumak için fiyatlar›n geldi¤i seviyede kalmas› konusunda ›srarc› olmamal› ve uluslararas› piyasalardaki fiyat
hareketlerine uyum sa¤lamaya çal›ﬂmal›d›r. Dünya ve yurtiçi piyasalar aras›ndaki fiyat fark›n› en az›ndan AB düzeyinde tutabilmeyi amaçlamal›d›r. Bunu
gerçekleﬂtirebilmenin yolu, tar›mda üretim maliyetlerinin aﬂa¤› çekilmesinden
geçmektedir. Maliyetleri en etkili biçimde aﬂa¤› çekecek politika, ertelenmiﬂ
yap›sal sorunlar›n çözülmesidir" dedi.

“

Yalç›nda¤ yap›sal sorunlar›n çözümü için önerilerini ise ﬂu ﬂekilde s›ralad›: "Hedef, rekabetçi bir tar›m sektörünün oluﬂturulmas›d›r. Tar›m destekleme
politikalar›, bu hedef do¤rultusunda biçimlendirilmelidir. Petrole olabildi¤ince
az ba¤›ml› bir tar›m›n, hem daha az yak›t kullanan traktör, hem daha az traktör girdisi gerektiren ürün türlerinin
tercihi özendirilmelidir. Ayr›ca, küresel
iklim de¤iﬂikli¤i çerçevesinde kurakl›¤a
dayan›kl› bitki türlerinin yayg›nlaﬂt›r›lmas›, ya da sulama ekonomisini art›racak tekniklerin teﬂvik edilmesi de önem
taﬂ›maktad›r. Alternatif üretim teknolojileri konusunda araﬂt›rmalara daha
fazla kaynak ayr›lmal›, tar›m›n yüksek
teknolojili, bilgi temelli bir sektör haline
dönüﬂtürülmesi hedeflenmelidir. Bu politikalar, AB'ye uyum politikas›yla desteklenmeli ve paralel yürütülmelidir."
Önümüzdeki 40 y›lda g›daya olan
küresel talebin iki ya da üçe katlanaca¤›n›n tahmin edildi¤ini ifade eden TÜS‹AD Baﬂkan›, bu tahminin artan dünya nüfusunun beslenmesini gelece¤in en
önemli meselesi haline getirdi¤ini ve
meselenin çözümünün ise, tüm dünyada
tar›m politikalar›n›n de¤iﬂiminde yatt›¤›n› belirtti.

Tar›m›n, ileri teknoloji ve bilgi temelli bir sektör haline dönüﬂtürülmesi
hedeflenmeli”

Bakan Mehdi Eker:

Tar›msal
verimlilikte
yüzde 10 art›ﬂ
bekliyoruz

T

ar›m ve Köyiﬂleri Bakan›
Mehmet Mehdi Eker, Güneydo¤u Anadolu Bölgesi'nde kurak bir y›l beklense de, di¤er bölgelerde tar›msal verimlilikte
yüzde 10'luk bir art›ﬂ beklendi¤ini
kaydetti.
Türk Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i (TÜS‹AD) taraf›ndan haz›rlanan "Türkiye'de Tar›m ve G›da: Geliﬂmeler, Politikalar, Öneriler" baﬂl›kl› raporun tan›t›m toplant›s›nda
gazetecilerin sorular›n› yan›tlayan
Bakan Mehdi Eker, kurakl›k aç›s›ndan sadece Güneydo¤u Anadolu Bölgesi'nde bu sene çok olumsuz bir durumun söz konusu oldu¤unu ifade etti. Bölgede sulanamayan alanlar›n
çok ciddi ﬂekilde etkilenmiﬂ durumda
oldu¤unu belirten Eker, "Önümüzdeki günlerde ya¤›ﬂ gelirse bu düzeltilebilir, öyle bir umut taﬂ›yoruz. Ancak ﬂu ana kadar olan durum Güneydo¤u Anadolu Bölgesi için oldukça
olumsuz" dedi.

Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde kurakl›¤›n getirdi¤i
sorunlar de¤erlendirilecek
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi'ndeki ﬂiddetli kurakl›kla ilgili olarak
ilerleyen günlerde bir de¤erlendirme
yap›laca¤›n› da belirten Bakan Eker,
"E¤er durum ayn› ﬂekilde devam
ederse di¤er bölgelerin katk›s›yla
tar›msal verimlilikte geçen y›la göre
yüzde 10'luk art›ﬂ olabilir" diye konuﬂtu.
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TÜS‹AD'›n haz›rlatt›¤›
“Türkiye'de Tar›m ve G›da:
Geliﬂmeler, Politikalar,
Öneriler” raporunda dikkat
çekilen noktalar…



Türkiye'de ve dünyada tar›m
ve g›da fiyatlar›ndaki art›ﬂ›n
nedenlerini ve son geliﬂmelerle birlikte
bu alanda uygulanabilecek politikalar›n ele al›nd›¤› raporda, Türkiye'de tar›msal üretimde gözlemlenen düﬂük büyüme h›z›n›n y›llard›r aﬂ›lamad›¤› vurguland›. 1968-2006 aras›ndaki y›ll›k
ortalama tar›msal üretim art›ﬂ›n›n yüzde 1.3 oldu¤una dikkat çekilen raporda, de¤iﬂik hükümetlerin, çeﬂitli programlar, farkl› destekler, projeler, iyi
niyetli reformlar ve de¤iﬂik söylemlerin
sonucu de¤iﬂtirmedi¤ine dikkat çekildi.



Raporda, 2016 y›l›na do¤ru, ﬂeker d›ﬂ›nda, tah›l, ya¤l› tohum, et ve süt ürünlerinin dünya
fiyatlar›n›n, yak›n geçmiﬂteki zirvelerin
alt›na inmesine ra¤men, 2000'lerin baﬂ›na göre daha yüksek düzeyde seyretmesinin beklendi¤i kaydedildi. Bu
ürünlerin, global ithalatla ölçülen, dünya ticareti istisnas›z artaca¤›na iﬂaret
edilen raporda, bu¤dayda yüzde 17'lere
varacak olan ticaret geniﬂlemesine,
yemlik tah›llar yüzde 13'le eﬂlik etti¤i
belirtildi.

Hedef rekabetçi bir tar›m sektörü
 Tar›msal yap› sorunu,
üretim faktörlerinden kaynaklanmaktad›r.

 ‹ﬂgücü bol ama kalitesi
ve e¤itimi çok düﬂüktür.

 Sermaye yok denecek
kadar yetersizdir.
Toprak bol ama do¤al
verimlili¤i düﬂüktür.
44

Düﬂük maliyetle kaliteli
üretim için eksik sermayenin
(teknoloji) tamamlanmas›,verimli (e¤itimli) iﬂgücü,do¤ru
üretim miktar› (iﬂletme büyüklü¤ü) gerekmektedir. Üretim, pazarlama kolayl›¤› ve
altyap› yat›r›mlar›yla desteklenmelidir.

 Tar›m›n girdi piyasalar›
düzgün iﬂlenmeli,üretim faktörleri piyasa fiyatlar›ndan temin edilebilmeli, bu aç›dan di¤er sektörlerle rekabet edebilmelidir.

 Tar›msal ürün de makul
karla iﬂleyen rekabetçi piyasalarda satabilmelidir.
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Ayr›ca; s›¤›r eti, ya¤l› süt
tozunun ticareti yüzde 50'ye
yak›n bir oranda artarken, bitkisel
ya¤larda bu art›ﬂ yüzde 70'e yaklaﬂaca¤›, tüm tahminlerin, gelir, nüfus,
petrol fiyat› gibi d›ﬂsal parametrelere
ve süregelen politikalara ba¤›ml› oldu¤u, bu parametrelerde öngörülemeyen
de¤iﬂikliklerin ve politikalardaki radikal de¤iﬂiklikler tahminleri etkileyece¤i kaydedildi.



ﬁeker sektöründe özelleﬂtirmenin ötelenmesine ra¤men,
kamunun üretim ve kota pay› düﬂtü¤üne dikkat çekilen raporda, bu geliﬂmeye ra¤men, Türkiye'de ﬂekerin perakende ve toptan fiyatlar› dünyada en yüksek on ülke aras›nda yer ald›¤›na iﬂaret edildi. Raporda, “Türkiye ve dünya
fiyatlar› makas› zaman geçtikçe aç›lmaktad›r. On y›l önce dünya fiyat›n›n
iki misli düzeyinde seyreden yurtiçi fiyatlar dört misline ulaﬂmak üzeredir.
ﬁeker kotalar›n›n sat›ﬂ miktar› yerine
kuru madde baz›nda üretim miktar›
üzerinden belirlenmesi ve ithalatta uygulanan gümrük vergilerinde ürünler
aras› tutarl› yaklaﬂ›m, kay›t d›ﬂ› ticareti azaltaca¤› gibi, en az›ndan yurtiçinde etkili rekabet ortam› yaratacakt›r” denildi.

 ‹ç ve d›ﬂ faktörleri dikkate alan rekabetçi bir ortam›n sa¤lanmas› için her ﬂeyden önce önceliklerin belirlenmesi gerekmektedir.

 ‹stikrarl› ve iﬂleyen bir
piyasa mekanizmas› için öncelikle tar›mda kurumsal altyap›
güçlendirilmelidir.
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Türkiye'nin, yükselen g›da
fiyatlar›ndan ötürü enflasyon art›ﬂ› gibi çeﬂitli bedeller ödemekteyse de tar›m politikas› aç›s›ndan bu
durum bir f›rsat olarak de¤erlendirilebilece¤inin vurguland›¤› raporda, ﬂöyle
denildi:



“Dünya ve Türkiye aras›ndaki fiyat farklar› büyük ölçüde azalm›ﬂt›r. Dünya piyasalar›nda
fiyat aç›s›ndan benzer rekabet koﬂullar› oluﬂmuﬂtur. Ancak ileri do¤ru yap›lan tahminler, yenilenen arz talep dengesiyle beraber fiyatlar›n bir miktar
düﬂebilece¤ini iﬂaret etmektedir. Türkiye dünya fiyatlar›ndaki geliﬂmeleri takip ederek, dünya ve kendi piyasalar›
aras›nda oluﬂabilecek fiyat fark›n› en
az›ndan AB ve dünya aras›ndaki fark
düzeyinde tutabilmelidir. Bunu gerçekleﬂtirebilmek için hükümetlerin tar›msal üretim maliyetlerinin aﬂa¤› çekilmesi yönünde ellerinden geleni, uluslararas› anlaﬂmalara tutarl› kalarak yapmalar› gerekir. Maliyetleri aﬂa¤› çekebilmenin en kal›c› yolu ertelenmiﬂ

 Kurumsal altyap›n›n
baﬂl›ca unsurlar›n› mülkiyet
hakk›, tar›msal finans, tar›msal araﬂt›rma ve yay›m,bilgi
sistemi oluﬂturmaktad›r.
 Tar›msal araﬂt›rma ve
yay›m desteklenmeli, bilgi sistemi oluﬂturulmal›,bilgi üretim ve da¤›t›m kanallar› yarat›larak iﬂler hale getirilmelidir.

yap›sal sorunlar›n üzerine gitmek olabilir. Bütçeden kanunla milli gelirin en
az yüzde 1'inin tar›ma destek olarak
ayr›lmas›na karar verilmiﬂtir. Bu kaynak fiyat deste¤i olarak kullan›lamayaca¤›na göre yap›sal sorunlar›n çözümüne yönlendirilmesi önemli bir f›rsat
yakalanmas›n› sa¤layabilir.”



Raporda, hükümetlerin tar›mdaki f›rsat› kullanabilmesi için, tar›msal üretim maliyetlerini
aﬂa¤› çekmesi önerisinde bulunulan raporda, tar›m›n girdi piyasalar›n›n düzgün iﬂlemesi, üretim faktörlerinin piyasa fiyatlar›ndan temin edilmesinin önemine dikkat çekildi.



Raporda ayr›ca, istikrarl› ve
iﬂleyen bir piyasa mekanizmas› için öncelikle tar›mda kurumsal
altyap›n›n güçlendirilmesi gerekti¤i
vurgulan›rken, baﬂta sulama olmak
üzere, fiziksel altyap›n›n da geliﬂtirilmesi gerekti¤i kaydedildi.

 Baﬂta sulama olmak
üzere, fiziksel altyap› geliﬂtirilmelidir.

 Bilgi sistemi, tek baﬂ›na
ve analitik çal›ﬂmalarla desteklenerek, ileriyi görmeye
yard›mc› olman›n yan›nda, politika uygulamalar›n›n olas› etkilerini belirlemede ve de¤erlendirilmesinde olmazsa olmaz
gereklerden biridir.
45
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Bakan Zafer Ça¤layan:

“Birleﬂin!”
Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan, esnaf ve sanatkar›n büyük firmalar karﬂ›s›nda ayakta kalabilmesi için birleﬂip bütünleﬂmeleri ve güçlerini birleﬂtirmeleri gerekti¤ini
belirtti.
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S

anayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan, toplumun tüm
kesimlerinin art›k yeni düzene
göre gerekli de¤iﬂim ve dönüﬂümü yapmas› gerekti¤ini belirterek, "Türkiye'de
ne zaman siyasi istikrars›zl›k olsa, ilk
tokad› esnaf yiyor" dedi.
Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan, esnaf ve sanatkarlar›n büyük
firmalar karﬂ›s›nda ayakta kalabilmesi
için birleﬂip bütünleﬂmeleri ve güçlerini
birleﬂtirmeleri gerekti¤ini belirtti.
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i (BESOB) ve BUG‹AD taraf›ndan 81 ilin esnaf odalar› baﬂkanlar›n›n kat›l›m›yla düzenlenen “esnaf ve
sanatkarlar›n sorunlar›”n›n ele al›nd›¤›
toplant›da yapt›¤› konuﬂmada, sanayinin içinden gelen biri olarak esnaf›n
sorunlar›n› çok iyi bildi¤ini söyleyerek,
esnaflar›n belli alanlarda ihtisaslaﬂarak güçlerini birleﬂtirmesinin iﬂin olmazsa olmaz› oldu¤unu söyledi. Ça¤layan, sözlerini, ﬂöyle sürdürdü: "Türkiye'de de art›k herkes boy aynas›na bak›p kendisiyle hesaplaﬂmak zorundad›r.

Politikac›, esnaf, siyasetçi, tüccar, çiftçi... Kim olursa olsun toplumun tüm
kesimleri art›k yeni döneme göre geliﬂim ve dönüﬂümü yapmak zorundad›r."

“

Siyasi
iktidars›zl›kta ilk
tokad› esnaf yiyor”

KOSGEB'in bundan sonra esnaf ve
sanatkar›n da yan›nda olaca¤› müjdesini veren Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan, "‹malatç› esnaf ve sanatkara destek vermiﬂ olan KOSGEB'in
kap›lar› bundan sonra ard›na kadar
sizlere de aç›lacakt›r. KOSGEB'in 150
trilyon lira faiz deste¤i ile gerek imalatç›, esnaf, sanatkar kesimimize, gerekse kobilerimize 18 ay s›f›r faizli
krediyle makine tesisi al›m› için baﬂlat-
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t›¤›m›z çal›ﬂma ile 900 milyon YTL'lik
bir kaynak paketi sunduk." ﬂeklinde
sözlerini tamamlad›.
TESK Genel Baﬂkan› Bendevi Palandöken ise, genel seçimler ve cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi nedeni ile 2007
y›l›n›n kay›p y›l oldu¤unu belirterek,
esnaf ve sanatkarlar›n sorunlar›n›n giderilmesinin 2008'e kald›¤›n› söyledi.

Enflasyonun düﬂtü¤ünü, ancak halk›n
al›m gücünün olmad›¤›n›, 2008 y›l›nda
Bakan Zafer Ça¤layan'dan yeni müjdeler beklediklerini vurgulayan Palandöken, "Geleneksel perakendecilik sektörü
yok oldu. Küçük esnaf kalmad›. Art›k
mahalle aralar›na dahi büyük iﬂletmeler girdi. Böyle bir ortamda esnaf›n büyümesi mümkün de¤il" dedi. Palandöken, sözlerini, "Bakan›m; gelip dükkanlar›m›z› kontrol ediniz, mallar› say›n›z.
15 milyar liral›k sermaye ile 6 milyar
ba¤-kur primi ödeyen insan vergi mi
kaç›r›yor. Az vergi verdim diye utanan
bu esnaf ve sanatkarlar›n karﬂ›s›nda
büyük holdinglerin vergi levhas›n›n görülmesi bile mümkün de¤ildir; ya matrahs›z, ya da alt›nc› katta muhasebecisinde." dedi.
BESOB Baﬂkan› Arif Tak da esnaf
ve sanatkarlar›n yaﬂad›¤› s›k›nt›lar› dile getirerek Bakan Ça¤layan'dan kendilerinin s›k›nt›lar›n›n giderilmesi için yeni iyileﬂtirmeler ve borçlar›n ödenmesinde yeni yap›land›rmalara gidilmesini
istedi.

BESOB Baﬂkan› Tak:

“

S›k›nt›lar›n giderilmesi için yeni iyileﬂtirmeler ve borçlar›n ödenmesinde
yeni yap›land›rmalara gidilmeli”

TESK Baﬂkan› Palandöken:

“

Az vergi verdim diye utanan bu esnaf
ve sanatkarlar›n karﬂ›s›nda büyük holdinglerin vergi levhas›n›n görülmesi bile mümkün de¤ildir; ya matrahs›z, ya da alt›nc›
katta muhasebecisindedir”

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar
Odalar› Birli¤i (BESOB) ve
BUG‹AD taraf›ndan düzenlenen
toplant›da konuﬂan Sanayi ve
Ticaret Bakan› Ça¤layan, esnaf›n sorunlar›n› çok iyi bildi¤ini
belirterek esnaf›n belli alanlarda
ihtisaslaﬂarak güçlerini birleﬂtirmesinin iﬂin olmazsa olmaz› oldu¤unu söyledi ve "Toplumun
tüm kesimleri art›k yeni döneme
göre geliﬂim ve dönüﬂümü yapmak zorundad›r" dedi.
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Küçük ve Orta Boy
‹ﬂletmeler can
çekiﬂiyor
Siyasi belirsizlik ve global dalgalanmalar›n yaﬂand›¤› 2008 y›l›,
küçük ve orta boy iﬂletmeler (KOB‹) için, büyük krizin yaﬂand›¤›
2001'den sonraki en sanc›l› dönem olarak tan›mlan›yor. Birçok
KOB‹ kârs›z çal›ﬂarak ayakta durma mücadelesi verirken kepenk indirenlerin say›s› da giderek art›yor.
KOB‹DER Baﬂkan›
Nurettin Özgenç

İ

stanbul'da 2007'de kapanan iﬂ
yeri say›s› aç›lan iﬂ yeri
say›s›n› ikiye katlad›. ‹stanbul
Esnaf ve Sanatkarlar› Odalar› Birli¤i
Baﬂkan› Suat Yalk›n, "‹stanbul ‹stanbul olal› ilk kez kapanan iﬂ yeri say›s›
aç›lan iﬂ yerlerini geçti" dedi. 2007'den
bu yana bir daralman›n baﬂ
gösterdi¤ini söyleyen Yalk›n, "2006'da
17 bin 552 yeni iﬂ yeri aç›ld›, 8 bin
477 iﬂ yeri kapand›. Ama 2007'de 13
bin 968 iﬂ yeri aç›l›rken, 22 bin 614 iﬂ
yeri kepenk indirdi. Daima aç›lan
kapanandan fazla olurdu. ‹lk defa
durum tersine döndü" diye konuﬂtu.
Siftah etmeyen iﬂ yerlerinin oldu¤una
ve piyasadaki nakit ak›ﬂ›n›n durdu¤una
dikkat çeken Yalk›n, çark›n tekrar
dönmesi için hükümetin acil tedbir
almas› gerekti¤ini söyledi.

tas›nda s›k›nt› var. Tekstil, do¤ramac›,
döküm sektöründe büyük s›k›nt› var"
dedi. 20-25 y›ll›k ﬂirketlerin daha
önceden kazand›klar›yla ayakta durmaya çal›ﬂt›¤›n› söyleyen Özgenç, "Ben
iﬂ yapar›m, diye piyasaya girenlerin
ayakta kalma ﬂanslar› yok. Son sekiz
ayda 4 bin KOB‹ kapand›¤›n› tahmin
ediyoruz" dedi.

“

8 ayda 4 bin
KOB‹ kapand›”
Küçük ve Orta Ölçekli ‹ﬂletmeler
Derne¤i (KOB‹DER) Baﬂkan› Nurettin
Özgenç'de KOB‹'lerin nakit s›k›nt›s›
yaﬂand›¤›n› belirterek, "Hükümetten
beklentimiz iç piyasaya bir nakit ak›ﬂ›
sa¤lamas›d›r. ‹malat› olan olmayan
tüm ﬂirketlerden ﬂikayetler geliyor.
Mal› satabiliyorsunuz ama ödeme nok-
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Bursa Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürü Suat Özel ise geçen y›ldan
bu yana bölgede faaliyet gösteren firmalar›n, do¤al gaz, su, elektrik tüketim
miktar›nda ciddi bir gerileme gözlendi¤ini söyledi. Özel, geçen y›l bu tür giderlerin faturalar›n›n tahsilat›nda en
fazla 5-6 firma zorlan›rken bu y›l bu
rakam›n 20-30'a ç›kt›¤›n› belirtti. Özel,
"Bir tekstil firmas›n›n 3 bin 800 çal›ﬂan›ndan geriye sadece 300-400 kiﬂi kald›" dedi.

“

‹ﬂçi ç›karmalar
yaﬂan›yor”
Gaziantep Ticaret Odas› Baﬂkan›
Mehmet Aslan da "‹ç pazarda talep daralmas› var" diyerek ﬂirketlerin kar etmeden ayakta durma mücadelesi verdi¤ini kaydetti. Aslan'a göre 2001 krizinden sonraki en kötü dönem yaﬂan›yor.
Adana Sanayi Odas› Baﬂkan› Ümit
Özgümüﬂ ise birçok firman›n ya kapand›¤›n› ya da eleman ç›kararak küçülmeye gitti¤ini belirtti. Özgümüﬂ, "Bu firmalar aras›nda Adana'n›n sanayileﬂme
sürecinde kurulmuﬂ köklü firmalar› da
var. Firmalar son bir can havliyle piyasaya ve bankalara karﬂ› direnmeye çal›ﬂ›yor. 2001'den bu yana yaﬂanan en kötü tablo" dedi.
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Beyaz eﬂyada sat›ﬂ
yüzde 20 düﬂtü
Beyaz Eﬂya Yan Sanayicileri Derne¤i (BEYSAD) Baﬂkan› Murat Önay ise
"Beyaz eﬂya sat›ﬂlar› iç piyasada yüzde
20 civar›nda düﬂtü. Arçelik, Vestel,
Bosch, Beko gibi firmalar›n sat›n al›mlar›nda geçen y›la göre yüzde 15-20
azalma söz konusu. ﬁirketler artan girdi maliyetleri nedeniyle de ihracata kars›z olarak devam ediyor" dedi.
Türkiye Giyim Sanayicileri Derne¤i
(TGSD) Baﬂkan› Ahmet Nakkaﬂ, siyasi
otoriteye tekstil ve haz›r giyim sektörünün, üretim varl›klar›n›n korunmas› için
acil önlemler almaya yönelik ça¤r›da
bulundu. Nakkaﬂ, iki sektörün geçici
bir süre "hassas sektörler" ilan edilerek
desteklenmesini istedi.

Elektronik marketler beyaz eﬂya
bayilerini zora soktu.
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Türkiye'de kentsel alanda yaﬂayan, ekonomik olarak aktif
ve çal›ﬂan nüfusun yaﬂam biçimlerinin ele al›nd›¤› Tüketici
Trend Araﬂt›rmas›'n›n birinci
dönem sonuçlar›, tüketicilerin
ekonomik görüﬂlerini ortaya
koydu.

Tüketici göstergeleri olumsuz

V

Sizce 4 y›l önceye göre bir ailenin
ekonomik durumu ne oldu?
ﬁu an daha kötüye gidiyor
% 8,8
Daha iyi oldu
% 9,7
Kötüydü daha iyi oldu
% 14,9
Daha kötü oldu
% 32,4
De¤iﬂmedi
% 34,2

50

erilen bilgiye göre ürün kullan›m al›ﬂkanl›klar›, ürün
markalar›n› tan›ma düzeyleri, marka tercihleri ve yak›n gelecekte
ürün ve hizmet sat›n alma e¤ilimlerinin
anlaﬂ›lmas›, ölçülmesi amac›yla gerçekleﬂtirilen araﬂt›rma kapsam›nda tüketici
gözüyle ülke ekonomisi yorumland›.
‹nterpromedya taraf›ndan 3 ayda bir
periyodik olarak gerçekleﬂtirilen ve her
sektörden firman›n sorular› ile yer alabilece¤i Tüketici Trend Araﬂt›rmas›, Türkiye'nin kentsel alan›nda yaﬂayan tüketiciler ile yap›l›yor. Kantitatif araﬂt›rma,
toplam 16 ilde (‹stanbul, Ankara, ‹zmir,
Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbak›r, Edirne, Erzurum, Gaziantep,
Konya, Kayseri, Manisa, Samsun, Trabzon) gerçekleﬂtirildi.
15 yaﬂ ve üzeri deneklerle yüzyüze
anket tekni¤i kullan›larak yap›lan araﬂt›rmada yüzde 60'› erkek, yüzde 40'› kad›n olan toplam bin 519 bireyin yüzde
28'i üniversite, yüzde 42,8'i lise ve yüzde
29,2'si ilkö¤retim mezunu.
Ekonomik durum göstergelerini ortaya koyan Tüketici Trend Araﬂt›rmas›'n›n birinci dönem sonuçlar› kapsam›nda, geçti¤imiz 4 y›la göre ailenin ekonomik durumunu anlatan en iyi ifade; yüzde 34,2 ile "de¤iﬂmedi" oldu. Ekonominin 4 y›l önceye göre daha kötü oldu¤unu belirten yüzde 32,4'lük k›sm›n yan›
s›ra araﬂt›rman›n sadece yüzde 9,7'lik
k›sm› "daha iyi oldu" görüﬂünü paylaﬂt›.
ﬁu an daha kötüye gidiyor diyenlerin
oran› yüzde 8,8, "kötüydü daha iyi oldu"
diyenlerin oran› ise yüzde 14,9 oldu.

Araﬂt›rma kapsam›nda sorulan "Önümüzdeki 2 y›lda ailenin ekonomik durumunu en iyi anlatan ifade için yüzde
33,9'luk bölüm "daha kötü olacak" dese
de yüzde 31,1'lik bölüm daha iyi olaca¤›na inand›¤›n› belirtti. Bu iki z›t ifade
için çok yak›n oranlar›n elde edildi¤i
araﬂt›rmada, görüﬂülen kiﬂilerin yüzde
23'ü ise de¤iﬂmeyece¤i yan›t›n› verdi.
Yüzde 12'lik bölüm ise fikri olmad›¤›n›
belirtti.
Ülke ekonomisinin gidiﬂat› hakk›nda
olumsuz görüﬂe sahip olan yüzde
70,4'lük k›sm›n yan› s›ra yüzde 20,3'lük
bölüm olumlu düﬂündü¤ünü belirtti.
Yüzde 9,3'lük k›sm›n ise ülke ekonomisi
hakk›nda fikri yok. Ülke ekonomisinin
ﬂu an ki durumu göz önüne al›nd›¤›nda
sat›n alma davran›ﬂlar›na yüzde 66,7
oran›nda olumsuz cevab› al›n›rken yüzde
19,6 oran›nda olumlu yan›t al›nd›. Geriye kalan yüzde 13,7'lik k›s›m ise sat›n
almalar› üzerinde ekonominin gidiﬂat›na
iliﬂkin bir etki olup olmad›¤› konusunda
fikri olmad›¤›n› belirtti.

Halk enflasyon rakamlar›na
güvenmiyor
Öte yandan, sat›n alma eylemleri
üzerindeki etki ve ülke ekonomisi hakk›nda olumsuz görüﬂün hakim oldu¤u
araﬂt›rma sonuçlar›nda, aç›klanan enflasyon rakamlar›na inanma durumu da
ele al›nd›. Enflasyon rakamlar›na yüzde
69,8'lik bölümden "inanm›yorum" yan›t›
al›n›rken yüzde 14,5 oran›nda "inan›yorum" yan›t› al›nd›. Yüzde 15,7'lik bölüm
ise fikri olmad›¤›n› belirtti.
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G›da fiyatlar› art›ﬂ›nda dünya
beﬂincisiyiz
Türkiye, mart ay› itibar›yla y›ll›k yüzde 13,4'e varan g›da fiyatlar› art›ﬂ› ile geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkeler aras›nda beﬂinci oldu. S›ralamada ilk basamakta yer alan Bulgaristan'da g›da
fiyatlar› art›ﬂ› yüzde 23,5 düzeyinde gerçekleﬂirken, Çin'deki art›ﬂ yüzde 21,5 olarak belirlendi. Listede üç ve dördüncü s›rada
ise ﬁili yüzde 17,5 ile Güney Afrika Cumhuriyeti ise yüzde 14,5
ile yer buldu.

M

erkez Bankas› (MB), Türkiye gibi geliﬂmekte olan
ülkelerde g›da harcamalar›n›n, hane halk› tüketimleri içinde daha
büyük pay ald›¤›n› belirterek, fiyat art›ﬂlar›n›n etkisinin daha ﬂiddetli hissedildi¤ini bildirdi. Türkiye'de g›da ürünlerinin
TÜFE içindeki pay› yüzde 28,63 düzeyinde bulunuyor.

Enflasyona katk› 3.8 puan
MB, aç›klad›¤› Enflasyon Raporu'nda "Son Dönem G›da Fiyat Geliﬂmeleri" baﬂl›¤› alt›nda 3 sayfal›k bir analize
yer verdi. Yüzde 13,4'lük g›da fiyatlar›
art›ﬂ›n›n y›ll›k enflasyona katk›s›n›n 3.8
puan oldu¤una dikkat çekilen analizde,
g›dadaki son dönemdeki art›ﬂ›n Türkiye'ye özgü olmad›¤›, pek çok ülkede gözlendi¤i ve bunun küresel enflasyonu yukar› itti¤i belirtildi. Analizde "Dünyada
gelinen noktada, tar›msal emtia fiyatla-
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r›ndaki art›ﬂlar›n orta vadede kal›c› oldu¤una yönelik alg›lama güçlenmektedir" denildi. Türkiye'de son dönemde g›da
fiyatlar›ndaki art›ﬂta; iﬂlenmiﬂ g›da fiyatlar›ndaki yükseliﬂin büyük ölçüde belirleyici oldu¤u anlat›lan analizde, MB
çal›ﬂmalar›nda iﬂlenmiﬂ g›da grubundaki
2007 y›l›ndaki yüzde 12,95'lik y›ll›k art›ﬂ›n üçte ikisinin yaﬂanan ﬂiddetli kurakl›k ile uluslararas› g›da fiyatlar›ndaki
yükseliﬂten kaynakland›¤›n›n tespit edildi¤i vurguland›. Bu iki etkenin iﬂlenmiﬂ
g›da enflasyonuna etkisi 2006 y›l›nda
yüzde 0,6 iken 2007 y›l›nda yüzde 8'e
(yüzde 4,2'si kurakl›k, yüzde 3,8'i uluslararas› fiyat art›ﬂ›) ç›kt›¤› ifade edildi.
Küresel g›da fiyatlar›na iliﬂkin de¤erlendirmelere de yer verilen analizde;
tar›msal üretimde verimlilik art›ﬂ h›z›n›n
azalmas›, dünyada arazi kullan›m›nda
tar›m d›ﬂ› alanlara kay›ﬂ e¤ilimi, tar›mdan tar›m d›ﬂ› sektörlere do¤ru nüfus
hareketlenmesi fiyatlar› art›ran yap›sal
de¤iﬂiklikler olarak s›raland›.
2008 y›l› iklim koﬂullar›n›n 2007 y›l›na göre tüm dünyada daha yumuﬂak
olmas›n›n beklendi¤ine dikkat çekilen
analizde, ancak arz koﬂullar›ndaki iyileﬂmenin hala kestirilemedi¤i bildirildi.
Türkiye'de ise olumsuz iklim ﬂartlar›ndaki yumuﬂaman›n iﬂlenmiﬂ g›da fiyat art›ﬂ
h›z›nda y›l›n ikinci yar›s›nda yavaﬂlama
ihtimalini gündeme getirdi¤i anlat›lan
analizde, "Sonuç olarak dünya genelinde, g›da ürünleri fiyatlar›ndaki art›ﬂlar›n
orta vadede kal›c› oldu¤una yönelik alg›lamalar›n güçlenmesi, öngörülebilir bir
gelecekte baﬂta iﬂlenmiﬂ g›da fiyatlar›
olmak üzere yurt içi g›da fiyatlar› üzerinde yukar› yönlü risklerin devam
edece¤ini göstermektedir" denildi.
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BM g›da kriziyle mücadele
için harekete geçti
G›da Krizi Zirvesi'nde, 'radikal' önlemler al›nmas› gerekti¤i vurgulanarak krizin ileride küresel felaketlere neden olabilece¤i
uyar›s› yap›ld›.

BMGenel Sekreteri
Ban Ki-Mun

B

irleﬂmiﬂ Milletlere (BM)
ba¤l› G›da ve Tar›m Örgütü'nün (FAO) ev sahipli¤inde
‹talya'n›n baﬂkenti Roma'da bir araya
gelen 60`tan fazla devlet ve hükümet
baﬂkan›n›n kat›ld›¤› toplant›da, küresel “g›da krizi”ne çözüm arand›.
Küresel G›da krizi ile ilgili olarak,
dünya nüfusunun artmas› yada Çin ve
Hindistan gibi ülkelerdeki insanlar›n
“zenginleﬂmesi” nedeniyle daha çok
g›da tüketmesi gibi iddialarla baﬂlayan
tart›ﬂmada, as›l suçun, g›da üretimi
için kullan›lan tar›m arazilerinin, g›da
üretimi yerine biyoyak›t üretimi için
kullan›lmas› dolay›s›yla g›da üretiminin azalmas› ve fiyatlar›n yükselmesine
neden oldu¤u iddialar›yla devam etti.

BM Genel Sekreteri Ban ki-Moon,
g›da krizinin pek çok sebebinin yan›nda, iklim de¤iﬂikli¤i, kurakl›k, tüketim
tarz›ndaki de¤iﬂiklik ve biyoyak›t üretimi bunlardaan baz›lar› oldu¤unu söyledi ve bu konuda, ABD'ye, biyoyak›t
üretimine yönelik destekleri kald›rma
ça¤r›s› yapaca¤›n› belirtti. Zirve öncesinde bir konuﬂma yapan Ban, “Bugün
kelimenin tam anlam›yla faturay› ödüyoruz. E¤er bu sorunu tüm yönleriyle
ele almazsak, ekonomik büyümenin,
sosyal geliﬂimin ve hatta politik güvenli¤in etkilenmesi gibi dünya çap›nda
bir dizi krize neden olabilir” dedi.

Küresel felaket uyar›s›
G›da ve Tar›m Örgütü (FAO) ise,
“sanayileﬂmiﬂ ülkeler hasat art›r›c› önlemler almaz, ticaretin önündeki engelleri kald›rmaz ve muhtaç durumdaki
insanlara g›da sa¤lamazlarsa, dünyay›
küresel bir felaketin bekledi¤i uyar›s›nda” bulundu.
FAO Baﬂkan› Jacques Diouf ise, sorunun çözülmesi için kararl› ad›mlar
at›lmas› gerekti¤inin alt›n› çizdi ve kri-

zin çözümü için ciddi yat›r›mlar gerekti¤ini vurgulad›. Diouf, “K›sa vadede,
750 milyon dolar tutar›nda bir g›da
yard›m› gerekti¤ini belirttik. Ayr›ca,
yoksul ülkelerin çiftçilerine destek için
tohum, gübre ve hayvan yemi sat›n
alabilmelerinde yard›mc› olabilmek
amac›yla 1 milyar 700 milyon dolar
gerekti¤ini söylüyoruz” diye konuﬂtu.

Dünya Bankas› Baﬂkan›
Zoellick: "‹hracat yasa¤›
g›da krizini körüklüyor"
Dünya Bankas› Baﬂkan› Robert Zoellick, g›daya ihracat yasa¤› uygulayan
ülkelerin bu karardan vazgeçmesini istedi. Zoellick, yasa¤›n, g›da krizini kötüleﬂtirdi¤ini vurgulad›. Dünya Bankas›
Baﬂkan› Zoellick yaz›l› bir aç›klamada
yaparak, "‹hracat yasa¤›n›n kald›r›lmas›n› istiyoruz. Bu uygulama, fiyatlar› yükseltiyor. Ayr›ca kar›nlar›n› doyurmaya çal›ﬂan fakir insanlar› yaral›yor." dedi. Zoellick , önlerindeki birkaç
haftan›n g›da krizi ile mücadele için
"hayati önem" arz etmekte oldu¤unu
belirtti.

‹slam Kalk›nma Bankas›
Müslüman ülkelere yard›m
karar› ald›
Öte yandan, Suudi Arabistan'›n
Cidde kentinde bir araya gelen ‹slam
Kalk›nma Bankas› üyeleri, yükselen
g›da fiyatlar› ile baﬂ edebilmeleri için
yoksul Müslüman ülkelere beﬂ y›l içinde 1.5 milyar dolar yard›mda bulunma karar› ald›. Bu çerçevede, Afganistan, Bangladeﬂ, Nijerya ve Moritanya gibi ülkelere k›sa dönemde gübre ve tar›m makineleri sat›n almalar›
için yard›m edilecek. Uzun vadede ise
araﬂt›rma ve geliﬂtirmeye a¤›rl›k verilmesi hedefleniyor.
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BM, G›da Program› kapsam›nda
baﬂta Afrika olmak üzere do¤al
afetlerin de neden oldu¤u açl›¤a
karﬂ› yard›mlar sürdürülüyor.
Güney Sudanl› bu köylü günlük
yiyece¤ini gösteriyor.
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Makarna ﬂiﬂmanlatm›yor
P
Diyetisyenler, makarnan›n kesinlikle kilo yapmad›¤› konusunda birleﬂiyor. Diyetisyen
Prof. Dr. Ayﬂe Baysal, makarna ve bulgurun, kan ﬂeker düzeyini olumlu yönde etkilerken,
di¤er yandan besin al›m›n›
azaltarak obezite riskini düﬂürdü¤ünü söyledi.
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rof. Dr. Baysal, Türkiye Makarna Sanayicileri Derne¤inin, Türkiye Diyetisyenler
Derne¤i ile birlikte haz›rlay›p yay›nlad›¤› "Bilimsel Yönleriyle Makarna" adl› kitab›nda yer alan makalesinde, makarnan›n beslenme ve sa¤l›k aç›s›ndan yararlar›n› anlatt›.

"Makarna ve bulgur, kan ﬂeker düzeyini olumlu yönde etkilerken, di¤er yandan besin al›m›n› azaltarak obezite riskini de düﬂürmektedir. Bu veriler, uygun
ve yeterli miktarda makarna yemenin,
ﬂiﬂmanlamayla ilintisi olmad›¤›n› gösterir."

Makarna, kompleks karbonhidratlar›n en zengin kayna¤›
Makalede, sa¤l›kl› beslenmede büyük önem taﬂ›yan kompleks karbonhidratlar›n kayna¤›n›n tah›llar ve kuru baklagiller oldu¤unu vurgulayan Prof. Dr.
Baysal, makarnan›n ise kompleks karbonhidratlar›n en zengin kayna¤› oldu¤unu bildirdi.
Makarnan›n hayvansal kaynakl› peynir, yumurta ve k›yma gibi besinlerle
haz›rlanmas› ya da bunlarla yap›lan soslarla birlikte tüketilmesi halinde bitkisel
besinlerde bulunmayan B12 vitamininin
karﬂ›lanmas›na katk›da bulunaca¤›n›
ifade eden Prof. Dr. Baysal, ﬂunlar› kaydetti:
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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) T›p
Fakültesi ‹ç Hastal›klar› ve
Nefroloji Uzman› Prof. Dr.
Gültekin Süleymanlar, bel kal›nl›¤›n›n kalp damar, böbrek
gibi hastal›klar›n habercisi oldu¤unu söyledi.

Bel kal›nl›¤›
kalp damar
hastal›klar›n›n
habercisi
Erkekler 102 bayanlar 88
Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar,
yapt›¤› aç›klamada, "Bel kal›nl›¤›n›n
fazla olmas› kiﬂide kalp damar ve böbrek hastal›klar› gibi hastal›klar›n habercisidir. ‹deal bel erkeklerde en fazla
102, bayanlarda ise 88 santimetre olmal›d›r. Bundan daha fazla bel kal›nl›¤›
kalp damar hastal›klar›, ani kalp ölümleri, inme, felç gibi hastal›klar›n habercisidir" dedi.

“Türklerin %35'i metabolik
sendrom hastas›”
Tansiyon, ﬂeker, ya¤ dengesinin bozulmas›, iyi kolesterolün düﬂüklü¤ü gibi
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hastal›klar›n üçü de bulunanlar›n metabolik
sendrom hastas› oldu¤unu ifade eden Prof.
Dr. Süleymanlar,
Türklerin yüzde 35'inin
metabolik sendrom hastas› oldu¤unu, bu tip hastalar›n
iﬂi ciddiye almad›¤›n›, ancak bu hastal›¤›n tedavi edilmemesi halinde hastan›n
önemli sorunlar yaﬂad›¤›n› belirtti. Ayn›
zamanda Türk Nefroloji Derne¤i (TND)
Genel Sekreteri olan Prof. Dr. Gültekin
Süleymanlar, TND'nin Türkiye'nin böbrek haritas›n› ç›kard›¤›n› ve metabolik
sendrom hastal›¤›na da önem verdi¤ini
bildirdi.

“On kiﬂiden biri diyabet
yüzde k›rk› tansiyon hastas›”
Metabolik sendromun böbrek hastal›¤›na zemin haz›rlad›¤›n› da söyleyen
Prof. Dr. Süleymanlar, ﬂu bilgileri verdi: "Yapt›¤›m›z araﬂt›rmada, Türkiye'de
her 10 kiﬂiden bir kiﬂinin diyabet, her
100 kiﬂinin 40'›n›n tansiyon hastas› oldu¤unu ve bunlar›n ancak yüzde 8'inin
tam tedavi oldu¤unu saptad›k. Bir böbrek hastas›n›n devlete maliyeti 23-24
bin dolard›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n bütçesinin büyük k›sm› böbrek hastalar›na
gidiyor. 2016’da diyaliz hastas› say›s›
105 bine ulaﬂacak ve harcanacak para
3 milyar Dolar› bulacak."

55

Kültür & Sanat

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
Tiyatro sanatç›m›z Selahattin Taﬂdö¤en:

‹ﬂçiyi, memuru
ayakta tutan
doyuran
bakkallar
Temizlik görevlilerinin gece mesaisinde güvenlik kameralar›na yaklaﬂarak “T›k t›k
t›k eyi günler” dedi¤i reklam filmi uzun y›llar geçmesine ra¤men haf›zalardaki tazeli¤ini hala koruyor. T›pk› Ç›lg›n Bediﬂ'in çapk›n dedesi Necmi, Ayr›lsak ta Beraberiz'in ç›lg›n› Mucittin ve En Son Babalar Duyar'›n asabi babas› Kudret gibi…
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C

anland›rd›¤› tüm karakterleri adeta gerçek hayatta
da yaﬂ›yorlarm›ﬂ gibi seyirciye benimseten ve y›llar sonra bile konuﬂulan tiplemelere hayat veren
oyuncu Selahattin Taﬂdö¤en ayn› zamanda oyun yöneten, dekor yapan,
afiﬂ haz›rlayan, grafik tasar›m› yapan
ve bununla birlikte sergiler açan bir
ressam, ö¤retmen… Koltu¤unda çok
say›da karpuz taﬂ›yan bir isim.
‹lk oyunculuk deneyimini ayn› zamanda ö¤retmeni olan babas›n›n hem
sahneledi¤i, hem oynad›¤› Göç adl›
oyunla yaﬂayan usta oyuncu tiyatroyla
tan›ﬂmas›n› ve tiyatrocu olmaya nas›l
karar verdi¤ini ﬂöyle anlat›yor;
“‹lkokuldayken Erzurum'da baﬂlad›¤›m okul bünyesindeki tiyatro çal›ﬂmalar›m, babam›n tayini dolay›s›yla geldi¤imiz ‹stanbul'da da devam etti. Ortaokuldayken Co¤rafya ö¤retmenimizin
bizi s›n›fça götürdü¤ü Tijen Par ve Suphi Tekniker'in oynad›¤› Romeo ve Juliet
adl› oyun seyretti¤im ilk oyundu. Beni
çok etkilemiﬂti ve “Ben neden oynamayay›m” diye düﬂündüm. Bu düﬂünceyle
1969 y›l›nda aç›lan bir yar›ﬂmaya kat›ld›m. Yar›ﬂmay› kazand›m ve o gün bugündür tiyatroyla iç içe yaﬂ›yorum.
Tiyatrocu olmaya karar verdi¤im tiyatronun, son oyununu oynamakta bana
k›smet oldu. Yerine yeni bir tiyatro binas› yapmak için y›k›lacak demiﬂlerdi,
bizde inan›p sevinmiﬂtik. Hatta biz son
oyunumuzu oynad›ktan sonra daha kulisten ç›kmadan dozerler girmiﬂti tiyatroyu y›kmak için. Eskiden ad› Tepebaﬂ›
Dram Tiyatrosuydu, ﬂimdilerde ise otopark… Zaten eski tiyatrolar›n pek ço¤u
yavaﬂ yavaﬂ kapand›, bitti art›k o tiyatrolar. Sanat bitiyor belki de Türkiye'de.
Geçenlerde Karadeniz'de Rize'de çay
toplayan bir annemiz, “Ne olur buraya
tiyatro gelse, çocuklar›m›za bir ﬂeyler
ö¤retip, mesajlar verse” diyordu. Çay
toplayan o kad›n bunlar› söylerken, ne
ac› ki, ilgili koltuklar› iﬂgal eden kiﬂiler
fark›nda bile de¤il.

“Türkiye'de sanatla
u¤raﬂ›rsan aç kal›rs›n”
41 y›ll›k meslek yaﬂant›m›n 34 y›l›nda bir fiil Türk Bank çocuk tiyatrosunda her cumartesi Pazar oyun oynad›m. Bununla birlikte ‹stanbul'da
özel tiyatrolar, ﬂehir tiyatrolar› da
dâhil olmak üzere oynamad›¤›m tiyatro kalmad›.
Televizyon dünyas›n›n aç›lmas›yla
birlikte televizyon oyunlar›, diziler,
sinema filmleri baﬂlad›. Beylikdüzü'nde
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kendi tiyatromu açt›m. 400 kiﬂilik bir
salondu. Kültür Bakanl›¤›n›n hatta belediyelerin bile yapamad›¤› bir ﬂeydi yapt›¤›m. Alk›ﬂlamak, teﬂekkür etmek laz›m, destek olup yard›mda bulunacaks›n
ki sanat yürüsün, tiyatro yürüsün. Ama
duyars›z taﬂ gibi insanlar iﬂte. Maalesef
ki 3 sene dayanabildim ve devretmek
durumunda kald›m. Türkiye'de sanatla
u¤raﬂ›rsan aç kal›rs›n”.

“

Bir bakkal›n
yok olmas› demek
her ﬂeyin yok olmas› demek özetle. O samimiyetin,
dostlu¤un, arkadaﬂl›¤›n, sevginin,
ba¤›n, kopmuﬂ olmas› demektir.
‹nsanlar birbirinden kopmuﬂ. Bugün bakkallar›m›z
hala yaﬂ›yor olsayd›, Türkiye'de ﬂu
an çat›ﬂt›¤›m›z
noktalara gelmeyecektik”

Oynad›¤›n›z rollerin hemen hepsi komik
tiplemeler, bu sizin tercihiz mi?
Bizim yap›mc›lar›m›zda bir inanç
var. Oyuncu bir kere komik bir rol oynad›ysa, daha sonra hep komik rollerde
akla geliyor. Oysa ben insanlar› hüngür
hüngür a¤latan bir dram oynamak istiyorum. Ama Selahattin Taﬂdö¤en ad›
hep komediyle eﬂleﬂtiriliyor. ‹yi de ben
hep komik oynamak durumunda de¤ilim
ki. E¤er oyuncuysam katilide, ö¤retmeni de, dilenciyi de, polisi de oynar›m.
Oynayabilmeliyim. Zaten komik insan
yoktur, olay komiktir. Komiklik alg›lama meselesidir. Çevrenize bak›n, herkes
akl› baﬂ›nda oturup kalk›yor. Herkesin
bir duruﬂu, tavr› var. Yani oyuncu her
rolü oynar, oynayabilmelidir.
Sizin için ayr›cal›¤› olan, etkisinde kald›¤›n›z rol oldu mu?
Tüm rollerimi severek oynad›m.
Ama tabii ki baz›lar›n›n ayr›cal›¤› var.
Örne¤in, Ç›lg›n Bediﬂ adl› dizideki Necmi Dede (biraz ç›lg›n, yaﬂ›na göre çapk›n, oldukça dinamik), Ayr›lsak ta Beraberiz adl› dizideki Mucittin (kendi çap›nda icatlar yapan bir kimyager), En
Son Babalar Duyar adl› dizideki sinirli
baba Kudret gibi…
Ben rolümü severek oynar›m, sahiplenerek oynar›m, ald›¤›m rolü yaﬂar›m.
Ancak bu demek de¤il ki rolümün etkisinde kal›yorum. Böyle bir ﬂey mümkün
de¤il. Diyelim ki bir teröristi oynuyorsun, soka¤a ç›kt›¤›nda, rolümün etkisinde kald›m diyerek sa¤a sola ateﬂ mi
açacaks›n? Ya da diyelim bir eﬂcinseli
oynuyorsun, normal yaﬂant›nda da eﬂcinsel tav›rlar m› sergileyeceksin? Kostümümü sette ç›kard›¤›m zaman o karakter orada kal›r, d›ﬂar›ya Selahattin
olarak ç›kar›m.
Gelece¤e dair projeleriniz nelerdir?
K›smet olursa Eylül Ekim gibi ‹stanbul'da bir sergi açmay› düﬂünüyorum. Daha önce yurt d›ﬂ›nda Norveç'te,
Belçika'da, Almanya'da sergiler açt›m.
Sponsor bulursak turneye ç›k›yoruz. Sanatsever, tiyatro sever belediye baﬂkan-
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“Günümüzde bakkal savaﬂ veriyor”
lar› bulursak oyunlar›m›z› oynuyoruz.
Devam eden sinema görüﬂmelerim var.
Selahattin Taﬂdö¤en “Bakkal” denildi¤inde ne an›msar?
Benim çocuklu¤umda mahallemizde
Necati bakkal›m›z vard›. Arkadaﬂlarla
birlikte bazen bir ﬂeyler al›rd›k ve paras›n› hemen veremezdik. Borcumuz oldu¤unda da geçemezdik dükkân›n önünden, utan›rd›k. Tan›mas›n diye yüzümüzün ﬂeklini de¤iﬂtirirdik. Yüzümüzü buruﬂturarak geçerdik önünden. Necati
Bakkal da ﬂaﬂk›n ﬂaﬂk›n bakard›, ne yap›yor bu çocuklar diye. Çocukluk iﬂte…

mal vermiﬂtir, hem de zaten komﬂusu
olan müﬂterisinin mali portresini bildi¤inden isteyemez durumdad›r. Çok kereler alaca¤›n›n üstünü çizmiﬂ, o sayfay›
da y›rt›p atm›ﬂt›r.

dokundurarak yazarlar. Sabit kalemdir
onlar. Kurﬂun kalemle yazamazlar, çünkü borçlar hemen ödenmedi¤inden zaman içinde sayfalar çevrile çevrile y›pran›r ve yaz›lar silinir. Silinmesi müm-

Bakkal üç beﬂ kuruﬂ para üstü oldu¤u zaman sak›z verirdi, ﬂimdi marketler
bir kuruﬂ eksik olsa kabul etmedi¤i gibi
kendisinin para üstü vermesi gerekti¤inde bozuk yok diyor.
Geçenlerde Ümraniye civar›nda çekim yap›yorduk, orada böyle ufak tefek
bakkallara rastlad›k, hala veresiye defterleri duruyordu. Hatta bakkal tezgâhlar›n›n yan›nda iple ba¤l› kalemleri vard›r, o da ço¤u kez bitmek üzeredir. Dile

kün olmas›n diye bakkallar sabit kalem
dedi¤imiz mürekkepli kalemi kullan›rlar. Örne¤in adam›n 50 lira borcu vard›r, getirir 10'unu verir, 50'nin üstü silinir kalan 40'› yaz›l›r. Biraz daha verdi¤inde o da silinir kalan yaz›l›r. Dolay›s›yla kargac›k burgac›k yaz›larla dolu
olur bakkal defterleri. Asl›nda kargac›k
burgac›k yaz›lar›n oldu¤u defterlere
bakkal defteri denmesinin sebebi de budur.

“Keﬂke bir zaman tüneli olsa
da, o günlere geri dönebilsek. Ben bakkal›m› da özledim, manav›m› da özledim,
kasab›m› da özledim”
O zamanlar iﬂçiyi memuru ayakta
tutan, doyuran bakkallar vard›. Veresiye vererek çoklar›n› idare ederlerdi. Bugün markete gidip al›ﬂveriﬂ yap›p, yar›n
vereyim diyemiyorsun.
Eskiden mahallecilik ortam› vard›.
Mahallede herkes birbirini tan›rd›. Hatice teyze, Ahmet amca, ﬂoför Niyazi…
Hatta çok uzak zaman de¤il, bundan 510 y›l önce mahallenin büyükleri küçüklerine; “Bakkal Rüstem Efendiye git,
Hacer teyze bunlar› bunlar› istiyor de.
Deftere yazs›n, sonra verece¤im” derlerdi. Bakkal Rüstem Efendi, Hacer
teyzeyi de, gönderilen genci de tan›r, istenilenleri verirdi. Herhangi bir üçkâ¤›t
olmayaca¤›n› bilirdi. Çünkü onca y›l›n
hukukuna dayanan güvenleri vard›…
ﬁimdi herhangi bir markete girin, “Hacer teyze sizden bir kilo un, iki ekmek
istiyor, yar›n verecekmiﬂ” deyin. “Hacer teyze kim? Sen kimsin? Dalgam›
geçiyorsun?” derler. Marketin her kasas›nda farkl› biri oturuyor, kimse kimseyi
tan›m›yor. Ayn› apartmanda oturdu¤un
komﬂunu bile tan›mazken marketteki
çal›ﬂan› nas›l tan›yacaks›n ki?
Bakkallarda eskiden veresiye defterleri vard›, ﬂimdi kredi kart› var. Eskiden söze mukabil al›ﬂveriﬂ yap›l›rd›,
ﬂimdi kredi kart›na mukabil. Veresiyede
teknolojiye ayak uydurdu. Bakkal market aras›nda bu konudaki fark marketin
bakkal gibi risk alm›yor olmas›. Market
her durumda paras›n› bankadan al›yor.
Bakkal öyle mi? Hem söze güvenerek
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Mahallecili¤i özlüyorum ben. Eski
mahallelerimizde bakkal›m›z, kasab›m›z, manav›m›z vard›. Al›ﬂveriﬂe gitti¤imizde ne ald›¤›m›z› bilirdik, güvenirdik.
Bakkal›n her gün selam verdi¤i komﬂular›na kaz›k atmayaca¤›n›, bozuk ürün
vermeyece¤ini, manav›n ezik büzük
ürün vermeyece¤ini, kasab›n kokmuﬂ et
vermeyece¤ini bilirdik. ﬁimdi kazara ta-

Hatta ve hatta bu savaﬂa yenik düﬂüyor. Marketlerde yenik düﬂüyor çünkü
hipermarketler, grosmarketler aç›l›yor.
Toplu i¤neden araba lasti¤ine hatta
arabaya var›ncaya kadar bünyesinde
çeﬂitlilik bulunduran hipermarketler
var.
Eski mahallecilik olsayd› da, bugün
hala eski bakkallar›m›z olsayd›…

için Selahattin Taﬂdö¤en'e teﬂekkür ediyoruz. Gelecek günlerin kendisine tüm
isteklerini getirmesini diliyor, sanat yaﬂam›n›n 41 y›l›nda olmas› münasebetiyle Bakkal Dünyas› Dergisi ekibi olarak
41 kere maﬂallah diyoruz.

Filiz Karanl›k

“

Mahallecili¤i öz-

lüyorum. Eski mahallelerimizde bakkal›m›z, kasab›m›z,
manav›m›z vard›.
Al›ﬂveriﬂe gitti¤imizde ne ald›¤›m›z› bilirdik, güvenirdik.
Bakkal›n her gün selam verdi¤i komﬂular›na kaz›k atmayaca¤›n›, bozuk ürün verrihine bakmay› unutursan tarihi geçmiﬂ
bozuk üründe bayat üründe alabiliyorsun. Geri götürdü¤ünde fiﬂini istiyorlar.
Çünkü güven yok. Fiﬂi ise ço¤u kez ya
atm›ﬂ yada muhasebeye vermiﬂ oluyorsun. Burada önemli olan dürüst sat›c›
olup o bozuk, bayat ürünü satmamak.
‹ﬂte bakkallar›m›z bunu yapm›yordu.
Her daim taze ve güvenilirdi ald›klar›m›z.
Günümüzde bakkal savaﬂ veriyor.
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Bir bakkal›n yok olmas› demek her
ﬂeyin yok olmas› demek özetle. O samimiyetin, dostlu¤un, arkadaﬂl›¤›n, sevginin, ba¤›n, kopmuﬂ olmas› demektir. ‹nsanlar birbirinden kopmuﬂ. Bugün bakkallar›m›z hala yaﬂ›yor olsayd›, Türkiye'de ﬂu an çat›ﬂt›¤›m›z noktalara gelmeyecektik.
Tüm yo¤unlu¤unun içinde bize ay›rd›¤› zaman ve içtenlikle paylaﬂt›klar›

meyece¤ini, manav›n
ezik büzük ürün vermeyece¤ini, kasab›n
kokmuﬂ et vermeyece¤ini bilirdik”
59
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At›klara
geri dönüﬂüm
seferberli¤i
Avc›lar'daki tüm okullara ve
iﬂyerlerine geri dönüﬂüm kutular› koydurtan Belediye Baﬂkan› Mustafa De¤irmenci, 'Ambalaj At›klar›n›n Kayna¤›nda Ayr›ﬂt›r›lmas› Projesinde' tüm Avc›lar halk›n› projeye destek
vermeye ça¤›rd›.

A

vc›lar'daki tüm
okullara ve iﬂyerlerine geri
dönüﬂüm kutular› koydurtan Belediye Baﬂkan› Mustafa De¤irmenci, 'Ambalaj
At›klar›n›n Kayna¤›nda Ayr›ﬂt›r›lmas› Projesinde' tüm
Avc›lar halk›n› projeye destek vermeye ça¤›rd›.
Avc›lar Belediyesi, ilçe
s›n›rlar›nda üretilen ka¤›t-karton, cam,
plastik ve metal ambalaj at›klar›n›n evsel at›klardan ayr› olarak toplanmas›
ve geri kazan›lmas› amac›yla Geri Dönüﬂüm Projesi uygulamas›n› baﬂlatt›.

“

Ülke ekonomisine
büyük katk› sa¤layan
geri dönüﬂüm projesine
sahip ç›kal›m”
Ülke ekonomisine büyük katk›lar
sa¤layacak projeye tüm Avc›lar halk›n›n kat›l›m›n› isteyen Belediye Baﬂkan›
Mustafa De¤irmenci, “Avc›lar'a yaraﬂ›r
bir ﬂekilde, ça¤daﬂ yaﬂam›n gere¤i olarak el ele verelim ve Geri Dönüﬂüm
Projesine sahip ç›kal›m” diyerek tüm
Avc›lar halk›n› projeye destek vermeye
ça¤›rd›.
Avc›lar Belediyesi'nin baﬂlatt›¤› geri

60

dönüﬂüm kampanyas› dolay›s›yla okullara ve iﬂ
yerlerine geri dönüﬂüm
kutusu konarak Avc›lar
halk›na geri dönüﬂümün
önemi aﬂ›lanmaya baﬂland›.
Her geçen gün çevre
konular›nda dünyan›n
alarm verdi¤i düﬂünülürse
Avc›lar Belediyesi'nin
baﬂlatt›¤› kampanya nüfusu 350 bin civar›nda olan Avc›lar için hayati önem
taﬂ›yor. Çevre kirlili¤inin önüne geçmeyi hedefleyen Projeye, öncelikle Ambarl› Mah. Denizköﬂkler Mahallesi, Merkez Mahallesi ve Cihangir Mahallesi'nde yaklaﬂ›k 2500 konutluk bir pilot
bölgede baﬂlat›ld›. Bununla birlikte pilot bölge içerisinde yer alan, okullar,
muhtarl›klar, sa¤l›k kurumlar›, kamu
kurum ve kuruluﬂlar›, marketler, iﬂyerleri ile sanayi kuruluﬂlar› da projeye
dâhil edildi.
Geri kazan›m projesiyle birlikte,
Avc›lar halk›n›n projeye kat›l›m›n›n
sa¤lanmas› ve çevre bilincinin geliﬂtirilmesi amac›yla gerek okullarda gerekse
pilot bölgelerde e¤itim faaliyetleri yap›lacak. Projenin sa¤l›kl› yürütülebilmesi
amac›yla gerekli olan tüm bilgilendirme materyallerinin haz›r hale getirildi¤i bildirildi.
Kayna¤›nda ayr› toplama ve geri
kazan›m sisteminin iﬂlevselli¤i hakk›nda yeterli bilgi, sistemin çevresel ve

ekonomik avantajlar›, at›klar›n nas›l
ayr›laca¤›, hangi poﬂetlerin nas›l kullan›laca¤›, uygulaman›n baﬂlang›ç tarihi
ve toplama günleri gibi bilgilerin çok
iyi anlat›lmas› ve uygulama verimlili¤inin art›r›lmas› amac›yla, konut sakinlerinin, yöneticilerin ve kap›c›lar›n kat›l›m›n›n sa¤lanaca¤› bilgilendirme toplant›lar› yap›ld›.

“

E¤itmen grubu,
evleri teker teker dolaﬂarak ay›rmay› yapacak
ev halk›na birebir uygulama hakk›nda bilgi
verdi”
Ayr›ca okullarda yap›lacak e¤itim
çal›ﬂmalar›n› da Avc›lar Belediyesi
Çevre Mühendisleri taraf›ndan okullar›n konferans salonlar›nda ve s›n›flar›nda projenin amac›, faydalar›, hangi
at›klar›n nas›l ve nerede ayr›laca¤› hususunda slayt sunumlarla birlikte uygulamal› olarak e¤itim verildi.
Bununla birlikte, ‹stanbul Üniversitesi Çevre Mühendisli¤i Çevre Kulübünden seçilen 20 kiﬂilik e¤itmen grubu,
evleri teker teker dolaﬂarak hane halk›na özellikle kayna¤›nda ay›rmay› yapacak olan ev halk›na birebir uygulama
hakk›nda bilgi verdiler.
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Kent ve Yaﬂam

...‘Bakkal›m’ hep var olacak

Geleneksel sanatlarımızdan, dil ö¤retimine kadar
birçok alanda halk›m›z›n meslek edinmesini sa¤layan ‹SMEK; her yıl kültürel ürünleri tanıtma ve
özendirme amaçlı sergiler ve etkinlikler düzenliyor.

Bu y›l 11. si düzenlenen dünyan›n en büyük el
sanatlar› sergisi ‹stanbul Feshane Kültür Merkezi'nde aç›ld›. Baﬂbakan yard›mc›s› ve Devlet
Bakan› Hayati Yaz›c›, ‹stanbul Valisi Muammer Güler, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ'›n aç›l›ﬂ›n› yapt›¤› sergi yo¤un ilgi gördü.

‹SMEK 12 y›lda 580 bin yetiﬂkine
meslek ve sanat e¤itimi verdi

1

996 y›l›nda dönemin ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›
Recep Tayip Erdo¤an taraf›ndan kurulan ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Sanat ve Meslek E¤itimi Kurslar› (‹SMEK) geçen 12 y›lda büyük yol
kat ederek bugüne kadar 580 bin ‹stanbulluya e¤itim verdi.
Bugün dünya çap›nda örnek gösterilen ve baﬂar›l› bir proje olarak kabul
edilen ‹SMEK'in 1996 y›l›nda 3 kurs
merkezinde 3 branﬂta 141 ‹stanbullu
ile baﬂlad›¤›n›n alt›n› çizen Kadir Topbaﬂ aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda, “Kuruluﬂundan bu yana ücretsiz olarak devam
eden sanat ve meslek e¤itimleri, bugünlere gelene de¤in katlanarak büyüdü ve yüz binlerce ‹stanbulluyu saran
bir e¤itim ata¤› haline dönüﬂtü” dedi.

Devlet Bakan› Hayati Yaz›c› ise
“Ö¤renmenin yaﬂ› yok düsturuyla hareket eden, genç ve yaﬂl› demeden canla
baﬂla bu güzel manzaran›n ortaya ç›k-

mas›na katk›da bulunan herkese sonsuz ﬂükranlar›m› sunuyorum” dedi.
Türkiye'de peﬂ peﬂe e¤itim ve ö¤retim alan›nda birbirinden güzel projelerin hayata geçirildi¤ini söyleyen ‹stanbul Valisi Muammer Güler de hükümetin ve devletin birinci önceli¤inin e¤itim ve ö¤retim oldu¤unu kaydetti. Güler “E¤itim sadece okullarda verilen
e¤itim de¤ildir. Hayat›n her yerinde
her yaﬂ›nda e¤itim var” dedi.
Aç›lﬂta ‹SMEK halk oyunlar› ekibi
bir gösteri sundu. Ard›ndan ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediye Mehteran Bandosu konuklara konser verdi. Protokol
konuklar›n›n toplu halde kurdele kesmelerinin ard›ndan Türk Sanat Müzi¤i
yorumcusu Muazzez Ersoy ‹stanbullulara bir de konser verdi.

“‹SMEK ülke çap›nda
yetiﬂkin e¤itiminde öncü”
‹SMEK'in dünya taraf›ndan hayranl›kla izlendi¤ini belirten Topbaﬂ;
2007-2008 e¤itim döneminde 201
kurs merkezinde 106 branﬂta e¤itim
faaliyetlerine devam eden ‹SMEK'i, ‹stanbul'da "Eme¤in istihdama dönüﬂmesi" ﬂeklinde tan›mlayarak “‹SMEK
bünyesinde kurulan ‹stihdam Birimi
sayesinde kursiyerlerimiz e¤itim ald›klar› branﬂlarda iﬂe yerleﬂtirilmekte ve
kursiyerlerin ürünleri Pendik ve Galata
sat›ﬂ merkezlerimizde arac›s›z olarak
al›c›yla buluﬂmakta” diye konuﬂtu.
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Üyelerimizi tan›yal›m

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

Üyelerimizi tan›yal›m
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Alev Kaçan
Beyo¤lu

Ayﬂe Temiz
Kad›köy

Bar›ﬂ Ayd›n
Bahçelievler

Bar›ﬂ Çelik
Avc›lar

Cebrail Y›ld›r›m
Eyüp

Cemal Hayta
Tuzla

Cihangir Bulduk
Avc›lar

Çebir Akçay
Eyüp

Edip Ercüment
Tuzla

Emrah Yakar
Sar›yer

Erdal Tunçer
Tuzla

Ersin Sönmez
Sar›yer

Fatih Turan
ﬁiﬂli

Fatih Tüllüo¤lu
Beykoz

Gülﬂen Y›ld›z
Beykoz

Halil Y›ld›z
Fatih

Halit Timur
Eminönü

H. Karaosmano¤lu
Beyo¤lu

Hasan Sözen
Sar›yer

Hask›z Kas›may
Kad›köy

Hatun Bay
Tuzla

Hüseyin Kes¤inda¤
ﬁiﬂli

‹brahim Akkuﬂ
Fatih

‹lhan Timur
Eminönü

‹lkay Taban
ﬁiﬂli
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‹sa Canbaz
Kad›köy

‹srafil Y›ld›r›m
Eminönü

Levent Timur
Beykoz

Mahfuz Temur
Kad›köy

Medine Urtekin
Maltepe

Mehmet Ali Çelik
Eyüp

Mehtap ‹pekdal
Eyüp

Mesut Kurtbo¤an
Tuzla

Murat Günay
Kad›köy

Murat Say›m
Tuzla

Mustafa Demir
Kad›köy

Mustafa K›l›ç
Kad›köy

Mustafa Özcan
Üsküdar

Perihan Ya¤l›dere
Fatih

Ramazan Kutlu
Beykoz

Seher Öztürk
Bahçelievler

Selim Mercan
Beyo¤lu

Sevda Çelebi
Bahçelievler

Sibel M›hc›
Kad›köy

ﬁükrü Gündüz
Tuzla

ﬁükrü Y›lmaz
Sar›yer

Tayfun Savaﬂ
Tuzla

Volkan Y›lmaz
Avc›lar

Yasin Aky›ld›z
ﬁiﬂli

Yaﬂar Yaprak
Üsküdar
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Üye bakkallar›m›zla ilgili
tüm memnuniyet, öneri ve
ﬂikayetlerinizi Oda’m›za
bildirebilirsiniz!
Oda Üye Numaras›n› belirterek öneri, istek ve ﬂikayetlerinizi
Oda’m›z›n internet sitesi www.istbakkallarodasi.org adresinden
iletiﬂim bölümüne girerek taraf›m›za ulaﬂt›rabilirsiniz.
Üye bakkallar›m›z da üretici ve da¤›t›c› firmalarla ilgili öneri,
istek ve ﬂikayetlerini dergimizde yay›nlanmak üzere ayn› adresi
kullanarak iletebilirler.

Bakkallar! Siz de ﬂikayetlerinizi
bize iletin!

