


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@trb-turk.com
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“Esnaf, milletin eme¤i ve üretimini

k›ymetlendirmek için eline ve zekas›na emniyet

edilen ve bu emniyette liyakat göstermesi

gereken adamd›r.”
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Devletin
zirvesi esnaf›n

Ahilik Bayram›’nda
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‹stanbul’daki Ahilik
kutlamalar›n›n adresi bu y›l

Ka¤›thane oldu
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Oda’m›zdan
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Markalar›m›z
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Anadolu’dan dünyaya yay›lan
lezzet saltanat›: SARAY

Kent ve Yaflam

2010 Kültür Baflkenti için
çal›flmalar devam ediyor.

Slogan: Sahne senin ‹stanbul!

G›da ve Sa¤l›k

K›fl aylar›nda 
ya¤l› g›dalardan
uzak durun

Kültür & Sanat

Büyük usta Erol Günayd›n:
Bakkal mahalle
ekonomisinin kalbidir
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Esnaf ve sanatkâr›n   
gündemi bir ‘t›k’ ile      

elinizin alt›nda...

Tüm flikayet ve önerileriniz için...

www.istbakkallarodasi.org

Sürekli
güncellenen
içeri¤iyle
sizleri
bekliyor. 
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Esnaf ve sanatkârlar›n bir-
lik ve beraberli¤ini, çal›fl-
ma esas ve usullerini teflkil

eden kurum ve yaflam biçimi olan Ahi-
lik, yaklafl›k bin y›la dayanan fakat,
unutulmaya yüz tutmufl  gelenekleri-
mizdendir. 

Bu y›l Sanayi ve Ticaret Bakanl›-
¤›’n›n himayesinde, Türkiye geneline
yay›lan ahilik kutlamalar›n›n, mana ve
öneminin idrak edilebilmesi halinde;
esnaf ve sanatkar›m›z içinde bulundu-
¤u buhrandan ç›kmak için gerekli olan
en büyük güçü yakalam›fl olacakt›r.  

Ahilik; esnaf ve sanatkar, sanayici
ve ticaret erbab›n› as›rlarca bünyesi
içinde bar›nd›rm›fl ifl ve meslek ahlak›-
n› kurup, korumufl önemli kazan›mla-
r›m›zdand›r. Ortaya koydu¤u prensip-
lerle de sadece mesleki teflekkülleri

de¤il, toplumumuzun her kesimindeki
insana hitap ederek insan unsurunu ön
plana ç›karm›flt›r. Ahilik, zorlamayla
de¤il tamam›yla  halk gereksinimleri
neticesinde do¤an ve halk taraf›ndan
kurulup gelifltirilen bir sivil toplum
örgütüdür. 

“Ahilik, bir insan bilimidir. Ahilik,
da¤›lan de¤il toplayand›r. Y›kan de¤il
yapand›r, dünya ve ahiret dengesini
tutturand›r” demifl bin y›l öncesinden
Ahi Evran-› Veli.

Ve son olarak da özetle söylemifl
ki;

“HAK ‹LE SABIR D‹LEY‹P B‹-
ZE GELEN B‹ZDEND‹R.

AKIL AHLAK YOLUNDA ‹L‹M
‹LE ÇALIfiIP B‹Z‹ GEÇEN B‹Z-
DEND‹R.”

Ahilik Bayram›’m›z 
kutlu olsun

‹smail KESK‹N
‹stanbul Bakkallar Odas›
Baflkan›
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Kültürümüzde ve gelenekle-
rimizde bakkall›k kutsal
bir meslek, bu görevi ya-

panlarda sayg›n de¤erli ve sayg› du-
yulmas› gereken kiflilerdir. Ancak bu
gün bakkallar›m›z, kaderine terk edil-
mifl, korumas›z ve savunmas›z… An-
cak, bu gidiflat iyi de¤il, duruma der-
hal el at›lmal› ve bakkal yaflat›lmal›.

Bakkal ortadan kalkarsa!...
Baflta g›da ürünleri üretimi yapan

firmalar olmak üzere, organize  pera-
kendeciler diye de tabir edilen hiper,
süper ve zincir marketler de ürünleri
sat›lan  tüm üretici firmalar, kendi
ürettikleri ürünün fiyat›n› dahi belirle-
yemeyecek, sadece belirlenen fiyattan
satmak de¤il, vermek zorunda kala-
caklar. Maalesef ifllerini terk dahi
edemeyip, dostlar al›flveriflte görsün
deyip, zor flartlara boyun e¤mek zo-
runda kalacaklar. Ta ki, icra memur-
lar› kap›lar›na gelinceye kadar.

Baflka ne olacak? Bakkallar orta-
dan kalkt›¤› için, bugün ucuz mal sat-

t›klar›n› iddia eden o marketler, ra-
kipsiz olman›n verdi¤i fahifl kar de¤er-
leriyle flat›fl yapacaklar. Rekabetin ol-
mad›¤› yerde zarar gören daima tüke-
ticiler olacakt›r. 

Kurallar› belirlenmemifl bir ortam-
da, zincir ve gros marketler karfl›s›n-
da, haks›z ve orant›s›z rekabette sa-
hipsiz b›rak›lan bakkallar mahalle-
mizden giderse param›z olmad›¤›nda
evimizin ihtiyac›n›, borç dahi olsa
kimden alabilece¤iz? Akflam eve gi-
derken çocu¤umuza bir çikolata alabi-
lecek param›z cebimizde yok ise, ço-
cu¤umuz uyumadan evimize gidebile-
cek miyiz? 

Ama mahallemizde bakkal amca-
m›z varsa; her zaman evimize bir ek-
mek, çocu¤umuza bir çikolata getirme
imkan›m›z var.  ‹flte onun için mutla-
ka mahallemizdeki bakkal›m›z› yaflat-
mal›y›z.

Bakkal›m yaflamal›
Dr. Haydar
DULKAD‹RO⁄LU
Genel Koordinatör
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Devletin 
zirvesi esnaf›n
Ahilik Bayram›’nda  
Bu y›l K›rflehir’de gerçeklefltirilen 21. Ahilik Haf-
tas› kutlamalar› Cumhurbaflkan› Abdullan Gül’ün
kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Devletin en üst düzey-
de temsil edildi¤i kutlamalara, baflta Sanayi ve
Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan olmak üzere, Tür-
kiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Ko-
operatifleri Birlikleri Merkez Birli¤i Baflkan› Ab-
dulkadir Akgül, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar›
Konfederasyonu (TESK) Baflkan› Bendevi Palan-

döken , Kırflehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birli¤i (KESOB) Baflkanı Bahamettin Öztürk,
K›rflehir Valisi Lütfullah Bilgin, K›rflehir Belediye
Baflkan› Halim Çak›r, ‹stanbul Esnaf ve Sanat-
karlar Odalar› Birli¤i (‹STESOB) Baflkan Vekili
Faik Y›lmaz, ‹stanbul Bakkallar Odas› Baflkan›
‹smail Keskin (‹STBAKO), Türkiye’nin dört bir
yan›ndan esnaf odalar› birli¤i baflkanlar› ve tem-
silcileri ile çok say›da esnaf ve halk kat›ld›.



Ahi Evran Türbesi'ni ziyaret
eden Cumhurbaflkan› Ab-
dullah Gül yapt›¤› konufl-

mada, Cumhurbaflkan› seçildikten sonra
Ahilik Haftas› törenlerine davet edildi-
¤ini, bu y›lki törenlere kat›lma sözünü
tutmaktan memnuniyet duydu¤unu dile
getirdi. Gül, yüzy›llar önce Anadolu top-
raklar›nda yaflayan Alperenler ve alim-

lerin bu topraklar› vatan yapt›¤›n› söy-
leyerek, Hac› Bektafl Veli, Yunus Emre
ve Ahi Evran'› örnek gösterip, bu alim-
lerin büyük ço¤unlu¤unun bu co¤rafya-
da yaflad›¤›n› an›msatt›.

''Buray› Anadolu'nun bir çana¤› gibi
düflünürseniz, bizim de¤erlerimizi, kim-
li¤imizi oluflturan ayd›nlanma dönemi
yaflatan bu büyük liderler buradan ya-
y›ld›lar'' diyen Gül, ''ayd›nlanma dönemi''
ve ''bizim de¤erlerimiz'' diye adland›r›lan
de¤erleri, ''dostluk, kardefllik, kusurlar›
yeri geldi¤inde affetmek, çal›flkanl›k,
hak, helal, haram kavramlar›n› bilmek,
kul hakk›n› gözetmek, mert olmak, va-
tan›n›, topra¤›n›, ülkesini, insanlar›n›
sonuna kadar korumak'' olarak s›ralad›.

Ahilik Haftas› kutlan›rken bu de¤er-
lerin yeniden gündeme geldi¤ini belirten
Gül, ''Ça¤lar de¤ifliyor, dünya de¤ifliyor,
Türkiye de¤ifliyor ve bugün bunlardan

ders ç›kart›p o güzel de¤erleri bugünün
gerçekleri çerçevesinde uyarlamam›z
gerekiyor'' diye konufltu.

Gül, flöyle devam etti:
''Herkes yapt›¤› ifli en iyi, en kaliteli

flekilde yaparsa, o zaman Türkiye topye-
kun güçlü olacak. Türk ekonomisi top-
yekun daha büyük olacak. Hepimizin ifli
gücü çok daha iyi olacak. Hepimiz çok

daha zengin olaca¤›z, çok daha büyük
refah söz konusu olacak. Bu güzel söz-
leri sadece burada tekrarlamak de¤il,
bunlar› hayata geçirmemiz gerekir.
Buradan hepinize seslenmek istiyorum:
Ahilik teflkilat› önce ö¤retmekle bafllad›
ama ondan sonra sadece ö¤reten,
sadece konuflan insanlar olmad›lar;
ifl yapan insanlar oldular. Ahi Evran'›n
kendisi de bir sanatkard› ve o günün
flartlar›nda bir iflletme bafllatt›. Yani
ifl yapmaya, insanl›¤a yard›mc› olmaya
bafllad›. Sonra onu gören birçok insan
ifl yapmaya bafllad›. O günün flartlar›
neyse o günün iflleri yap›lmaya bafllan-
d›.''

Cumhurbaflkan› Gül, Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u döneminde localar›n kurulma-
s›yla bu sistemin devam etti¤ini anlata-
rak, yap›lan iflin iyi yap›ld›¤›n›n verilen
beratlarla ispatland›¤›n› ifade etti.

“E¤itim dendi¤inde
sadece lise ve üniversi-
teden mezun olup dip-
loma al›nmas›n›n anla-
fl›lmas› çok yanl›fl"

E¤itim dendi¤inde sadece lise ve
üniversiteden mezun olup diploma al›n-
mas›n›n anlafl›lmas› yanl›fl diyen  Gül,
bir ifli yapmay› ö¤renmek ve ö¤retmenin
de bir e¤itim oldu¤unu anlatt›:

''Herkes kendi kendine bir sorsun.
Ben en iyi hangi ifli yap›yorum. Eminim
ki ço¤umuz cevap veremeyece¤iz. Bir
taraftan her ifli yapar›z diye ortaya ç›-
kar›z, öbür taraftan da her ifli yapar›z
güzel ama hangi ifli en iyi yapar›z dedi-
¤imizde buna cevap bulmakta da hepi-
miz zorlan›yoruz. Aram›zda meslek er-
bab› azald›, herkes adeta mesleksiz.
Nüfusumuz büyüyor. Herkes 'her iflten
anlar›m' diyor ama bir iflten çok iyi an-
layan insanlar›m›z›n say›s› da azald›.
Bir taraftan herkes ifl ar›yor ama öbür
taraftan büyük flirketler, ifl adamlar› ifl-
çi ar›yorlar, ifl bilen insan ar›yorlar.
Çok iyi duvarc›, demirci ar›yorlar. ‹flin
iyisi kötüsü olmaz. Bir ifli kim iyi yap›-
yorsa, onun bafl› daima diktir. O daima
aranan insand›r. Herkesin meslek sahibi
olmas› ve bir ifli iyi yapmas› için ciddi
kurslar açmak laz›m, ciddi e¤itimler
vermek laz›m. Herkesi ifl güç sahibi
yapmak istiyorsak, önce bir ifli iyi yap-
mas›n› ö¤retmemiz gerekir. ‹flini iyi
yapana Türkiye gibi büyük bir ülkede
çok ifl var.''

“Bir ifli yapmay›
ö¤renmek ve ögretmek
de bir e¤itimdir” 

Ülkeyi topyekün zenginlefltirmek,
yüceltmek, herkesin bafl›n› çok daha dik
hale getirmek için gece gündüz herkesin
çok çal›flmas› gerekti¤ini vurgulayan
Gül, dünyada ve Türkiye'de büyük reka-
bet yafland›¤›n›, kim çok çal›fl›rsa onun
daha çok kazanaca¤›n› söyledi. 

Gül, ''Bizler çok çal›flal›m ki çocuk-
lar›m›z çok daha mutlu olsun'' dedi.
Cumhurbaflkan› Gül, konuflmalar›n ar-
d›ndan, e¤itilip yetifltirilen ç›raklar›n
ustal›¤a geçiflini anlatan ''fied Kuflatma''
törenini izledi.
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Cumhurbaflkan› Gül, ‘Y›l›n Ahisi’
Kutlamalarda Cumhurbaflkan› Gül'e, Ahi fleddini K›rflehir Esnaf
Kefalet Kooperatifi Baflkan› ve "Ahi Babas›" Mustafa Karagüllü ile
TESK Genel Baflkan› Palandöken giydirdi. Cumhurbaflkan› Gül ta-
raf›ndan da Palandöken'e ve TESKOMB Baflkan› Abdulkadir Ak-
gün'e "Ahilik Kaftan›" giydirildi.



Bakan Ça¤layan, Ahi Evran-›
Veli taraf›ndan kurulan tefl-
kilat›n felsefesinin; toplumsal

yaflam›n ortak paydas› olan insan üzeri-
ne kuruldu¤unu belirterek, ''Ahilik, in-
sanlar aras›ndaki ticari ve toplumsal
iliflkilerde dürüstlük, ifl ve meslek ahla-
k›na sayg›, hak ve hukuka riayet etme,
sayg› ve güler yüzlü olma ilkelerini te-
mel ilke alm›flt›r'' dedi.

“Dünyan›n yeni yeni
tan›d›¤› ilkeler bundan 8
as›r önce Anadolu ticaret
hayat›na yerleflti”

“Dünyada pek çok ülkenin yeni yeni
tan›d›¤›, tüketicinin korunmas›, kaliteli
üretim gibi konular, 8 as›r önce 12.
yüzy›lda Anadolu ticaret hayat›na yer-
leflmifltir. Bugün de Türkiye ekonomisi-
nin temel tafl› olan, benim de içinden
gelmekte fleref ve onur duydu¤um esnaf
ve sanatkarlar›m›z, bu miras› bizlere
yaflatmakta ve gelecek nesillere aktar-
maktad›r” diyen Ça¤layan Esnaf ve sa-
natkarlar, sermaye ve rekabetin tabana
yay›lmas›, gelir da¤›l›m›n›n iyilefltiril-
mesi ve bu suretle sosyal bar›fl›n korun-
mas›nda ekonomik ve sosyal hayat›n en
önemli unsurlar›ndan biridir” diye
konufltu.

Bakanl›k olarak, baflta TESK olmak
üzere ilgili tüm kurulufllar, Esnaf ve Sa-
natkarlar Kredi ve Kefalet Merkez Bir-
li¤i ve di¤er kurulufllar›n kat›l›mlar›yla
cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak ''Es-
naf ve Sanatkarlar Stratejik De¤iflim,
Dönüflüm ve Eylem Plan›''n› haz›rlad›k-
lar›n› bildiren Ça¤layan, sonuna gelinen
bu çal›flmayla, esnaf ve sanatkarlar›n
sorunlar›n›n çözümü ve yap›sal de¤iflim
ve dönüflüm için gerekli tüm destek un-
surlar›n›n oluflturulaca¤›n› kaydetti.

Ça¤layan, ''Bu kapsamda esnaf ve
sanatkarlar›m›z›n kredi flartlar›n›n iyi-
lefltirilmesi hedeflenmektedir. Vergi, is-
tihdam ve di¤er yasal yükümlülükler
azalt›lacakt›r. Mesleki e¤itim ve istih-
dam desteklenecektir. Yenilikçilik, giri-
flimcilik ve ortakl›k faaliyetleri destekle-
necektir. Yine esnaf ve sanatkarlar›m›-
z›n mevzuattan kaynaklanan sorunlar›-
n›n giderilmesi ve AB kaynaklar›n›n es-
naf ve sanatkarlar›m›z taraf›ndan kulla-
n›lmas› konular›nda yedi stratejik araç
belirlenmifltir. Yap›sal de¤iflim ve dönü-
flümün sundu¤u olanaklardan esnaf ve
sanatkar›m›z›n en iyi flekilde yararlan-
malar› sa¤lanacak, de¤iflim ve dönüflü-

mün olumsuz etkileri bu kesim üzerinde
al›nan önlemlerle azalt›lacakt›r'' dedi.

Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak,
faizlerin dolar baz›nda yüzde 15 yüksel-
di¤i, dünyada kredi kaynaklar›n›n
neredeyse kurudu¤u, kimsenin kimseye
kredi dahi açmad›¤› bir ortamda, esnaf
ve sanatkarlara bir can simidi olarak
18 ay vadeli s›f›r faizli kredi açt›klar›n›
söyleyen Ça¤layan, imalatç› esnaf ve
sanatkarlara 25 bin YTL'ye kadar s›f›r
faizli kredi verdiklerini belirtti. Burada
pozitif bir ayr›mc›l›k yapt›klar›n›n alt›n›
çizen Ça¤layan, bu kredi miktar›n› ba-
yan esnaf ve sanatkarlar için 30 bin
YTL'ye kadar ç›kard›klar›n› kaydetti.
Bugün itibar›yla bu deste¤e 6 bin 347
imalatç› esnaf ve sanatkar›n baflvurdu-
¤unu ifade eden Bakan, ''Bunun 667'si
bayan esnaf ve sanatkar›m›zd›r. Toplam
kredi talebi 160 milyon YTL olmufltur.
Gerekti¤inde bu kaynak artt›r›lacakt›r.
2009 y›l› esnaf  ve sanatkar›m›za veri-
len destek aç›s›ndan alt›n bir y›l olacak-
t›r. KOSGEB olarak s›f›r faizli kredi
imkanlar›n› vermeye devam edece¤iz.
Birinci olarak esnaf ve sanatkar›m›z›n
güç birli¤i yapmas› halinde, ikinci ola-
rak ortakl›k yapmas› halinde 2009 y›l›
bir önceki y›la göre daha fazla deste¤in
oldu¤u bir y›l olacakt›r'' diye konufltu.

Öte yandan esnaf ve sanatkar›n mev-
zuattan kaynaklanan sorunlar›n›n oldu-
¤unu belirten Ça¤layan, “Bu y›l sonuna
kadar TBMM'de görüflerek esnaf ve sa-
nakkar›m›z›n kendi odas›na üye olma
hakk›n› onlara teslim edece¤iz” dedi.
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Bakan Ça¤layan: Esnaf ve
Sanatkarlar Stratejik De¤i-
flim, Dönüflüm ve Eylem Pla-
n› ile esnaf desteklenecek.

“Esnaf ve sanatkara destek
2009’da artarak devam edecek”
Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan K›rflehir’deki Ahilik
kutlamalar›nda yapt›¤› konufl-
mada, 2009’un esnaf  ve sanat-
kara verilen destek aç›s›ndan
alt›n bir y›l olaca¤›n› belirterek,
“S›f›r faizli kredi imkanlar›n›
vermeye devam edece¤iz. Esnaf
ve sanatkar›m›z›n güç birli¤i ve
ortakl›k yapmas› halinde gele-
cek y›l bir önceki y›la göre daha
fazla deste¤in oldu¤u bir y›l
olacakt›r'' diye konufltu.

“KOSGEB olarak s›f›r
faizli kredi imkanlar›n›
vermeye devam edece¤iz.
Birinci olarak esnaf ve sa-
natkar›m›z›n güç birli¤i
yapmas› halinde, ikinci
olarak ortakl›k yapmas›
halinde 2009 y›l› bir önce-
ki y›la göre daha fazla
deste¤in oldu¤u bir y›l
olacakt›r”
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Ahilik Bayram› bu y›l ilk
kez tüm yurtta kutland›
Ahilik Bayram› bu y›l ilk
kez tüm yurtta kutland›
Ahili¤in merkezi K›rflehir’deki tö-

rende aç›l›fl konuflmas›n› yapan
Belediye Baflkan› Halim Çak›r

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün teflrifinden
duydu¤u memnuniyetini dile getirerek, “K›rfle-
hir’e Ahi Kültür Saray› yapma konusunda
himmetlerinizi bekliyoruz" fleklinde konuflma-
s›ndan sonra Cumhurbaflkan› Gül de gereken
deste¤i verece¤ini belirtti.

Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Esnaf
ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifle-
ri Birlikleri Merkez Birli¤i (TESKOMB) Ge-
nel Baflkan› Abdulkadir Akgül, “Ahilik felse-
fesinin yeniden yeflermesi ve esnafla buluflma-
s›n› diliyorum” diye konufltu.

“Ahili¤in ilkeleri önemini koruyor”
TESK Baflkan› Bendevi Palandöken ise

daha önce 27 ilde kutlanan Ahilik Haftas›’n›n
Sanayi ve Çal›flma Bakan› Zafer Ça¤layan’›n
deste¤iyle bu y›l ve izleyen y›llarda 81 ilde
kutlanaca¤›n› belirterek duydu¤u memnuniyeti
ve heyecan› dile getirerek teflekkür etti. Pa-
landöken, “Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun dün-
yan›n en büyük güçlerinden biri olmas›na ve
724 y›l devam etmesine, Ahilik sa¤lam bir ze-
min oluflturmufltur. Günümüzde geliflmifllik
göstergesi kabul edilen e¤itim, ekonomi, sa¤-
l›k ve sosyal hayat gibi konularda, Ahilik tefl-
kilat›nca geçmiflte at›lan temellerin halen öne-
mini korudu¤u, sa¤lam ve tutarl› oldu¤u bir
gerçektir” dedi. “Günümüzde büyük iflletme-
ler ekonomik ve siyasi güçleri ile esnaf ve sa-

natkarlar› ezip geçmektedir. Oysa esnaf ve sa-
natkarl›k, ekonomik oldu¤u kadar sosyal bir
olgudur, toplumun orta dire¤i ve bel kemi¤i-
dir. Yüzde 99’u küçük iflletmelerden oluflan
ekonomimiz için vazgeçilmez bir unsurdur”
diye konuflmas›na devam eden Palandöken,
“Hükümet taraf›ndan son zamanlarda bu ke-
sime dönük yap›lan araflt›rma ve çal›flmalar›
takdir ediyoruz. 

“Destek Eylem Plan› kapsam›nda
daha fazla kaynak aktar›lmal›”

Uzun y›llardan bu yana ilk defa bu kesi-
min istek ve talepleri masaya yat›r›l›yor ve in-
celenip, de¤erlendirilerek bir Destek Eylem
Plan› haz›rlan›yor. Sanayi ve Ticaret Bakan›-
m›z Ça¤layan’›n talimat›yla verilen ‘Cansuyu
kredisi’ni olumlu karfl›l›yoruz. Ancak 2 milyon
esnaf ve sanatkardan sadece binde 2’si bu
krediden yararlanabilmifltir. Bakan›m›zdan bu
kaynaklar›n artt›r›lmas›n› istiyoruz” dedi. 

K›rflehir Valisi Lütfullah Bilgin kat›l›m›n-
dan dolay› baflta Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül ve Bakan Ça¤layan ile di¤er konuklara
teflekkür ederek esnaf›n bayram›n› kutlad›.

Konuflmalardan sonra fied Kuflatma töreni
canland›r›ld› ve ard›ndan Cumhurbaflkan›
Gül'e, Ahi fleddini K›rflehir Esnaf Kefalet Ko-
operatifi Baflkan› ve "Ahi babas›" Mustafa Ka-
ragüllü ile TESK Genel Baflkan› Palandöken
giydirdi. Cumhurbaflkan› Gül taraf›ndan da
Palandöken'e ve TESKOMB Baflkan› Abdul-
kadir Akgün'e "Ahilik kaftan›" giydirildi.



Ahilik Orta
Sand›¤›

nedir?
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Ahi birliklerinin mali ve sosyal kurumu çerçeve-
sinde önemli bir yere sahip olan, esnaf›n ihtiyac›
olan iflletme kredisini temin eden kredi bankas›

niteli¤indeki ‘Ahi Orta Sand›¤›’n› Türkiye Esnaf ve Sanat-
karlar› Konfederasyonu Baflkan› Bendevi Palandöken,  K›rfle-
hir Esnaf Kefalet Kooperatifi Baflkan› ve "Ahi Babas›" Mus-
tafa Karagüllü ve K›rflehir Esnaf ve Sanatkarlar› Odalar›
Birli¤i Baflkan› Bahamettin Öztürk’ten alan ‹STBAKO Bafl-
kan› ‹smail Keskin, “Ahilik yard›mlaflma ve dayan›flma kül-
türünün en önemli simgelerinden biri olan ‘Ahilik Orta San-
d›¤›’n›n ‹stanbul Bakkallar Odas›’na hediye edilmesinden bü-
yük onur duyuyoruz. Geçmiflte zor durumda olan esnaf ve
sanatkara mali destek için oluflturulmufl önemli bir müessese
olan ‘Ahilik Orta Sand›¤›’, bakkal esnaf›n›n her zamankinden
daha fazla destek ve yard›mlaflmaya ihtiyac› oldu¤u bugün-
lerde daha derin bir anlam tafl›yor” diyerek KESOB Baflkan›
Bahamettin Öztürk ve ‘Ahi Babas›’ Mustafa Karagüllü’ye
teflekkür  etti.

KESOB ziyareti s›ras›nda ‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar›
Odalar› Birli¤i (‹STESOB) Baflkan Vekili Faik Y›lmaz
taraf›ndan KESOB Baflkan› Bahamettin Öztürk’e ziyaretin
an›s› olarak bir hediye verildi. TESK Baflkan Vekili Burhan
Aksak’›n da bulundu¤u ziyarette, KESOB Baflkan› Öztürk
duydu¤u memnuniyeti dile getirdi. 

Ahi teflkilatı, faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve sosyal dayanıflmayı sa¤layabilmeleri için Ahi-
lik düflüncesine uygun bazı müesseseler kurmufllardır. Ahi birliklerinin en önemli özelliklerinden
biri de Ahilik düflüncesine uygun flekilde iktisadi hayatın düzenlenmesi için bir araç olarak kulla-
nılmak üzere kurulan ve iflletilen orta sandıklarıdır. Her Ahi birli¤inin, orta sandı¤ı, esnaf vakfı,
esnaf kesesi veya esnaf sandı¤ı vardı. Teflkilat bu yardım sandı¤ı vasıtasıyla üyelerine sosyal
güvenlik sa¤lar, onları tefecilerden korur ve hammadde temin ederdi. 

Oda’m›za büyük onur!

Ahilik
töreninin ard›ndan

K›rflehir Esnaf ve Sanatkarlar›
Odalar› Birli¤i’ni (KESOB)
ziyaret eden ‹stanbul Bakkallar
Odas› (‹STBAKO) Baflkan›
‹smail Keskin’e Ahilik Orta
Sand›¤› hediye edildi. 

Esnaf ve  Sanatkarlar
Genel Müdür Vekili
Halis Çelebi

‹STESOB Baflkan Vekili Faik Y›lmaz, KESOB Baflkan›
Bahamettin Öztürk ve TESK Baflkan Vekili Burhan Aksak
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İstiklal Marfl› ve sayg› duruflunun
ard›ndan ''An›t Özel Defteri''ni
imzalayan ‹stanbul Vali Yar-

d›mc›s› Vedat Müftüo¤lu, deftere flunla-
r› yazd›:

''Ahilik Haftas›'n›n 21'incisini anmak
amac›yla ahilik kültürünü yaflatan esnaf
odalar› ve sivil toplum örgütleriyle bir-
likte huzurunda olmaya geldik. Selçuklu
Türkleri ile bafllayan ve Osmanl› Devle-

ti'ni dev bir imparatorlu¤a tafl›yan, te-
melinde insanlar aras› eflitlik, dil, din,
kültür ve ›rk ayr›m› olmadan tüm insan-
lara hizmeti esas alan Ahilik kültürü,
bugünkü modern dünyada müflteri
memnuniyeti ve sivil toplum örgütleri
organizasyonlar›n›n temelini olufltur-
mufl, insan haklar›na sayg›n›n da ilk ta-
rihi örneklerini vermifltir.'' 

Ahilik kutlamalar› ‹stanbul’da
Taksim An›t›’nda bafllad›
Ahilik kutlamalar› ‹stanbul’da
Taksim An›t›’nda bafllad›

21. Ahilik Haftas› kutlamalar› kapsa-
m›nda ‹stanbul’da Taksim An›t›’nda da
bir tören düzenlendi. Törene ‹stanbul
Vali Yard›mc›s› M. Vedat Müftüo¤lu,
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ‹l Müdürü
Hilmi Sezer, ‹stanbul Esnaf Sanatkar-
lar Odalar› Birli¤i (‹STESOB) Baflkan
Vekili Faik Y›lmaz, ‹stanbul Bakkal-
lar Odas› (‹STBAKO) Baflkan› ‹smail
Keskin, ‹stanbul Otomobilciler Esnaf
Odas› Baflkan› Semih Kaçano¤lu ve
sivil toplum örgütlerinin temsilcileri
ile esnaf kat›ld›.

“Ahilik kültürünün
temelinde; insanlar

aras› eflitlik ile dil, din,
kültür ve ›rk ayr›m›

olmadan tüm insanlara
hizmet anlay›fl› var” 



Ka¤›thane Belediyesi ile Ka¤›tha-
ne Birleflik Esnaf ve Sanatkarlar›
Odas›n›n birlikte düzenledi¤i “1. Ka¤›thane Ahilik Kül-
türü Haftas›” kutlamalar› coflkuyla tamamland›.

Oda’m›zdan Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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Ka¤›thane Belediyesi Sadabat Kültür Salonu’nda yap›lan
ve Ka¤›thane Kaymakam› Ahmet Narino¤lu, Ka¤›thane
Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç, ‹stanbul Esnaf ve

Sanatkarlar Odalar› Birli¤i (‹STESOB) Baflkan› Suat Yalk›n, ‹stan-
bul Bakkallar Odas› (‹STBAKO) Baflkan› ‹smail Keskin, Ka¤›thane
fioförler Odas› Baflkan› Ak›n Atl›, Ka¤›thane Bakkallar Odas› Baflka-
n› Y›lmaz Kaya, Ka¤›thane Berberler Odas› Baflkan› Metin Coflkun,
Siyasi Partilerin ‹lçe Temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin baflkanla-
r›, ö¤renciler ve halk›n kat›ld›¤› 1. Ka¤›thane Ahilik Kültürü Haftas›
program› aç›l›fl konuflmas› Ka¤›thane Birleflik Esnaf ve Sanatkarlar›
Odas› Baflkan› Metin Taflk›n taraf›ndan yap›ld›. 

“Ka¤›thane ve esnaf için bu çal›flman›n hay›rl› olmas›n› diliyo-
rum” diyerek konuflmas›na bafllayan Ka¤›thane Belediye Baflkan›
Fazl› K›l›ç, belediye olarak gerçeklefltirdikleri faaliyetlerden bahsede-
rek, Ka¤›thane Birleflik Esnaf ve Sanatkarlar› Odas›na ve sivil toplum

‹stanbul’da
kutlamalar›n
adresi bu y›l
Ka¤›thane
oldu



örgütlerine çal›flmalar›ndan dolay› te-
flekkür etti. 

Ka¤›thane Kaymakam› Ahmet Na-
rino¤lu da, Ahili¤in ayn› zamanda üni-
versite bitirme tezi oldu¤una de¤inerek
“Tarihteki en büyük sivil toplum örgütü
ahiliktir, devlet yönetiminde ve toplum
yönetiminde çok önemli bir yere sahip
olan ahili¤e günümüzden bak›ld›¤›nda,
ahilik en büyük üretim örgütüdür. En
büyük kiflisel geliflim okullar› yine ahi-
lik merkezleridir” dedi. 

“‹STESOB Baflkan›
Suat Yalk›n’a 'Ahi Ba-
ba' ünvan› verildi”

Ka¤›thane Birleflik Esnaf ve Sanat-
karlar› Odas› taraf›ndan “Ahi Baba”
unvan› verilen ‹stanbul Esnaf ve Sanat-
karlar Odalar› Birli¤i Baflkan› Suat
Yalk›n, 12. As›r ortalar›ndan itibaren
esnaf ve sanatkarlar›n teflkilatlanma
düzeni olan Ahili¤in, tarihimizden gelen
mükemmel bir teflkilat oldu¤unu ve ay-
n› zamanda çal›flma ahlak›na dayal› bir
düzeni de beraberinde getirdi¤ini fakat
zamanla kayboldu¤unu söyledi.

“‹nsanl›k tarihin-
deki en büyük sivil top-
lum örgütü ahilik teflki-
lat›d›r”

Esnafl›k bireyin kendi eme¤i, bilgisi ve becerisi ile kendi geçimini sa¤la-
yabildi¤i önemli bir ekonomik fonksiyondur. Esnaf baflkas›na muhtaç

olmadan verdi¤i hizmet ile kendisinin ve ailesinin geçimini sa¤layabilir. Esnaf-
lar›n bir Profesyonel Meslek kuruluflu olarak örgütsel yap›lanmalar› bir toplu-
mun dirlik ve düzeninin sa¤lanmas›nda özel bir önem tafl›r. Esnaf örgütlenme-

leri günümüzde “Sivil Toplum Örgütü”
olarak adland›r›lan ve alternatif kamu
hizmeti sunan örgütlenme fleklinin te-
melini oluflturur.

Ahilik, 12. yüzy›lda bir tak›m sos-
yo - ekonomik sorunlar›n yafland›¤›
Anadolu'da halk›n s›k›nt›lar›n› gider-
mek için kurulan bir sivil toplum kuru-
lufludur. Bafllang›çta yaln›z esnaf, sa-
natkâr ve üretim birliklerini içine alan
bu kurum daha sonra toplumun di¤er
kesimlerine de hitap etmifltir. Ahilik,
birli¤i, refah›, toplum düzenini sa¤la-
m›fl ve halk›n maddî, manevî tüm ihti-
yaçlar›na cevap vermifltir. Ahili¤in ah-
lak kurallar›n›n toplum hayat›nda ka-
bul edilmifl olmas›, ortak yaflam›n yük-
ledi¤i sorumluluklar ile ferdin koruma
ihtiyac›n› uzlaflt›rm›fl, toplum bar›fl›n›
sa¤lam›flt›r. Yap›lanma modeli ve
inanç de¤erleri sistemi bak›m›ndan çok
yönlü bir yap› arz eder. 

“Ahilerin mesleki e¤itimi”

Ahiler aras›nda, sanat›n okumakla de¤il, ahinin yetiflmesi için, üstattan ö¤-
renmesi flart› getirilip; yamakl›k, ç›rakl›k, kalfal›k, ustal›k, yi¤itbafl›l›k, ahi ba-
bal›k ve kethüdal›k safhalar›ndan geçmesi flart› vard›. Gündüz iflinde çal›flan
ahiler, akflamlar› kendilerine mahsus binalarda sohbetlere kat›l›rlard›. Böylece
ahilerin ahlaki terbiyesi, ihmal edilmezdi. Ç›rakl›ktan kalfal›¤›, kalfal›ktan us-
tal›¤a yükselmede mutlaka bir tören yürütülürdü. fied Kuflanma denilen törene
birlik baflkanlar›, sanat›n en tan›nm›fl üstadlar› ve flehirdeki Ahi Birlik Baflkan›
davet edilirdi. Bunlar›n aras›nda mesle¤in en k›demli üyeleri ve Ahi Baba'dan
meydana gelen bir heyet, kalfan›n o güne kadar imal etti¤i ürünleri inceler ka-
litesini kontrol ederlerdi. Ayr›ca yi¤itbafl›ndan, yol kardefllerinden ve ustas›n-
dan kalfan›n baflkalar›na karfl› tutum ve davran›fllar› sorulur onlar›n cevaplar›
olumlu, ürettikleri istenilen standartta ve de kalitede ise kalfal›ktan ustal›¤a
geçmesine izin verilirdi. Bu onay heyetin huzurunda dualar ile beline üç kere
ba¤lan›p çözülen kuflak bir defa daha ba¤lanmak suretiyle gerçekleflirdi.

Türk tarihinde, sivil toplum örgütlerinin
toplum hayat›n› derinden etkiledi¤i görülür.
Bu örgütlerin bafl›nda Ahilik kurumu gelir. 
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Tarih perspektifinde
esnaf örgütlenmesi:
AH‹L‹K

Doç. Dr. Kutlu Merih
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Baflkanlar
Kurulu’nda

esnaf›n sorunlar›
masaya yat›r›ld›
‹stanbul'daki  Esnaf ve Sanatkarlar Odalar›n›n  Baflkanlar›,

‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤inde bir araya gel-
di. ‹STESOB Baflkan› Suat Yalk›n'›n baflkanl›¤›nda toplanan

Baflkanlar Kurulu’nda, esnaf ve sanatkarlar›n sorunlar›
masaya yat›r›ld›. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›

‹l Müdürü Hilmi Sezer
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Baflkanlar Kurulu Toplant›s›na
çok say›da oda baflkan›n›n
yan› s›ra, DSP Genel Baflkan

Vekili ve ‹stanbul Milletvekili Hasan
Macit,   TESK Genel Baflkan Vekili
Burhan Aksak,  Sanayi Ticaret Bakan-
l›¤› ‹stanbul ‹l Müdürü Hilmi Sezer,
KOSGEB ‹stanbul ‹l Müdürü Selahat-
tin Kaya ve TfiOF Baflkan› Fevzi Apay-
d›n kat›ld›. 

Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› ya-
pan Suat Yalk›n, esnaf ve sanatkar›n
sahipsizlik, himayesizlik ve düzensizlik-
ten  yok olma noktas›na geldi¤ini söyle-
yerek, konuflmas›n› flöyle sürdürdü; “AB
üyesi ülkelerde 'Üye ülkeler her siyasi
harekette küçük iflletme ve giriflimciyi
korumak durumundad›r' diye bir komis-
yon karar› vard›r. Bu komisyon karar›,
AB'ye aday ülkelerde dahil uymak zo-
runda olduklar› bir karard›r. Bizim ül-
kemizde bunu imzalam›fl ve yap›lacak
her siyasi harekette evvela küçü¤ü dü-
flünme taahhüdünde bulunmufltur. An-
cak, bu taahhüdünü  maalesef unutmufl-
tur”. 

“KOSGEB'de
yeni düzenlemelere
ihtiyaç var”

5362 say›l› Esnaf ve Sanatkarlar
Meslek Kurulufllar› Kanununda yap›l-
mas›n› istedi¤i de¤ifliklikler hakk›nda
üyelerinin fikirlerini de almak isteyen
‹STESOB Baflkan› Suat Yalk›n, “Avru-
pa Birli¤i, iflletmeleri küçük ve orta boy
iflletmeler fleklinde s›n›fland›r›yor. Kü-
çük iflletmelerin çal›flan say›s› dokuz ki-
fliye kadar olan ve cirosu bir trilyona
kadar olanlar›na ‘Mini ‹flletmeler’ di-
yor.  Bizler de, iflletmeler olarak ‘Mini
‹flletmeler’ tarifine uyuyoruz. O halde
esnaf tan›m› buna göre yap›lmal›d›r.
Yan›nda dokuz kifliye kadar iflçi çal›flt›-
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ran, cirosu 1 trilyonu geçmeyen kimse-
lere esnaf denilmeli ve bu rakam her y›l
TÜFE ve ÜFE'ye göre yeniden düzen-
lenmelidir” dedi. “Anayasan›n 173.
maddesinde devlet, esnaf ve sanatkar›
koruyucu ve destekleyici tedbirler al›r.
Bu günkü düzenlemede bunu yerine ge-
tirecek kurum KOSGEB'dir. KOS-
GEB'in eylem tasla¤›ndaki görev ve so-
rumluluklar›n› yerine getirebilmesi için
yeni düzenlemelere ihtiyaç vard›r” diye-
rek KOSGEB ile ilgili düflüncelerini de
dile getiren Suat Yalk›n,  bu düflüncele-
rini bakanl›¤a da ilettiklerini sözlerine
ekledi. 

“KOSGEB'de es-
naf ve sanatkara yöne-
lik güç birli¤i projeleri
yap›lmakta”

Toplant›ya kat›lan ve burada bir ko-
nuflma yapan KOSGEB ‹l Müdürü Sela-
hattin Kaya, KOSGEB'in kuruluflu ve
görevleri hakk›nda bilgi vererek, KOS-

GEB bünyesinde esnaf ve sanatkara yö-
nelik güç birli¤i projelerinin yap›lmakta
oldu¤unu söyledi.  KOSGEB kredileri
hakk›nda aç›klamalarda bulunan Kaya,
“Hibe ve destekleme kredilerimiz bu-
lunmaktad›r. Bunlar; KOB‹'lerin üretim
kalitesini art›rmaya, pazarlamalar›na
destek olmaya, ihracaatlar›n› art›rmaya
yönelik desteklerdir. Dan›flmanl›k ve
e¤itim desteklerimiz, pazarlamaya ve
yurt d›fl›na yönelik fuar desteklerimiz
var. Yurt d›fl› ifl desteklerimiz bulun-
maktad›r. Yurtd›fl›nda marka tan›t›m,
marka tescili gibi desteklerimiz mevcut-
tur. Bu ve bunun gibi pek çok destekle-
rimizden yararlanabilmek için iflletme-
lerin 3 y›ll›k stratejik yol haritalar›n›
yapmalar› gerekmektedir. KOSGEB
olarak günü birlik destek vermiyoruz,
planl› çal›flmalar› destekliyoruz” diye-
rek sözlerini tamamlad›.

Daha sonra konuflan DSP Genel
Baflkan Vekili ve ‹stanbul Milletvekili
Hasan Macit de; “Esnaf›n s›k›nt›lar›n›,
esnaf gezilerimizde ve esnaf odalar›na
yapt›¤›m›z ziyaretlerimizde ö¤reniyo-
ruz. Sorunlar›n çözümüyle ilgili önemli
ad›m›n, Divan Baflkan› Say›n Suat Yal-
k›n'›n da belirtti¤i gibi örgütlenmeden

TfiOF Baflkan› 
Fevzi Apayd›n

Avc›lar Otobüs Minibüsçüler Odas› Baflkan› Tekin Mete, Ba¤c›lar Minibüs Otobüsçüler Odas› Baflkan› Mustafa
Nuho¤lu, TfiOF Baflkan› Fevzi Apayd›n, ‹stanbul Otomobilciler Esnaf Odas› Baflkan› Semih Kaçano¤lu,
Bayrampafla Minibüsçüler Odas› Baflkan› Mehmet Banzaro¤lu bir arada.

‹stanbul otomobil ve minibüsçüler odalar›ndan
TfiOF Baflkan› Apayd›n’a destek 
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geçti¤ini düflünüyorum. 1980 ihtilalin-
den önce örgütlerin TBMM'de ve siya-
sette etkileri, a¤›rl›klar› vard›. Bu ne-
denle de örgüt baflkanlar› baz› yasalar›n
ç›kar›lmas›nda etkinlik sa¤lam›fl ve bu
anlamda hay›rl› ifller yapm›fllard›r. Ba¤-
Kur yasas›, kooperatif yasas› bunlara
örnektir. Oda baflkanlar›n›n, birlik bafl-
kanlar›n›n, sendika baflkanlar›n›n, bu
görevlerini yaparken milletvekili seçile-
bilmeleri sa¤lanabilirse, bu sorunlar›n
büyük bir k›sm›n›n çözülece¤ine inan›-
yorum” diyerek sözlerine flöyle devam
etti. “Uzak do¤udan gelen mallar›n art-
mas›yla ilgili birli¤inizin, odan›z›n ha-
z›rlam›fl oldu¤u raporlardan çok bilgi-
lendim ve yararland›m. Sizleri kutluyo-
rum. Bu konudaki çal›flmalar siyasi an-
lamda de¤erlendirilir meclise tafl›n›rsa
bununda yararl› olaca¤›n› düflünüyo-
rum” diyerek, esnaf ve sanatkar›n aley-
hine olan yasalar› lehinize çevirmek için
sizlerle birlikte olaca¤›m› buradan taah-
hüt ediyorum dedi.

“Sorunlar›n çözü-
mü için kap›m›z aç›k”

Toplant›da konuflmas› için söz veri-
len Sanayi Ticaret Bakanl›¤› ‹stanbul ‹l
Müdürü Hilmi Sezer de; “Sorunlar›n›z›
çözümü için kap›m›z hep aç›kt›r. Bu y›l
bakanl›¤›m›z›n öncülü¤ünde gerçekleflti-
rece¤imiz Ahilik kutlamalar›na  tüm es-
naf odalar›n›n baflkanlar›n›n kat›l›mlar›-
n› bekliyoruz” dedi.

Kat›l›mc›lardan; Milletvekili Hasan
Macit, KOSGEB ‹l Müdürü Selahattin
Kaya ve  Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
‹stanbul ‹l Müdürü Hilmi Sezer'e plaket
verilmesiyle sona eren toplant›da kapa-
n›fl konuflmas›n› yapan Suat Yalk›n,
“Esnaf huzura kavuflmad›kça memleke-
tin huzura ve rahata kavuflmas› müm-
kün de¤il” diyerek Baflkanlar Kuru-
lu’nda al›nan kararlar› özetledi. 

� Bakanl›kça haz›rlanm›fl olan Esnaf

ve Sanatkarlar strateji eylem plan›

üzerindeki çal›flmalara devam edile-

cek. 

� 5362 say›l› Esnaf ve Sanatkarlar

Meslek Kurulufllar› Kanununda ya-

p›lmas› istenen ve birlik yönetiminde

haz›rlanan prensipler müdafaa edi-

lecek. 

� Esnaf kredileri hakk›nda titizlikle

durulacak. 

� KOSGEB ile münasebetler s›k›laflt›-

r›larak devam› sa¤lanacak.

� Sanayi ve Ticaret Bakan›n›n da

kat›laca¤› ahilik kutlamalar›na tefl-

kilat olarak destek verilecek ve

kat›l›m sa¤lanacak. 

Kat›l›mc›lardan, DSP
Milletvekili Hasan Macit

(sa¤da), Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› ‹l Müdürü Hilmi

Sezer (altta) ile TfiOF Baflka-
n› Fevzi Apayd›n’a (sa¤ altta)
‹STESOB Baflkan Vekili Faik

Y›lmaz taraf›ndan birer
plaket vedildi.

Baflkanlar Kurulu’nda
al›nan kararlar:



Marketing Fuar› aç›l›fl›nda
yapt›¤› konuflmas›nda;
“Serbest pazar ekonomi-

si uygulanan ülkelerde süper marketler-
de, hiper marketlerde olacak. Biz bu
marketlerin kurulmas›na karfl› de¤iliz.
Bizim karfl› oldu¤umuz bafl›boflluk ve
düzensizliktir. Bizim iste¤imiz bir an
önce bu ifle bir düzen getirilmesidir. Av-
rupa Birli¤indeki düzenlemelerin bir an
önce gelmesidir” diyerek taleplerini dile
getiren Suat Yalk›n sözlerini flöyle sür-
dürdü:

“Gümrük Birli¤i anlaflmas›ndan
sonra Avrupa kökenli, dünya kökenli sü-
per marketler, hiper marketler ve  zin-
cirmarketler Türkiye’ye girmeye baflla-
d›. Serbest piyasa ekonomisini benimse-
yen ülkelerde k›s›tlamalara gidilemez
fakat düzenlemelerin yap›lamas› kaç›-
n›lmazd›r. Biz hiper marketlerin kurul-
mas›na karfl› de¤iliz. Ancak bir bölgede
büyük market aç›l›rken 57 de¤iflik dal-
daki esnaf ve sanatkar› pres misali ezi-
yor. Büyük marketlerden ilk zarar gö-
ren bakkallar bayiiler gibi görünse de
kuru temizleme bile yapan büyük mar-
ketler pek çok farkl› sektöre ciddi an-
lamda zarar veriyor. Avrupa ülkelerinde
de bu marketler var ama bunun yan› s›-

ra küçük esnaf ve sanatkarda korun-
mufl.” 

“Toptanc› flirket
veya sat›n alma mer-
kezleri kurup alaca¤›-
n›z mal› toptan alma-
l›s›n›z”

Avrupa ülkeleri ile Türkiye’deki kü-
çük esnaf›n durumunu sorgulayan Yal-
k›n, konuyla ilgili yap›lan çal›flmalardan
bahsederek, “Y›llar önce henüz Avrupa
Birli¤ine aday aday› durumundayken
Avrupa birli¤inden proje alabilmek için
bizim Konfederasyonumuz, Alman Es-
naf ve Sanatkarlar Konfederasyonu,
Frans›z Marcilya Ticaret ve Sanayi
Odas› ve ‹rlanda ile birlikte konsorsi-
yum oluflturduk. Ald›¤›m›z bu proje ile
birlikte Fransa’dan gelen mütehass›sla-
ra, esnaf ve sanatkar›m›z›n Avrupa Bir-
li¤ine nas›l uyum sa¤layaca¤›n›, özellik-
le de büyük marketler karfl›s›nda ezilen

TÜYAP’da düzenlene Marketing Fuar›’na kat›lan ‹stanbul Esnaf
ve Sanatkarlar› Odalar› Birli¤i Baflkan› Suat Yalk›n, “Esnaf ve
sanatkarlar olarak ayr›cal›k de¤il, eflitlik istiyoruz!” dedi.
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Ayr›cal›k
de¤il eflitlik
istiyoruz!

‹STESOB Baflkanı Suat Yalkın:
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bakkallar›m›z› bayilerimizi nas›l kurta-
raca¤›m›z›, bu konuda neler yapmam›z
gerekti¤ini ve onlar›n neler yapt›klar›n›
sorduk. Bize ‘Esnaf ve sanatkar› güç-
lendirmek için öncelikle her meslek da-
l›nda bir toptanc› flirket veya sat›n alma
merkezleri kurup alaca¤›n›z mal› toptan
almal›s›n›z. Süper market yasas› ç›kar-
mal›s›n›z’ dediler. Bu mütehass›slar, sü-
per market yasas› için üç önemli esas
oldu¤unu söylediler. Bunlardan ilki bü-
yük marketlerin flehir d›fl›na ç›kmas› ge-
reklili¤i, ikincisi flehir d›fl›na ç›km›fl ol-
salar da büyük marketlerin flehir içinde-
ki küçük iflletmelerin ödedi¤inden daha
fazla vergi vermesi ve bu fazlal›¤›n dev-
let taraf›ndan küçük iflletmelerin des-
teklenmesine harcanmas› gereklili¤i,
üçüncüsü ise büyük marketlerin çal›flma
saatlerinin düzene girmesinin gereklili-
¤iydi. Biz bununla ilgili yasa haz›rlatt›k
ancak halen ç›kmad›, ç›kamad›! K›saca
söylemek gerekirse flu anda bir taslak
yasa var ama bu yasaya göre flehir d›fl›-
na ç›k›lm›yor yani birinci prensip yok.
Süper marketlerden fazla vergi al›nm›-
yor, ikinci prensipte yok. Çal›flma saat-
lerini belirlemeye cesaret edemeyen
parlamento bu konuyu da valili¤e b›rak-
t›. Meclisin belirlemeye cesaret edeme-

di¤i konuyu valilik nas›l halletsin. Yani
üçüncü prensipte yok. Fakat, buna ra¤-
men bu yasan›n bir an önce ç›kmas›n›
bekliyoruz. Ç›ks›n ki hiç olmazsa bir di-
siplin alt›na girilsin, eksiklikler daha
sonra düzene girer dedik ama bundan
da çekindiler” diyerek sözlerini sürdür-
dü. 

“Siz hiç müflteri-
nizi do¤um gününde
çiçek alarak ziyaret
ettiniz mi?”

AB ülkelerindeki esnaf müflteri ilifl-
kilerine de de¤inen Yalk›n, Avrupa’dan
gelen mütehass›slardan birinin “Siz hiç
müflterinizin do¤um gününde çiçek ala-
rak ziyaretine gidiyor musunuz?” diye
sordu¤unu söyleyerek “Bizim de kendi-
mizi sorgulamam›z gerekir” dedi. “Biz-
ler ‘bakkal amca yak›n›m›zd›r, güveni-
lirdir, ailemizdendir’ diyoruz ama Avru-
pal› do¤um gününü hat›rlay›p çiçek al›-
yor. Bu davran›fllar iliflkilerin s›cakl›¤›
ac›s›ndan çok önemlidir” dedi. 



Avrupa ülkelerinde küçük iflletmele-
rin, bakkallar›n halen var oldu¤unu
ama bunlar›n zaman›n gereklerine göre
modernize oldu¤unu söyleyen Yalk›n.
“Bizim bugün güzel bakkallar›m›z var
ama bununla birlikte çok kötü olanlar-
da var. Belirli bir düzen getirilmeli, raf-
lar görünmeli, temiz olmal›, ayd›nl›k ol-
mal›… Bunun yan› s›ra marketlerdeki
gibi bakkallardan da internet üzerinden
al›flverifl yap›lmal›.  Bütün bunlar eko-

nomik maliyet, esnaf›n özellikle de bak-
kal esnaf›n›n kendini revize edecek, mo-
dernize edecek gücü yok. Desteklenmesi
gerekmektedir. Bunu söyledi¤imiz za-
man ‘her fleyi devletten bekliyorsunuz’
diyorlar. Ama iflin asl› öyle de¤il. Ma-
dem Avrupa Birli¤ine giriyoruz, içine
girece¤imiz alemin kurum ve kuruluflla-
r›n› kurmak, usullerini almak mecburi-
yetindeyiz. Biz diyoruz ki; oradaki ne
usul varsa bizlerde de ayn›s› olsun. Pa-
zar ekonomisini uygulayan bir ülkenin
esnaf ve sanatkarlar› olarak bizler diyo-
ruz ki; 'Perakende pazar›nda büyük
marketler, küçük iflletmelerle beraber
yürüyecek ama bizim yaflayabilmemiz
için gerekli düzenlemeler sa¤lanmal›”
dedi.

“AB esnaf›n› 82
kalem teflvikle teflvik
ederken, bizlere sade-
ce kap› gösteriliyor”

AB Kopenhag Ekonomi kriterlerine
de de¤inen Yalk›n, “Avrupa Birli¤ine
girebilmemiz için Kopenhag kriterlerini
yerine getirmemiz gerekir. Bu kriterle-
rin ekonomi bölümünde; aday ülkelerde-
ki küçük iflletmeler yani KOB‹’ler, üye
ülkelerdeki kadar çok olacak ve bu ifl-
letmelerin birbirleriyle rekabet gücü
olacak deniyor. Bizim ülkemizde de say›
olarak küçük iflletmeler çok ama  reka-
bet gücümüz yok. Bunun olabilmesi için
ayn› flartlara ve ayn› imkanlara sahip
olmam›z gerekir. AB ülkeleri, 82 kalem
de¤iflik teflvikle teflvik edilirken, bizlere
sadece kap› gösterilirse nas›l rekabet
edebiliriz? Bizlere de Avrupa Birli¤i
teflvik tedbirlerinin, destek tedbirlerinin
uygulanmas›n› istiyoruz. Hükümetin
ARGE ad› alt›nda bir teflviki var. Bun-
dan sanayi kurulufllar›, büyük iflletmeler
istifade edebilir ancak, 3-5 kifli çal›flt›-
ran esnaf neyin araflt›rmas›n› gelifltir-
mesini yapacak. Ayr›ca bir fley araflt›r-
mas›na da gerek yok. Örne¤in, dokuma
ifli yapan bir esnafa 100 devirle çal›flan
makinesinin yerine 1000 devirle çal›flan
bir makine deste¤i sa¤lansa, o esnaf›n
hem maliyeti düflecek hem mal› daha
temiz ç›kacak. Mercedes taksilere binen
Avrupal›lar, buraya geldiklerinde flafl›r›-
yorlar. Destek verilmeli ki araçlar de-
¤ifltirilebilsin. Yani bize AR-GE teflviki
de¤il, yenilefltirme teflviki laz›m” diye-
rek sözlerini tamamlad›.  
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“ Bize AR-GE teflviki
de¤il, yenilefltirme teflviki
laz›m”
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‹ftar sofras›nda Sanayi ve Ticaret Bakan› ile bir araya gelen esnaf ve sanatkar, Ramazan bereke-

tinin kendilerine de yans›yaca¤› umuduyla beklentilerini dile getirdiler.

İstanbul Büyükflehir Belediye
Baflkanl›¤› ile AK Parti ‹l Bafl-
kanl›¤›n›n birlikte düzenledi¤i;

‹stanbul’da faaliyet gösteren odalara
yönelik iftar yeme¤i Büyükflehir Beledi-
yesi Florya Sosyal Tesisleri’nde gerçek-
lefltirildi. Sanayi ve Ticaret Bakan› Za-
fer Ça¤layan’›n da kat›ld›¤› iftardan
sonra, esnaf ve sanatkarlar›n sorunlar›
ve beklentileri konufluldu.

‹ftar yeme¤ine ‹stanbul Milletvekili
Canan Kals›n, AK Parti ‹stanbul ‹l
Baflkan› Aziz Babuflcu,  Baflkan Vekili
Kemal Akar ile Yönetim Kurulu Üyesi
ve ayn› zamanda Esnaf ve Sanatkarlar
Komisyon Baflkan› Selim Dilmen’in yan›
s›ra, ‹stanbul Büyükflehir Belediye Bafl-
kan Vekili Ahmet Selamet, Bakanl›k
Müsteflar Yard›mc›s› Eyüp fienol Ömer-
o¤lu, Esnaf ve Sanatkar Genel Müdür-
lü¤ü Müdür Vekili Halis Çelebi, Sanayi

ve Ticaret Bakanl›¤› ‹l Müdürü Hilmi
Sezer, KOSGEB Baflkan› Mustafa Kap-
lan da kat›ld›.

“Suat Yalk›n, kad›n
giriflimcilere s›f›r faizli
kredi talep etti”

‹ftar yeme¤inin ard›ndan AK Parti
‹stanbul ‹l Baflkan Vekili Kemal
Akar’›n AK partinin esnaf ve sanatkar-
lara yönelik çal›flmalar› hakk›ndaki ko-
nuflmas›n›n ard›ndan söz alan ‹STE-
SOB Baflkan› Suat Yalk›n, esnaf ve sa-
natkar temsilcilerinin yine bir esnaf kö-
kenli Bakan Ça¤layan ile bir iftar ye-
me¤inde bir araya gelmesinden duydu¤u

Esnaf ve sanatkar her
sofrada umut arıyor
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memnuniyeti dile getirdi. Esnaf ve sa-
natkarlar›n korunmas›na yönelik uygu-
lamalar›n kendilerini memnun etmesinin
yan› s›ra sorunlar›n çözümü için at›la-
cak ad›mlar›n devam›n› da somut istek-
lerle talep etti. 

‹stanbul Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
lar› Birli¤i’nin çal›flmalar› hakk›nda bil-
gi veren Yalk›n, “Türkiye Esnaf ve Sa-
natkarlar Konfederasyonu’nun (TESK)
koordine etti¤i Avrupa Birli¤i projesi
kapsam›nda kad›n giriflimci projesi çer-
çevesinde ‹stanbul’da 750 kad›na kurs
verdik. Yasan›n gere¤ini yerine getire-
rek dan›flmanl›k hizmeti verece¤iz diyo-
ruz. Peki bu amaca hizmet ederek KOS-
GEB arac›l›¤› ile esnafa kulland›r›lan 4
bin’i hibe, 40 bin YTL’lik s›f›r faizli
krediyi kad›n giriflimcilere kulland›rabi-
lir miyiz?” diye sordu.

“‹malatç› olma-
yan esnafa da kredi ve-
rilmesi için çal›flmalar
sürüyor”

Bakan Ça¤layan konuflmas›na es-
nafl›ktan bafllayan çal›flma hayat›na sa-

nayici olarak devam etti¤i ve sanayi
odas›nda yöneticilik yapt›¤›n› ve esnaf
sanatkarlar›n sorunlar›n› çok yak›ndan
tan›d›¤›n› dile getirerek bafllad›. Esnaf
ve sanatkarlar› kredi kefalet kooperatif-
leri taraf›ndan kulland›r›lan kredi oran-
lar›ndaki düflüflü, Ba¤-Kur ve SSK’da
yap›lan borç yap›land›r›lmas›n› anlatan
Bakan Zafer Ça¤layan hükümetleri dö-
neminde esnaf ve sanatkarlara yönelik
olarak son alt› y›ld›r yap›lan icraatlar›
özetleyerek, k›sa süre içerisinde uygula-
maya geçecek olan projeleri aktard›.
Bakan Zafer Ça¤layan, “‹malatç› esnaf
ve sanatkarlara KOSGEB arac›l›¤› ile
verilen krediler bundan sonra floför ve
kuaför gibi hizmete yönelik esnafa da
kulland›r›lacak. KOSGEB esnaf ve sa-
natkarlar›n hizmetindedir. Esnafl›k ge-
lene¤imiz olan, Ahilik kutlamalar› bu
y›ldan itibaren bakanl›¤›m›z çat›s› alt›-
na al›nm›flt›r. Cumhurbaflkan›m›z›n da
kat›laca¤› bu y›lki kutlamalar için 18
Ekim’de hepinizi K›rflehir’e bekliyoruz”
dedi. 

Konuflmalardan sonra, iftara kat›lan
Bakan Zafer Ça¤layan, ‹BB Baflkan
Vekili Ahmet Selamet, AK Parti ‹stan-
bul ‹l Baflkan› Aziz Babuflcu ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Selim  Dilmen’e gü-
nün an›s›na plaket verildi. 

“KOSGEB esnaf
ve sanatkarlar›n hiz-
metindedir. Esnafl›k
gelene¤imiz olan,
Ahilik kutlamalar›
bu y›ldan itibaren 
bakanl›¤›m›z çat›s› 
alt›na al›nm›flt›r”

Bakan Ça¤layan:
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“ ‹STESOB Baflkan› Suat
Yalk›n, Esnaf ve sanatkar temsilci-

lerinin yine bir esnaf kökenli
Bakan Ça¤layan ile bir iftar

yeme¤inde bir araya gelmesinden
duydu¤u memnuniyeti dile getirdi.

Esnaf ve sanatkar›n korunmas›na
yönelik uygulamalar›n kendilerini

memnun etmesinin yan› s›ra sorun-
lar›n çözümü için at›lacak

ad›mlar›n devam›n› da somut istek-
lerle talep etti”  
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‹stanbul Bakkallar Odas› (‹STBAKO) Baflkan› ‹smail Keskin, üzerinde çal›fl›lan yeni destek eylem

plan›nda esnaf›n tüm kesimlerinin dikkate al›nmas›n› istedi.

Yeni destek eylem planı tüm
esnaf kesimlerini kapsamalı 

İSTBAKO Baflkan› ‹smail Kes-
kin, hükümetin s›k›nt›da olan es-
naf için yeni bir paket haz›rla-

mas›ndan memnuniyet duyduklar›n› an-
cak s›f›r faizli KOSGEB kredisinde ol-
du¤u gibi bu paketin de sadece belli bir
kesimi kapsamamas› gerekti¤ine dikkat
çekti. 

‹smail Keskin, “Geçti¤imiz günlerde
Sanayi Bakanl›¤› taraf›ndan aç›klanan
ve sadece imalatç› esnaf› kapsayan s›f›r
faizli KOSGEB kredisine ne yaz›k ki
bakkal esnaf› sevinememiflti. Zor du-
rumda olan bakkallar›n hiç olmazsa bu
yeni eylem plan›nda dikkate al›nmas›n›
istiyoruz. Hükümetin üzerinde çal›flt›¤›

ve yak›nda aç›klanacak olan Esnaf ve
Sanatkar Destek, De¤iflim ve Dönüflüm
Stratejisi Eylem Plan›’nda yeni bir ha-
yal k›r›kl›¤› yaflamak istemiyoruz” dedi.
Ekonomik krizin imalatç›, pazarlamac›
veya sat›c› ayr›m› yapmaks›z›n tüm es-
naf› derinden etkiledi¤ini belirten ‹ST-
BAKO Baflkan› ‹smail Keskin, haz›rla-
nan destek programlar›n›n da ayr›m
yapmaks›z›n esnaf›n tüm kesimlerini
kapsamas› gerekti¤inin alt›n› çizdi. Kes-
kin, “Esnaf ve sanatkârlar›n sosyal den-
gelerin korunmas›nda ekonomik ve sos-
yal hayat›n önemli unsuru yönündeki
tesbitine kat›lmamak imkâns›z. Bu çer-
çevede özellikle bakkal esnaf›n›n ülke-

mizde yaflanan krizlerde gösterdi¤i sos-
yal dayan›flma örne¤ini görmemezlikten
gelemeyiz. ‹çinde bulundu¤u mahallenin
faizsiz bankas› olan, veresiye defterle-
riyle kefilsiz, senetsiz insanlara hizmet
veren bu fedâkar kitle, bugün vergilerini
ve sabit giderlerini ödeyemez hale gel-
mifltir. fiimdi acil olarak onlar›n yard›m
ve deste¤e ihtiyaçlar› vard›r. Bu destek
sa¤lanmazsa sosyal ve ekonomik denge-
lerin bozulmas› kaç›n›lmazd›r” diye ko-
nufltu.

“Esnaf›n vergi
yükü azalt›lmal›”

Paketin içeri¤indeki vergi indirimine
de de¤inen ‹STBAKO Baflkan› Keskin,
düzenli vergilerini ödeyen esnaf›n s›rt›-
na bu denli büyük vergi yüklemenin de
do¤ru olmad›¤›n› belirterek, esnaf›n
üzerindeki bu yükün azalt›lmas›na dö-
nük tüm çabalar› taktirle karfl›lad›klar›-
n› belirtti. 

Eylem plan›n›n bir di¤er aya¤› olan
mesleki e¤itim konusunu da dikkat çe-
ken ‹stanbul Bakkallar Odas› Baflkan›
‹smail Keskin, “Çeflitli nedenlerle ‹stan-
bul’da bakkal esnaf›n›n yüzde 90 gibi
büyük bir k›sm› ustal›k belgesi alama-
m›flt›r. Oda olarak Türkiye Bakkallar ve
Bayiler Federasyonu nezdinde yürüttü-
¤ümüz çal›flmalar sonuç vermifl ve geç-
ti¤imiz günlerde kalfal›k aff› ç›km›flt›r.
Ustal›k belgesi alamayan esnaf› da kap-
sayan yeni bir af kaç›n›lmazd›r” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi günde-
minde yer alan ve kamu oyunda ‘Hiper-
marketler Yasa Tasar›s›’ olarak bilinen
yasan›n da bir türlü ç›kmad›¤›n› belir-
ten Baflkan Keskin, en az›ndan yeni ey-
lem plan›nda, orant›s›z güç alt›nda ezi-
len bakkallar›n üzerindeki olumsuz etki-
lerin azalt›lmas›na dönük çözümler bek-
lediklerini vurgulad›.
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Bakan Unak›tan, mali disiplin ve bütçe aç›kla-
r›n›n indirilmesi konusunda Avrupa'n›n önde
gelen birçok ülkesinden iyi durumda oldu¤u-

muzu ve bu konudaki kararl›l›¤›n devam edece¤ini söyle-
di. 

Marmara ‹fl Hayat› Dernekleri Federasyonu (MAR‹-
FED) ile Türkiye Sanayiciler ve ‹fladamlar› Konfederas-
yonunun (TUSKON), ‹stanbul'da düzenledi¤i iftar yeme-
¤ine kat›lan Unak›tan, burada yapt›¤› konuflmada, ifl
adamlar›n›n ufuklar›n› genifl tutmas› gerekti¤ini söyledi.

“Yeni dönemde küçük esna-
f›n vergisi hafifletilecek''

Maliye Bakan› Kemal Unak›tan, yeni dönemde küçük
esnaf›n vergisini düflüreceklerini belirterek, flöyle devam
etti: ''Bakal›m ödeyecek misiniz, ödemeyecek misiniz?
'fiimdiye kadar ödedim' demeyin. Hesaplar bende. Yine
yamuk yaparsan›z, buradan size baflka türlü seslenece-
¤im. Maliye, teknolojisini art›rd›, fleceresini ç›kar›yor.
Ekonomi kay›t alt›na girmedikten sonra Türkiye'nin kur-
tuluflu mümkün de¤il. Kay›t içi çal›flanlar alt› defa verim-
li oluyor. 'Aman devletten kaç›ray›m' derken, onun mal›n›
kaç›r›rlar. Basel geliyor. Bunlara göre kendinizi haz›r-
lay›n. Türkiye'nin gelece¤i böyle, moralinizi bozmay›n,
yat›r›mlar›n›za ak›ll›ca devam edin.''

Vergi borçlar›n›n y›ll›k yüzde 3 tecil faiziyle
18 ay taksitlendirilmesi için 28 Kas›m 2008
tarihine kadar baflvuruda bulunulacak. Öde-

me kolayl›¤› ana paran›n yan› s›ra faiz ve cezalar› da
kapsayacak. Maliye Bakan› Kemal Unak›tan,  küresel fi-
nansal kriz nedeniyle hassas bir dönemden geçildi¤ini ifa-
de etti. Bu süreçte reel sektöre, özel sektöre vergi borçla-
r›n›n ödenmesinde kolayl›k sa¤layarak, onlar› rahatlat-
may› amaçlad›klar›n› kaydeden Unak›tan, bu çerçevede
“Tahsilat Genel Tebli¤i” haz›rlad›klar›n› söyledi.

Unak›tan, “Vadesi hangi tarihte dolarsa dolsun 1 Ey-
lül 2008 tarihi öncesi tüm vergi borçlar› için 18 ay tak-
sit yapaca¤›z. Bu taksite de y›ll›k yüzde 3 tecil faizi uy-
gulayaca¤›z. Bununla ilgili son baflvuru süresi 28 Kas›m
2008 olacak” dedi.

Baflvurular 28 Kas›m’da bafll›yor
Gelir ‹daresi Baflkan› Mehmet Akif Ulusoy da vergi

borcunda anapara ile gecikme faizi ve cezalar›n da tebli¤
kapsam›nda de¤erlendirilece¤ini bildirdi. Ulusoy, “Halen
amme alacaklar›ndaki gecikme faizi yüzde 2,5, ayl›k te-
cil faizi oran› ise yüzde 2’dir. Tebli¤ çerçevesinde tecil
edilen vergi borçlar›na y›ll›k yüzde 24 yerine, yüzde 3 te-
cil faizi iflletmifl olaca¤›z. 18 ayl›k vade de bir baflka öde-
me kolayl›¤› olacak. Tebli¤in yürürlü¤e girmesiyle birlik-
te vergi daireleri, baflvurular› kabul etmeye bafllayacak.
Vergi ödemeleri ise 1 Aral›k'ta bafllayacak ve ilk taksit
1-31 Aral›k tarihleri aras›nda ödenecek” diye konufltu.

Maliye Bakan› Kemal Unak›tan, Türkiye'nin

yolunda ilerlemeye devam etti¤ini belirterek,

önümüzdeki yeni dönemde esnaf›n vergi yükü-

nü hafifleteceklerini ama takipleri art›racak-

lar›n› söyledi. 

1Vergi yükü
azal›yor! 2Borçlara taksit

geliyor!

Maliye’den esnafa iki müjde: 
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Ekonomik daralma ve geçim

s›k›nt›s› sonucu kurtulufl

umuduyla bafl vurulan kredi

kart›,  geçici bir rahatlama

olufltursa da, sonraki süreçte

kullan›c›lar›n› daha da zor

duruma sokuyor. 

Kredi kart› psikolojik s›k›nt›ya
neden oluyor 
Ba¤›ms›z E¤itimciler Sendika-

s›'n›n kredi kart› kullan›c›lar›
aras›nda yapt›¤› araflt›rmaya

kat›lanlar›n yar›s›na yak›n›, kredi kart›
kullan›m› nedeniyle psikolojik s›k›nt› ya-
flad›¤›n› belirtiyor. Ba¤›ms›z E¤itimciler
Sendikas›, yaklafl›k 1300 kiflinin kat›l›-
m›yla, kredi kart› kullan›m al›flkanl›¤›
ve beraberinde yaflanan s›k›nt›lara yöne-
lik bir araflt›rma gerçeklefltirdi.

Araflt›rmaya göre, kredi kart› kulla-
nanlar›n yüzde 38,45'inin bir, yüzde
28,82'sinin 2, yüzde 19,44'ünün 3, yüz-
de 8,51'nin 4, yüzde 4,78'inin 5 ve üze-
rinde kredi kart› bulunuyor.

Kredi kart›na sahip olanlar›n yüzde
60,94'ü, kredi kart›n› kendi talebiyle
al›rken, banka teflvikiyle alanlar›n oran›
yüzde 36,15.

“Kart
kullan›c›lar›n›n yüzde
15'i kredi kart›na kaç
tür faiz uyguland›¤›n›
bilmiyor”

Kat›l›mc›lar›n yüzde 42,09'u kredi
kart›n›n para olmad›¤› zamanlarda har-
cama olana¤› yaratt›¤›n›, yüzde 23,40'›
güven duygusu verdi¤ini, yüzde 21,71'i
geçici de olsa maddi yönden rahatlatt›-
¤›n› belirtiyor.

Kredi kart› kullan›m›n›n dezavantaj-
lar›na iliflkin soruya, kat›l›mc›lar›n yüz-
de 40,71'i ''gelir-gider dengemi bozu-
yor'', yüzde 22,55'i ''gereksiz harcama
yapabiliyorum'', yüzde 20,64'ü ''ruhsal
çöküntüye u¤rat›yor'', yüzde 10'u ''kredi
kart› borcundan dolay› tasarruf yapam›-
yorum'' cevab›n› veriyor.

Kart sahiplerinin yüzde 60,41'i her



Y›llardan beri vatandafla kredi kart› ile kendisine ait olmayan ve karfl›l›¤›
bulunmayan paray› kulland›rmak için adeta yar›flan bankalar›n, nihayet

tehlikeyi gördü¤ünü söyleyen ‹stanbul Bakkallar Odas› Baflkan› ‹smail Keskin,
sözlerini flöyle sürdürdü: 

“Türkiye ‹fl Bankas› Genel Müdürü Ersin Özince, ABD'de bafllayan ve dünya
geneline yay›lan küresel mali krizde sürecin uzayaca¤›n› ve  krizin olumsuz etki-
lerini k›sa dönemde bizim de yaflayabilece¤imizi belirterek 'Kredi kart›ndan asla
ve asla borçlanmamam›z, olmayan paray› asla harcamamam›z laz›m' diyor. Biz
y›llardan beri vatandafl›m›z› bu konuda uyar›yoruz. Bunu söylemek veya sonucu
görmek için ABD'de kriz ç›kmas›n› beklemeye ya da banka genel müdürü
olmaya gerek yok.” 

“1 milyon tüketici,
kredi ve kart borcu-
nu ödeyemiyor”

Baflkan Keskin, “Merkez
Bankas› verilerine göre
A¤ustos’ta kart borcunu öde-
meyenlerin say›s› 61 bini
aflarak  tarihinin en yüksek
düzeyine ç›km›fl. Yine ayn›
verilere göre toplam borçlu
say›s›n›n 1 milyon kifliye
kofltu¤unu görüyoruz. Dün-
yada cereyan eden kriz dik-
kate al›nd›¤›nda bu rakam-

lar sosyal ve ekono-
mik anlamda patla-
maya haz›r bir bom-
ban›n habercisi” diye-

rek yetkililerden  bu konuda
önlem al›nmas›n› ve bu sos-
yal yaran›n ilerlemeden
sar›lmas›n› istedi.

...Ve nihayet!
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ay en az ödenmesi gereken tutar› ödü-
yor. Dönem borcunun tamam›n› ödeye-
bilenlerin oran› ise yüzde 12,16'da kal›-
yor.

Kat›l›mc›lar›n yüzde 82'sinin kart
borcu, ara s›ra yada çok s›k flekilde ay-
l›k gelirini afl›yor. 

Kart sahiplerinin yüzde 71,52'si
kredi kart› borcu yüzünden zor durum-
da kalm›fl, dörtte biri kredi kart›n› iptal
ettirmeyi düflünmüfl.

Kredi kart› faizlerinin yüksek olma-
s›n›n kullan›mda cayd›r›c›l›k yaratma-
d›¤›n› belirtenlerin oran› yaklafl›k yüzde
60'› buluyor. 

“Kart sahiplerinin
yüzde 72'si kredi kart›
borcu yüzünden zor du-
rumda kalm›fl, dörtte
biri kredi kart›n› iptal
ettirmeyi düflünmüfl”

Kredi kart› kullan›c›lar›n›n tamam›-
na yak›n› bankalar›n ald›klar› aidatlar-
dan flikayetçi.Kullan›c›lar›n dörtte biri
bu uygulamay› ''haks›z kazanç'' olarak
de¤erlendiriyor.

Kullan›lan kredi kart›n›n tercih ne-
denlerinde ilk s›rada yüzde 39,57'lik
oranla ödemede kolayl›k geliyor. Bunu
yüzde 25,76 ile taksit imkanlar›, yüzde
12,94 ile faiz oranlar› izliyor.

Kredi kart› kullan›m›nda en çok li-
mite dikkat ediliyor. Bu kesimdekilerin
oran› yüzde 61,48'e karfl›l›k geliyor.
Ödeyebilece¤i kadar kullanmaya dikkat
edenlerin oran› yüzde 14,27, faiz oran-
lar›na dikkat edenlerin oran› yüzde
8,66. 

Kredi kart› kullan›c›lar›n›n dörtte
biri, kredi kart›n› en çok borç ödemede
kullan›yor. Kredi kart›n› en çok g›da
harcamalar›nda kullananlar›n oran›
yüzde 33,01, zorunlu ihtiyaçlar için
kullananlar›n oran› yüzde 20,74, giyim
ihtiyaçlar› için kullananlar›n oran› yüz-
de 8,22 düzeyinde.    

Araflt›rmaya kat›lanlar›n yar›s›na
yak›n›, kredi kart› kullan›m› nedeniyle
psikolojik s›k›nt› yaflad›¤›n› belirtiyor.
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Kredi kart›

borçlar› patla-

maya haz›r

sosyal bir

bomba!

Kredi kart›

borçlar› patla-

maya haz›r

sosyal bir

bomba!
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Mega Kent ‹stanbul'un g›da ih-
tiyaçlar›n› karfl›lamaya dönük
647 bin metrekare alan üzeri-
ne kurulmufl toptanc›lar çarfl›s›
Mega Center, Avrupa'n›n ikinci
büyük toptanc› merkezi olma
özelli¤ini tafl›yor. Avrupa Birli-
¤i sürecinde tüketicinin artan
g›da güvenli¤i talebine cevap
verebilecek nitelikte yap›lanan
merkez, günlük 1 milyar YTL.
cirosuyla ‹stanbul ticaretinin
kalbi durumunda.

Mega kente özel         
toptanc›lar merkezi:
Mega Center

İstanbul ve Türkiye'nin vazgeçil-
mez ihtiyac›n› karfl›layan, kuru
g›da a¤›rl›kl›, g›da toptanc›lar›-

n›n güç birli¤iyle, hayata geçirdi¤i Me-
ga Center, Bayrampafla'da TEM otoyo-
lunun yan›nda, Atatürk Hava Liman› ve
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne olan
yak›nl›¤›yla tam bir cazibe merkezi. Bu
özellikleri ile hem flehiriçi ve flehirlera-

ras›, hem de uluslararas› ba¤lant›larda
bir avantajlar sa¤l›yor. Her gün yakla-
fl›k 5 bin kamyonun, flehir içine girme-
den, TEM otoyolunu kullanarak girifl ç›-
k›fl yapmas› bile Mega Center'›n ticari
hacmi konusunda bize tek bafl›na bir fi-
kir verebilir.

Amerika ve Avrupa'daki "Business
Park" anlay›fl›n› Türkiye'de ilk kez haya-

“Günde 1 milyar

YTL’lik ticaret hacmi,

30 bin ziyaretçi,

2 bin 100 iflyeri” 



Eminönü
ve Rami’den
günümüze

Mega Center’›n
tarihçesi

İstanbul'un tarihi ticaret
merkezi Eminönü ve Unka-
pan› adas›nda, 30 dönüm-

lük bir alanda 1985 y›l›na kadar
faaliyet gösteren kuru g›dac›lar,
dönemin ‹stanbul Büyükflehir Bele-
diye Baflkan› Bedrettin Dalan'›n
Haliç ve çevresindeki düzenleme
çal›flmalar› kapsam›nda bu bölgeyi
terketmek zorunda kal›rlar. Zaten
kentin artan ihtiyaçlar›na cevap
veremez hale gelen bu bölgeden
ayr›l›p ‹stanbul'un farkl› yerlerine
da¤›lan kuru g›dac›lar› toplama
maksad›yla 1977 y›l›nda bir yap›
kooperatifi 1984 'de ise bir dernek
kurulur. Dernekleflme ile birlikte
Rami K›fllas›'nda geçici bir çarfl›ya
yerleflilir. Bir taraftan da kamulafl-
t›r›lan Mega Center'in bugünkü ku-
rulu bulundu¤u 647 dönümlük
arazi sat›n al›n›r. 400 bin metra-
karelik dev inflaat projesi 1990 y›-
l›nda bafllayarak ‹stanbul G›da
Toptanc›lar› ve Depocular›'n›n hiz-
metine sunulur. Bitifli¤inde bulu-
nan Yafl Sebze Meyve Hali ile bir-
likte toptanc›lara çözüm sunan
Mega Center, günde 30 bin zi-
yaretçiyi a¤›rl›yor. 
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ta geçiren Mega Center, 400 bin m2'si
kapal› alan olmak üzere, 647 bin m2'lik
alanda yerleflik çok ifllevli modern blok-
lar›yla, 2 bini aflk›n kuru g›da flirketini
ayn› çat› alt›nda buluflturmas›yla, kendi
kendine yeten bir ifl dünyas›. Toptanc›-
lar›n ve buna ba¤l› olarak tüketicilerin
beklentisi hijyen koflullar›n› Avrupa Bir-
li¤i standartlar›nda sunan merkez, TÜ-

B‹TAK analiz laboratuvar›, g›da güm-
rü¤ü, PTT binas›, banka flubeleri, bilgi-
sayar ve internet eriflimi gibi hizmetle-
riyle de ça¤dafl iflletmecilik anlay›fl›yla
yönetilen tam donan›ml› bir ticaret üs-
sü. 

100'ü aflk›n iflyerinin bulundu¤u, so-
¤an-patates sat›c›lar› için kurulan Özel
Toptanc› Hali'ni de bünyesinde bar›nd›-
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ran Mega Center, ülkemizde y›llard›r
al›fl›lagelmifl görüntülerin aksine, bu
ürünlerde tümüyle hijyenik ve düzenli
ortam yarat›yor. 

Tüm ifller ve ifllemler, eksiksiz bir
altyap›ya sahip bir ortamda h›zla ve gü-
venle gerçeklefltiriliyor. ‹flletme sistem-
leri, uzman kadrolarca en ileri teknolo-
jiler ve yöntemler kullan›larak yönetili-
yor. Uzman kadro ile oluflturulmufl gü-
venlik birimi ile huzurlu bir çal›flma or-
tam› sa¤lan›yor. Bütün bu özellikler,

sosyal olanaklarla birleflince, Mega
Center modern bir yaflam alan›na dönü-
flüyor. 

3 bin binek ve 700 TIR-kamyon ka-
pasiteli otopark alan› ile park sorununa
tam çözüm ve büyük kolayl›klar sa¤la-
n›yor. 

Mega Center günlük 30 bin kifliyi
bulan insan trafi¤iyle yeni ifl ba¤lant›la-
r› kurma ve yeni müflteriler kazanma
f›rsat› yaratan dev bir kurulufl olarak
‹stanbul'a hizmet veriyor.

Et ve Et Mamulleri: Et ve Et mamul-
leri, ambalajlama, so¤uk depolama, da-
¤ıtım, kesilmifl hayvanların parçalan-
ması, temizlenmesi, so¤uk depolama,
da¤ıtım›.

Süt ve Süt Ürünleri: Peynir, yo¤urt,
krem ve ya¤ paketleme, kalite kontrol,
so¤uk depolama, da¤ıtım. 

Nebati Ya¤ ve Sabun: Nebati Ya¤ eti-
ketleme, dolum, depolama, ambalajla-
ma, da¤ıtım. Sabun paketleme.   

Kuruyemifl: Kuruyemifl kavurma, ö¤üt-
me, standardizasyon, depolama,
da¤ıtım.

Faaliyette 
bulunan sektörler  

“Türkiye’nin Sa¤l›kl› G›da Üssü slogan›yla

yola ç›kan Mega Center, TEM Otoyolu’nun

yan›nda olmas›, Atatürk Havaliman› ile Fatih

Sultan Mehmet Köprüsü’ne yak›nl›¤›yla 

dikkat çekiyor” 
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fiekerli Mamuller: Helva, fleker, fleker-
leme, çikolata ambalajlama, etiketle-
me, standardizasyon, da¤ıtım. 

Hububat ve Bakliyat: Hububat ve
bakliyat turugasyon, ö¤ütme, kalibras-
yon, paketleme, da¤ıtım. Ekmek ve un-
lu gıda maddeleri paketleme, etiketle-
me ve satıfl. 

Zeytin, Zeytinya¤ı ve Turflu: Zeytin
kalibrasyon, vakum depolama, da¤ıtım
Zeytinya¤ ve turflu etiketleme, flifleleme,
depolama, da¤ıtım. 

Hazır Yiyecek ve ‹çecekler: Konserve,
hazır çorba, yemek katkı maddeleri eti-
ketleme, ambalajlama, depolama, da¤ı-
tım. Alkolsüz içecek meddesi dolum,
etiketleme, depolama, satıfl. fiarküteri
ve meze çeflitleri üretim ve da¤ıtım.

Patates, So¤an ve Sarmısak: Patates,
so¤an kalibrasyonu, ambalajlama,depo-
lama, da¤ıtım.  

Yumurta: Yumurta paketleme, etiket-
leme, satıfl.

Lokantacılar: Her türlü yemek imalatı
ve satıflı.

Bakkaliye: Her türlü kuru gıda ve ihti-
yaç maddelerinin depolanması, talebe
göre etiketlenmesi, standardizasyon,
ambalajlama ve da¤ıtım.

Ambalajlama: Kuru gıdacıların talebine
uygun olarak ambalajlama ve her tür
ambalaj maddesi depolama ve satıflı.

Rakamlarla Mega Center
� 647 bin m2’lik alana sahip

� Toplam kapal› alan› 400 bin m2

� Toplam ofis kat› 200

� Toplam iflyeri say›s› 2100

� Halen faaliyette bulunan iflyeri say›s› 800

� Atatürk Havaliman›'na 15 kilometre ve 10 dakika mesafede

� F. Sultan Mehmet Köprüsü'ne 20 kilometre ve 15 dakika mesafede

� Yollar 4'er flerit olmak üzere 24 metre geniflli¤inde

� ‹fl hacmiyle ‹stanbul trafi¤inde günde yaklafl›k 5 bin araç çekiyor

� Kapal› otopark alan› 25 bin m2 (1000 adet binek otosu kapasiteli) 

� Aç›k otopark alan› 45 bin m2 (1800 adet binek otosu kapasiteli) 

� 50 bin m2 ek otopark kapasitesi (2000 adet binek otosu kapasiteli) 

� TIR-kamyon park› 35 bin m2 (700 adet TIR-kamyon) 

� Günlük insan trafi¤i 30 bin kifli

� Günlük ticaret hacmi: 1 milyar YTL

� ‹fllem gören ürün miktar›: 100 bin ton

� Çal›flan say›s› (yönetim ve firmalar toplam›nda): 3.000 kifli

� Temeli 1990 y›l›nda at›ld›

� Proje 2005 y›l› sonunda tamamland› 
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1956 y›l›nda Tahincio¤lu aile-
si taraf›ndan kurulan Kent G›-
da San. Tic. A.fi.'nin 2002 y›-
l›nda ço¤unluk hisselerini sa-

t›n alarak Türk pazar›na giren
dünya flekerleme devi Cadbury
Schweppes, Gebze'deki tesisle-
rini dünyan›n en büyük üçüncü

üretim merkezi haline ge-
tirecek. 

Cadbury ile büyüyen Kent,
Türkiye'yi dünyada 3'ncü büyük
üretim üssü haline getiriyor

Kent G›da Genel Müdürü Ah-
jaz Khan, 2002 y›l›ndan bu
yana 1 milyar Dolar'l›k ser-

maye aktard›klar›n› ifade etti ve amaç-
lar›n›n Türkiye'yi tedarik merkezi ve ih-
racat üssü haline getirerek çevre ülke-
lerle ihracat› artt›rmak oldu¤unu bildir-
di. Khan, flu anda 150 milyon Dolar
olan ihracat tutar›n› 200 milyon Dolar'a
ç›karmay› hedeflediklerini de söyledi.

“Hediyelik çikolata-
da pazar lideri Kent” 

Cadbury'nin dünyada flekerleme pa-
zar›nda lider olmay› hedefledi¤ini belir-
ten Kent G›da Genel Müdürü Khan, flir-

ketin faaliyet gösterdi¤i ço¤u ülkede bi-
rinci ya da ikinci s›rada yer ald›¤›n› ifa-
de etti. Kent G›da'n›n 2002 y›l›na kadar
baflar›l›, ancak orta ölçekli bir firma ol-
du¤unu belirten Khan, "Tahincio¤lu aile-
si ile Cadbury birleflince büyük bir gelifl-
me yafland›. Her geçen gün büyüme sü-
rüyor. 2002'de 23 bin ton üretim vard›,
1-2 y›l içinde üretim miktar› y›ll›k 90
bin ton olacak. Yine 2002 y›l›nda 100
milyon Dolar olan ciro bugün 450 mil-
yon Dolar'a ulaflm›flt›r. 2002'de bin 300
olan istihdam rakam› da bugün 2 bin
500 düzeyine yükseldi'' diye konufltu.

fieker ve sak›z üretiminde Türki-
ye'de yüzde 55-60, hediyelik çikolata
pazar›nda da yüzde 30'luk pay ile lider
olduklar›n› aktaran Khan, Cadbury Tür-
kiye'nin tüm dünyada en h›zl› büyüyen
piyasalardan biri oldu¤unu kaydetti.

Bu y›l ki reklam
filminin müziklerini
yapan Emre Altu¤’a

ilgi yo¤undu.
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Kent G›da, sat›fllar›n›n
yüzde 75'ini bakkallar

kanal›yla yap›yor

Kent G›da, sat›fllar›n›n
yüzde 75'ini bakkallar

kanal›yla yap›yor
Tan›t›m toplant›s›n›n ard›ndan aras›nda Bakkal Dünyas› Dergisi'nin

de bulundu¤u bir grup bas›n mensubuyla bir araya gelen Genel Mü-
dür Khan'a, Türkiye'de perakende sektöründe giderek artan büyük market-
lerin hakimiyetini ve bakkal›n bu orant›s›z güç karfl›s›ndaki durumunu sor-
duk.  Sat›fllar›n›n yüzde 75’ini bakkallar kanal›yla yapt›klar›n› belirten
Khan, “Bugün Amerika ve Avrupa'da pazar›n büyük bir bölümünde market-
ler hakim. ‹ngiltere'de bu oran yüzde 80 ile büyük marketlerin lehinde. Ma-
alesef Türkiye'de de bu yöndeki süreç devam ediyor. Amerika ve Avrupa’ya
göre bu oran çok daha iyi. Bakkallar›n büyük marketler karfl›s›ndaki duru-
muna yönelik ne yaz›k ki tek bafl›na Kent G›da'n›n bir fley yapabilece¤ini
sanm›yorum” diye yan›tlad›.

“Kent'in bayram
klasi¤i haline gelen rek-
lam filmleri”

2012'de ciro hedeflerinin 1 milyar
Dolar oldu¤unu belirten Khan, bu hede-
fe ulaflt›klar›nda tesisin ayn› zamanda
Türkiye'deki en büyük 50 iflletme aras›-
na girece¤ini ifade ederek tesisin üre-
tim kapasitesinin 90 bin tona ulaflaca-
¤›n› aktard›.

Cadbury Kent'in Ramazan Bayram›
için haz›rlad›¤› reklam filminin tan›t›-
m›, Cadbury Kent Genel Müdürü Ahjaz
Khan ve reklam müzi¤ini yapan ve ses-
lendiren Emre Altu¤'un kat›l›m› ile ya-
p›ld›. Her y›l duygusal temalar›yla ka-
muoyunda büyük ilgi uyand›ran Kent
reklam filmlerinin bu y›l ki slogan› ise
"Sensiz bayram olmaz". Kent G›da Pa-
zarlama Müdürü Tamer Karabay, "Bay-
ram reklam› deyince herkesin ilk akl›na
gelen marka Kent'tir. Bu seneki reklam
filmimizde insanlara bayram›n önemini
hat›rlatmay› hedefledik" diye konufltu.
Emre Altu¤ ise, reklam filminin daha
önceden çekildi¤ini flark›n›n üzerine ya-
p›ld›¤›n› söyledi. fiark›y› çok be¤endi¤i-
ni ve projede severek yer ald›¤›n› dile
getiren Altu¤, "Her bayramda Kent G›-
da, bayrama böyle güzel bir damga vu-
ruyor" dedi. 

“Toplant›ya ‘Bakkal’
damgas›n› vurdu” 

Reklam filminin tan›t›m› s›ras›nda
Emre Altu¤'un 'Bakkal fiark›s›' yapt›k
espirisinin ard›ndan konuflan Genel Mü-
dür Khan, bakkallar›n Kent G›da için
çok önemli oldu¤unu belirterek, Kent
G›da olarak sat›fllar›m›z›n yüzde 75'ini
bakkallar üzerinden yap›yoruz” dedi.
Emre Altu¤'un “Sizin bakkallarla an-
laflman›z m› var? Para üstü yerine Fa-
l›m Çiklet veriyorlar” fleklinde konufl-
mas›n›n ard›ndan Pazarlama Müdürü
Tamer Karabay, “Ne güzel bir ticaret.
Hem siz, hem bakkal, hem de biz kaza-
n›yoruz” yorumunu yaparak salon-
dakilerin gülmesine neden oldu.
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Ulusal Süt Konseyi 
kurulacak

Buna göre, Konsey sektörle il-
gili ald›¤› kararlar›, y›lda en
az bir kez ve ayr›ca istenildi-

¤inde Tar›msal Destekleme ve Yönlen-
dirme Kuruluna rapor halinde sunacak.
Sektörle ilgili gerekli verileri ilgili bi-
rimlerden toplayacak, süt sektöründe ve
piyasas›nda ortaya ç›kan ulusal veya
uluslar aras› geliflmeler çerçevesinde
strateji belirleyecek, planlar olufltura-
cak, uygulayacak veya uygulanmas›na
yard›mc› olacak. 

“Süt Konseyi fiyat
istikrar›n› sa¤layacak”

Konsey, süt ve ilgili sektörlere ilifl-
kin olarak ulusal ve uluslar aras› düzey-
de araflt›rma, inceleme yapacak ve bun-
lar› üyeleriyle ilgili kifli ve kurumlara
aktaracak. Ayr›ca süt sektöründe piyasa
ve fiyat istikrar›n›n sa¤lanmas› için
piyasa flartlar›n› göz önünde bulundura-
rak gerekli çal›flmalar› yapacak. Süt ve
süt ürünleri üretimi, tüketimi ve ticare-
tinin gelifltirilmesine yönelik faaliyetler-
de bulunacak. Belirli zamanlarda bölge-
lere göre sütün maliyetini tespit ederek
ilan edecek ve di¤er ülkelerde benzeri
faaliyetler gösteren kurulufllarla iflbirli-
¤i yaparak, gerekti¤inde konuyla ilgili
uluslar aras› kurulufllara üye olacak.
Ayn› zamanda AB'ye uyum ve müktese-
bat›n uygulanmas› için gerekli faaliyet-
lerin gerçeklefltirilmesine katk›da bulu-
nacak. 

“Sütafl, Süt fo-
nunun eksik oldu¤unu
belirtiyor”

Sütafl Yönetim Kurulu Baflkan› Mu-
harrem Y›lmaz, Tar›m ve Köyiflleri Ba-
kanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan "Ulusal
Süt Konseyi Kurulufl ve Çal›flma Esasla-
r› Hakk›nda Yönetmelik"in yürürlü¤e
girmesine iliflkin yapt›¤› aç›klamada
"Bu yönetmeli¤in Resmi Gazete'de ya-
y›nlanm›fl olmas›, Türk tar›m›, hayvan-
c›l›¤› ve sütçülü¤ü için tarihi bir ad›m-
d›r" dedi. Y›lmaz, yönetmeli¤in süt fonu
d›fl›nda her konuyu kapsad›¤›n› ifade
ederek aç›klamas›na flöyle devam etti: 

“Biz en bafl›ndan beri Türkiye'de süt
hammadde fiyat›n›n belirlenmesi, istik-

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›'n›n, "Ulusal Süt Konseyi Kurulufl
ve Çal›flma Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik" Resmi Gazete'de
yay›mland›. 

Sütafl Yönetim Kurulu 
Baflkan› 

Muharrem Y›lmaz
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rar›n temin edilmesi ve bunun için gerekli kaynaklar›n tahsil edilmesi yetkisinin
Ulusal Süt Konseyi'ne verilmesini savunuyoruz. Bu düzenleme, ancak konsey bün-
yesinde Bir "Süt Fonu' kurulmas› ile mümkün olur. Türkiye'de çi¤ süt fiyat›n› do¤-
rudan Ulusal Süt Konseyi'nin belirlemesini öneriyoruz ki, kurulacak bir Süt Fonu
ile bunu gerçeklefltirmek de mümkündür. Böyle bir ortamda hem süt üreticisi dü-
zenli gelire, hem süt sanayicisi fiyat› dalgalanmayan bir hammaddeye kavuflacak,
tüketici de ürüne daha hesapl› bir fiyat üzerinden ulaflacakt›r." 

<<<
Konsey, süt ve ilgili sektör-
lere iliflkin olarak ulusal ve
uluslar aras› düzeyde araflt›r-
ma, inceleme yapacak ve
bunlar› üyeleriyle ilgili kifli ve
kurumlara aktaracak. Ayr›ca
süt sektöründe piyasa ve fiyat
istikrar›n›n sa¤lanmas› için
piyasa flartlar› göz önünde
bulundurularak gerekli çal›fl-
malar› yapacak. Süt ve süt
ürünleri üretimi, tüketimi
ve ticaretinin gelifltirilme-
sine yönelik faaliyetlerde
bulunacak. 

Çin'den süt
ürünlerinin

ithalat› 
yasakland›
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›,

melaminli süt ve süt ürünleri
skandalıyla çalkalanan Çin’den süt
ve süt ürünü içeren bebek mamalar›
ile çikolata ve benzeri g›da maddele-
rinin ithalat›n›n 9 Ekim 2008 tarihi
itibariyle yasakland›¤›n› bildirdi. Çin
Halk Cumhuriyeti’nden 2006 y›l›nda
süt tozu ithal edilmedi¤i, 2007 y›l›n-
da yaklafl›k 742 ton, 2008 y›l›nda
ise yaklafl›k 379 ton süt tozu ithalat›
gerçeklefltirildi¤i belirtilen aç›klama-
da, daha sonra flu görüfllere yer ve-
rildi:

“Söz konusu ithalat›n tümü ih-
raç edilmek kayd›yla Dahilde ‹flleme
‹zin Belgesi kapsam›nda gerçekleflti-
rilen ithalatt›r. 9 Ekim 2008 tarihi
itibariyle de Çin Halk Cumhuriyeti
menfleli süt ve süt ürünleri, süt ve
süt ürünleri içeren bebek mamalar›
ile süt ve süt ürünleri içeren çikolata
ve benzeri g›da maddelerinin ithalat›
yasaklanm›flt›r.

Ülkemize Çin’den ithal edilen ih-
raç kay›tl› süt tozu dahil olmak üze-
re süt ve süt mamulünü bilefliminde
bulunduran tüm ürünlerle ilgili ola-
rak, ithalatç› firma depolar›n›n, da-
¤›t›m yap›lan firmalar›n ve piyasada
sat›fla sunulmufl olabilecek ürünlerin
acilen denetlenmesi, söz konusu
maddenin tespit edilmesi halinde
derhal ‹htiyati Tedbir kapsam›nda
yed-i emine al›narak piyasadan top-
lat›lmas› konusunda ‹l Müdürlükleri-
miz talimatland›r›lm›flt›r. Ayr›ca,
gümrü¤e gelmifl olan ürünlerin itha-
lat ifllemleri de Bakanl›¤›m›zca dur-
durulmufltur.”
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Dünyada 
925 milyon   

insan aç! 

Dünyada 
925 milyon   

insan aç! 

BM Dünya G›da ve Tar›m Örgütü FAO'nun Bafl-
kan› Jacques Diouf, g›da fiyatlar›na paralel olarak

artan aç insan say›s›n›n son bir y›lda 75 milyon artarak 925 milyona ulaflt›¤›n› bildirdi.

Diouf, ‹talyan parlamento-
sundaki D›fliflleri ve Tar›m
Komisyonlar›na yapt›¤›

aç›klamada, "Yetersiz beslenen kifli sa-
y›s›n›n 2007-2008'deki fiyat art›fl›ndan
önce 850 milyon oldu¤unu, bu say›n›n
geçen y›l 75 milyon artt›¤›n›" söyledi. 

G›da fiyatlar›nda 2006'da, önceki
y›la göre yüzde 12 art›fl görüldü¤ünü
belirten Diouf, 2007'de bu art›fl›n yüzde
24, bu y›l›n Ocak-Temmuz dönemindey-
se yüzde 50 oldu¤una dikkati çekti. 

G›da üretiminin iki kat›na ç›kar›l-
mas› ve açl›¤›n sona ermesi için y›lda
30 milyar dolar yat›r›m yap›lmas› ge-
rekti¤ini kaydeden Diouf, bu miktar›n

Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat›
(AG‹T) ülkelerinin kendi tar›m faaliyet-
lerine destek için (376 milyar dolar) ya-
da silahlanma için (2006'da 1204 mil-
yar dolar) harcad›¤› paraya göre çok
düflük oldu¤unu vurgulad›. 

BM Dünya G›da Örgütü FAO'nun
Aral›k ay›nda yay›mlayaca¤› "g›da gü-
venli¤i" konulu y›ll›k raporu öncesinde
bu say›lar›n aç›klanmas›yla, çok geç ol-
madan kayg› verici bu e¤ilimin tersine
çevrilmesine katk› sa¤lamas› umuluyor. 

FAO'da görevli ekonomist Kostas
Stamulis, dünya sorunlar›n›n temelinde,
açl›¤›n yatt›¤›n› vurguluyor.

"Açl›k, yoksullu¤un sonucu de¤il,

kendi bafl›na bir sorun. Çal›flmalar›m›z-
da, açl›¤›n, insanlar›n geliri ve genelde
tüm ülkenin ekonomik büyümesi üzerin-
de çok büyük etki yaratt›¤›n› ortaya
koyduk" diyen Stamulis, açl›¤›n çocuk
ölümleri, e¤itim ve genel anlamda tüm
sa¤l›k sorunlar› üzerinde de olumsuz et-
kileri oldu¤unu bildirdi. 

“Afrika'da 17 mil-
yon insan›n acil g›daya
ihtiyac› var”
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“716 milyon Do-
lar kaynak gerekiyor”

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un
insani ifllerden sorumlu yard›mc›s› John
Holmes, Afrika'da yaklafl›k 17 milyon
insan›n acil g›daya ihtiyac› oldu¤unu
söyledi. 

Holmes, Afrika'da aralar›nda 3 mil-
yon çocu¤un da bulundu¤u 17 milyon
kiflinin g›da s›k›nt›s› çekti¤ini ve k›tada
bir k›tl›¤›n engellenmesi için BM üyesi
ülkelerin en k›sa zamanda Afrika'daki
ihtiyaçlar için 716 milyon Dolar sa¤la-
malar› gerekti¤ini belirtti. 

Holmes, bu y›l›n bafl›nda Afrika'da
g›daya ihtiyaç duyanlar›n say›s›n›n 9
milyon civar›nda oldu¤unu belirterek,
bu say›n›n aniden artmas›ndaki en
önemli nedenlerin ''artan g›da fiyatlar›,
bölgedeki çat›flmalar ve kurakl›k'' ol-
du¤unu söyledi. 

Türkiye'de 6 milyon
ekmek çöpe gidiyor
Türkiye'de 6 milyon
ekmek çöpe gidiyor

Türkiye ‹statistik Kurumu'nun verilerine göre halen 600 bin kiflinin
açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaflad›¤› Türkiye'de üretilen 123 milyon
ekmekten 6 milyonu çöpe gidiyor. 

Küresel kriz, kurakl›k ve buna ba¤l› g›da fiyatlar›ndaki art›fl dünyay› kas›p
kavururken, Türkiye'de israf h›z kesmeden devam ediyor. Türkiye'deki önemli
israf kalemlerinin bafl›nda, ekmek olmak üzere g›da baflta geliyor. Zengin ve
yoksul ay›r›m› olmaks›z›n her sofran›n konu¤u olan, kokusu, bereketi ve
tad›yla bütün dinlerde kutsal nimet kabul edilen ekmek konusunda Türk insan›
da ciddi bir israf içinde. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü¤ü'nün haziran ay›nda yapt›rd›¤›
araflt›rmaya göre, Türkiye'de kifli bafl›na günlük ortalama 333 gram ve y›ll›k
121 kilogram ekmek tüketiliyor. Ancak üretilen 123 milyon ekme¤in yüzde 5'i
israf ediliyor. 

“Bayat kabul edilen ekmekler de¤iflik
flekillerde de¤erlendirilip israf önlenebilir”

Öte yandan, Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi G›da Mühendis-
li¤i Bölümü Hububat ‹flletme ve Mühendisli¤i Bilim Dal› taraf›nda yine bu y›l
içinde yap›lan bir baflka araflt›rmaya göre ekmek israf›n›n büyük ölçüde nedeni
f›r›nlar. Araflt›rmay› yöneten Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Sezgin Ünal, "Genellik-
le taze yedi¤imiz ekme¤i, so¤uyup sertleflti¤i zaman bayat kabul ederek iste-
miyoruz. Türkiye'de f›r›n say›s›n›n fazlal›¤› sebebiyle günlük ihtiyaçtan çok faz-
la ekmek üretilmesi, israf›n en önemli sebebidir" dedi.

Toplu tüketim yerlerinde yeterince planlama yap›lmamas› ve taze ekmek
yeme al›flkanl›¤› fazla olan evlerde so¤uk ekmeklerin at›lmas›n›n israf› artt›r-
d›¤›n› vurgulayan Prof. Dr. Ünal, "Ekmekler ›s›t›ld›¤›nda tekrar taze bir hal
al›r. Bayat kabul edilen ekmekler de¤iflik flekillerde de¤erlendirilirse israf ol-
maz" fleklinde konufltu.

“Dünyan›n bir
yan›nda açl›k di¤er
yan›nda ise büyük
israf hakim”
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Yumurtaya da Avrupa Birli¤i
standard› geldi 
Yumurtaya da Avrupa Birli¤i
standard› geldi 

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›,
yumurta sektörüne AB stan-
dartlar› getirdi. Buna göre 1

Ocak 2009 tarihi itibari ile yumurtala-
r›n üzerine yumurtan›n üretilmesinden,
paketlenmesine, depolanmas›ndan nihai
tüketiciye ulaflmas›na kadar her türlü
sürecin bilgileri yaz›larak Ürün künyesi
oluflturulacak.  Böylece tüketici, ürünün
nereden geldi¤ini bilecek ve g›da güven-
li¤i de sa¤lanacak. 

Yumurta ve Yumurta Ürünleri Teb-
li¤ine göre; yumurtan›n üretildi¤i kümes
numaras›ndan, üretim tarihine kadar
üretim hakk›ndaki bilgiler, yumurtan›n
ambalaj›nda yer alacak. 1 Ocak 2009
tarihinden itibaren tüketiciler yumurta-
n›n üretildi¤i iflletme numaras›n› kabu-
¤unda, üretim tarihini ve son kullanma
tarihini yumurtan›n ambalaj›nda bulabi-
lecek. Tebli¤e uymayan üreticiler hak-
k›nda yasal ifllem bafllat›labilecek.

“Yumurtada
A ve B s›n›f› ayr›m›” 

Birçok yenili¤i beraberinde getiren
tebli¤e göre yumurtalar, özelliklerine
göre A ve B s›n›f› olarak ikiye ayr›la-
cak. Bu s›n›flar, ambalaj üzerinde “A
s›n›f›” ve “B s›n›f›” ifadeleriyle belirti-
lecek.

A s›n›f› yumurtalar, do¤rudan insan-
lar›n tüketiminde kullan›lacak. Kabu¤u
temiz ve hasars›z; ak› ise berrak ve say-

dam olan, yabanc› madde içermeyen yu-
murtalar A s›n›f› yumurta olarak adlan-
d›r›lacak. Bu yumurtalar›n üretildi¤i ifl-
letme ve kümes numaras› kabuk üzerine
damgalanacak. Böylece tüketiciye sunu-
lan yumurtalarda herhangi bir risk bu-
lunursa, geriye izlenebilirlik ve etkin de-
netim kolaylaflm›fl olacak. Tüketiciler A
s›n›f› yumurtalar› sat›n ald›klar›nda en
son tüketebilecekleri tarihleri de ö¤ren-
me imkan› bulacaklar. A s›n›f› yumur-
talar 73 gr ve üzeri çok büyük, 62-72
gr aras› büyük, 53-62 gr aras› orta, 52
gr ve alt› küçük olmak üzere a¤›rl›k s›-
n›fland›rmas›na tutulacak ve bilgilerin
etiketlerde yer almas› zorunlu olacak.

“Yumurtalar mut-
laka ambalajl› olacak” 

B s›n›f› yumurtalar da g›da sanayin-
de kullan›lacak ve ambalaj üzerinde
“G›da Sanayi ‹çindir” ibaresi yer ala-
cak. Yumurtalar›n ambalaj›nda ayr›ca,
son kullan›m tarihleri ile paketleme ta-
rihleri de belirtilecek.

Tebli¤e göre, tüketiciye sunulan yu-
murtalar mutlaka ambalajl› olacak.
Ambalaj bilgilerinde yumurtan›n üretim
ve son tüketim tarihi yer alacak. Ayr›-
ca, yumurtan›n üreticisinin ve paketleyi-
cisinin ad›, adresi, iflletme numaras›,
üretim izni, tarihi, yumurta say›s›, a¤›r-
l›¤› ve sevk›yat tarihi gibi bilgiler de
bulunacak.

Yumurta sektörüne getirilen
AB standartlar› gere¤i,

1 Ocak 2009 tarihi itibar›yla
yumurtalar›n üzerinde üretici

bilgilerine de yer verilecek.
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Unilever'in yapt›¤› bir
araflt›rma, Türklerin çamafl›r
temizli¤i konusunda en titiz
tüketiciler oldu¤unu ortaya

ç›kard›. 

Türkler çamafl›r temizli¤i
konusunda çok titiz 
Türklerin temizli¤e verdi¤i bu

önem, pazara sunulan çama-
fl›r deterjanlar›nda maliyetle-

ri art›r›rken, Türkiye'deki deterjan fiyat-
lar›n›n da di¤er ülkelere k›yasla daha
yüksek olmas›na neden oluyor. Unilever
Türkiye Ev ve Kiflisel Bak›m Pazarla-
madan Sorumlu Baflkan Yard›mc›s› ve
Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Yal›m
Uzun, Türk tüketicilerin titizlik konu-
sunda dünyada tek oldu¤una iflaret etti.

Türkiye'de deterjan pazar›n›n 740
milyon YTL'lik bir büyüklü¤e sahip ol-
du¤unun alt›n› çizen Uzun, "Bu 340 bin
tonluk bir pazar demek. Bu pazarda
yüzde 26 oran›ndaki payla Omo marka-
s›yla lider durumday›z" dedi. Unilever
olarak yapt›klar› bir araflt›rmaya göre
Türklerin çamafl›r temizli¤i konusunda
en titiz tüketiciler oldu¤unu söyleyen
Uzun, Türkiye'nin Omo markas›yla
1963 y›l›nda tan›flt›¤›n› belirterek,
"2004 y›l›nda dünya genelinde bafllat-
t›¤›n›z 'Kirlenmek güzeldir' slogan›
sayesinde Omo markas›n›n de¤eri 6'ya

katland›. 2004 y›l›nda Omo'nun marka
de¤eri 500 milyon Euro iken, bugün 3
milyar Euro'ya ulaflt›" diye konufltu. 

“Makineyi
tam doldurun
5 y›ll›k içme

suyu kazan›n”

UNILEVER Çamafl›r Grubu CTI
Müdürü Dr. Nieke Gerritsen de, Türki-
ye'deki çamafl›r y›kama al›flkanl›klar›yla
ilgili olarak flu bilgileri verdi: 

"Türk tüketicilerin yüzde 24'ü yük-
sek s›cakl›klarda y›kama yap›yor. Oysa
‹spanya'da bu oran yüzde 3. Türk tüke-
ticilerin yüzde 44'ü ön y›kama yap›yor.
Avrupa Birli¤i ortalamas› ise sadece
yüzde 7. Ortalama çamafl›r makineleri
6 kilogram çamafl›r al›rken, Türk tüke-
ticisi makinede ortalama 3.4 kilogram
çamafl›r y›k›yor. Çamafl›r y›kama al›fl-
kanl›klar›ndaki de¤iflim ise Türkiye'ye
flunlar› kazand›rabilir; 

Bir y›l boyunca ön y›kama yapanla-
r›n bu al›flkanl›klar›ndan vazgeçmeleri
halinde 18 milyon YTL tutar›nda ve 4
Ömerli Baraj› dolusu kadar su tasarrufu
sa¤lanabilir. 

Tüm çamafl›r makinelerinin tam do-
lu olarak çal›flt›r›lmas› halinde, bir y›lda
tüm Türkiye'nin 5 y›ll›k içme suyu ihti-
yac›n› karfl›layacak kadar su tasarruf
elde edilir." 
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Dünyada milyonlarca çocuk
okul sütü programlar›nda her

gün süt içiyor

Dünya
Okul
Sütü

Günü ile
sa¤l›kl›
nesiller

24Eylül Dünya Okul Sütü
Günü, dünyada oldu¤u
gibi Türkiye'de de çeflitli

etkinliklerle kutland›. Okul Sütü Prog-
ramlar›'nda okullarda süt ve süt ürünle-
ri da¤›t›l›yor. Böylelikle çocuklar›n ge-
liflme ça¤›nda en çok ihtiyaç duyduklar›
sütü düzenli içmeleri sa¤lan›yor. Prog-
ram›n süreklili¤inin sa¤lanmas›, sa¤l›kl›
bir neslin yetiflmesi aç›s›ndan büyük
önem tafl›yor. 

Okul Sütü Program›, bu y›la kadar
Türkiye'de 2001-2002 ve 2002-2003
e¤itim ö¤retim dönemlerinde olmak
üzere iki kez, ‹stanbul, ‹zmir, Ankara
ve Diyarbak›r'da gerçeklefltirildi. ‹lk dö-
nemde dört ilde 1 milyon, ikinci dönem-
de 1 milyon 100 bin ö¤renciye, her gün
ücretsiz süt da¤›t›ld›. Program›n çocuk-
lar›n sa¤l›kl› beslenmelerine katk›lar›,
yap›lan anket al›flmalar› ile tespit edil-
di. 

Araflt›rma sonuçlar›na göre prog-
ram öncesinde ö¤rencilerde yüzde 87
olan süt içme oran›, kampanya sonra-
s›nda yüzde 98'e yükseldi. Sütü eskisine
göre daha çok sevdi¤ini söyleyen ö¤ren-
cilerin oran› yüzde 83 olarak gerçeklefl-
ti. Ö¤rencilerin yüzde 12'si sütü kam-
panyadan sonra sevmeye bafllad›¤›n› be-
lirtti. Ö¤rencilerin yüzde 55'i Okul Sütü

Program›'nda sütün yararlar› konusun-
da yeni bilgiler ö¤rendiklerini söyledi.

“Okul Sütü Prog-
ram› sa¤l›kl› bir neslin
geliflmesi aç›s›ndan çok
önemli”

Her gün içtikleri bir bardak süt ço-
cuklar›n çok say›da hastal›ktan korun-
mas›na önemli bir katk›da bulunuyor.
Yap›lan araflt›rmalar sütün de bal›k gi-
bi zengin bir Omega-3 kayna¤› oldu¤u-
nu, her gün içilen bir bardak sütün,
kalp krizini yüzde 15 oran›nda önledi¤i-
ni ortaya koyuyor. Her gün içilen süt
ba¤›rsak kanserine yakalanma riskini
de yüzde 12 oran›nda azalt›yor. Süt
nezle ve grip gibi hastal›klardan korun-
mada da etkili. Günde bir bardak süt,
ba¤›fl›kl›k sisteminin güçlenmesini sa¤-
layarak, nezle ve gribe yakalanma riski-
ni yüzde 27 azalt›yor. ‹ngiltere'deki
Manchester Üniversitesi taraf›ndan ya-
p›lan araflt›rmada da sütte bulunan
CLA adl› ya¤ asidinin, metabolizman›n
h›zlanmas›na ve kaslar›n daha fazla ça-
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l›flmas›na yard›mc› oldu¤unu ortaya ko-
yuyor. Böylece süt içenlerde obezite ris-
ki azal›yor.

Sütle ilgili tüm veriler, sa¤l›kl› bir
neslin yetiflmesi aç›s›ndan, okula devam
eden ö¤rencilere her gün süt ulaflt›r›l-
mas›n›n önemini ortaya koyuyor. Bu ne-
denle Okul Sütü Programlar›'na çok sa-
y›da ülkede büyük önem veriliyor, uzun
y›llard›r uygulan›yor. 

“Dünyadan Okul
Sütü Program› deneyim-
leri”

Okul Sütü Program› Portekiz'de
uzun y›llard›r baflar›yla uygulan›yor.
1972 y›l›nda pilot proje fleklinde baflla-
t›lan program dahilinde 1991 y›l›nda 1
milyon çocu¤a ulafl›ld›. Program saye-
sinde Portekiz'de y›ll›k kifli bafl›na süt
tüketimi 29 litreden 70 litreye yükseldi,
10 y›l içerisinde boy ortalamas›nda 3
cm'ye yak›n art›fl kaydedildi. Ayr›ca ço-
cuklar›n okula devam oranlar› ve zihin-
sel aktivitelerinde olumlu yönde belirgin
de¤ifliklikler gözlendi. 

2007 y›l› itibariyle ‹ran'da Okul Sü-
tü Program› kapsam›nda 12 milyonun
üzerinde çocu¤a ulafl›ld›. Rakamlar ül-
kede 2001-2002 e¤itim ö¤retim y›l›nda
1,2 milyon ö¤renci ile bafllayan progra-
m›n 2007 y›l›na kadar yaklafl›k yüzde
400'lük bir büyüme gösterdi¤ini ortaya
koyuyor. Ulusal Okul Sütü Program›,
geçen 6 y›lda ‹ran süt sektörünün geli-
flimine 187,5 milyon litrelik bir art›fl

katk›s› sa¤lad›. Program ile uzun vade-
de, yerel süt sektörünün gelifltirilmesi ve
sürdürülebilir bir süt endüstrisi olufltu-
rulmas› amaçlan›yor.

“Avrupa Birli¤i
ülkelerinde 30 y›l› aflk›n
süredir uygulan›yor”

Romanya'da Okul Sütü Program›
2002 y›l›nda Romanya Hükümeti'nin gi-
riflimiyle bafllat›ld›. Program kapsam›n-
da 1 milyon ö¤renciye 200 ml süt ve
yan›nda bisküvi da¤›t›ld›. 2004 - 2005
e¤itim ö¤retim y›l› itibariyle, programa
anas›n›flar›n›n da dahil edilmesiyle ula-
fl›lan ö¤renci say›s› 1,5 milyona yüksel-
di. 

Okul Sütü Program›, Avrupa Birli¤i
ülkelerinde de, çocuk gelifliminde en
önem verilen konular aras›nda yer al›-
yor. Program AB ülkelerinde 30 y›l› afl-
k›n süredir çeflitli flekillerde uygulan›-
yor. Birlik ülkeleri çocuklar›n hem bes-
lenmesine hem e¤itimine katk›da bulun-
mas›, obeziteye karfl› mücadelede etkili
olmas›, çocuklar›n geliflimi ve sa¤l›¤›
için gerekli unsurlar› sa¤lamas›ndan ha-
reketle program›n gelifltirilmesine özel
bir önem veriyor. Sadece 2006 - 2007
e¤itim ö¤retim döneminde AB'ye üye 22
ülkedeki okullarda 305 bin ton süt da-
¤›t›m› gerçeklefltirildi. AB'nin geç-
ti¤imiz e¤itim ö¤retim y›l›nda prog-
rama ay›rd›¤› bütçe ise 50 milyon
euroyu buldu.

>>>
Tüm dünyada oldu¤u gibi

Türkiye’de de Okul Sütü Günü
çesitli etkinliklerle kutland›. Bu
kapsamda okullarda çocuklara

bedava süt da¤›t›ld›.
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Karadeniz Bölgesi,
eko turizm aç›s›ndan
genifl potansiyele sahip,
dünyada efli olmayan ve
keflfedilmeyi bekleyen
bir köfle.

Eko turizmin yeni rotas›
Karadeniz Bölgesi 
Yüksek e¤itimli, ortan›n üze-

rinde geliri olan, do¤a, kül-
tür ve gastronomiye ilgi du-

yan bir kitlenin tercihleriyle geliflen eko
turizm, ülkemiz turizmi için yeni bir
umut kayna¤› oldu. 44 milyon Amerika-
l›n›n eko turizm faaliyetine kat›ld›¤›,
Yunanistan'a gelen 800 bin ‹ngiliz tu-
ristin eko turist oldu¤u, Fransa'da y›lda
17 milyon kiflinin sa¤l›kl› yürüyüfl
amaçl› seyahat etti¤i belirlenmifl, ayr›ca
Avrupa ülkelerinin pek ço¤unun ülke tu-
rizmi için ay›rd›klar› pay›n önemli bir

k›sm›n›n bu amaca yönelik harcand›¤›
araflt›rmalarda ortaya ç›km›flt›r. 

Türkiye ise keflfedilmemifl do¤al gü-
zellikleriyle henüz bu alanda sesini dün-
yaya yeterince duyuramam›fl ve bu ko-
nuda var olan potansiyelini turizmin
hizmetine sunamam›flt›r. Bütün bu
olumsuzluklara ra¤men dünyada ve
Türkiye’de geliflen do¤a bilinci, g›da tü-
ketiminde organik ve katk›s›z ürünlerin
tercihi, e¤itim ve sosyo ekonomik aç›-
dan üst düzeydeki kitlenin turizmin bu
alan›na duydu¤u ilgiyi giderek artt›r-

maktad›r. Eko turistler, görülmemifl ba-
kir güzelliklerin yan›s›ra, yurdumuzda
uygulanmakta olan hayvanc›l›k ve özel-
likle organik tar›ma yo¤un ilgi göster-
mektedir. 

Eflsiz tarihi ve do¤al güzellikleriyle
y›llard›r turizmin önemli u¤rak yerlerin-
den biri olan Karadeniz, yeni trend eko
turizm ve organik tar›mda önemli bir
destinasyon olmak için bütün imkanlar›-
n› seferber etmeli ve sakl› güzelliklerine
dikkat çekerek geliflen turizm pastas›n-
dan pay›n› almal›d›r. 
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“Dünyada yükselen
trend eko turizmin Kara-
deniz Bölgesi’ndeki alt
yap›s›n› organik tar›m
oluflturacak”

Do¤al dengeyi bozmadan sa¤l›kl›
ürünler üretmeyi amaçlayan organik
tar›m yurdumuzda uygulanmakta, yerli
ve yabanc› sertifika veren kurumlar
arac›l›¤›yla denetim yap›lararak ABD
ve Avrupa Birli¤i’ne yap›lan ihracatta
önemli bir kalem oluflturmaktad›r. Or-
ganik tar›m e¤itimi, Gümüflhane Kel-
kit'te Organik Tar›m Meslek Yüksek
Okulu’nda, bitkisel ve hayvansal üretim
dallar›nda verilmektedir.

Karadeniz bölgesinde çay, f›nd›k,
tütüne alternatif eko turizmle birlikte
bafllayan do¤al ürün yetifltiricili¤inin
yeni gözdeleri:

Bö¤ürtlen: Vitaminlerce
zengin olan bö¤ürtlen Türki-
ye'nin tüm bölgelerinde bu-
lunmaktad›r. Dikenli ve dik

büyüyenler ve melez bö¤ürtlenler fleklin-
de s›n›fland›r›lmaktad›r. Bö¤ürtlen ta-
ze, konserve, dondurulmufl meyve, reçel,
marmelat, fermentli ürünler, pasta,
dondurma örtüsü, sos pankek, puding
ve yo¤urtla birlikte de¤erlendirilmek-
tedir. %85 su, %10 karbonhidrat ve
yüksek oranda B vitamini ile kalsiyum
içermekte, pasta ve tatl› yap›m›nda kul-
lan›lmaktad›r.

Frenk ve Bektafli
Üzümü: Üzümsü meyve
veren k›rm›z› ve beyaz renkli
meyveleri vard›r. Günümüzde

kültürü yap›lan üzümler Avrupa'da özel-
likle de ‹ngiltere'de son derece popüler-
dir. A, B ve C vitaminlerince zengindir-
ler. Marmelat, tatl›, reçel, pasta, kom-
posto ve meyve suyu yap›m›nda, yaprak
ve tomurcuklar› ise bitkisel t›pta kulla-
n›lmaktad›r. Meyve flarab› ve meyve
suyu yap›m›nda da tercih edilmekte-
dir.

Ahududu: Üzümsü meyve-
ler gurubunda yer alan ahu-
dudunun günümüzde pek çok
kültür çeflitleri gelifltirilmifl

olup kaliteli kültür yetifltiricili¤i yap›l-
maktad›r. Organik asitler (sitrik asit,
malik asit ve tartarik asit), vitaminler

(C, A, B2) ve mineraller (fosfor, postas,
kalsiyum ve demir) aç›s›ndan son
derece zengindir. Meyve suyu, reçel,
marmelat, komposto, jöle, fleker, pasta,
dondurma, meyve flarab›, likör, meyve
esans› üretiminde kullan›lmakta olup
ihraç potansiyeli yüksek bir üründür. 

Mavi Yemifl ya da
Yaban Mersini
(Likaba): Karadeniz böl-
gesinde Trabzon, Artvin ve

Giresun illerinde kültür üretimine bafl-
lanan mavi yemifl, mavi alt›n olarak da
isimlendirilir. Reçel ve pekmez yap›la-
rak tüketildi¤i gibi sa¤l›k sektöründe ve
kozmetik alan›nda mavi yemiflin meyve-
si, çiçekleri, yaprak ve köklerinden ya-
rarlan›l›r. Karbonhidrat, protein, ya¤ ve
C vitamin içermektedir. Mavi yemiflin
yaprak ve kuru meyvelerinden yap›lan
çay ishal giderici özellik tafl›maktad›r.
Kad›n hastal›klar›nda, idrar yolu enfek-
siyonlar›nda antibiyotik etkisi gösterir,
kansere karfl› vücudu korur. Taze olarak
tüketildi¤inde kan› temizler, kan flekeri-
ni düflürür, ba¤›rsak metabolizmas›n›
düzenler, kolesterolü düflürür, kalp krizi
riski ve HIV virüsünün tekrarlanmas›n›
azalt›r. Sakinlefltirici özelli¤i de vard›r.

Turna Yemifli: Sa¤l›k ve
güzellik iksiri olarak bilinen
turna yemifli, iki binli y›llar-
da Nuho¤lu Vakf› taraf›n-

dan ülkemize getirilerek Rize, Trabzon
ile Samsun’nun Çarflamba ve Bafra
ovalar›nda yetifltirilmeye bafllanm›flt›r.
Genelde meyve suyu ve sos yap›m›nda
kullan›l›r. Taze  olarak ya da toz ha-
linde, kurutularak, dilimlenmifl veya
marmelat fleklinde tüketilir. fiarab› da

makbul olan turna yemifli, ilaç ve koz-
metik sanayisinde kullan›lmaktad›r.
Vitamin de¤eri yüksek olan turna ye-
mifli, kan flekerini düflürmekte, idrar,
a¤›z ve difl sa¤l›¤› için kullan›lmakta-
d›r. Kanser türlerine, yafllanmaya,
a¤›z ve difl hastal›klar›na, kalp hasta-
l›klar›na ve ülsere, gut, ifltah kayb›, is-
hal, böbrek ve pelvik hastal›klar›na iyi
gelmektedir.

Karayemifl: Ülkemizde
Karadeniz Bölgesi’nin en
önemli meyvesidir. Nemli ve
›l›man bir iklim, düzenli ya-

¤›fl ve güneflli bir ortamda yetiflir. Mey-
vesi taze olarak tüketilir. Karayemifl
kurusu, karayemifl reçeli, karayemifl
turflusu da ifllenmifl ürünlerdir. Alz-
heimer, diyabet, doku ve cilt hastal›kla-
r›, kanser, damar hastal›klar› ve roma-
tizma hastal›klar›na iyi gelmektedir.
Karayemiflin taze yapraklar›ndan yap›-
lan su buhar›, öksürü¤e, kar›n a¤r›lar›-
na, mide bulant›s›na iyi gelmektedir.

Ülkemiz ve özellikle Karadeniz böl-
gemiz, eko turizm ve eko tar›m üretimi
bak›m›ndan dünyada efli olmayan bir
bölgemizdir. Sahip oldu¤umuz bu zen-
ginli¤imizi iyi de¤erlendirerek en iyi fle-
kilde üreterek, tan›t›m›n› ve pazarlama-
s›n› yapmak suretiyle insan›m›za ve ül-
kemize hizmet etmifl oluruz. 

Karadeniz Vakf› 
Yürütme Kurulu Üyesi

Hamit Tahan
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Nokta Yay›nc›l›k taraf›ndan 15 Ekim'de Bursa'da
“Perakendede Cesaret ve Yenilik” bafll›¤›yla düzenle-
nen konferansta uzmanlar sektörü de¤erlendirdi. 

“Her fleye
ra¤men bakkal
perakendede
hala güçlü”

Nielsen Araflt›rma fiirketi’nin Uluslararas› Zincir Ma¤azalar Müdürü Mustafa Akp›nar,
Perakendecilik Konferans›’nda sektördeki geliflmeleri de¤erlendirdi.

Türkiye Perakendeciler Fede-
rasyonu’nun deste¤iyle ger-
çetlefltirilen konferansta, glo-

bal kriz ve Türk perakende sektörü de-
¤erlendirildi. Alan›nda baflar›l› uygula-
malara imza atan profesyonellerin öne-
riler de verdi¤i konferans, perakende
sektörü temsilcilerini bir araya getirdi.

Aç›l›fl konuflmas›n› yapan Bursa Bü-
yükflehir Belediye Baflkan Vekili Recai
Ekmekçi, dünyan›n ekonomik krizle bo-
¤ufltu¤u bu günlerde bu toplant›r›n
büyük bir önem tafl›d›¤›n› söyledi.

“2001’deki kriz Türkiye’yi
güçlendirdi”

Daha sonra söz alan Türkiye Pera-
kendeciler Federasyonu Baflkan› fieref
Songör, iflbirli¤i potansiyelini artt›rmak
konusunda görüfllerini dile getirdi. Son-
gör, “Yaflanan global kriz, 1994 ve
2001 krizlerinden çok farkl›. Art›k biz-
ler ola¤anüstü becerilere sahibiz. Bugü-
ne kadar krizleri kendimiz oluflturuyor-
duk. fiimdiki kriz çok farkl›. Türkiye'de
kriz, dünya ve Avrupa Birli¤i (AB) ül-
kelerindeki gibi olmaz. 2001 krizinde
finansal sektörü disipline ettik. Bu kri-
zin as›l korktu¤umuz boyutu reel sektö-
re olacak etkisi. ‹flsizlik, ihracatta geri-
leme ve resesyon olursa durum kötü
olur. Özellikle yöneticilerimiz, idarecile-
rimiz, kriz oluflturacak söylemlerden
kaç›nmal›, Türkiye'nin menfaati için
bir araya gelmelidirler. Perakende sek-
törünün geliflmesine önemli katk›lar
sa¤lamal›y›z. Çok büyük sermaye grup-
lar›n›n ve büyük bankalar›n bile ortak-
l›klara ihtiyac› duydu¤unu görüyorum”
dedi.

“Deli cesaretinin
ticarette yeri yok”

Türk insan›n›n cesareti yenilik ge-
rektiriyor mu? Bu sorunun cevab›n›
konferansta Özdilek Yönetim Kurulu
Baflkan› Hüseyin Özdilek yan›tlad›. Ayn›
zamanda, perakende sektöründe büyü-
menin yollar›n› da anlatan Özdilek,
“Günümüzde bilgi ve cesaret çok önem-
li. Ama deli cesaretinin ticarette yeri
yok. Ticaretin kurallar›n› bilmek zorun-

das›n›z. Perakendecilik; arz ve talebin
birleflti¤i noktad›r” fleklinde konufltu.

Aile flirketlerinde profesyonel yaflam
hakk›nda konuflan Kiler Genel Müdürü
Nihat Özdemir, “Aile flirketlerinin yüz-
de 40'› ilk 5 y›lda kapan›yor. Di¤erleri
ise ya ikinci kuflakta kapan›yor ya da el
de¤ifltiriyor” diye konufltu.

“G›dada üretim azalacak,
taleple birlikte fiyatlar da
artacak”

Konferans›n önemli konuklar›ndan
biri olan araflt›rma kuruluflu Nielsen'in
Türkiye Uluslararas› Zincir Ma¤azalar
Müdürü Mustafa Akp›nar, global kriz
Türkiye ve Marmara Bölgesi'nde pera-
kende ticaretin de¤erlendirilmesi konu-
sunda bilgi verdi. Türkiye'de faaliyet

Perakendeciler Federasyonu
Baflkan› fieref Songör
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gösteren global flirketlerin ve kredi ku-
rulufllar›n›n bu krizden öncelikli etkile-
nece¤ini belirten Akp›nar, g›dada üreti-
min azalmas› ve talebin artmas›yla ya-
flanacak olumsuz geliflmelere dikkat çe-
kerek, bu geliflmelerin tüketici davra-
n›fllar›nda de¤iflikli¤e neden olaca¤›n›
kaydetti. Akp›nar konuflmas›n› flöyle
sürdürdü:

“‹nsanlar›n d›flar›da yemek yeme
al›flkanl›¤› azalacak ve ekonomik ürün-
leri tercih edecek. Ma¤aza sadakati
azalacak. ‹nsanlar 2007'de yapt›¤›m›z
araflt›rmaya göre bir ay içinde 3 farkl›
ma¤azaya gidiyorken, flimdilerde bu ra-
kam 5'e ç›kt›. Tüketici art›k sizin sad›k
müflteriniz de¤il. Baflka yerlerde de al-
ternatif ar›yorlar. Yak›t tasarrufu için
en yak›n›ndan al›flverifl etmeyi tercih
ediyorlar.”

Global krizin Türkiye’yi de olumsuz
etkileyece¤ini belirten Mustafa Akp›nar
perakende sektöründeki geliflmeleri ise
flöyle de¤erlendirdi:  

“Organize
perakende ticaret
büyüyor ama gele-
neksel kanallar hâla
güçlü. Bakkal say›s›
son 10 y›lda 42 bin
azalmas›na ra¤men
pazardaki paylar›
yüksek”

“Perakende sektöründe son on y›lda
market yat›r›mlar› artarak 8 bin 500'ü
buldu. Ve bu yat›r›mlar Marmara Böl-
gesi'nde yo¤unlafl›yor. Organize pera-
kende ticaret büyüyor ama geleneksel
kanallar hala güçlü. Bakkal say›s› son
10 y›lda 42 bin azalmas›na ra¤men pa-
zardaki paylar› hala güçlü. Perakende
sektörünün nerelerde yo¤unlaflt›¤›na ba-
karsak, sigara sat›fl› dahil ticarette bak-
kallar›n paylar›n›n yüzde 42 oldu¤unu
görüyoruz. Tüketiciler
de art›k fiyattan ziya-
de kolay al›flverifl ya-
pabilecekleri ve ken-
dilerine yak›n yerleri
tercih ediyor. 

2007 ve 2008'in
ilk 8 aylar›n› karfl›lafl-
t›rd›¤›m›zda sektörü-
nün cirosunun 26 mil-
yar YTL'den 30 mil-
yar YTL'ye ç›kt›¤›n›
görüyoruz. Paketli
ürünlerin bu cirodan
ald›¤› pay en yüksek.
Marmara Bölgesi bü-
tün kategorilerdeki
art›flta en önde görü-
lüyor. ‹stanbul'un Tür-
kiye perakende ticare-
tindeki pay› ise yüzde 26.”

Konferansta daha sonra konuflan
AS Merkez Genel Müdürü Fahir Çam
sektörde yenilikçili¤i, Do¤rudan Pazar-
lama ‹letiflimcileri Derne¤i (DP‹D) Üye-
si Ercan Balkan ise perakende de pro-
mosyonlar›n planlanmas› ve uygulanma-
s›n› gündeme tafl›d›.

‹negöllü bakkallar›n
baflar› öyküsü

‹negöl'de bakkallar› birlefltirerek
önemli bir baflar›ya imza atan, cesaret
ve yenilikçili¤in örneklerinden Bakkal-
lar Kooperatifi Baflkan› Hakan ‹nkaya,
“Esnaf ad›na neler yapabiliriz diye dü-
flündük. Bakkal esnaf› olarak hali ha-
z›rda en alt noktada olmam›za ra¤men
en yayg›n da bizdik. 16 ortakla yola

ç›kt›k ve güven sa¤la-
d›k. Önce ortak al›m
yapt›k sonra 40 arka-
dafl, ortak al›m için
birlefltik. Bugün itiba-
r›yle 301. cari kart›
açt›k. Bu bizim için
baflar›d›r” dedi. 

Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›'n›n da bu
proje ile ilgilendi¤ini
ve inovasyon olarak
de¤erlendirdi¤ini be-
lirten ‹nkaya, “Her
bakkala ortak afifl
yapt›k bu sayede ve-
rimlilik artt›. Tüzük
de¤ifltirip her esnafa
kap›y› açt›k” diye
konufltu.

Hadim Marketler
Zinciri Yönetim ve

Pazarlama Dan›flman› Necmettin Ku-
ru’nun müflteri odakl› büyümenin ve ye-
nilenmenin iflletmeye olan katk›lar› ile
Fayda A.fi Genel Müdür Ahmet Yon-
tar'›n perakende örgüt flirketlerinin ge-
lece¤ine dönük konuflmas›n›n ard›ndan
konferans sona erdi.

‹negöl Bakkallar Odas› Baflkan›
Hakan ‹nkaya



Dove 1/4 nemlendirici kremi
salatal›k ve yeflil çay›n ferahlat›c›
kokusuyla birlefltirdi. Yeni Dove
Ferah Dokunufl Dufl Jeli, cildinize
bak›m yapar, temiz, ferah ve nem-
lenmifl bir his verir.

Papa¤an Kuruyemifl'in üretime
bafllad›¤› yeni Frutty Mix paketinde kuru
incir, kuru kay›s›, kuru üzüm, f›nd›k, yer
f›st›¤›, çi¤ kaju ve badem bulunuyor.
Zengin kuruyemifl kar›fl›m›, formunu koru-
mak isteyenlerin özen gösterdi¤i ara
ö¤ünler için birebir. 

Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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Dove’dan
rahatlatan

dufl jeli

Penguen G›da, Türkiye'de ilk ve tek olan yepyeni ürü-
nü ile tüketicilerinin hayat›n› kolaylaflt›rmaya devam
ederken, konserve ›spana¤› yemeye haz›r olarak üretti. 

En taze ve kaliteli ›spanaklar›n toplanmas›, özenle
ay›klanmas›, tertemiz y›kanmas›, so¤anla ve zeytinya¤›y-
la piflirilmesi ile üretilen Penguen Ispanak konservesi, ye-
me¤e haz›r halde sa¤l›kl› 520 graml›k cam kavanozlarda
piyasaya sunuluyor. Sofralar›m›z›n vazgeçilmezi olan ›s-
panak, bundan böyle konserve olarak her mevsim elinizin
alt›nda olacak.

Fileye tak›lanlar

Zengin Kar›fl›m Frutty Mix

"Kalbim Benecol", tüketicilerin günlük beslenmesinin
bir parças› haline getirilmesi ve sa¤l›kl› bir topluma kat-
k›da bulunulmas› hedefiyle oluflturulan Ülker'e ait yeni
bir ürün. Kolesterol düflürücü özelli¤i ile kalp sa¤l›¤›na
katk› yapmay› amaçlayan Kalbim Benecol raflardaki ye-
rini ald›. 

Ülker ‹çecek Grubu, Türkiye'de üretilen ilk gerçek meyve
aromal› malt içece¤i Maltana'y› tüketicilerin be¤enisine sun-

du. Vitamin ve mineraller içeren malt özü ile üretilen Maltana
sa¤l›kl› serinlik isteyenler için lezzetli bir alternatif olacak.

Maltana, ilk etapta 3 farkl› ve yepyeni lezzette piyasaya
sunuluyor; ananas, armut ve fleftali…

Ülker kalitesi ile üretilen Maltana, 330 ml. kutu ve 330
ml. cam flifle ambalajlarda sat›fla sunuldu.

Ülker Maltana ile serinleyin!

Huzurlar›n›zda yeni 
Kalbim BENECOL Ailesi

Penguen'den kavrulmufl
zeytinya¤l› ›spanak konservesi 



A¤›zda da¤›lan bisküvisi ile eflsiz
bir lezzete sahip olan Canpare, lezzet
düflkünlerine yepyeni bir alternatif daha
sunuyor, Canpare Kahveli!

Enfes bisküvisi ve kahveli kremas›yla tad›na doyamayaca¤›n›z bir lezzet…

Fileye tak›lanlar...‘Bakkal›m’ hep var olacak
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Sprite 3G ile flarj et kendini

Canpare Ailesine Yepyeni
bir üye daha kat›ld›

Molped
Daily
Care 

Koflmak, e¤lenmek,
dans etmek, her an›n
tad›n› ç›karmak için kendi-
nizi flarj edin. Guarana,
ginseng ve glikozdan gelen
Sprite 3g enerji içece¤inin
kayna¤›, güce ihtiyaç
duydu¤unuz anlarda en
büyük yard›mc›n›z olacak.  

Bingo Dynamic bulafl›k deterjan›
ailesine yeni bir ürün kat›ld›. Yeni
Bingo Dynamic Sensitive Nilüfer S›v›
Bulafl›k Deterjan›, cildi yumuflatan
özel formülü ile nilüfer çiçe¤inin ra-
hatlat›c› kokusunu bir araya getirerek
bulafl›k y›kamay› keyfe dönüfltürüyor.

Dermatolojik olarak test edilen
Bingo Dynamic Sensitive Nilüfer, cil-
dinize maksimum koruma sa¤larken,
ayn› zamanda bulafl›klar›n›zda da ›fl›l
›fl›l bir temizlik sa¤l›yor.

Gelifltirilmifl yeni formülü ile elde
y›kamada bulafl›klar›n›za mükemmel
temizli¤i getiren Bingo Dynamic Sen-
sitive Nilüfer, 750 ml'lik ambalaj›nda
tüketici ile bulufluyor.

Molped'in yeni ürünü Molped Tekli Paketli
Günlük Bak›m Pedi, sa¤l›k ve hijyeni gün boyu
yaflamak isteyen bayanlara benzersiz bir çözüm
sunuyor. Çift etkili yumuflak dokusu, cilde ve
vücut yap›s›na uyumlu rahats›z etmeyen yap›s›,
özel hava geçirgen yüzeyleri ve koku ve nemi
kontrol eden iç tabakas› ile Molped Daily Care
Günlük Bak›m Pedleri art›k her biri kendi özel
pofletinde.

Normal paket, normal ekonomik paket, lar-

ge paket ve large ekonomik paket çeflitleriyle sa-
t›fla sunulan Molped Günlük Bak›m Pedi, iddial›
bir ürün olarak sektöre yeni bir soluk getiriyor.

Bingo Dynamic Sensitive Nilüfer 

Saçlardaki
kal›c› 

güzellik:
Fonex Hair

Mousse
Zor flekle giren ve çabuk bozu-

lan saçlar için Fonex Kozmetik'in
gelifltirdi¤i saç köpükleri ile k›sa
zamanda etkili sonuçlar almak
mümkün.  Fonex Ultra Strong saç
köpü¤ü saçlara yaz›n kaybetti¤i
parlakl›¤› ve esnekli¤i geri kazan-
d›r›rken içerdi¤i kopolimer saye-
sinde kurutma ifllemi s›ras›nda
bariyer görevi yaparak saçlar›n
›s›dan zarar görmesini de engelli-
yor.

Her saç tipi için kullan›labilen
Ultra strong saçlar›n dolgun es-
nek ve parlak görünmesini sa¤l›-
yor. 
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‹pek fiampuan› L'Oréal'a sat›p as›l mesle¤i inflaatç›l›¤a dönen Necati Akyaz›c›:

İnflaat iflleriyle u¤raflan Karade-
nizli bir ailenin çocu¤u olarak
yetiflen Akyaz›c›, kozmetik sek-

törüne girifl nedenini, “1977 y›l›nda se-
verek ve isteyerek okudu¤um Y›ld›z

Teknik Üniversitesi'nin ‹nflaat Mühen-
disli¤i bölümünden mezun oldum. An-
cak bu y›llarda inflaat sektörü çöküfl dö-
nemini yafl›yordu. Bankerlerin de bir bir
batt›¤› dönemle ayn› zamana rastl›yor-

Büyük ve zincir marketler
disiplin alt›na al›nmal›
Deneyimli ifl adam› Necati Akyaz›c›’ya, bas›nda ç›kan '‹pek markas›n› devretme karar›na büyük ve
zincir marketlerin, üreticiden ard› arkas› kesilmeyen isteklerinin neden oldu¤u' yönündeki aç›klamala-
r›n› sorduk. Akyaz›c›, iflini yapmak yerine üreticinin s›rt›ndan para kazanma yolunu tercih eden mar-
ketlerin, üreticiyi zor durumda b›rakt›¤›n› belirterek bu konuda disiplin getirilmesinin flart oldu¤unu
söyledi.



>>>
22 Haziran tarihli Sabah Gazetesi’ne aç›kla-
malarda bulunan Necati Akyaz›c›, “Raf, gondol,
ayakbast› bedellerini bilirdik ama daha çok bedel
varm›fl. ‘Yeni ma¤aza açt›m’ paras›, ‘Rakip 
mal› raftan indirdim bedel ver’ paras› gibi” 
diyerek marketlerin bitmek bilmeyen istek-
lerinden yak›n›yor.
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du. 1980'lerin bafl›nda yat›r›m yapacak ifl ararken, kozme-
tikte üreticilik öneren arkadafl›m›n tavsiyesi ile 1981'de bu
ifle girifltik. K›z›m Canan yeni do¤du¤u için de firman›n is-
mini Canan Kozmetik olarak koyduk” diye anlat›yor. Yerli
kozmetik sanayiinin çok ilkel koflullarda oldu¤u ve merdi-
ven alt› üretiminin yayg›n oldu¤u bu döneme dikkat çeken
Akyaz›c›, “10-15 y›l sonra yüzde 20'lik pazar pazar pay› ile
‹pek markas›n› birinci s›raya yükselttik. Ürünlerimiz ekono-
mik olmas›na ra¤men tüketicinin bizden kalite beklentisi
yüksekti. Büyük düflünüp, büyük yat›r›m yapt›k. ‹stanbul
K›raç'ta 20 bin metrekare kapal› alana sahip bir fabrika
kurduk. Kaliteyi artt›rarak, kurumsallaflmaya önem verdik.
‹ran, Irak, Lübnan, Suriye, K›br›s gibi baflta komflular ol-
mak üzere birçok ülkeye ihracat yapt›k. L'Oréal'a devretti¤i-
mizde ihracat›m›z 15 milyon Dolar'a ulaflm›flt›” diyor.

“90’l› y›llarda bafllayan bü-
yük ve zincir market süreci kont-
rol alt›na al›nmal›. Bu alandaki di-
siplinsizlik küçük ve orta büyük-
lükteki esnaf› ciddi bir s›k›nt›ya
soktu”

Peki Necati Akyaz›c›, k›sa zamanda bu kadar baflar› ya-
kalayan ve Türkiye'de kozmetik sanayiinin gururu haline ge-
len ‹pek markas›n› neden satt›? Kendisine daha önce bas›na
yans›yan; 'Zincir marketlerden çekti¤imi kimseden çekme-
dim. ‹stemedikleri bir tek fabrikan›n anahtar› kald›. Bir sü-
rü bitmek bilmeyen istekleri var. Raf, gondol, ayakbast› be-
delleri ve daha birçok bedel' fleklindeki aç›klamalar›n› sor-
duk. Akyaz›c›, “90'l› y›llarda bafllayan büyük ve zincir mar-
ket süreci kontrol alt›na al›nmal›. Disiplinsizlik küçük ve or-
ta büyüklükteki esnaf› ciddi s›k›nt›ya soktu. Daha önce ön-
görülüp tedbir al›nmas› gerekirken al›nmad›. Ve hala da
al›nm›fl de¤il. Büyük marketler, hala iflini yaparak kazan-
mak yerine üreticinin s›rt›ndan kazanma yolunu tercih edi-
yor. Üreticiyi göz ard› edip sözleflmeleri tek tarafl› yap›yor-
lar. Marketin elinde üreticiyi raftan ç›karma silah› var. Oy-
sa birçok üretici marketlerin bu uygulamas› sonucu zor du-
rumda. Öte yandan, baflar›n›n sürdürülebilirli¤i ve kiflisel
bak›m sektöründe globalleflmifl markalar karfl›s›nda yafla-
mak zordu” diyerek daha önceki aç›klamas›na eklemede
bulunuyor. 

“Paris’te taksici flehir
d›fl›ndaki marketin yerini bile
bilmiyordu”

Yurt d›fl›ndaki örneklere dikkat çeken Akyaz›c›, “Bir se-
yahat için gitti¤im Paris'te dört y›ld›zl› bir otelde kal›yor-
dum. Bir ara Carrefour'a gitmek için taksiye bindi¤imde
taksicinin, flehir d›fl›nda kald›¤› için marketin yerini bile bil-
medi¤ini ö¤rendim” diyor ve konuyla ilgili ülkemizde de bu
tür düzenlemelere gidilmesinin önemine de¤iniyor.
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Büyük ve zincir marketler karfl›s›n-
da ciddi s›k›nt›lar içinde bulunan bakkal
esnaf›n›n sorunlar›n›n çözülmesi için ön-
görü yap›larak, durumun de¤erlendiril-
mesini ve önlemler al›nmas› gerekti¤ini
vurgulayan deneyimli ifl adam›, özeleflti-
ri yap›lmas›n›n da flart oldu¤unu söylü-
yor. Akyaz›c›, “Bakkallar gelecekte de
var olacak. Türkiye'de kentleflmenin da-
¤›n›k olmas› bakkal›n varl›¤›n› zorunlu
k›l›yor. Ama iflini iyi yapanlar, farkl›
fleyler yapanlar kalacak. Ben sadece
peynir almak için 20 y›l önce oturdu-
¤um Mecidiyeköy'deki bakkal›ma gitti-
¤imi bilirim. Bakkall›k hiçbir fley yapa-
mayan insan›n yapaca¤› ifl de¤il. Emek-
lilik ikramiyesini alan, Almanya'dan dö-
nen bakkal aç›yor. Oysa ciddi bir ifllet-
me yönetimi bilgisi gerekiyor. Büyük bir
iflletme yönetmekle bakkal yönetmek
aras›nda hiçbir fark yok. Bakkall›k, ti-
caretin, al›flveriflin ve insan iliflkilerinin
temelidir” diye ekliyor.

“Baz› fleyler
öngörülüp önceden
önlem al›nmal›. ‹flini
flansa b›rakanlar›n
flans› yok”

Türk insan›nda ticari körlük oldu¤u-
nu belirten Necati Akyaz›c›, “Maalesef
insan›m›z zarar etmeye bafllay›nca ted-
bir almaz. ‹cra kap›ya dayan›ncaya ka-
dar bekler. Oysa bakkallar önceden ön-
lem almal›, kendilerini yenilemeli, gelifl-
tirmeli ve mal sat›n al›m›n› do¤ru yap-
mal›. Ayr›ca bakkal, zaman zaman ser-
mayesini yanl›fl kullanarak borca da yö-
neliyor. Ev, otomobil al›yor, paras›n›
dükkandan çekiyor. Bu nedenle nakite
fl›k›flt›¤› için de vadeli ve pahal› mal
alarak rekabet gücünü yitiriyor, kâr
marj›n› düflürüyor” diyerek ticaret ya-
parken yap›lan en büyük yanl›fll›klar›n
alt›n› çiziyor.

Konut sektöründe orta¤› Hasan Bulut’la kurduklar› Canan Yap› ile
yola devam eden Necati Akyaz›c›, Canan Residence projesi ile sa-
nayicilikten ald›klar› disiplini yap› sektörüne tafl›d›klar›n› söyledi. 

Büyük ve zincir marketler üreticinin
s›rt›ndan para kazanmaya çal›fl›yor

“Bakkallar gelecekte de var olacak ama
iflini iyi yapanlar, farkl› fleyler yapanlar kazana-
cak. Bakkall›k hiçbir fley yapamayanlar›n yapa-
ca¤› bir ifl de¤il. Büyük bir iflletme yönetmekle
bakkal yönetmek aras›nda bir fark yok”





Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k
Hizmetleri Genel Müdürü Se-
raceddin Çom yapt›¤› aç›kla-

mada, havalar›n serinlemesiyle birlikte
sa¤l›kl› ve dengeli beslenme konusunda
al›nacak önlemlere iliflkin uyar›larda
bulundu. Çom, hava s›cakl›¤›n›n de¤ifl-
mesinin özellikle grip ve so¤uk alg›nl›¤›
gibi enfeksiyon hastal›klar›n›n görülme
s›kl›¤›nda art›fla neden oldu¤unu belir-
terek "Grip ve so¤uk alg›nl›¤›ndan ko-
runmak için ba¤›fl›kl›k sistemini güçlen-
dirmek gerekir. K›fl mevsimini hissetme-
ye bafllad›¤›m›z flu günlerde yeterli ve
dengeli beslenmenin sa¤lanmas› sa¤l›¤›-
m›z›n korunmas› aç›s›ndan önem tafl›-
maktad›r" dedi. 

“Bol bol sebze
ve meyve tüketin" 

Yaflam›n her döneminde yeterli ve
dengeli beslenmenin sa¤l›¤›n korunmas›
için esas oldu¤una iflaret eden Çom, ya-
p›lmas› gerekenleri ise flöyle s›ralad›: 

�Bu nedenle, dört besin grubunda

bulunan çeflitli besinler en az 3 ana ve

3 ara ö¤ünde yeterli miktarlarda al›n-

mal›d›r. 

�‹mkanlar dahilinde her gün

mevsiminde bol meyve ve sebze tüketil-

mesi önerilmektedir. Savunma sistemini
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Sa¤l›k Bakanl›¤› uyard›:

K›fl aylar›nda
ya¤l› g›dalardan

uzak durun
Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k
Hizmetleri Genel Müdürü Se-
raceddin Çom, havalar›n so¤u-
mas› ile birlikte beslenme flek-
linde de¤ifliklikler oldu¤unu be-
lirterek, k›fl mevsiminde tüketi-
mi artan ya¤l› ve flekerli besin-
lere karfl› halk› uyard›. 



Burun ak›nt›s›na dikkat!Burun ak›nt›s›na dikkat!
Beyin travmas›, tümör, do¤ufltan kaynaklanan baz›

beyin-omurilik anomalileri nedeniyle, beyin-omuri-
lik s›v›s› burun ak›nt›s› olarak gelebiliyor. Bu ne-

denle uzmanlar, burun ak›nt›s›n›n basit bir fley olarak görül-
memesi gerekti¤ine söylüyor. 

Kulak Burun Bo¤az Uzman› Op. Dr. Adem Cenkçi, çocuk-
luk ça¤›nda çok s›k görülen flikayetler aras›nda yer
alan burun ak›nt›s›n›n sadece so¤uk alg›nl›¤›ndan
olmad›¤›n› söyledi. Cenkçi; "Kafa travmas›, tü-
mör, do¤ufltan kaynaklanan baz› beyin-omurilik
anomalileri nedeniyle, beyin omurilik s›v›s› bu-
rundan ak›nt› olarak ta  gelebilir.Yeni do¤an-
larda, burunda darl›k, t›kan›kl›k gibi do¤um-
sal burun anomalileri ve akut sinüzit ile
bronflit, k›zam›k, bo¤maca gibi hastal›klar›n
bafllang›ç dönemlerinde de su gibi burun
ak›nt›s› görülür. Bazen burun ak›nt›s› ve
burunda fliflme, nazal mukozan›n, so¤uk
hava, nem de¤ifliklikleri, sigara içilme-
si, baharatl› yiyeceklerin tüketilmesi,
stres gibi çeflitli uyar›lara verdi¤i tep-
kidir'' dedi. 

Alerjiye ba¤l› burun ak›nt›s› da
görülebilece¤ini belirten Op. Dr.
Adem Cenkçi, "Bunlar mevsimsel

ya da y›l boyu devam edebilir. Burun ak›nt›s› temiz ve su gibi-
dir. Ak›nt› ile beraber aks›r›k, göz rahats›zl›klar› tabloya efllik
eder'' diye konufltu. Buruna yabanc› cisim kaçmas› sonucu olu-
flan ak›nt›n›n ise tek tarafl›, kötü kokulu ve kanl› olabilece¤ini
vurgulayan Dr. Cenkçi, baz› ilaçlar›n da burun ak›nt›s›na
neden oldu¤unu söyledi. 

güçlendirici özelli¤i olan A ve C vitami-

ni gibi antioksidan vitaminlerden zen-

gin; havuç, brokoli, kabak, lahana, kar-

n›bahar, maydanoz gibi sebzelerin yan›

s›ra k›fl aylar›nda bolca bulunan porta-

kal, mandalina, elma, greyfurt gibi

meyvelerin tüketimi önemlidir. 

�Gerek C vitamini ihtiyac›n›n

karfl›lanmas›nda gerekse de s›v› al›m›na

katk› sa¤lamas› aç›s›ndan taze s›k›lm›fl

meyve sular›n›n tüketilmesi de önemli-

dir. Meyve sular›n›n tüketiminde önemli

olan s›k›ld›ktan hemen sonra tüketilme-

sidir. Çünkü meyve suyunun bekletilme-

si C vitamininin azalmas›na neden ol-

maktad›r.

�Ya¤ tüketimine özellikle dikkat

edilmeli, kat› margarin ve tereya¤›ndan

kaç›n›lmal›, yo¤un ya¤l› etlerden uzak

durulmal›d›r. 

�K›fl aylar›nda vücut a¤›rl›¤›

kontrolünün sa¤lamas›nda; basit kar-

bonhidrat olan saf fleker ve flekerli be-

sinler yerine kepekli ekmek, makarna,

bulgur gibi tam tah›l ürünlerinin tüke-

tilmesine özen gösterilmesi, enerjisi

yüksek hamur tatl›lar› yerine sütlü tatl›-

lar, meyve tatl›lar›n›n tercih edilmesi,

hareketsizlik nedeniyle artan sindirim

problemlerinin önlenmesinde posa içeri-

¤i yüksek kuru baklagillerin tüketilmesi

ve düzenli fiziksel aktivite yap›lmas›

önemlidir. 

�Vücut ›s›s›n› dengede tutabilmek

için bol s›v› al›m› gerekmektedir. Yeter-

li s›v› al›m› vücutta oluflan toksinlerin

at›lmas›, vücut fonksiyonlar›n›n düzenli

çal›flmas›nda, metabolizma dengesinin

sa¤lanmas›nda ve vücutta pek çok biyo-

kimyasal reaksiyonun gerçekleflmesinde

son derece önemli rol oynamaktad›r. 
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...Ve diyetisyenler inciri   
yeniden keflfetti

‹çerdi¤i yüksek oranlardaki
protein, vitamin ve minerallerle

hücrelerin yenilenmesini
sa¤layan incir, di¤er meyveler-

le karfl›laflt›r›ld›¤› zaman
kalsiyum, bak›r, magnezyum,

potasyum ve kükürt
bak›m›ndan ilk s›ralarda

yer al›yor.

Amerikan Diyetetik Derne-
¤i'nin Türkiye Temsilcisi,
Diyetisyen Selahattin Dön-

mez, tazesinin yaz aylar›nda, kurusunun
ise her zaman bulunabilece¤i incirin,
özellikle sindirim sistemi için çok fayda-
l› bir meyve oldu¤unu söyledi. 

‹ncirin, içerdi¤i yüksek oranlardaki
protein, vitamin ve minerallerle hücre-
lerin yenilenmesini sa¤layan bir besin
oldu¤unu belirten Dönmez, incirin lif
deposu oldu¤unu ve gut hastal›¤›n› iyi-
lefltirici bir enzim olan fisin içerdi¤i
söyleyerek, “Ayr›ca kemik sa¤l›¤›, kan
p›ht›laflmas› ve sa¤l›kl› sinir sistemi için
gerekli kalsiyumun en yo¤un bitkisel
kayna¤› oldu¤u bilinmektedir. An›nda
enerji sa¤lad›¤› ve kramplar› engelledi¤i
için sporcular için oldukça faydal› bir
besindir. Özellikle kuru incir, demir ve
potasyum aç›s›ndan besin de¤eri yüksek
bir meyvedir” diye konufltu.

“Sakinlefltirici
özelli¤i de bulunuyor”

‹ncirin, içerdi¤i baz› asidler dolay›-
s›yla do¤al bir sakinlefltirici özelli¤i ta-
fl›d›¤›n› da vurgulayan Dönmez, flunlar›
kaydetti:

“Besin de¤eri yüksek bir ürün olan
kuru incir, kolay sindirilebilen fruktoz
ve glikoz içerir. Protein miktar› birçok
kuru meyvenin iki kat›ndan daha fazla-
d›r. Di¤er meyvelerle karfl›laflt›r›ld›¤›
zaman kalsiyum, bak›r, magnezyum,
potasyum ve kükürt bak›m›ndan birinci
s›ray› ald›¤› görülmektedir. ‹ncir, içeri-
¤indeki pektin nedeniyle, ba¤›rsaklarda
toksik maddelerin at›lmas›, kandaki ko-
lesterol düzeyinin düflürülmesi gibi ya-
rarlar sa¤lamaktad›r.”
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Anadolu’dan dünyaya yay›lan
lezzet saltanat›: SARAY

1981’de Karaman’da kuruldu-
¤undan bu yana, k›sa zaman-
da büyük ad›mlar atm›fl, 400
ürün çeflidi, 2 bin çal›flan› ile

hayat›m›za yeni tatlar katm›fl,
Türkiye’nin markas› olmakla
yetinmeyip yapt›¤› yeni yat›-

r›mlar ve Ar-Ge çal›flmalar›yla
bir dünya markas› olmufl,

uluslararas› pazarlarda dünya
devlerine kafa tutmufl Saray,

en son 20 milyon Euro’luk
yat›r›m›yla daha yukar›lar›

hedefledi¤ini gösteriyor.

Yapt›¤› dev yat›r›m karar›n›n
ard›ndan görüfltü¤ümüz
Saray Bisküvi’nin Genel

Müdürü Adnan Akgül ile, firman›n he-
defleri, Türkiye ve dünyadaki konumu-
nun yan›s›ra, sektörün sorunlar›n› da
konufltuk.

Saray Bisküvi hakk›nda bilgi verebilir
misiniz? Saray nas›l kuruldu?

1981 y›l›nda flekerleme üretimiyle
endüstriyle hayata ad›m atan Saray
Bisküvi ve G›da Sanayi A.fi. bugün
Karaman ve K›rklareli üretim tesisle-
rinde yaklafl›k 75.000 m2 kapal› alan-
da ve alan›nda uzman, yaklafl›k 2 bin
kiflilik bir ekiple günlük 400 ton kapasi-
teye ulaflan tesislerinde üretim yapmak-
tad›r. 

Türkiye'de sektöründeki önde gelen
kurulufllardan biri olan Saray Bisküvi,
tesislerinin büyüklü¤ü ve teknolojisi ile
dünya bisküvi ve çikolata üreticileri
aras›nda yer almaktad›r.

“400 çeflit ürüne
her y›l yeni 40 ürün
daha kat›l›yor”

Ürün yelpazeniz hakk›nda bilgi verir
misiniz?

400 çeflidi aflan bir ürün portföyüne
sahip bulunan Saray; dinamik ve tecrü-
beli sat›fl-pazarlama ekibinin çal›flmala-
r›yla, her y›l yaklafl›k 40'a yak›n yeni
ürün çeflidini piyasalara sunmaktad›r.
Bisküviden çikolataya, kek çeflitlerinden
flekerlemeye, krakerden gofrete hemen
hemen tüm ürün çeflitlerinde pek çok
markam›z mevcut. Çikilop, Eldenele,
Sörf, Vagoon, Tink, Çikonella, Tatpare,
Roll Rex, Choco Power, Coco Bonita,
Çikolatal› Gofret ve ambalajlar›nda ço-
cuklar›n çok sevdi¤i çizgi karakter Sün-
ger Bob'u kullanarak üretti¤imiz Milk-
man say›s›z markalar›m›zdan baz›lar›-
d›r.

“Ar-Ge ve teknoloji
odakl› yat›r›m”

Sektördeki di¤er firmalardan fark›n›z›n
ne oldu¤unu düflünüyorsunuz?

Saray'da; dünyadaki teknolojik ge-
liflmeler yak›ndan takip edilmekte olup,
devaml› yenileme, modernizasyon ve
Ar-Ge yat›r›mlar›n› sürdüren flirketimiz,
bu yat›r›mlara can veren, ça¤dafl bili-
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min gereklerini yerine getiren uzman
bir ekiple faaliyetlerini sürdürmektedir.
Saray markas›n›n yurt içindeki ve yurt
d›fl›ndaki baflar›s›n›n arkas›nda ürün ka-
litesi ile müflteri memnuniyeti ilkesi ve
rekabetçi firma politikas› yat›yor. 

Sizce kalite nedir? Sürdürülebilir kalite
nas›l sa¤lan›r?

Dünya'ya aç›lm›fl bir g›da üretim te-
sisi olan Saray'da ça¤dafl bir üretim ve
iflletme anlay›fl› egemendir. “Just in Ti-
me” yani “tam zaman›nda” üretim
yaklafl›m› tesisin pazar koflullar›na ba¤-
l› olarak, h›zl› bir biçimde üretim mik-
tar›n› ayarlayabilmesini ifade eder. Tam
zaman›nda üretim yaklafl›m›, dünya pa-
zar›ndaki anl›k de¤iflimlere, h›zl› tepki

vermeyi kolaylaflt›rmaktad›r. Bu yakla-
fl›m, iflletme için, hammadde, istihdam,
depolama, da¤›t›m gibi ana girdiler
aç›s›ndan önemli avantajlar sa¤lar.
Tüketici aç›s›ndan faydas› ise, kaliteli
ve lezzetli Saray ürünlerini, her yerde,
her zaman ve en taze biçimde bulmak-
t›r.

Saray markas›n›n yurt içindeki ve
yurt d›fl›ndaki baflar›s›n›n arkas›nda
ürün kalitesi ile müflteri memnuniyeti il-
kesi ve rekabetçi firma politikas› yat›-
yor. Saray ürünleri en küçük yerleflim
birimindeki bakkallardan, en büyük
al›flverifl merkezlerindeki hipermarketle-
re kadar Türkiye'nin dört bir yan›ndaki
sat›fl noktalar›nda tüketicisi ile bulufl-
maktad›r.

Saray Bisküvi Genel Müdürü
Adnan Akgül

“Bakkallar›m›z; bizler gibi h›zl› tüketim malla-
r› sektöründe hizmet veren üreticiler için binlerce
sat›fl noktas›yla yüz binlerce tüketiciye ulaflmak
söz konusu oldu¤unda hayati öneme sahiptir”
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Sektöründe belli bafll› ve öncü üreti-
cilerden birisi olan Saray, gerek yurt içi
gerek yurtd›fl› sat›fl ve tonaj hacmiyle
Türk G›da Sanayisinin yüz aklar›ndan
olmufltur. Birbirinden lezzetli yüzlerce
çeflit ürünümüzle insana hizmet ediyo-
ruz; bu tatlarla nefle ve mutluluklar›n›
paylaflacaklar› anlar yaratmak için çal›-
fl›yoruz.

Alan›nda Türkiye'nin önemli kuruluflla-
r›ndan biri olan Saray, bildi¤imiz kada-
r›yla dünya markas› olma yolunda yat›-
r›mlar›na da devam ediyor. Saray Bis-
küvi'nin d›fl pazarlarda hali haz›rdaki
durumu ne? Gelecekte neleri hedefli-
yor?

Saray Bisküvi ve G›da Sanayi A.fi.
yapt›¤› yeni yat›r›mla büyümesini sürdü-
rüyor. Karaman ve K›rklareli üretim te-
sislerinde yaklafl›k 75.000 m2 kapal›
alanda, günlük 400 ton kurulu kapasi-
teye ulaflan tesislerinde üretim yapan
Saray Bisküvi, yurt içi ve yurt d›fl›nda
gün geçtikçe geniflleyen pazar›na daha
iyi cevap verebilmek amac›yla K›rklare-
li'ndeki fabrikas›nda kapasite art›rmaya
yönelik yat›r›mlar›n› tamamlam›flt›r. 

‹nflas›na 2006 y›l› ortalar›nda bafl-
lanan proje tamamland› ve içi son tek-
nolojiye sahip makinelerle donat›lm›fl
3 üretim biriminden oluflan toplam
7000 metrekarelik bir tesis ortaya
ç›kart›ld›. Yaklafl›k 20 milyon Euro
tutar›nda yat›r›mla hayata geçirilen ye-

ni ek tesislerin, flu anda y›ll›k 60 bin
ton olan kurulu üretim kapasitesine
15.000 tonluk katk› yapmas› sa¤lan-
m›flt›r. 

Yeni tesislerin her birimi Saray'›n
ayr› bir lezzetini üretecek. Saray'›n spe-
siyal lezzetlerinden olan, içi bütün f›n-
d›k ve f›nd›k kremas› dolgulu, d›fl› gof-
ret ve üzeri çikolata ve f›nd›k parçac›k-
lar› kapl› küre gofreti Roll Rex ve çiko-
lata kapl› f›nd›kl› krema dolgulu ç›t›r
bar, Cevher Crunch ve Milkman gibi
dolgulu flekilli çikolatalar, Vagoon adl›
ürünleri üretirken; di¤er birim Sörf, Co-
co Bonita ve Collection gibi bar tipi
ürünlerin üretimini yapacak. Saray,
2008 y›l›n›n ikinci yar›s›nda üretime

geçen 3. ek üretim biriminde ise çikola-
ta kaplamal›, karamel dolgulu bisküvi
Tink, Tink Pool, Cream Pool, Crunch
Pool ve versiyonlar›n› üretecek.

G›da sektörünün öncü kurulufllar›ndan
“Saray Bisküvi”nin bak›fl ac›s›yla, sek-
törün sorunlar› nelerdir ve nas›l çözüm-
lenir?

TL'nin gere¤inden fazla de¤er ka-
zanmas› nedeniyle ihracatta dünya ça-
p›ndaki üreticilerle rekabette zorland›-
¤›m›z dönemler geçirdik. Ancak, kaliteli
ürünler sundu¤unuz, markalaflma yolun-
da pazarlama yat›r›mlar› yapt›¤›n›z
takdirde iç ve d›fl piyasalarda bugüne
kadar büyük s›k›nt›lar yaflad›¤›m›z› söy-
leyemeyiz.



Markalar›m›z De¤erlerimiz...‘Bakkal›m’ hep var olacak

DÜNYASI

EYLÜL - EK‹M 2008 6666 3333

Öte yandan ABD’den kaynaklanan
ve tüm dünyaya h›zla yay›lan bir ekono-
mik kriz, küresel ekonomik anlay›fllar›
ve yaklafl›mlar› derinden etkilemekte-
dir. Serbest piyasan›n ve küresel kapi-
talizmin dinamiklerinde radikal de¤i-
fliklikler yaflayaca¤›m›z yeni bir döne-
min efli¤indeyiz.

Küçük esnaf statüsünde olan ve ürünle-
rinizi son tüketiciye ulaflt›ran Bakkal
Esnaf› hakk›nda ne düflünüyorsunuz?
Sizin için, bakkal kimdir ve ne ifade
ediyor?

Bakkallar›m›z; bizler gibi FMCG
yani h›zl› tüketim mallar› sektöründe
hizmet veren üreticiler için binlerce sa-
t›fl noktas›yla yüz binlerce tüketiciye
ulaflmak söz konusu oldu¤unda hayati
öneme sahiptir. Yüzlerce y›ll›k kültür
birikimine sahip olan “Mahalle Bakkal-
l›¤›” ekonominin oldu¤u kadar toplu-
mun, sosyal yaflant›m›z›n da önemli bir
parças›d›r. Bakkal esnaf›m›z›n sorunla-
r›na çare olacak ve bu meslek grubunun
güçlenmesine yard›mc› olacak idari ka-
rarlar esnaf›m›za faydal› olacakt›r.
Bunda da, san›r›m AB ülkelerinin kü-
çük esnaf meslek grubunun s›k›nt›lar›
konusunda uygulamalar› ve ürettikleri
çözümler yol gösterici olacakt›r.

Türkiye ve dünya tüketicilerini bu-
güne kadar oldu¤u gibi bundan sonra
da mutlu edecek, yüksek kaliteli ve lez-
zetli Saray ürünleri sunmaya devam
edece¤imizi müjdeleriz. Bakkal esnaf›
dostlar›m›zla çok uzun y›llard›r sürdür-
dü¤ümüz ticari faaliyetlerimizin daha
da artarak sürdürmeyi istiyoruz. Esna-
f›m›z›n sorunlar›n›n en k›sa sürede çö-
zülmesini temenni ediyoruz.

“Yüzlerce y›ll›k
kültür birikimine sahip
olan “mahalle bakkall›-
¤›” ekonominin oldu¤u
kadar toplumun, sosyal
yaflant›m›z›n da önemli
bir parças›d›r. Bakkal›n
sorunlar›n›n çözümün-
de AB’nin uygulamalar›
yol gösterici olacakt›r”



1951 y›l›nda tüccar bir baba-
n›n o¤lu olarak Gaziantep'te
do¤an Seyido¤lu Yönetim Ku-

rulu Baflkan› Necati Göksu’nun çocuk-
luk y›llar›, babas›n›n g›da toptanc›l›¤›
yapt›¤› dükkanda geçer. Bu y›llarda ti-
carete at›lmak onun için vazgeçilmez
olur. 1967 y›l›nda ailece ‹stanbul'a
yerleflen Göksu, Fatih’de Gaziantep
G›da Pazar›'n› kurar ve daha sonra
toptanc›l›k ifline de bafllar. 

1976 y›l›nda Seyido¤lu Baklavala-
r›’n›n kurucusu Habefl Seyido¤lu'nun
k›z›yla evlenen Necati Göksu, 1985
y›l›nda Unkapan› g›da piyasas›n›n ka-
pan›p Rami G›da Toptanc›lar› Site’sine
tafl›nmas› ile g›da toptanc›l›¤›n› b›ra-
k›r. 1987'de kay›npederi ile helva ve
reçel üretimine giren Necati Göksu'nun
ve Seyido¤lu'nun serüvenini isterseniz
kendisinden dinleyelim.

Necati Bey, Seyido¤lu'nun hikayesini
anlat›r m›s›n›z? Nas›l kuruldu, günü-
müze nas›l geldi?

Seyido¤lu, merhum Habefl Seyido¤-
lu taraf›ndan kurulmufltur. Daha önce
kendisi Gaziantep'te hem baklavac›l›k-
la hem de yemeni denilen yöresel ayak-
kab›c›l›kla u¤rafl›yormufl. 1941 y›l›nda
‹stanbul'a gelerek, Karaköy'de Güllüo¤-
lu Baklavac›l›k'ta ifle bafllam›fl.

1951'de ifli ö¤rendikten sonra Laleli'de
kendine ait dükkan›n› Seyido¤lu ad›yla
açarak bugünlere gelmifltir. Kendisinin
ayn› zamanda damad› olan ben de,
toptanc›l›k yapan bir ailenin evlad›y›m.
Bir dönem bakkall›k yapt›m ve ‹stan-
bul Bakkallar Odas›'na üye de oldum.
1972'de bakkall›¤› b›rakarak g›da top-
tanc›l›¤›na bafllad›m. 1985'de Unkapa-
n›'n›n istimlakla y›k›lmas›ndan dolay›
toptanc›l›¤› da b›rakarak, Habefl Seyi-
do¤lu'nun yan›nda ifle bafllad›m. Kendi-
si o zaman a¤›rl›kl› olarak baklavac›l›k
yap›yordu, helva-reçel ifli s›n›rl›yd›.
Ben helva-reçel ifli ile ilgilenerek, gün-
lük 150 kilo helva-reçel üretimini 10
tona kadar artt›rd›m. 1999 y›l›na ka-
dar birlikte çal›flt›k. Kay›npederim be-
nim art›k kendi iflimi kurabilece¤imi
düflünerek, “Sen art›k kendi yoluna
bak, sen dürüst bir insans›n” diyerek
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Seyido¤lu, helva-reçeli Balkanlar’›n
en modern fabrikas›nda üretiyor  

Geleneksel lezzetlerimiz olan
helva ve reçeli genç kuflaklara
tan›tarak pazar› büyüten Seyi-
do¤lu, Had›mköy’de Balkan-
lar’›n en büyük tesisini kurdu.
Günde 30 ton helva, 30 ton
reçel kapasiteli fabrika, Avru-
pa Birli¤i standartlar›nda
g›da güvenli¤i çerçevesinde
üretim yap›yor.

“Kay›npederim
Habefl Seyido¤lu’nun
yan›nda helva-reçel
iflini büyüterek üretimi
günlük 150 kilodan
10 tona ç›kard›m”



ayr›lmam› istedi. Ben de firman›n ge-
niflletilmifl patentini alarak, yoluma de-
vam ettim. fiu anda o¤lum Mehmet ile
birlikte iflleri yürütüyorum. 2004'te
Had›mköy'de 8 bin metrekare kapal›
alanda, günde 30 ton reçel, 30 ton hel-
va kapasiteli, Balkanlar’›n en modern
tesisini kurduk. 

“Gençlere helva
yeterince tan›t›lmad›”

Genç nesiller geleneksel lezzetimiz hel-
vay› yeterince tan›yor mu? Bu konuda-
ki çal›flmalar›n›z› anlat›r m›s›n›z?

Seyido¤lu bugün genç nesle helvay›
sevdirmeyi amaçl›yor. Çünkü genç ne-
sil helvay› çok iyi tan›m›yor. Bu da es-
kiden beri sektörde tan›t›m›n›n yeter-
sizli¤inden kaynaklan›yor. Biz marka
olarak helvan›n gramaj›n› düflürerek,
çocuklar›n beslenme çantalar›na gir-
mek için daha küçük paketlemelere
gittik. Piyasaya 20, 40 ve 80 graml›k
paketler halinde sunduk. Amac›m›z
helvan›n sadece ekmek aras› kat›k ya-
p›lmaktan çok, kahvalt›da da, bal›¤›n
yan›nda da tercih edilir olmas›d›r. Bu
konuda çal›flmalar›m›z devam ediyor.

Öte yandan Seyido¤lu, ma¤azac›-
l›ktan, baklava zincirinden geldi¤i için
buna ba¤l› olarak cafe ve restoranlar
da aç›ld›. fiu anda 9 tane kendime ait,
aile içinde de 30 flube olmak üzere ca-
fe-restoran zincirimiz var.

‹ç ve d›fl pazardaki durumunuz hakk›n-
da bilgi verebilir misiniz? 

Seyido¤lu, flu anda özellikle ‹stan-

bul'da, helva-reçel, tahin-pekmezde
% 75'e ulaflan oranda piyasaya hakim.
Yurtd›fl›na da mallar›m›z sat›l›yor.

‹fl adaml›¤› ve sanayicili¤inizin yan›s›-
ra sosyal faaliyetleriniz aç›s›ndan da
yo¤un birisiniz? Bir çok sivil toplum
kuruluflunun yönetimindesiniz?

Helva ve Reçelciler Derne¤i'nin yö-
netim kurulu baflkan›, Baklavac›lar ve
Tatl›c›lar Derne¤i'nin (BAKTAD) yöne-
tim kurulu üyesiyim, G›da Dernekleri
Federasyonu'nun yönetim kurulu üyesi
ve ‹stanbul 2010 G›da Platformu'nun
da baflkan›y›m. Ayr›ca Ak Parti Genel
Meclisi'nin yan›s›ra ‹stanbul Ticaret
Odas›'nda komite üyesiyim. Daha bun-
lar gibi birçok yerde sosyal faaliyetler-
le ilgileniyorum. Yetiflmek güç olsa da
sosyal görevlerden de kaçmamak gere-
kiyor. As›l ifllerimi aksatmadan yetifl-
tirmeye çal›fl›yorum. Bu arada 1980
do¤umlu ve yeni evlenen o¤lum Meh-
met de iflleri üstlenerek genel müdür
oldu ve ifllerin bafl›na geçti. Biz baba-
o¤ul, aile flirketi olarak yolumuza de-
vam ediyoruz. Önemli olan kurumsallafl-
mak, sistem kurmak. Kadroyu oturttuk-
tan sonra zaten ifller de yürüyor. 

“Her fleyden ödün
verin ama kaliteden
asla ödün vermeyin”

Seyido¤lu'nun sektördeki rakiplerinden
fark› nedir?

Seyido¤lu'nun rakiplerinden fark›;
kalite ve hizmettir. Rahmetli kay›npe-

derim, “Her fleyden ödün verin ama
kaliteden asla ödün vermeyin” derdi.
Bizde ayn› hizmet anlay›fl›n› devam et-
tiriyoruz. Hizmet ve kalite bizim için
daima önce gelir. Biz bir marka olduk
ama asla böbürlenmedik ve rakipleri-
mizi asla küçümsemedik. Rakip her
zaman rakiptir.

“1967’de K›zta-
fl›’nda bakkall›k yap-
t›m. Bakkall›k çok öz-
veri ve dürüstlük iste-
yen bir meslek”

Sohbetin bafl›nda sözünü etti¤iniz
bakkall›k günlerinizden bahseder
misiniz?

Eskilere dönersek, bakkall›k yapt›-
¤›m zamanlarda da helvay›, reçeli raf-
lardan düflürmemeye çal›flt›m. fiimdi
de onun için çaba sarfediyorum. Ben
flimdi bir bakkala gidip kendi mal›m›
gördü¤ümde mutluluk duyuyorum.
Çünkü bakkal bu ifllerin çilesini çeken-
dir. 1967 y›l›nda befl y›l K›ztafl›'ndan
f›r›ndan ekmek al›p, dükkanda gazete-
ye sar›p satt›¤›m günler oldu. Ama Al-
lah'a çok flükür o günlerden bugünlere
geldik. Bakkall›k özveri ve dürüstlük
ister. Hiç unutmam o zamanlarda üst
düzey insanlar bile hesaba yazd›r›p
hafta sonu öderlerdi. “Bakkal Am-
ca”n›n itibar› vard›. Bakkal mahalle-
nin namusu idi. Ben bunlar› bizzat ya-
flad›m ve bakkall›k yaparken iflimden
çok keyif ald›m. Pazar günleri dükkan›
kapatsak bile çarfl›da belediye ile gidip
çal›fl›rd›k.

“Bakkallar›n des-
teklenmesi ve yaflat›l-
mas› gerekiyor”

Peki bakkal›n günümüzdeki durumunu
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Bizim mallar›m›z marketlerde de
sat›l›yor ama bakkallar›n ayakta dur-
mas›, yaflamas› gerekiyor. Günümüzde
bakkallar, marketler karfl›s›nda ezili-
yor. Bakkallar›n desteklenmesi, yafla-
t›lmas› gerekli. Ben bakkal olarak çok
çileler çektim ve onlar›n neler çekti¤ini
anlayabiliyorum. Bakkal›n da, toptan-
c›n›n da yaflamas› gerekiyor.

Markalar›m›z De¤erlerimiz...‘Bakkal›m’ hep var olacak
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“Bakkal mahalle
ekonomisinin kalbidir”

Erol Günayd›n: Tiyatroya adanm›fl
bir ömür. Kendi tabiriyle '‹ki 
kalas, bir heves' diye özetlenen 
bu sevdan›n arkas›nda binlerce
oyun, yüzlerce film kalm›fl. 
Her fleyi doyas›ya yaflam›fl. 
Bunlar›n ötesinde 
bir fley var ki, 
kimseye kolay 
nasip olmam›fl; 
halk›n sevgisi 
ve ilgisi. 
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Ramazan Bayram› öncesi Tefl-
vikiye'deki evinde bizi a¤›r-
layan ve bayram flekeri ta-

d›ndaki sohbetini bizden esirgemeyen
büyük usta ile eski bayramlar, çocuklu-
¤u ve tiyatro serüveni üzerine konufltuk.
Geçti¤imiz günlerde geçirdi¤i ciddi ope-
rasyonla hayranlar›n› korkutan sanatç›-
n›n sa¤l›¤› h›zl› bir flekilde düzelmeye
bafllam›fl. Art›k apartman merdivenleri-
ni bile ç›kabiliyormufl. 

“Baba taraf›m
nam› türkülere yay›l-
m›fl Trabzonlu Kizir-
o¤ullar›ndan”

1933 y›l›nda Trabzon, Akçaabat'ta
dünyaya gelen büyük usta Erol Günay-
d›n'›n baba taraf›, yörelerinde ün sal-
m›fl, nam› türkülerle yay›lm›fl Kiziro¤ul-
lar›'ndan. Klasik, geleneklerine ba¤l› bir
ailenin çocu¤u olarak yetiflen sanatç›,
çocuklu¤unun bir bölümünün geçti¤i
Trabzon'u özlemle anlat›yor:

“Befl halam vard› ve Trabzon'un
farkl› yerlerinde yaflad›klar› için onlar›
ziyarete giderdim. Bu yüzden Karade-
niz'in farkl› yerlerinin güzelliklerini gör-
düm. Halen giden gelen dostlar bana
minzi, incir reçeli ve tereya¤› getirirler.
Baba taraf›m yörenin köklü ailelerinden
olan Kiziro¤ullar›'ndand›. Tek amcam›n
vurulup öldürülmesinden sonra bizimki-
ler de karfl› taraftan vurmufl. Sizin an-

layaca¤›n›z 'Vurdi, vuruldi' olmufl. Son-
ra ‘Deli Kizirler’ denmifl bizim aileye.
Babam da “biz deli de¤iliz” demifl ve
Günayd›n soyad›n› alarak ben sekiz ya-
fl›nda iken ‹stanbul'a gelmifl. ‹lkokulu
burada okudum. Arkadafllar›m aksan›m
nedeniyle benimle alay ederlerdi. Çok
okuyarak bunun üstesinden geldim ve
okulu da birincilikle bitirerek iftihar al-
d›m.”

“Tiyatro serüvenim
Galatasaray Lisesi’nde
bafllad›”

Hayat›na yön veren tiyatroya baba-
s›n›n onu Galatasaray Lisesi'ne yazd›r-
mas›yla bafllayan Günayd›n, “Ahmet
Kutsi Tecer, hocalar›mdan biriydi. Ti-
yatroda izlediklerimi okulda arkadaflla-
r›ma oynard›m. Daha sonra hocalar›m›



taklit etmeye bafllad›m ve yetene¤imle
dikkat çektim. Özellikle Frans›zca hoca-
lar›m çok destek oldu ve yüreklendirdi
beni. Ailem ise karfl› ç›kt›. 'Artist mi
olacaks›n' dediler. O zamanlar artistle-
rin hayatlar› kötü bitiyor, huzurevlerin-
de hayata veda ediyorlard›. Ama flükür
benim için böyle olmad›. Ailem, dostla-
r›m ve sevenlerim bir an olsun yaln›z b›-
rakm›yor” diye anlat›yor.

“1955 y›l›nda
‘Papazkaçt›’ ile
bafllayan profesyonel
tiyatro hayat›”

Hocalar› taraf›ndan Haldun Dormen
ile tan›flt›r›lan Erol Günayd›n, Galata-

saray Lisesi'ni bitirdikten sonra oyuncu-
lu¤una karfl› ç›kan ailesini bir nebze
oyalamak için Sanat Tarihi Fakültesi'ne
kay›t yapt›r›r. Ama okula devam etmez
ve tiyatro içinde kalmay› tercih eder.
1955 y›l›nda 'Papazkaçt›' oyunuyla pro-
fesyonel tiyatro hayat›na ad›m atar. Bu
dönem için “Hem sevdi¤im ifli yap›yor
ve e¤leniyor, hem de bana göre az›m-
sanmayacak para kazan›yordum” diyen
Erol Günayd›n, 1956'da Muhsin Ertu¤-
rul'un bafl›nda bulundu¤u Devlet Tiyat-
rosu'na bafllar. Tiyatronun  yan›s›ra;
radyo skeçleri, senaryo yazarl›¤›, müzi-
kaller, meddah gösterileri ve televizyo-
nun hayat›m›za girmesiyle orta oyunla-
r›, dublajlar, reklamlar ile beyazcama
yans›r. 1967 y›l›nda Halide Edip Ad›-
var'›n ölümsüz eseri Sinekli Bakkal'da,
iyi kalpli, mahallelinin sevgilisi ve sanat
tutkunu Bakkal Tevfik rolüyle sinemada
da büyük baflar› kazan›r. 1969'da Oliver
Müzikali'ndeki rolüyle ‹lhan ‹skender
Ödülü'nü, Güzel Bir Gün adl› filmin se-
naryosuyla da Antalya Film fienli¤i'nde
ödül al›r.

“ Oyunculukta
baflar›n›n s›rr›; rolü
içine sindirerek, yürek-
ten oynamakta giz-
lidir”

Yüzlerce film, binlerce oyun derken
sanat hayat›nda 50 y›l› deviren büyük
usta, günümüzde yapt›¤› ifllerle yeni ku-
fla¤›n da sevgisini kazanmay› baflard›.
H›rs›z Polis adl› dizide sadece mimikle-
ri ve gözleriyle rolünü oynayarak, ko-
nuflmadan da çok fley anlat›labilece¤ini
gösteren üstad, Emre Altu¤'un klibinde
eflini kaybetmifl adam› oynarken de,
Mahzun K›rm›z›gül'ün yönetti¤i huzur
evinde yafll›lar›n dram›n› anlatan Beyaz
Melek filminde de milyonlar› gözyaflla-
r›na bo¤du. Bu baflar›n›n s›rr›n› ise;
“Sindirmek çok önemli. Oyuncu rolü
içinde hissetmeli, sindirmeli ki baflar›l›
olabilsin. fiu an popüler dizilerde oyna-
yanlar sadece yak›fl›kl› ve güzel oldukla-
r› için oynuyorlar. Oynad›klar› oyunu
içine sindiremedikleri için de baflar›l›
olam›yorlar” diye özetliyor. Büyük büt-
çeli televizyon dizilerinin tiyatroya bir
katk› sa¤lay›p, sa¤lamad›¤›n› sordu¤u-
muzda da “Tiyatroya de¤il ama tiyatro-
cuya faydas› dokunuyor. Tiyatrocular
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Her köflesi an›larla dolu Erol Günayd›n’›n evinden
duvar foto¤raflar›.



burada ald›klar› yard›mc› rollerle haya-
t›n› devam ettirebilecek ekonomik güce
sahip oluyor. Ben de amca, büyük baba
rollerinde oynuyorum. Bu rollere de bü-
yük paralar verilmiyor. As›l paray› bafl-
rol oyuncular› al›yor” diye konufluyor.

fiubat 2008'de Beylikdüzü'nde aç›-
lan Erol Günayd›n Sahnesi ile ilgili ya-
flarken kendi ad›na böyle bir tiyatro
aç›lmas›ndan büyük mutluluk duydu¤u-
nu belirten büyük usta, baflta Ferhan
fiensoy olmak üzere birçok oyuncunun
burada sahneye ç›kt›¤›n› belirterek, bu-
rada yeni gösterilerin devam edece¤ini,
birçok tiyatrocu arkadafl›n›n sahne ala-
ca¤›n› belirtiyor. 

Öte yandan, gelecek projelerle ilgili
de konufltu¤umuz sanatç›, “Mahsun
K›rm›z›gül'ün yeni filminde de rol alaca-

¤›m. Ayr›ca Okan Bayülgen ile yeni
Televizyon Makinesi'nde bir araya gele-
ce¤iz” diyerek sevenlerine müjde veri-
yor.

“ Beyaz Melek’in
büyük baflar›s›ndan
sonra Mahsun K›rm›z›-
gül ile yeni bir film
projesi ve Okan Bayül-
gen ile birlikte Tele-
vizyon Makinesi geli-
yor”
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“Usta oyuncular, Erol Günayd›n Sahnesi’nde
tiyatro severlerle buluflacak”
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Erol Günayd›n ile bayram öncesi bir
araya gelinir de eski bayramlar konu-
flulmaz m›? Sanatç› kendisine “Eski
bayramlar m› güzeldi, yeni bayramlar
m›?” diye çok soruldu¤unu belirterek,
“Eskiden insanlar bayramlar› yokluk ve
fakirlik içinde, bütün zorluklara ra¤men
kutlard›. Para, pul yoktu ama gönül
zenginli¤i vard›, dostluk vard›. Günlerce
önceden kad›nlar haz›rl›klar yapar, kö-
mürle çal›flan ütülerle ütü yapar, evleri
çivit ile temizlerlerdi. Teknoloji bu ka-
dar ileri olmad›¤›ndan kad›nlar›n ifli çok
zordu. Çocuklara bugünkü gibi ma¤aza-
lardan haz›r giyim al›nmaz, terzilere
diktirilirdi. Kundurac› bir gazetenin
üzerine ayaklar›m›z› koyarak ayak ölçü-
lerimizi al›r ve bu flekilde özel ayakka-
b›lar yapt›r›l›rd›. Bayram günü geldi¤in-
de de yeni k›yafetlerimizle sokak sokak
dolafl›rd›k. Evlerin kap›lar› çal›n›r, el
öpülür, harçl›k, fleker veya mendil al›-
n›rd›. Bir noktadan sonra ev halk› “Ye-
ter” derdi. Çünkü biri gider biri gelirdi
çocuklar›n, bitmeksizin. Cebimizde 50
Kurufl’la Befliktafl'ta Kamburun Bahçe-
si'ne Dümbüllü'yü izlemeye, ya da Be-
yo¤lu'na sinemaya giderdik. O zaman

filmler Amerika'da ç›kt›ktan bir y›l son-
ra bize gelirdi ve bizim için yeni film
olurdu. fiimdi öyle mi? Teknoloji o ka-
dar ilerledi ki; Amerika'daki Oskar tö-
renlerini an›nda izliyorsunuz. Son 40 y›l
içinde çok fley de¤iflti. Televizyon, cep
telefonu, internet ve birçok yenilik girdi
hayat›m›za. Ama keflke o zamanki de-
¤erler, güzellikler devam ederek bugün-
kü teknoloji ve konforun içinde olsayd›”
diye konufluyor.

“ fiimdiki bayram-
lar flehrin kalabaklar›
içinde adeta kaybolup
gidiyor”

Eskiden Ramazan e¤lenceleri içinde ti-
yatronun büyük ra¤bet gördü¤ünü söyle-
yen sanatç›, “Ekstra matineler koyar-
d›k. Sahura kadar tiyatrolar seyirci ile
dolup taflard›. Hiç unutmuyorum sahur-
da iftariyelik bile da¤›t›rd›k. fiimdi Ra-
mazan'da televizyonlarda ne orta oyunu

var, ne de Hacivat ile Karagöz. Kad›n
programlar›nda ne kadar rezalet varsa
sergileniyor. 20-25 YTL. verdikleri ka-
d›nlar› stüdyolara doldurup çocuklar›n,
ailelerin izledi¤i saatte ne kadar çirkin-
lik varsa yay›nl›yorlar” diye sitem edi-
yor.

Günümüzden bahsederken ise “Bay-
ramlar kalabal›¤›n içinde kayboluyor.
Beyo¤lu'nda binlerce insan ellerinde bir
fast-food yiyecek veya sandviç yukar›
afla¤› yürüyor. Burada bir tiyatro var,
'Ne oynuyor acaba?' diye merak edip
bakm›yor. ‹lgi alanlar› çok farkl›. Oku-
mayan, tiyatroya gitmeyen, merak et-
meyen bir kalabal›k var” diye ilgisizlik-
ten yak›n›yor:

“‹stanbul son y›llarda çok fazla göç
ald› ve nüfusu neredeyse 20 milyona
yaklaflt›¤› söyleniyor. Her taraf gökde-
len oldu. Gökyüzünün, toprakla ba¤lan-
t›s› kesildi¤i için do¤ru düzgün ya¤mur
ya¤m›yor. Eskiden bir baflkayd› ‹stan-
bul. Ya¤mur billur billur ya¤ard›, hava-
s› tertemizdi. Belimize kadar kar olur-
du. Ama bütün olumsuzluklara ra¤men
‹stanbul'u çirkinlefltirmeyi bir türlü ba-
flaram›yorlar” diye ekliyor ve ‹stan-

“Gökyüzünün,
toprakla ba¤lant›-
s› kesildi¤i için
do¤ru düzgün
ya¤mur bile ya¤-
m›yor. Eskiden
bir baflkayd› ‹s-
tanbul. Ya¤mur
billur billur
ya¤ard›...”



Kültür & Sanat...‘Bakkal›m’ hep var olacak

DÜNYASI

EYLÜL - EK‹M 2008 7777 1111

bul'un ald›¤› büyük göçle ilgili önemli
bir tespit yaparak devam ediyor Erol
Günayd›n:

“Dizi çekimleri nedeniyle çeflitli
semtlere gitme f›rsat›m oldu. Buralarda
gördüm ki; Anadolu'daki köyler, kültür-
ler ‹stanbul'a oldu¤u gibi tafl›nm›fl. Kül-
türleriyle, yaflam tarzlar›yla, her fleyle-
riyle gelmifller ve bunlar› muhafaza edi-
yorlar. Almanya'da yaflayan Türkler na-
s›l içinde yaflad›klar› topluma ra¤men
de¤iflmeden ve belli bölgelerde toplu
halde yafl›yorlarsa aynen öyle. Berlin'e
gitti¤imde Türklerin yaflamlar›n› da
gördüm. Kedileri bile Alman kedilerin-
den farkl›. Dillerini yalarken sanki 'Ya-
rabbi flükür' diye yal›yorlar.” 

‹ki sene A¤r›'da Yukar› Biligan kö-
yünde askerlik yapmas›na ra¤men, geç-
ti¤imiz günlerde vatani görevini yapma-
d›¤› gerekçesiyle askerlik flubesine ça¤-
r›lan Günayd›n, “Sivas'ta askerlik e¤iti-
mi gördükten sonra, A¤r›'da ö¤retmen-
lik yapt›m. Beni televizyonda gören ko-
mutan›m telefonla arayarak, 'Merak et-
me, ben flahidinim' dedi. Hatta ameliyat
olduktan sonra görev yapt›¤›m okulda
flu anda okuyan çocuklar ö¤retmenleriy-
le birlikte beni arad› 'Geçmifl olsun' di-
leklerini iletti” derken gözleri yaflar›yor.   

“ Bakkallar
param›z olmad›¤›nda
bize peynirleriyle,
zeytinleriyle kredi
açarlar. Mahallenin
bankas›d›r onlar”

Söz dönüp dolafl›p bakkalara gelin-
ce, eski bir dostu anarcas›na içini çeken
Erol Günayd›n, “Bakkal Amca'lar hiç
unutulur mu? Mahallenin bankas›d›r
onlar. Büyük marketler bu kadar ço¤a-
l›rken nereye gitti o kadar bakkal hiç
bilmiyorum. Onlar ki; bize param›z ol-
mad›¤›nda peynirleriyle, zeytinleriyle
kredi açarlar. Mahalle ekonomisinin
kalbidir, köflesidir bakkal. Befliktafl'ta

oturdu¤um dönemdeki bakkal› da, flu an
yaflad›¤›m Teflvikiye'deki bakkal› da çok
seviyorum. Befliktafl'taki bakkala zeytin,
burda ki bakkala ise peyniri için özellik-
le giderim. Ayr›ca biliyorsunuz Sinekli
Bakkal filminde  Bakkal Tevfik'i can-
land›rd›m. Yine y›llar önce Selpak'›n
reklam›nda bakkal› 'At oni, al buni' slo-
gan›yla oynad›m” diyerek bakkallar›n
hayat›nda ne kadar önem tafl›d›¤›na
dikkat çekiyor.

Üç k›z›n›n en küçü¤ü Gülfer'le bir-
likte yaflayan büyük sanatç›n›n evi ken-
disiyle söylefli yapmak isteyen gazete,
dergi ve televizyonlarla nerdeyse bir an
bofl kalm›yor. Bizim söyleflimizi bitir-
dikten sonra, TRT'den gelen ekip çekim
yapmak üzere malzemelerini indirmeye
bafllam›flt›. Mesle¤inin hastal›k dinleme-
di¤ini, k›rk derece ateflle, i¤ne vurdura-
rak sahneye ç›kt›¤›n› belirten sanatç›,
ameliyattan sonra, yo¤un bak›mdan ç›-
k›p tekerlekli sandalye ile reklam filmi
çekti¤ini söylüyor.

Bakkal Dünyas› olarak bizi k›rma-
yarak zaman ay›ran ve s›cak muhabbe-
tini bizden esirgemeyen büyük usta Erol
Günayd›n'a acil flifalar diliyor, Tür-
kiye'nin yaflayan en büyük oyuncular›n-
dan birini daha uzun y›llar aram›zda
görmeyi umuyoruz. Ömrüne bereket
büyük usta.

Abbas Özp›nar

“‹ki kalas bir hevesle geçmifl yar›m as›r”

Erol Günayd›n, 1967
yap›m› Sinekli Bakkal fil-
minde iyi kalpli Bakkal
Tevfik tiplemesiyle. 



Cumhuriyetimizin kurulufl y›ldönümü, bu y›l da tüm Türkiye’de
oldu¤u gibi ‹stanbul’da da büyük bir coflkuyla kutland›. ‹stanbul
Bakkallar Odas› olarak tüm halk›m›z›n Cumhuriyet Bayram›’n›
kutlar, birlik ve beraberlik
içinde, coflku ve gururla nice
85 y›llar dileriz.

Geçti¤imiz y›l 29
Ekim’deki Cumhuriyet
Bayram› kutlamalar›na

damgas›n› vuran ‹stanbul, bu y›l da
öncekini aratmayacak coflkulu kutla-
malar›n adresi oldu. Taksim ve Va-
tan Caddesi’ndeki resmi törenlerin
ard›ndan, ‹stanbul Valili¤i ile ‹stan-
bul Büyükflehir Belediye Baflkanl›-
¤›’n›n ortaklafla düzenledi¤i etkinlik-
ler kapsam›nda; konserler, fener
alaylar›, müsabakalar gerçekleflti-
rildi. Bütün bu kutlamalar›n içinde
bu y›l da en fazla ilgiyi Bo¤az’daki
büyüleyici havai fiflek gösterisi çekti.

Coflkuyla, 
gururla nice 

85 y›llara... 

Cumhuriyet!

Kent ve Yaflam Önce ‘Bakkal›m’ vard›...
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“Türk milletinin
karakterine ve
adetlerine en
uygun olan

idare,
Cumhuriyet 
idaresidir”

Mustafa Kemal
Atatürk



‹stanbul'un düflman iflgalinden
kurtuluflunun 85. y›l dönümü

kutlamalar›, Taksim Cumhuri-
yet An›t›'nda düzenlenen tö-

renle bafllad›ktan sonra Vatan
Caddesi’ndeki resmi geçit ile

devam etti.

Törene, ‹stanbul Valisi Muammer Güler, 1. Ordu
Komutan› Orgeneral Ergin Saygun, Büyükflehir
Belediye Baflkan› Kadir Topbafl, ‹stanbul Cumhu-

riyet Baflsavc›s› Aykut Cengiz Engin, Emniyet Müdürü Cela-
lettin Cerrah, ‹l Milli E¤itim Müdürü Ata Özer, askeri ve
mülki erkan ile ö¤renciler kat›ld›. 

Daha sonra Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni gerçek-
lefltirildi. Tören, ‹stanbul Valisi Muammer Güler, 1. Ordu
Komutan› Orgeneral Ergin Saygun ve Büyükflehir Belediye
Baflkan› Kadir Topbafl'›n tören arac›ndan halk› selamlama-
s›yla bafllad›.

“1918’de ‹stanbul’u iflgal eden
düflman 6 Ekim 1923’te kenti terk
etmek zorunda kald›”

Törende bir konuflma yapan Topbafl, ‹stanbul'un düflman
iflgalinden kurtuluflunun 85. y›ldönümünün coflkuyla ve heye-
canla kutland›¤›n› belirterek, "1918 y›l›nda ‹stanbul'a giren
düflman birlikleri, Kurtulufl Savafl› zaferimizin hemen ard›n-
dan 6 Ekim 1923 tarihinde ‹stanbul'u terk etmek zorunda
kald›lar" dedi.

“‹stanbul’da flekillenen birlik
ve kardefllik ruhu”

‹stanbul'un 5 y›l süren iflgal günlerinin sadece Türki-
ye'nin de¤il, kalbi ‹stanbul'da olan çok genifl bir co¤rafyan›n
karart›lm›fl günleri oldu¤unu ifade eden Topbafl, "Çünkü ‹s-
tanbul, hiç tart›flmas›z bir dünya flehridir. ‹stanbul, orada
yaflayanlar için oldu¤u kadar uza¤›ndakiler için de unutul-
maz bir aflkt›r, tarif edilemez bir sevdad›r, k›talar aras› bir
kardefllik flehridir" diye konufltu. 

Topbafl, ‹stanbul'un vatan›n, tarihin, kültürün, irfan›n ve
medeniyet birikiminin özü ve özeti oldu¤unu dile getirerek,
"Bugün Türkiye üzerine, Türk milletinin sars›lmaz bütünlü¤ü
üzerine farkl› hesaplar yapmak isteyenler, öncelikle ‹stan-
bul'da flekillenen birlik ve kardefllik ruhunu iyi anlamal›d›r"
dedi.

‹stanbul'un kültür ve sanat›n buluflma noktas› olma vas-
f›n› son dönemde öne ç›kard›¤›n› belirten Topbafl, 2010 Av-
rupa Kültür Baflkenti olan ‹stanbul'un sanat etkinliklerine
baflar›yla ev sahipli¤i yapmas›n›n hakl› gururunu yaflad›kla-
r›n› kaydetti. 
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‹stanbul
vatan›n
özü ve
özeti

‹stanbul, kurtuluflunun
85. y›l›n› kutlad›



Esnaf “Ka¤›thane
Esnaf Odalar› Dayan›flma
Gecesi”nde bulufltu
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Ka¤›thane Birleflik Esnaf Odas›, Ka¤›thane

Bakkallar Odas› ve Ka¤›thane fioförler

Odas›’n›n ortak giriflimi ile düzenlenen “Es-

naf Odalar› Dayan›flma Gecesi”, Ka¤›thane

Belediyesi Sadabat Park›’nda çok say›da

esnaf ve vatandafl›n kat›l›mlar› ile yap›ld›.
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Esnaf Odalar› Dayan›flma Ge-
cesi’ne Ka¤›thane Belediyesi
Baflkan› Fazl› K›l›ç, ‹stanbul

Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i
(‹STESOB) Baflkan Vekili Faik Y›lmaz,
‹STESOB Genel Sekreteri Mustafa Ak-
yüz, ‹stanbul Kuruyemiflçiler Odas› Bafl-
kan› ‹smail Taflk›n, ‹stanbul Otomobil-
ciler Odas› Baflkan› Semih Kaçano¤lu,
Büyükçekmece Birleflik Esnaf Odas›
Baflkan› Rahmi Yaz›c›, ‹stanbul Elbise
Temizleme Tekstil Y›kama ve Ütü ve
Boyac›l›¤› Odas› Baflkan› Nihat Kulao¤-
lu, ‹stanbul Kantinciler Odas› Baflkan›
Vahap Osmano¤lu, Silivri Birleflik Es-
naf Odas› Baflkan› Ali Tabako¤lu, ‹stan-
bul Deri Konfeksiyoncular› Odas› Bafl-
kan› Aziz fientürk, Arnavutköy Mini-
büsçüler Odas› Baflkan› Engin Türk-
men’in yan›s›ra çok say›da esnaf ve va-
tandafl da kat›ld›.

Ka¤›thane Birleflik Esnaf ve Sanat-
karlar Odas› Baflkan› Metin Taflk›n, da-
yan›flma gecesine kat›lan esnaf ve va-
tandafllara teflekkür konuflmas›ndan
sonra, “Esnaf ve sanatkar›m›z›n her za-
mankinden daha fazla yard›mlaflma ve
dayan›flmaya ihtiyac›  var. Bizlerde bu

bilinçle yapmay› uygun gördü¤ümüz bu
gece ile, dayan›flmam›z› daha da sa¤-
lamlaflt›rmay› amaçlad›k. Bundan son-
rada benzeri etkinlikleri hep beraber
yapmaya çal›flaca¤›z” diyerek konuflma-
s›n› sürdüren Baflkan Taflk›n geceye ka-
t›lan ve  katk› sa¤layan Ka¤›thane Bele-
diye Baflkan› Fazl› K›l›ç’a ayr›ca teflek-
kür ederek sahneye davet etti.
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“Esnaf ve sanat-
kar›m›z Ka¤›thane için
kutsal bir görev yap-
maktad›r”

Sahneye gelen Belediye Baflkan› K›-
l›ç “Ka¤›thane’mizi daha mamur ve
müreffeh hale getirmek için, esnaf  ve
sanatkar›m›zla hep beraber omuz omu-

za yürümeye devam edece¤iz. Esnaf ve
sanatkar›m›z Ka¤›thane için onurlu ve
kutsal bir görev yapmaktad›r. Ka¤›tha-
ne Belediyesi olarak daima esnaf ve sa-
natkar›m›z›n arkas›nda olmaya devam
edece¤iz” dedi.

Müzikal e¤lence fleklinde devam
eden gecede sahne alan Merve Taflk›n,
okudu¤u türkü ve sahne performans›yla
izleyicilerden tam not ald›. Ayn› zaman-
da ‹stanbul Teknik Üniversitesi Devlet
Konservatuar› ö¤rencisi olan Merve
Taflk›n’›n hocal›¤›n› yapt›¤› halk oyunla-

r›  ekibinin sahneledi¤i gösteri de izle-
yenlerden büyük alk›fl ald›.

Ayr›ca gecede Ka¤›thane Birleflik
Esnaf ve Sanatkarlar Odas› taraf›ndan,
Ka¤›thane esnaf›na hizmet ve katk›la-
r›ndan dolay› çeflitli kurum ve kiflilere
plaket verildi.

“Ayn› zamanda bir
esnaf k›z› olan Merve
Taflk›n flölene dönüflen
dayan›flma gecesinde
söyledi¤i türkülerle ve
halk oyunlar› ekibiyle
geceye renk katt›”



İstanbul 2010 Avrupa Kültür
Baflkenti Ajans› Koordinasyon
Kurulu, Baflbakanl›k’ta Devlet

Bakan› Hayati Yaz›c› baflkanl›¤›nda
topland›. Toplant›ya, ‹çiflleri Bakan›
Beflir Atalay, Maliye Bakan› Kemal
Unak›tan, Kültür ve Turizm Bakan› Er-
tu¤rul Günay, ‹stanbul Valisi Muammer
Gürel, ‹stanbul Büyükflehir Belediye
Baflkan› Kadir Topbafl, ‹stanbul 2010
Avrupa Kültür Baflkenti Dan›flma Kuru-
lu Baflkan› Hüsamettin Kavi, ‹stanbul
2010 Avrupa Kültür Baflkenti Yürütme
Kurulu Baflkan› Nuri Çolako¤lu ve ajan-
s›n Genel Sekreteri Eyüp Özgüç kat›ld›.

“Ajans önemli,
Türkiye önemli, ‹stanbul
önemli" 

Toplant›ya ara verildi¤inde aç›kla-
ma yapan Yaz›c›, kurulun 2009 y›l›
bütçesinin görüflüldü¤ünü söyledi.
''Ajans önemli, Türkiye önemli, ‹stanbul
önemli'' diyen Yaz›c›, ajans›n tüm kültü-
rel katmanlar ve sosyal gruplarla birlik-

te çal›flmalar›n› en iyi flekilde icra ede-
ce¤ini ifade etti.

“Her kesim projeye
sahip ç›kmal›" 

Yaz›c›, hep birlikte ‹stanbul'u, 2010
Avrupa Kültür Baflkenti yapacaklar›n›
belirterek, ''Bütün sivil kurulufllar, inisi-
yatifler bu projeye sahip ç›kmal›. Sahip
ç›kmak elbette ki, sadece sözle olma-
mal›. Burada, ifl adamlar›m›z›n, sanayi-
cilerimizin kültüre tahsis ettikleri bütçe-
lerini, bu ajansta yer alan projelere de
katk› vermek üzere tahsis etmelerini
bekliyoruz'' diye konufltu.

“2009 bütçesi 700-
800 milyon YTL olacak 

Ajans›n bütçesinin gelecek y›l 700-
800 milyon YTL civar›nda olmas›n› ön-
gördüklerini dile getiren Yaz›c›, ''Niha-
yet bu, öngörülen bütçedir. Bu büyüklü-

¤e de ulaflabilir, daha afla¤›da da kala-
bilir. 'Bunun bu kadar bütçesi var, bafl-
ka parasal kayna¤a ihtiyac› yok' denme-
melidir. Önemli olan ‹stanbul için ge-
rekli olan projelerin hayata geçirilmesi-
dir'' dedi.

“Avrupa Birli¤i’nin
proje için verece¤i parasal
destek devede kulak bile
de¤il”

Yaz›c›, bir soru üzerine, Avrupa
Birli¤inin verece¤i 1,5 milyon Euro'nun
2010 y›l›nda kullan›labilece¤ini belirte-
rek, bunun ''devede kulak bile olmad›¤›-
n›'' söyledi. Kültür ve Turizm Bakan›
Günay da konuyla ilgili ''çorbada tuz''
yorumunu yapt›.

Ajans›n Yürütme Kurulu Baflkan›
Nuri Çolako¤lu da bir soru üzerine, ge-
lecek ay bafllayacak tan›t›m kampanya-
s›n›n ''Sahne senin ‹stanbul'' slogan›yla
yap›laca¤›n›, her dönemde sloganlar›n
de¤iflece¤ini dile getirdi.

‹stanbul 2010 Avrupa Kültür
Baflkenti Ajans› Koordinasyon
Kurulu Baflkan›, Devlet Baka-

n› ve Baflbakan Yard›mc›s›
Hayati Yaz›c›, ajans›n bütçesi-

nin gelecek y›l 700-800 mil-
yon YTL civar›nda olmas›n›

öngördüklerini bildirdi.

Sahne senin ‹stanbul!

Kent ve Yaflam...‘Bakkal›m’ hep var olacak

DÜNYASI

EYLÜL - EK‹M 2008 7777 7777



Üyelerimizi tan›yal›m Önce ‘Bakkal›m’ vard›...

DÜNYASI

EYLÜL - EK‹M 20087777 8888

Üyelerimizi tan›yal›m

AHMET BULUT
BEYO⁄LU

AHMET CARUS
fi‹fiL‹

AHMET DURAK
FAT‹H

AL‹ FUAT
BEYO⁄LU

ASUMAN ÖNEY
KADIKÖY

BAHATT‹N KAYA
fi‹fiL‹

BÜLENT TUNALI
KADIKÖY

ÇET‹N YILMAZ
FAT‹H

ERCAN AKTAfi
BEYO⁄LU

ERKAN AKILLI
EYÜP

EROL GENÇ 
FLORYA

FARUK AYDO⁄DU
fi‹fiL‹

FERHAT KARAKAfi
ZEYT‹NBURNU

GÜLHAN PANCAR
AVCILAR

HAN‹F‹ ÇEL‹K
BEfi‹KTAfi

HASAN AfiIK
ESENLER

HASAN TÜNCA
KADIKÖY

HATUN ALTUNBAfi
SARIYER

HÜSEY‹N BALCI
ÜSKÜDAR

HÜSEY‹N DUMAN
fi‹fiL‹

‹LAM‹ KUfiGÜL
GAZ‹OSMANPAfiA

KAB‹L BAYRAM
SARIYER

MEDET DEM‹RTAfi
ZEYT‹NBURNU

M. AZ‹Z ASKAR
AVCILAR

M. CAN SÜLÜN
EM‹NÖNÜ
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Üyelerimizi tan›yal›m

MUHAMMETBALTA
AVCILAR

MUHAMMET BAY
SARIYER

MUSA TAfiO⁄LU
fi‹fiL‹

MUSTAFA GÜL
BAHÇEL‹EVLER

MUSTAFA S‹NAN
SARIYER

MÜM‹N ÖZKAN
AVCILAR

MÜRSEL COfiKUN
KADIKÖY

NURAN OCAK
BEYKOZ

NURGÜL ÜNSAL
AVCILAR

NURfiEN VAROL
KADIKÖY

OKTAY ATEfi
ÜSKÜDAR

ÖMER Ç‹FTO⁄LU
fi‹fiL‹

ÖZHAN ÖZTÜRK
EM‹NÖNÜ

RAMAZAN BAfi
BEYO⁄LU

RAMAZAN GENÇER
ADALAR

REF‹K MUTLU
BÜYÜKÇEKMECE

RIZVAN ÇEL‹K
SARIYER

SERVET ÖZBAY
KÜÇÜKÇEKMECE

SÜLEYMAN AKKAYA
FAT‹H

fiEBNEM ARSLAN
BEYKOZ

fiENGÜL EVREN
GAZ‹OSMANPAfiA

fiEVKET UÇAR
KADIKÖY

VEYSAL KOÇAK
fi‹LE

EM‹NE ABALI
BAKIRKÖY

Düzeltme!
Bak›rköy’den bakkal

üyemiz Emine Abal›’n›n
ad› Bakkal Dünyas›

Dergisi’nin 8. say›s›nda
yanl›fl yaz›lm›flt›r.

Kendisinden ve
okurlar›m›zdan özür
dileyerek düzeltiriz.
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VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

SANAYİ VE TİCARET BAKANIMIZ 
SAYIN ZAFER ÇAĞLAYAN’IN BABASI

Mehmet Salih Çağlayan
23.10.2008 TARİHİNDE HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.

KENDİSİNE ALLAH’TAN RAHMET, KEDERLİ AİLESİNE,
YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

SUAT YALKIN 
İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

FAİK YILMAZ
İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

İDRİS KESKİNCİ
İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

İSMAİL KESKİN
İSTANBUL BAKKALLAR ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MUSTAFA NUHOĞLU
BAĞCILAR MİNİBÜS OTOBÜSÇÜLER 

ODASI BAŞKANI 
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