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***122246794 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=21.09.2009 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Özel okulda yemek faturası kabardı   
Özel okulda yemek faturası kabardı BÜLENT YARDIMCI güncellenme zamanı 21.9.2009 Toplu yemekte kişi başı fiyat 
3.5 liradan başlarken özel okulda öğrenciden alınan günlük yemek parası 19 liraya kadar çıkıyor Velilerin aile 
bütçelerini okula göre yeni..... 
 
***120191841 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=23.08.2009 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Tarlalara teknoloji girdi, karpuz fiyatı ucuzladı   
Tarlalara teknoloji girdi, karpuz fiyatı ucuzladı BÜLENT YARDIMCI güncellenme zamanı 23.8.2009 Bu yıl çarşı 
pazarda en ucuz fiyatla satılan meyve karpuz oldu. Tarlada 10 kuruşa, İstanbul Sebze Meyve Hali’nde 30 kuruşa 
satılan karpuz tüketiciyi sevi..... 
 
***119748608 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=17.08.2009 - Kişi=ÖMER GÖRENER - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Banvit ‘kırmızı’da yüzde 2 pay hedefliyorBÜLENT YARDIMCI   
Banvit ‘kırmızı’da yüzde 2 pay hedefliyorBÜLENT YARDIMCI güncellenme zamanı 17.8.2009 İnternet ile cepten 
okuBeyaz et sektörünün önde gelen üreticilerinden Banvit, kırmızı et sektörüne hızlı girdi. Banvit Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Görener, beyaz ..... 
 
***119687409 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=16.08.2009 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Koyun etine 8 ayda yüzde 50 zam geldi   
Koyun etine 8 ayda yüzde 50 zam geldi BÜLENT YARDIMCI güncellenme zamanı 16.8.2009 Koyun eti fiyatı 8 ayda 
yüzde 50 arttı. Bir kilo pirzolanın satış fiyatı 30 liraya dayandı 2009 yılında fiyatı en çok artan gıda maddesi koyun 
eti oldu. Pek çok gıda..... 
 
***119218575 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=09.08.2009 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Sakız damlayınca lezzet katlanıyorBÜLENT YARDIMCI   
Sakız damlayınca lezzet katlanıyor BÜLENT YARDIMCI güncellenme zamanı 9.8.2009 gönder milliyet.com.tr hep 
yanınızda + Haberci ile bilgisayarında oku+ Sitene ekle ile haberleri sitende göster+ SMS ile cebine gelsin+ İnternet 
ile cepten okuTürk kahve..... 
 
***118757021 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=01.08.2009 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
 ‘Sevgiyle aşılanan sakız ihracat kalemi olsun’BÜLENT YARDIMCI İzmir   
‘Sevgiyle aşılanan sakız ihracat kalemi olsun’BÜLENT YARDIMCI İzmir İnternet ile cepten okuTEMA Vakfı’nın 
başlattığı, Falım’ın da destek olduğu ‘Sakız ağaçlarına sevgi aşılıyoruz’ projesiyle 2010 yılında sakız ağacı sayısının 
20 bine ulaşacağı belir..... 
 
***118465463 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=28.07.2009 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Ruslara, olimpiyatlı sporcuyla fındık reklamı BÜLENT YARDIMCI   
Ruslara, olimpiyatlı sporcuyla fındık reklamı BÜLENT YARDIMCI Çin atağından iyi sonuçlar alan ve daha önce de 
Japonya, ABD ve Hindistan’da da çalışmalar yapan Fındık Tanıtım Grubu’nun (FTG) bu yılki hedef ülkesi olarak Rusya 
belirlendi FTG üyesi Ahm..... 
 
***111984964 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=26.04.2009 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Kriz, işvereni kalbinden vurdu   
Kriz, işvereni kalbinden vurdu Bülent Yardımcı güncellenme zamanı 26.4.2009 Etiketi sen belirle! » nasıl oynanır? » 
kurallar » puanınızı öğrenmek için tıklayın Habere yorum yaz Arkadaşına gönder Sitene ekle Sayfayı yazdır RSS 
Cepten oku Bize Ulaşın..... 
 
***111523893 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=19.04.2009 - Kişi=SEVİM GÖKYILDIZ - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Pilav üstü az kurunun kitabı çıktı   
Pilav üstü az kurunun kitabı çıktı Bülent Yardımcı güncellenme zamanı 19.4.2009 İstanbul Ticaret Odası, İstanbul’un 
esnaf lokantalarını kitaplaştırdı. Mutfak Dostları Derneği 2. Başkanı Sevim Gökyıldız’ın kaleme aldığı kitapta 40 
lokantaya yer veri..... 
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***107702646 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=26.02.2009 - Kişi=NİYAZİ SİNANOĞLU - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Anamur muzu, çikitaya meydan okuyor   
Anamur muzu, çikitaya meydan okuyor Bülent Yardımcı güncellenme zamanı 26.2.2009 Anamurlu muz üreticileri, 
çikita denilen ithal muzun pazarını kapıyor. Türkiye tüketiminin üçte ikisi artık yerli üretim muzla karşılanıyor. Yerli 
muzlar, verimde de ç..... 
 
***106412896 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=08.02.2009 - Kişi=CİHANGİR HÜR - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Karısı bruselladan ölünce sağlıklı gıda zinciri kurdu   
Karısı bruselladan ölünce sağlıklı gıda zinciri kurdu Bülent Yardımcı güncellenme zamanı 8.2.2009 Habere yorum 
yaz Arkadaşına gönder Sitene ekle Sayfayı yazdır Facebook Google Yahoo Mixx Digg StumbleUpon Del.icio.us reddit 
Twitter » nasıl o..... 
 
***105968813 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=01.02.2009 - Kişi=TUNCAY SAGUN - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Orkinos pastasındaki payımız devede kulak   
Orkinos pastasındaki payımız devede kulak BÜLENT YARDIMCI güncellenme zamanı 1.2.2009 Tuncay Sagun Habere 
yorum yaz Arkadaşına gönder Sitene ekle Sayfayı yazdır Facebook Google Yahoo Mixx Digg StumbleUpon Del.icio.us 
reddit Twitter » nasıl ..... 
 
***105925185 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=31.01.2009 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
İnekler Taksim’e çıkıyor   
İnekler Taksim’e çıkıyor BÜLENT YARDIMCI güncellenme zamanı 31.1.2009 * Habere yorum yaz * Arkadaşına gönder 
* Sitene ekle * Sayfayı yazdır Facebook Google Yahoo Mixx Digg StumbleUpon Del.icio.us reddit Twitter » nasıl 
oynanır? » kurallar » hediye ..... 
 
***105339120 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=25.01.2009 - Kişi=MEHMET GÜLER - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Zeytin değil tuz yiyoruz   
Zeytin değil tuz yiyoruz Bülent Yardımcı güncellenme zamanı 25.1.2009 Habere yorum yaz Arkadaşına gönder 
Sitene ekle Sayfayı yazdır » nasıl oynanır? » kurallar » hediye detayları için tıklayın » puanınızı öğrenmek için tıklayın 
sağlık imalat tuz zey..... 
 
***104894306 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=20.01.2009 - Kişi=BİNALİ YILDIRIM - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
‘Balık yok, balıkçı barınağı çok’   
‘Balık yok, balıkçı barınağı çok’ BÜLENT YARDIMCI güncellenme zamanı 20.1.2009 * Habere yorum yaz * Arkadaşına 
gönder * Sitene ekle * Sayfayı yazdır » nasıl oynanır? » kurallar » hediye detayları için tıklayın » puanınızı öğrenmek 
için tıklayın inşa..... 
 
***104222175 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=11.01.2009 - Kişi=ŞERAFETTİN ERBAYRAM - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Bu keçiyi almak için torpil gerek!   
Bu keçiyi almak için torpil gerek! BÜLENT YARDIMCI güncellenme zamanı 11.1.2009 Şerafettin Erbayram, litresini 1 
liraya aldığı çiğ keçi sütü ile Bolana markası altında süt ve peynir ürettiklerini, sucuk yapmaya da başladıklarını 
söyledi. Habere yoru..... 
 
***103635818 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=01.01.2009 - Kişi=RECEP TAYYİP ERDOĞAN - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Kurban endeksi yükselirken hindi endeksi taban yaptı!   
Kurban endeksi yükselirken hindi endeksi taban yaptı! BÜLENT YARDIMCI Başbakan Tayyip Erdoğan, ekonomide 
işlerin söylendiği kadar kötü olmadığını vurgularken, kurbanlık satışlarının örnek göstermiş ve “Gelen kurbanlıkların 
hepsi satıldı” demişti Anc..... 
 
***103447903 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=28.12.2008 - Kişi=GÜVENDİK FİŞEKÇİOĞLU - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Atatürk’ün 1000 lirasına 250 bin euro istiyor   
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Atatürk’ün 1000 lirasına 250 bin euro istiyor Bülent Yardımcı Atatürk Güvendik Fişekçioğlu koleksiyon Para 
koleksiyoncusu Emekli Deniz Kurmay Albay Güvendik Fişekçioğlu, elindeki tam takım 1. emisyon banknotu satışa 
çıkardı. Fişekçioğlu, 1, 5, 10, 5..... 
 
***103314086 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=24.12.2008 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
100 YTL’ye de 25 bin euro’ya da eğlence var   
100 YTL’ye de 25 bin euro’ya da eğlence var BÜLENT YARDIMCI Yılbaşında 100-150 YTL’ye ortadirek sofrası 
kurabilirken, 5 yıldızlı otellerde balolu ve kral dairesinde konaklamalı kutlamalar 25 bin euro’ya kadar çıkıyor 
Ekonomik krizin gölgesinde yeni ..... 
 
***103171466 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=21.12.2008 - Kişi=ÖZHAN HOCAOĞLU - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
kriz pirzola ve kıymayı vurdu, ıstakozlu salamı teğet geçti   
kriz pirzola ve kıymayı vurdu, ıstakozlu salamı teğet geçti Bülent Yardımcı / Fotoğraflar: GARBİS ÖZATAY Ekonomik 
kriz nedeniyle tüketim harcamalarını kısan vatandaş bonfileden kıymaya, kıymadan da tavuğa geçti. Ancak kilosu 
120 YTL olan ıstakozlu s..... 
 
***102701356 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=12.12.2008 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Varan otobüsleri gıda molası verdi   
Varan otobüsleri gıda molası verdi Bülent Yardımcı güncellenme zamanı 12.12.2008 Murat Doğruyol * Habere 
yorum yaz * Arkadaşına gönder * Sitene ekle * Sayfayı yazdır » nasıl oynanır? » kurallar » puanınızı öğrenmek için 
tıklayın Varan Turizm, mola y..... 
 
***102570735 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=10.12.2008 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Bulgur da çağa ayak uydurdu   
Bulgur da çağa ayak uydurdu BÜLENT YARDIMCI güncellenme zamanı 10.12.2008 Habere yorum yaz Arkadaşına 
gönder Sitene ekle Sayfayı yazdır » nasıl oynanır? » kurallar » puanınızı öğrenmek için tıklayın Bulgur kullanarak 
gevrekten helvaya, hamburgerden ..... 
 
***102407035 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=07.12.2008 - Kişi=CAHİT PEKİN - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Angola’ya yumurta satarak krizi aştılar   
Angola’ya yumurta satarak krizi aştılar BÜLENT YARDIMCI güncellenme zamanı 7.12.2008 Habere yorum yaz 
Arkadaşına gönder Sitene ekle Sayfayı yazdır » nasıl oynanır? » kurallar » puanınızı öğrenmek için tıklayın 
Afyonkarahisarlı 25 yumurta üreticisini..... 
 
***102276575 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=05.12.2008 - Kişi=ŞEMSİ BAYRAKTAR - Yazar=ESENGÜL 
METİN    
En küçük kurban 175 YTL   
En küçük kurban 175 YTL ESENGÜL METİN BÜLENT YARDIMCI güncellenme zamanı 5.12.2008 1.5 ton ağırlığındaki 
bu boğanın fiyatı yaklaşık 9000 YTL * Habere yorum yaz * Arkadaşına gönder * Sitene ekle * Sayfayı yazdır » nasıl 
oynanır? » kurallar » puanınız..... 
 
***101831552 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=28.11.2008 - Kişi=KESKİN KESKİNOĞLU - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Keskinoğlu, Köfteci Ramiz’e rakip olacak   
Keskinoğlu, Köfteci Ramiz’e rakip olacak Bülent Yardımcı 45’inci yılını dolduran Keskinoğlu Tavukçuluk, piliç 
restoranı açmaya hazırlanıyor. Şirket, Köfteci Ramiz’in yakınında piliç lokantası açarak ona rakip olacak Keskin 
Keskinoğlu * Habere yorum ..... 
 
***97918880 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=29.09.2008 - Kişi=ALİ ALTUNTAŞ - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Mandalar üniversiteye girdi!   
Mandalar üniversiteye girdi! BÜLENT YARDIMCI Manda sayısı azalınca ünlü Afyon sucuğu ve kaymağı tehlikeye girdi. 
Kocatepe Üniversitesi çözüm olarak manda çiftliği kurdu * Habere yorum yaz * Arkadaşına gönder * Sitene ekle * 
Sayfayı yazdır Afyon ilim..... 
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***97129729 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=18.09.2008 - Kişi=RAHİM TÜFEKÇİOĞLU - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
 ‘Gıdada vadeler uzayabilir’   
‘Gıdada vadeler uzayabilir’ BÜLENT YARDIMCI GOP Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı ve Per Der üyesi Rahim 
Tüfekçioğlu, “Fiyatlar ve satışlar geriliyor” diyerek şu bilgiyi verdi: * Habere yorum yaz * Arkadaşına gönder * Sitene 
ekle * Sayfayı ya..... 
 
***96603363 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=10.09.2008 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Kuraklık üretimi vurdu, mercimek 8 YTL’yi buldu   
Kuraklık üretimi vurdu, mercimek 8 YTL’yi buldu BÜLENT YARDIMCI Bu yılki kırmızı mercimek üretiminin yaşanılan 
kuraklık nedeniyle 500 bin tondan 100 bin ton seviyelerine gerilemesi, fiyatların tırmanmasına yol açtı. * Habere 
yorum yaz * Arkadaşına g..... 
 
***96483171 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=08.09.2008 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Fakirin hurması 2 YTL, zengininki 100 YTL   
Fakirin hurması 2 YTL, zengininki 100 YTL Bülent Yardımcı Yaş meyvenin bol olduğu Ramazan’da hurma satışları 
geriledi. Büyük marketler hurma fiyatında indirim yapmak zorunda kaldı Habere yorum yaz Arkadaşına gönder 
Sitene ekle Sayfayı yazdır Her yıl..... 
 
***96039454 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=01.09.2008 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Ramazan zamsız başladı   
Ramazan zamsız başladı Bülent Yardımcı Her yıl Ramazan öncesi gıda ürünlerinde yaşanan spekülatif artışlar bu yıl 
olmadı. Aksine, et, yağ ve bakliyat fiyatları düştü Habere yorum yaz Arkadaşına gönder Sitene ekle Sayfayı yazdır 
Ramazan ayına temel g..... 
 
***95872439 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=29.08.2008 - Kişi=AHMET TEZCAN - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Fabrika kurdu, 10 aydır çalıştıramadı   
Fabrika kurdu, 10 aydır çalıştıramadı BÜLENT YARDIMCI Tezkim firmasının mısırdan biyoetanol üretmek amacıyla 
inşa ettiği fabrika, 10 aydır çalışamıyor. * Habere yorum yaz * Arkadaşına gönder * Sitene ekle * Sayfayı yazdır 
Çünkü, akaryakıt firmaları ..... 
 
***94955427 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=18.08.2008 - Kişi=ÖZER AKBAŞLI - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Rekora koşan fındık, hesapları altüst etti   
Rekora koşan fındık, hesapları altüst etti Bülent Yardımcı Bu yıl fındık üretim miktarının 900 bin tonla rekor kırması 
bekleniyor. Ancak, bu rekor üreticiyi sevindireceğine endişelendiriyor. Çünkü, TMO alım fiyatını açıklamadı. 
TMO’nun gündeminde fi..... 
 
***93069817 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=24.07.2008 - Kişi=TARKAN - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Tarkan 374 bin YTL’ye tavukçuları eğlendirecek   
Tarkan 374 bin YTL’ye tavukçuları eğlendirecek BÜLENT YARDIMCI Bolu’daki Beyaz Et Festivali’ne Tarkan da vereceği 
bir konserle katılıyor. Üreticiler, Tarkan konseriyle beyaz ete olan ilginin artmasını hedefliyor Tarkan Habere yorum 
yaz Arkadaşına gö..... 
 
***92464608 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=13.07.2008 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Vatandaşa 15 bin ton sahte bal yedirdiler   
Vatandaşa 15 bin ton sahte bal yedirdiler Bülent Yardımcı Kuraklık ve kitlesel arı ölümleri nedeniyle bal üretimi 35 
bin tonda kaldı, ancak tüketim 50 bin ton oldu. Uzmanlar, “Balı glikozla çoğaltarak tüketiciye 50 bin ton bal 
yedirdiler” diyor Geçe..... 
 
***91892458 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=03.07.2008 - Kişi=RECEP KONUK - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Konya Şeker, patates üretecek   
Konya Şeker, patates üretecek BÜLENT YARDIMCI Konya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı ve Pancar Ekicileri 
Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik) Başkanı Recep Konuk, dondurulmuş patates üretimine başlayacaklarını açıkladı. 
Recep Konuk Pankobirlik..... 
 
***91653659 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=29.06.2008 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
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Mercimek, fasulye kalmadı umudumuz Gökçe nohut   
Mercimek, fasulye kalmadı umudumuz Gökçe nohut Bülent Yardımcı Amasya'nın elması, Bursa'nın şeftalisi, 
Erzincan'ın tulum peyniri, Malatya'nın kayısısı, Gaziantep'in fıstığı, Hereke'nin halısı... Kimi tarımsal, kimi el emeği 
göz nuru bu ürünler, bulu..... 
 
***91049349 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=20.06.2008 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Futbolda sevindikçe cips tüketimi artıyor   
Futbolda sevindikçe cips tüketimi artıyor BÜLENT YARDIMCI Mersin Türkler en fazla maç ve film izlerken cips 
tüketiyor. Euro 2008’le birlikte de cips satışları yüzde 12 arttı * Habere yorum yaz * Arkadaşına gönder * Sitene ekle 
* Sayfayı yazdır 30 Eu..... 
 
***90675271 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=15.06.2008 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Sebze ve meyvede ürkütücü tablo   
Sebze ve meyvede ürkütücü tablo Bülent Yardımcı Rusya’nın “Türkiye’den gelen meyve-sebze ilaç kalıntılı” iddiası, 
gözleri iç piyasaya çevirdi. İç piyasada satılan sebze-meyveyi kimin denetleyeceği konusunda karmaşa var. Hallerde 
laboratuvar bulunmuy..... 
 
***90152321 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=08.06.2008 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Kabak aşılı karpuz bereketi   
Kabak aşılı karpuz bereketi BÜLENT YARDIMCI Karpuz fidesi kabak köküne aşılanınca rekolte yükseldi, pazarda 
fiyatlar düştü. Bereketli karpuzun hikâyesi, Hakkâri Valisi’nin getirdiği 10 bin fideyle başladı Habere yorum yaz 
Arkadaşına gönder Sitene ek..... 
 
***90026884 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=06.06.2008 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Gıda fiyatı artınca yemekçi dara düştü   
Gıda fiyatı artınca yemekçi dara düştü BÜLENT YARDIMCI Son dönemde gıda fiyatlarındaki büyük artış yemek 
firmalarını zor durumda bıraktı. Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Necat Aydın, “Yemek 
firmaları batıyor, millet yavaş..... 
 
***89174015 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=25.05.2008 - Kişi=FERHAN KUSEYRİOĞLU - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Biri çiftlikte ağa, diğeri zeytinyağında marka   
Biri çiftlikte ağa, diğeri zeytinyağında marka Bülent Yardımcı Hatay’da “hanım ağa” Ferhan Kuseyrioğlu, ayağına 
çizmelerini geçirip gün boyu tarlalarda dolaşıyor. Sevim Yağcı ise zeytinyağına kendi adını verip Kilis’te ilk ‘markalı 
zeytinyağı’nı üre..... 
 
***88795225 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=20.05.2008 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Doğuş Çay, salça yatırımı yaptı   
Doğuş Çay, salça yatırımı yaptı BÜLENT YARDIMCI Rize Doğuş Çay, Ödemiş’te salça fabrikası satın aldı. Salça 
sektörüne 15 milyon dolar yatırım yapan şirket, bu yıl 13 bin ton salça üretmeyi hedefliyor * Habere yorum yaz * 
Arkadaşına gönder * Sitene e..... 
 
***88228143 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=13.05.2008 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
230 bin ton depoda 750 bin ton yolda... [TAŞRA]   
230 bin ton depoda 750 bin ton yolda... [TAŞRA] Bozulmaya yüz tutan 230 bin ton fındık Toprak Mahsulleri'nin 
depolarında beklerken, yeni mahsul 750 bin ton fındık daha, 3 ay sonra pazara inerek alıcı arayacak BÜLENT 
YARDIMCI Tarım Bakanlığı, buğday,..... 
I 
D No= 87508007 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=02.05.2008 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Bakliyat operasyonu   
Bakliyat operasyonu Bülent Yardımcı Hububat ile bakliyat fiyatlarının hızla artması ve ‘Stokçu mu var’ iddiaları 
üzerine Maliye memurları, tüccarın depolarında sayıma başladı. Bakliyat tüccarı, ‘baskın’ gibi yapılan denetimlere 
karşı tepkili Başta p..... 
 
***86349622 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=15.04.2008 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Tarımda kritik günler   
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Tarımda kritik günler Bülent Yardımcı Küresel ısınmanın tehdit ettiği tarımda fiyatlar artıyor. Türkiye’de tarım 
ürünlerinin fiyatlarının dünyadan daha hızlı arttığına dikkat çeken uzmanlar, TMO’nun piyasayı düzenleme görevini 
yerine getiremediğini ..... 
 
***86103414 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=11.04.2008 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olduk!   
Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olduk! BÜLENT YARDIMCI Önce buğday şaha kalktı, şimdi de pirinç 
fiyatları. Pirincin kilosu 6 YTL'ye yükseldi. Bulgur pilavı yiyelim derseniz, bulgurun kilosu da 3 YTL'ye yaklaştı Çeltik 
üreticileri, pirinç ..... 
 
***85128380 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=27.03.2008 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
10 yılda 10 milyon elma ağacı   
10 yılda 10 milyon elma ağacı BÜLENT YARDIMCI Metin Duruk, yöre halkına fidan dağıttı. * Habere yorum yaz * 
Haber ile ilgili mail gönder * Sitene ekle * Sayfayı yazdır Son 3 yıldır çiftçiye her yıl 100 bin adet vişne ve elma fidanı 
dağıtan Aroma fir..... 
 
***84360059 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=16.03.2008 - Kişi=ŞEREF SONGÖR - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Makro-Uyum birleşmesine izin çıktı   
Makro-Uyum birleşmesine izin çıktı BÜLENT YARDIMCI Rekabet Kurumu, merkezi Ankara’da olan Makro Market 
zinciri ile merkezi İstanbul’da olan Uyum Market zincirlerinin birleşmesi için gerekli izni verdi. İki market zincirinin 
birleşmesi sonucunda 122 ..... 
 
***83585842 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=05.03.2008 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Buğday pazarında yangın var!   
Buğday pazarında yangın var! Kuraklık buğday rekoltesini yüzde 10 düşürdü. İthalat da gecikince un fiyatı bir ayda 
yüzde 20 arttı. Şu anda ülkede en fazla buğday, stokçuların elinde. Onlar da satış için fiyatların yüzde 25 daha 
artmasını bekliyor Bu..... 
 
***82023922 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=12.02.2008 - Kişi=ERDAL BAHÇIVAN - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Kasapta küresel kriz   
Kasapta küresel kriz Toptan et piyasasında iflaslar başladı. Büyük et firmaları sıkıntıya girdi. Bankalar, büyük et 
toptancılarının kredilerini geri çağırıyor BÜLENT YARDIMCI Kuraklığın ve küresel krizin etkisiyle et sektöründe sıkıntı 
başladı. Sıkı..... 
 
***81970045 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=11.02.2008 - Kişi=MAHMUT ASLAN - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Limonda rekolte düştü, fiyat katlandı   
Limonda rekolte düştü, fiyat katlandı BÜLENT YARDIMCI Geçen yıl para etmediği için üreticinin protesto eylemleri 
yapmasına neden olan enterdonat cinsi limonun fiyatı bu yıl 1.5 YTL'ye kadar yükseldi. Türkiye genelinde geçen yıl 
900 bin ton olan limo..... 
 
***81970035 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=11.02.2008 - Kişi=DERYA PALA - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Herkese günde 1 yumurta için 1 milyon YTL'lik kampanya   
Herkese günde 1 yumurta için 1 milyon YTL'lik kampanya Yumurta Üreticileri Merkez Birliği 'Kıran kazanıyor' 
sloganıyla başlattığı kampanya için 1 milyon YTL bütçe ayırdı. Amaç ortalama iki günde bir yumurta yiyen tüketicinin 
her gün bir yumurta tüke..... 
 
***81374426 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=03.02.2008 - Kişi=BEŞİR ÖZYURT - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Kızartma tavasında yangın var!   
Kızartma tavasında yangın var! Kuraklık, biyoyakıt, ekonomik kriz derken yağ fiyatları zıpladı. Ayçiçek yağının litre 
fiyatı altı ayda yüzde 100 artışla 5.5 YTL'ye kadar çıktı. Üreticiler, palm, pamuk, kanola ve soya yağı alternatiflerine 
dikkat çek..... 
 
***81175438 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=31.01.2008 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
'Öküzgözü'ne müşteri aranıyor   
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'Öküzgözü'ne müşteri aranıyor BÜLENT YARDIMCI Şarap piyasasında fiyatların düşmesiyle birlikte Elazığ'daki 129 bin 
tonluk Öküzgö-zü üzüm rekoltesinin bir bölümünün elde kalması, Elazığlı üzümcüleri bir araya getirdi. Bu yılki 
rekoltenin 6 bin tonu a..... 
 
***79191216 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=01.01.2008 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Yılbaşı hindisi, bayram baskısından kurtuldu   
Yılbaşı hindisi, bayram baskısından kurtuldu BÜLENT YARDIMCI Yılbaşı ile Kurban Bayramı arasındaki 12 günlük fark 
2007'de hindi satışlarını kurtardı. 2006'da yılbaşıyla Kurban Bayramı çakıştığı için umdukları satışı yapamayan hindi 
üreticisi firmala..... 
 
***79063172 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=29.12.2007 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Balda ithalat kavgası çıktı   
Balda ithalat kavgası çıktı BÜLENT YARDIMCI Türkiye'de bal işleyen firmalar, "Türkiye'nin balı bitti. ithal edelim" 
derken, çiftçi örgütleri buna şiddetle karşı çıkıyor. Bal Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Özen Altıparmak 
tarafından dile geti..... 
 
***79063162 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=29.12.2007 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Bulgur fiyatı pirinci geçti   
Bulgur fiyatı pirinci geçti BÜLENT YARDIMCI Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), elindeki hububatı tüketip depoların 
dibini süpürünce sert buğdayın fiyatı 75 kuruşa çıktı. Fiyat 70 kuruşu aşınca bulgurun toptan fiyatı, pirincin toptan 
fiyatını geçti. Mark..... 
 
***78847191 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=23.12.2007 - Kişi=ZUHAL DAŞDAN - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
BALIK AKINI OLDU, HAMSİ 1.5 YTL'YE İNİNCE PİLİÇ FİYATI DA DÜŞMEYE BAŞLADI   
BALIK AKINI OLDU, HAMSİ 1.5 YTL'YE İNİNCE PİLİÇ FİYATI DA DÜŞMEYE BAŞLADI Hamsi bollaştı, piliç fiyatı taban 
yaptı BÜLENT YARDIMCI Balık avı yasağı bitişi ve ardından gelen soğuk hava ile birlikte hamsinin kilogram fiyatı 1.5 
YTL'ye kadar düştü. Bey..... 
 
***77790262 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=04.12.2007 - Kişi=ŞERAFETTİN ERBAYRAM - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
'Her öğün hindi eti yiyelim' kampanyası   
'Her öğün hindi eti yiyelim' kampanyası BÜLENT YARDIMCI Hindiciler 'günde 3 öğün hindi eti yiyelim' kampanyası 
başlattı. Tüketimi artırmak için güçbirliği yapan hindi üreticisi 5 firma, düzenledikleri basın toplantısında 
vatandaşları, yılda 365 gün,..... 
 
***77222847 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=25.11.2007 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Bebekler de yesin diye bebek hamsi yemeyelim!   
Bebekler de yesin diye bebek hamsi yemeyelim! Yeterince büyümüş mü diye bakılmadan fütursuzca avlanan, 
avlandıkça tezgâhta bollaşan hamsinin kilosu 50 kuruşa düştü. Bugün için iyi, yarın için kötü haber! Böyle giderse 
denizlerdeki hamsi miktarı iyic..... 
 
***76803563 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=18.11.2007 - Kişi=ALİ AĞCA - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Pastırma alamayan bastırma yiyecek   
Pastırma alamayan bastırma yiyecek BÜLENT YARDIMCI Apikoğlu Satış ve Pazarlama Müdürü Ali Ağca, pastırmadan 
yüzde 20 - 25 daha ucuz olan bastırma adlı yeni bir et mamülünü satışa sunduklarını açıkladı. Ağca, ayrıca 
Türkiye'de ilk kez üretilen kuzu s..... 
 
***76378066 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=11.11.2007 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
TEMA uyarıyor: Bölge toprakları elden gidebilir   
TEMA uyarıyor: Bölge toprakları elden gidebilir 16 milyar dolar harcadık GAP toprağını tuzladık Güneydoğu'daki 
toprakları suyla buluşturmayı amaçlayan GAP'ta tehlike çanları çalıyor. Bilinçsiz ve aşırı sulama toprağın giderek 
daha çok tuzlanmasına v..... 
 
***75838291 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=03.11.2007 - Kişi=NECATİ GÖKSU - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Lokum kavgası arşivleri açtıracak   
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Lokum kavgası arşivleri açtıracak BÜLENT YARDIMCI Kıbrıs Rumlarının Türk lokumunu, loukoumi adıyla AB de tescil 
ettirme çabaları tepki gördü. Susam, Tahin ve Helva Sanayicileri Derneği (SUTHER) Başkanı Necati Göksu, 
"Baklavamıza da sahip çıkmak iste..... 
 
***75838265 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=03.11.2007 - Kişi=MEHMET GÖKSU - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
'En tazeler' fuarda!   
'En tazeler' fuarda! Toplam 347 firmanın katıldığı İstanbul Gıda Fuarı'nda yeni ürünler tanıtıldı. İşte, CNR Expo'da 
düzenlenen ve bu akşam son bulacak fuardaki yeni ürünlerden bazıları Bülent Yardımcı Zeytinde dane hilesine son 
Sofralık zeytinde ik..... 
 
***74205003 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=08.10.2007 - Kişi=ORHAN KILIÇ - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
KILIÇ DENİZ, TOPRAK HAVUZDA MERSİN BALIĞININ YUMURTASINI SEZARYENLE ALACAK   
KILIÇ DENİZ, TOPRAK HAVUZDA MERSİN BALIĞININ YUMURTASINI SEZARYENLE ALACAK Türkiye, 'havyar üreten ülke' 
oluyor Kılıç Deniz, kültür balığı, havyar, et, süt ve tavuk eti üretimi için 3 yılda 250 milyon dolarlık yatırım yapacak 
Bülent Yardımcı Bodrum'..... 
 
***74091237 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=06.10.2007 - Kişi=KESKİN KESKİNOĞLU - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Keskinoğlu, zeytinyağıyla Çin ve Pasifik'e uzandı   
Keskinoğlu, zeytinyağıyla Çin ve Pasifik'e uzandı BÜLENT YARDIMCI Yumurta ve tavuk üreticisi Keskinoğlu, Ravika 
marka zeytinyağını Çin ve Pasifik'te Fuji Adaları'nda satmaya başladı. Keskinoğlu Tavukçuluk Yönetim Kurulu Üyesi 
Keskin Keskinoğlu, "Yıl..... 
 
***73636694 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=29.09.2007 - Kişi=TEMEL KOÇAKLAR - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Şarapsız pişirme tarifli risotto piyasada   
Şarapsız pişirme tarifli risotto piyasada BÜLENT YARDIMCI Sezon Pirinç firması, risotto yapımında kullanılan Arborio 
pirincini pazara sundu. Risotto, geçtiğimiz aylarda Muğla Valisi Temel Koçaklar'ın şaraplı risotto nedeniyle görevden 
alınması, şef ..... 
 
***73309070 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=24.09.2007 - Kişi=İSMAİL PEHLİVAN - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
YÜKSEK VERGİLER ŞARAP SEKTÖRÜNÜ VE ÜZÜM ÜRETİCİSİNİ PERİŞAN ETTİ   
YÜKSEK VERGİLER ŞARAP SEKTÖRÜNÜ VE ÜZÜM ÜRETİCİSİNİ PERİŞAN ETTİ Üzüm bağda kaldı Yüksek vergiler 
tüketimini düşürdüğü için şarap üreticisi üzüm almaktan kaçınıyor. Üzümcü maliyeti kurtaracak fiyat olmayınca 
ürünü satmıyor. Karasakız, öküzgözü gibi ..... 
 
***73233063 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=23.09.2007 - Kişi=ORHAN KILIÇ - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Ege Denizi'nin suyuyla balık kralı oldu   
Ege Denizi'nin suyuyla balık kralı oldu Bodrum'da mandalina üreticisiyken ağaçlar kesilip villalar inşa edilince 
1991'de balıkçılığa başlayan Orhan Kılıç, şimdi yıllık 10 bin ton balık üretiyor, ABD'den Avrupa'ya kadar pek çok 
ülkeye balık satıyor B..... 
 
***73133161 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=21.09.2007 - Kişi=ERDAL TÜFEKÇİ - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Ankaralı Makro ile Uyum Market birleşiyor   
Ankaralı Makro ile Uyum Market birleşiyor BÜLENT YARDIMCI Ankara'da 66 şubesi olan Makro Market zinciri ile 
İstanbul'da 30 şubesi olan Uyum Marketleri birleşiyor. Her iki marketin birleşmesiyle birlikte 96 şubeli ve yıllık 500 
milyon dolar cirolu ye..... 
 
***72791222 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=16.09.2007 - Kişi=MEHMET ÇETİN DURUK - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Beyaz ekmek acıktırıyor, esmer ekmek tok tutuyor   
Beyaz ekmek acıktırıyor, esmer ekmek tok tutuyor Toplum Sağlığı Uzmanı Dr. Mehmet Çetin Duruk beyaz unla 
yapılan ekmeğin sağlığa zararlarının olduğunu belirterek, "Beyaz ekmek hızlı acıktırır, esmer ekmek tok tutar" dedi 
Bülent Yardımcı Toplum Sağlı..... 
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***72408394 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=10.09.2007 - Kişi=ALİ BARDAKOĞLU - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Ramazan ayı için hazırlıklar tamam   
Ramazan ayı için hazırlıklar tamam Oteller, marketler, cep telefonu operatörleri, havayolu şirketleri Ramazan ayı 
hazırlıklarını tamamladı. 13 Eylül'de başlayacak olan Ramazan için firmalar çeşitli seçenekler sunuyor BÜLENT 
YARDIMCI Ramazan'ın geliş..... 
 
***72014206 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=05.09.2007 - Kişi=ABUZER GÖKTAŞ - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Kümes ve ahırlar Ramazan'a zamla giriyor   
Kümes ve ahırlar Ramazan'a zamla giriyor BÜLENT YARDIMCI Ramazan yaklaşırken kırmızı et, süt, kanatlı et ve 
yumurta fiyatlarındaki artışlar sürüyor. Bütün tavuk etinin perakende fiyatı 6 YTL'yi geçti. Toptan dana etinin kilosu 
ise 10 YTL'ye ulaştı. ..... 
 
***71409659 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=27.08.2007 - Kişi=FİKRİ KARAGÖZ - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ AŞIRI ZAM YAPAN ÜRETİCİLERİ TEŞHİR KARARI ALDI   
TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ AŞIRI ZAM YAPAN ÜRETİCİLERİ TEŞHİR KARARI ALDI Ramazan öncesi zam yağmuru Son 
dönemde ekmeğe yüzde 15 - 20, süt ürünlerine yüzde 20 - 35 zam yapılmasına tepki geldi. Tüketiciler Birliği, 
Ramazan öncesi fiyat artışını 'fırsatçılık'..... 
 
***71294657 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=25.08.2007 - Kişi=ERDAL BAHÇIVAN - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Bazı bölgelerde çiğ süt fiyatı 60-70 kuruşa çıktı   
Bazı bölgelerde çiğ süt fiyatı 60-70 kuruşa çıktı Talep arttı, süt yetişmedi, peynire ve yağa zam geldi Üretimin talebi 
karşılayamaması sonucu çiğ sütün litresi 55 kuruşa çıktı. Ramazan ayı yaklaşırken süt ürünleri zamlandı. Beyaz 
peynir ve tereyağı..... 
 
***71252789 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=24.08.2007 - Kişi=NECDET ÜZÜN - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Kuraklık bahane oldu sebze fiyatları uçtu   
Kuraklık bahane oldu sebze fiyatları uçtu Sebzede hal fiyatları ile pazar fiyatları arasında büyük bir uçurum var. Hal 
yöneticileri, kuraklık bahanesiyle aşırı zam yapıldığını belirtiyor Bülent Yardımcı Kuraklık, hale gelen meyve sebze 
miktarını ve ..... 
 
***70635719 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=13.08.2007 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Çinli YTO, televizyonlu, klimalı traktörle geliyor   
Çinli YTO, televizyonlu, klimalı traktörle geliyor YTO ile lisans anlaşması yapan Ar Grup, Çankıra'da traktör üretim 
fabrikası kuruyor. 3 ay sonra 'Artrak' markasıyla piyasaya çıkacak olan traktörler, rakiplerine göre yüzde 25 ucuza 
satılacak Bülent..... 
 
***70330661 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=07.08.2007 - Kişi=ŞAHİN ARIK - Yazar=NEVİN DONAT    
Susuz yaz piyasalara damgasını vuruyor   
Susuz yaz piyasalara damgasını vuruyor Su sıkıntısı günlük hayatı olduğu kadar ekonomiyi de etkiliyor. Sebze-
meyve fiyatları arttı, depo masrafı apartman aidatını yükseltti. Peyzaj şirketleri, kuaförler, hamamlar gidişatı kaygıyla 
izliyor Tuğba Teke..... 
 
***70223839 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=05.08.2007 - Kişi=ALTAN KÖSEOĞLU - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Altan Köseoğlu: Özel limanlar devletleşiyor!   
Altan Köseoğlu: Özel limanlar devletleşiyor! BÜLENT YARDIMCI Altaş Ambarlı Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Altan Köseoğlu, "Kendi limanlarını özelleştiren devlet, özel limanların yüzde 30-35 ortağı oldu" dedi. Köseoğlu, 
devletin özel limanlar..... 
 
***70134036 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=03.08.2007 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
'Damacana suları için tahlil raporu isteyin'   
'Damacana suları için tahlil raporu isteyin' BÜLENT YARDIMCI Yaşadığımız kurak günlerin yalnız dereleri ve gölleri 
değil, yüzey sularından beslenen içme suyu kaynaklarını da kuruttuğunu belirten Saneta Kıyıköy Su Genel Müdürü 
Bülent Sürmen, kuyu sul..... 
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***68898275 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=13.07.2007 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Milliyet yazarları seçmenin nabzını tutuyor AFYONKARAHİSAR / VAN / BİTLİS   
Milliyet yazarları seçmenin nabzını tutuyor AKP kan ter içinde kurdele kesiyor Geçen seçimden 6 milletvekiliyle çıkan 
AKP, bu seçime 3 milletvekiliyle giriyor. Hüsrana uğramamak için de AKP adayları, peş peşe baraj, sulama kanalı, 
gölet açılışına ko..... 
 
***68226568 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=02.07.2007 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Milliyet yazarları seçmenin nabzını tutuyor ELAZIĞ / MALATYA / ESKİŞEHİR   
Milliyet yazarları seçmenin nabzını tutuyor Unakıtan'ın mini mitingi AKP, geçen seçimdeki 3 CHP, 3 AKP dengesini 
korumak için Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ı Eskişehir'den aday gösterdi. Ancak Unakıtan'ın İnönü'deki ilk mitingine 
ilçe halkından 70-80..... 
 
***68107333 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=30.06.2007 - Kişi=KEMAL UNAKITAN - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Unakıtan: Ulusalcılık palavrası atmasınlar   
Unakıtan: Ulusalcılık palavrası atmasınlar BÜLENT YARDIMCI Eskişehir Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, ilk seçim 
mitingini Eskişehir'in İnönü ilçesinde yaptı. Mitingde, Eskişehirspor'a sağladığı kaynakla transferleri sağlanan 3 
futbolcuya formalarını gi..... 
 
***67324012 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=17.06.2007 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Tavuk, gerdan kırıyor!   
Tavuk, gerdan kırıyor! 1 kilogram mısırın fiyatı 50 kuruşa yükselince kasaplarda tavuk kanadı, kuzu gerdanından 
daha pahalı satılmaya başlandı Bülent Yardımcı Başta mısır olmak üzere yem girdilerinde yaşanan sıkıntı, 
kasaplardaki geleneksel fiyat de..... 
 
***66606633 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=06.06.2007 - Kişi=KERİM TANER - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
İstanbul'dan Bursa'ya kiraz için gidecekler   
İstanbul'dan Bursa'ya kiraz için gidecekler BÜLENT YARDIMCI İstanbul'da düzenlenen Dünya Yaş Sebze-Meyve 
Konferansı'nın delegeleri, kiraz yemek için Bursa'ya gidecekler. 6-8 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da 
düzenlenecek olan World Fresh 2007 k..... 
 
***66367470 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=02.06.2007 - Kişi=ÖNDER ÜNLÜER - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Etbir Başkanı Ünlüer:   
Etbir Başkanı Ünlüer: 'Emekli ineklerle ucuz et yiyemeyiz' Türkiye'de et üretiminin artırılarak fiyatın düşmesi için etçi 
damızlık sığır ithal edilmesinin şart olduğunu söyleyen Etbir Başkanı Önder Ünlüer, yaşlı ineklerle et sorununun 
çözülemeyeceği..... 
 
***65917414 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=26.05.2007 - Kişi=ALPKAN FURTUN - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Lufthansa ve British Airways'in sosisi Apikoğlu'ndan   
Lufthansa ve British Airways'in sosisi Apikoğlu'ndan AB ambargosunu havadan delen Apikoğlu, dünyanın önde gelen 
havayolu firmalarına İstanbul'dan sosis satmaya başladı BÜLENT YARDIMCI İngiliz British Airways ve Alman 
Lufthansa, yolcularına ikram ett..... 
 
***65161980 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=15.05.2007 - Kişi=MEHMET ÖZDEMİR - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
PEPİNO ÜRETİMİ BAŞLADI   
PEPİNO ÜRETİMİ BAŞLADI Peru'dan çaya, fındığa portakala rakip geldi Kavun görünümüdeki egzotik meyve pepino, 
çiftçilerin yeni gözdesi oldu. Narenciye, çay, tütün ve fındıktan para kazanamayan çiftçiler, pepino fidesi ekmeye 
başladı BÜLENT YARDIMCI N..... 
 
***65032571 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=13.05.2007 - Kişi=ORHAN ÖZTÜRK - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Matbaalar seçime kâğıtsız yakalandı   
Matbaalar seçime kâğıtsız yakalandı Erken genel seçim nedeniyle hareketlenen matbaa piyasasında bir taraftan 'iş 
alma' yarışı başlarken bir taraftan da 1. hamur kâğıt sıkıntısı yaşanıyor BÜLENT YARDIMCI SERKAN ARMAN 
Beklenmedik erken seçim kararı, m..... 
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***65032551 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=13.05.2007 - Kişi=MUHARREM KEÇELİ - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Fırınlarda ekmek değil, dert pişiyor!   
Fırınlarda ekmek değil, dert pişiyor! Ekmek İşveren Sendikası Başkanı Keçeli, 1960'larda yasaklandığı halde 
1990'larda yeniden 'yanan' kara fırınlarda pişen ekmeğin kanserojen olduğunu söyledi BÜLENT YARDIMCI İstanbul 
Ticaret Odası Meclis Başkanı Mu..... 
 
***64708370 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=08.05.2007 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Mısır bitti, kanat uçtu!   
Mısır bitti, kanat uçtu! BÜLENT YARDIMCI Geçen yıl düşen mısır rekoltesinin neden olduğu yem sıkıntısı had safhaya 
ulaştı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) mısır ithalatında gecikmesi tavuk eti piyasasında paniğe neden oldu. Beyaz 
Et Sanayicileri B..... 
 
***64158461 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=29.04.2007 - Kişi=SELAMİ GEDİK - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Turunçgil ağlattı, avokado güldürecek   
Turunçgil ağlattı, avokado güldürecek BÜLENT YARDIMCI Tropikal meyve avokado, son üç yıldır ürettiği ürünü 
satamayan ve zarar eden turunçgil üreticileri için umut oldu. Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreteri Selami 
Gedik, turunçgilde sorunun ç..... 
 
***62953632 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=10.04.2007 - Kişi=ZUHAL DAŞDAN - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Mısır bitti, tavuk fiyatı fırladı   
Mısır bitti, tavuk fiyatı fırladı BÜLENT YARDIMCI Geçen yıl hasat zamanı kilosu 32 - 35 YKr'den satılan mısırın kilosu 
46 - 47 kuruş olunca perakende bütün tavuk eti fiyatı da 5 YTL'yi geçti. Beyaz Et Sanayicileri Derneği Başkanı Zuhal 
Daşdan "Türki..... 
 
***60638307 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=05.03.2007 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Pazardan alabildim bir tane!   
Pazardan alabildim bir tane! Sağlık mucizesi narın tüketimi hızla artarken, fiyatları da tavana vurdu. İthal muzdan 
bile pahalı satılan nar, artık tane hesabıyla satılıyor BÜLENT YARDIMCI SAĞLIK açısından pek çok yararı olduğu 
anlaşılınca tüketimi a..... 
 
***59620600 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=17.02.2007 - Kişi=ABUZER GÖKTAŞ - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Kırmızı et ucuzladı, tavuk fiyatı uçtu   
Kırmızı et ucuzladı, tavuk fiyatı uçtu Yem fiyatları ve salgın hastalık et fiyatlarını etkiledi. Koyun etinin kilosu 5.5 
YTL'ye gerilerken tavuk ve hindi etinin fiyatı arttı BÜLENT YARDIMCI Kırmızı et fiyatları düşerken kanatlı et fiyatları 
yükseliy..... 
 
***59231688 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=11.02.2007 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Bombusu alan Üsküdar'ı geçti!   
Bombusu alan Üsküdar'ı geçti! BÜLENT YARDIMCI Anadolu'da yuvasını toprakta yapan bir yabani arı cinsi olan 
'bombus' kıymete bindi. Örtü altı sebze-meyve üretiminde hormon kullanmaya gerek kalmadan döllenmeyi sağladığı 
için bombus arısı, seracıların ..... 
 
***59096207 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=09.02.2007 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Portakalda 10 kuruşluk kavga   
Portakalda 10 kuruşluk kavga Üretici: Portakal bizde 10 kuruş, şehirde 1-2 YTL, hâlâ alıcı yok. Toptancı: 10 kuruş, 
çünkü donmuş. Tadan bir daha portakal yemez Bülent Yardımcı Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Mersin Şube 
Başkanı Mehmet Ateş, üreticil..... 
 
***58713638 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=03.02.2007 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Et, süt ve yumurtada yem fiyatı endişesi   
Et, süt ve yumurtada yem fiyatı endişesi 'Yem sıkıntısı olacak' beklentisiyle besicinin hayvanlarını elden çıkarmaya 
çalışması sonucu kırmızı et fiyatları düştü. Besici satışı durunca, yükselen yem fiyatlarıyla birlikte et, süt, yumurta, 
peynir fiya..... 
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***56754935 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=31.12.2006 - Kişi=ÖZDEMİR AKAOĞLU - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Büyük İskender'in gelini, votka ithalatını azaltacak!   
Büyük İskender'in gelini, votka ithalatını azaltacak! BÜLENT YARDIMCI Türk ve Rus sermayesinin yarı yarıya 
ortaklığıyla kurulan İnfotek firması, Afyon Dinar'da tahıldan üretim yapan votka fabrikasını hizmete açtı. Fabrikanın 
yıllık kapasitesi 2 mily..... 
 
***56561391 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=26.12.2006 - Kişi=ALİ MURAD KIZILTAŞ - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Kredi kartına 12 taksitle kurban   
Kredi kartına 12 taksitle kurban Alışveriş merkezleri ve perakendeciler kurban bayramı ve yılbaşı hazırlıklarını 
tamamladı. Perakendeciler, kredi kartına, 6-12 taksitle kurban satışına başladı EKONOMİ SERVİSİ Bu hafta sonu 
Kurban Bayramı'nın ilk gün..... 
 
***56278134 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=19.12.2006 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
'Küpesiz kurban almayın' uyarısı   
'Küpesiz kurban almayın' uyarısı BÜLENT YARDIMCI Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tarım teşkilatı alarma geçti. 
Bayram nedeniyle artan hayvan hareketlerinin hayvan hastalıkları salgınına neden olmasından korkulurken uzmanlar, 
halkı ve kurbanlık sat..... 
 
***55961060 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=13.12.2006 - Kişi=VURAL GÖRENER - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Hindi, bayrama 'kurban' gitti   
Hindi, bayrama 'kurban' gitti Kuş gribi etkisiyle hindiye talep azaldı, firmalar kapasitelerini yarı yarıya düşürdü. 
Yılbaşı da Kurban Bayramı'yla çakışınca hindi üreticilerinin 'biraz toparlanırız' beklentisi suya düştü Bülent Yardımcı 
Hindi eti ür..... 
 
***54285978 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=13.11.2006 - Kişi=NURDAN TÜMBEK TEKEOĞLU - 
Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Dağ köyünü kalkındırma modeli   
Dağ köyünü kalkındırma modeli Bursa'nın Ericek köyü, TEMA'nın çalışmasıyla önce erozyonu önledi ardından meyve 
fidanları yetiştirdi. Köy halkı şimdi de bu ürünleri projenin destekçisi Metro Group'un marketlerinde satacak Bülent 
Yardımcı TEMA Vakfı'n..... 
 
***54233055 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=12.11.2006 - Kişi=TEVFİK DİNÇER - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
'Kuru' kıymete bindi, fiyatı 3 YTL'ye gidiyor   
'Kuru' kıymete bindi, fiyatı 3 YTL'ye gidiyor Kuru fasulye fiyatları tırmanmaya başladı. Şu sıralar toptan kilosu 1.5 
YTL civarında. Önümüzdeki günlerde kilo fiyatının toptan satışlarda 2 YTL'ye, perakende satışlarda 3 YTL'ye çıkması 
bekleniyor Büle..... 
 
***54173119 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=11.11.2006 - Kişi=BORIS VATKOF - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Tanımayanı zehirliyor, tanıyanı ihya ediyor   
Tanımayanı zehirliyor, tanıyanı ihya ediyor Her yıl yüzlerce kişinin zehirlendiği mantarın 'zehirsiz ve kıymetli' 
çeşitlerini tanıyanlar ve ihraç edenler kazanıyor! Türkiye'den toplanan mantarlar Fransız lokantalarının 
vazgeçilmezleri arasına girdi ..... 
 
***53250194 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=25.10.2006 - Kişi=RAHMİ ÜSTÜN - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
'TMO çay da alsın'   
'TMO çay da alsın' Ülkeye kaçak giren çaylar nedeniyle üretim-tüketim dengesinin bozulduğunu belirten ÇAYSİAD 
Başkanı Üstün, 'Çayda arz fazlası, sanayiciyi ve çiftçiyi mağdur ediyor. TMO çay da alsın' dedi BÜLENT YARDIMCI Çay 
Sanayicileri ve İşadaml..... 
 
***52279489 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=06.10.2006 - Kişi=NERMİN TOL - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Tohumda 'çok uluslu genetik' tartışması   
Tohumda 'çok uluslu genetik' tartışması Tohumculuk tasarısı, 'Çok uluslu şirketler hakimiyet kuracak, tohumların 
genetiği değiştirilecek' eleştirisine yol açtı. Tasarıyı destekleyenlerse 'Patent zorunluluğuyla tohumlar korunacak' 
diyor Bülent Yardım..... 
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***51392444 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=20.09.2006 - Kişi=ÇETİN PALANCI - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
80 YTL'ye hurma   
80 YTL'ye hurma Mısır Çarşısı'nda Arap hurmalarının kilogramı 3-15, İsrail hurması 25-32, Peygamber hurması ise 
80 YTL'den satılıyor BÜLENT YARDIMCI İstanbul Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı esnafı, tezgâhlarını iftarlıklarla 
donatarak ramazan hazırlıkla..... 
 
***51371393 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=20.09.2006 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Sucuk 25, pastırma 50 YTL   
Sucuk 25, pastırma 50 YTL Ramazanın yaklaşmasıyla birlikte sucuk ve pastırma raflarda ön sıralarda yerlerini aldı. 
Perakende gıda piyasasında kuşgömü (bonfile) ve antrikot pastırmanın kilogramı 45-50 YTL'den satılırken, yüzde 
100 dana etinden yapılm..... 
 
***51212732 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=17.09.2006 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Beyazı 85 Ykr, karası 2.65 YTL   
Beyazı 85 Ykr, karası 2.65 YTL Çekirdeksiz beyaz üzüm üretimi devlet desteği ile arttı. Kara üzüm ise yerinde saydı. 
Son dönemde kara üzüm talebi artınca fiyatı, beyaz üzümü üçe katladı BÜLENT YARDIMCI Üzümde üretim dengesi 
bozulunca kara üzümle bey..... 
 
***51051643 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=14.09.2006 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Et fiyatına ramazan zammı   
Et fiyatına ramazan zammı Ramazan ayı yaklaştıkça et fiyatları yükselmeye başladı. Toptan et fiyatları son 20 günde 
yüzde 10 zamlanarak 9.5 YTL'ye çıktı BÜLENT YARDIMCI Yaklaşan ramazan ayı nedeniyle et fiyatları yükselmeye 
başladı. Fiyat artışların..... 
 
***50795714 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=10.09.2006 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Ekmek yapacak buğdayımız yok   
Ekmek yapacak buğdayımız yok BÜLENT YARDIMCI Osmanlı'dan bu yana süregelen süne savaşını kaybettik. Süne 
tarımı teslim aldı. Bu yıl ürettiğimiz buğdayın yüzde 70'i süneli. Süneli buğdaydan ekmek olmuyor. Ekmek yapacak 
sağlam buğdayımız yok. Süneli b..... 
 
***50501182 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=05.09.2006 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
17 kooperatiften 'arama' toplantısı   
17 kooperatiften 'arama' toplantısı BÜLENT YARDIMCI Fiskobirlik'in son 2 yıldır yaşadığı sıkıntılar, diğer kooperatif 
birliklerini de alarma geçirdi. Türkiye'de kooperatiflerin üst birliği olarak görev yapan Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği, 7 Eyl..... 
 
***50113687 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=29.08.2006 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Av yasağı bitmeden tezgâhlar doldu   
Av yasağı bitmeden tezgâhlar doldu BÜLENT YARDIMCI Bu yıl 1 Mayıs tarihinde başlayan balık avı yasağı 1 Eylül 
Perşembe günü sona erecek. Ancak balıkçı tezgâhları yasağın sona ermesinden 10-15 gün önce balıkla doldu. 
Karadenizli balıkçılar, ağustos a..... 
 
***49838560 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=24.08.2006 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Formula bereketi   
Formula bereketi Formula 1'e birkaç gün kala İstanbul'daki oteller doldu, oda fiyatları yükseldi. Araç kiralama 
şirketleri araba yetiştiremediklerini söyledi. Dün itibariyle 50 bin bilet satıldı BÜLENT YARDIMCI 25 - 27 Ağustos 
tarihleri arasında İst..... 
 
***49838550 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=24.08.2006 - Kişi=ZEKERİYA YILDIRIM - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Faizden, dövizden çıktı, fidana girdi   
Faizden, dövizden çıktı, fidana girdi Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinden emekli olan Zekeriya Yıldırım, 
ikisi peyzaj mimarı, birisi Hollandalı üç ortak bulup Adapazarı'nda dış mekan süs bitkisi yetiştirmeye başladı Bülent 
Yardımcı Eski pr..... 
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***49640401 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=20.08.2006 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Kiraz, ihracat şampiyonu oldu, ABD ile yarış sürüyor   
Kiraz, ihracat şampiyonu oldu, ABD ile yarış sürüyor BÜLENT YARDIMCI Yılda 35 bin ton kiraz ihraç eden Türkiye, bu 
yıl 54 bin ton kiraz ve vişne ihraç ederek 134 milyon dolar gelir elde etti. Böylece kiraz, uzun yıllardır meyve 
ihracatında liderliği..... 
 
***49539685 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=18.08.2006 - Kişi=ÖMER GÖRENER - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Buzağılar karaborsaya düştü   
Buzağılar karaborsaya düştü Sığır çiftliği sahiplerinin 'damızlık' buzağı ve dana sıkıntısı çektiği, bu yüzden de 
fiyatların devamlı yükseldiği ortaya çıktı. AB'de 100 euro olan bir buzağının fiyatı Türkiye'de 270 euro'ya kadar 
çıkıyor BÜLENT YARDIM..... 
 
***49227758 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=12.08.2006 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Rakının gırnatasını Mey çalıyor   
Rakının gırnatasını Mey çalıyor BÜLENT YARDIMCI Rakı pazarına giren şirketlerin artması ancak rakı tüketiminin 
'yerinde sayması', rakıda rekabet kavgasını da beraberinde getirdi. Efe Rakı'nın üreticisi Elda, 'Yeni Rakı bizi pazar 
dışına atmak istiyo..... 
 
***48888641 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=06.08.2006 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Karpuz 'hızla oldu' fiyatı 5 kuruşa düştü   
Karpuz 'hızla oldu' fiyatı 5 kuruşa düştü BÜLENT YARDIMCI Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, 
karpuz tarlalarını da vurdu. Tarlalardaki karpuzlar aşırı sıcaklar yüzünden hızla olgunlaşınca piyasanın dengesi 
bozuldu. İstanbul Sebze..... 
 
***48502019 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=30.07.2006 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
İlk ağaç tarlası ekildi, hasat sekiz yıl sonra!   
İlk ağaç tarlası ekildi, hasat sekiz yıl sonra! Endüstriyel ağaç tarımı yapmak üzere yola çıkan girişimciler, Türkiye'nin 
ilk ağaç tarlasını ekti. Mobilya hammaddesi olarak kullanılacak ağaçlar sekiz yıl sonra kesilecek BÜLENT YARDIMCI 
Küresel ısınm..... 
 
***48186031 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=24.07.2006 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
İthal elma, piyasayı karıştırdı   
İthal elma, piyasayı karıştırdı Yerli elmayı kim kurtaracak? Türkiye, elma üretiminde dünya 4'üncüsü ama ihracatta 
adı geçmiyor. Şili'den elma ithal ediliyor. Meyvecilik uzmanı Prof. Dr. Nurettin Kaşka, '25 milyon ağaç sökülüp, 
yenileriyle değiştiri..... 
 
***48066904 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=22.07.2006 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Şalvarlı'nın ucuz eti piyasayı karıştırdı   
Şalvarlı'nın ucuz eti piyasayı karıştırdı Ürünlerini neredeyse toptan fiyatına satan Şalvarlı Et'e, tüketici ilgi, sektör 
tepki gösterdi. İstanbul Kasaplar Odası, Şalvarlı'yı İl Tarım Müdürlüğü'ne şikâyet etti Bülent Yardımcı Kilisli ünlü 
celep Abuz..... 
 
***47401899 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=10.07.2006 - Kişi=KERİM TANER - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Türk kirazı yiyip Dünya Kupası'nı seyrettiler...   
Türk kirazı yiyip Dünya Kupası'nı seyrettiler... Avrupalı, haziranda Türk kirazı yiyip kupa izledi. Almanya, kirazda 
Türkiye'nin birinci pazarı oldu. Üreticiler elde kalacak korkusu yaşarken, küçük boy kirazları bile sattılar BÜLENT 
YARDIMCI Dünya K..... 
 
***47340874 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=09.07.2006 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Fındık fiyatı düşüyor, ihracat geliri tehlikede   
Fındık fiyatı düşüyor, ihracat geliri tehlikede Geçen yıl taban fiyatı 7.45 YTL olan fındık 2.50 YTL'ye düştü. Bu yıl 
rekoltenin yüksek olacağına dikkat çeken uzmanlar, fındık desteklenmezse ihracat gelirinin 2 milyar dolardan 500 
milyon dolara düşe..... 
 
***47088892 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=04.07.2006 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Gıda fiyatları dalgalandı   
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Gıda fiyatları dalgalandı Döviz kurları ve faizde yaşanan dalgalanma, et dışındaki temel tüketim maddelerinin fiyatını 
yükseltti. Temel gıda maddelerinin fiyatlarında, mevsim normallerinin dışında bir artış yaşanıyor BÜLENT YARDIMCI 
Döviz ve faizde ..... 
 
***46710851 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=26.06.2006 - Kişi=ÖZDEMİR AKAOĞLU - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Rus turiste, Rus votkası üretecek   
Rus turiste, Rus votkası üretecek Türkiye'ye gelen Rus turistler melas ve üzümden üretilen Türk votkasını 
beğenmeyince, Türk turizmci Özdemir Akoğlu, Rus ortak bularak, Rus votkası üretimi için fabrika kurdu Bülent 
Yardımcı Ruslar'ın votka sevgisi T..... 
 
***45202902 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=04.06.2006 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Ucuzluk halden çıkamadı   
Ucuzluk halden çıkamadı BÜLENT YARDIMCI Dün, İstanbul'da bir araya gelen 15 ilin hal başkan ve yöneticileri, sera 
ürünlerinin bittiğini, tarla ürünlerinin devreye girmesiyle sebze-meyve fiyatlarının halde yarıdan fazla düştüğünü, 
ancak bu düşüşün tü..... 
 
***44578720 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=25.05.2006 - Kişi= - Yazar=ÜNSAL EREKE    
Dalga, mal piyasalarına sıçradı   
Dalga, mal piyasalarına sıçradı Kur artışı, elektronik eşyadan pirince tüm ithal ürünlerin fiyatını artırıyor. Bazı 
piyasalarda talep dururken bazılarında ise ciddi arz sorunları yaşanmaya başlandı. Perakendeciler zam yapmamak 
için yerli ürüne yönel..... 
 
***43454339 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=07.05.2006 - Kişi=FAHRİ ARIKAN - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
'Sert kutu' Tekel'e yüzde 3 kazandırdı   
'Sert kutu' Tekel'e yüzde 3 kazandırdı Tüketici 'sert kutulu sigara' tercih edince pazar kaybetmeye başlayan Tekel, 
yeni makineler getirip bazı ürünlerini sert kutulu üretti. Pazar payı yüzde 39'a çıktı Bülent Yardımcı Bir türlü 
özelleştirilemeyen T..... 
 
***43391842 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=06.05.2006 - Kişi=HÜSAMETTİN ÇETNKAYA - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Domates üreticisi de kendini savundu   
Domates üreticisi de kendini savundu 'Gazi Erçel de sivri biberi suçlamıştı' Domates ve tavuk eti üreticileri, nisan ayı 
enflasyonunun yüksek çıkmasından sorumlu tutulmalarına tepki gösterdi BÜLENT YARDIMCI Yüksek enflasyon 
rakamlarında petrol ve te..... 
 
***42750963 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=23.04.2006 - Kişi=ALİ DİREN - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Nar çekirdeği tozunun kilosu 250 YTL   
Nar çekirdeği tozunun kilosu 250 YTL Dimes Meyve Suyu Fabrikası yöneticisi Ali Diren, bir grup gazeteciye, Antep 
Horozkarası üzümünü işleyerek nasıl üzüm suyu yaptıklarını anlattı. Bir kenarda duran, salkım çöpü ve çekirdek 
yığınını gösterip 'Bunlar..... 
 
***40887872 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=20.03.2006 - Kişi=UĞUR DÜNDAR - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Krizi atlatan tavukçu zam yapıyor   
BÜLENT YARDIMCI Ocakta yaşanan kuş gribi vakalarıyla 2 YTL'ye kadar düşen poşette bütün tavuğun kilogramı, 
martta 5 YTL'ye kadar çıktı Kuş gribi krizinden çıkmaya çalışan tavuk eti sektörü peşpeşe zam yapmaya başladı. 
Gazeteci Uğur Dündar'ın yaptığı..... 
 
***40574022 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=15.03.2006 - Kişi=ENGİN MEPA - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Namlı Pastırmacı Namet'i sattı   
Namlı Pastırmacı Namet'i sattı BÜLENT YARDIMCI Mısır Çarşısı'nın ünlü Namlı Pastırmacısı, Namet markasını 
Adapazarlı besicilik ve et ticareti şirketi Kayarlar firmasına sattı. 1930'lu yılların başında, Mısır Çarşısı yanındaki 
Tahmis Sokak'ta faaliye..... 
 
***38431659 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=09.02.2006 - Kişi=BURHAN ER - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Herkes nar peşinde...   
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BÜLENT YARDIMCI Sağlıklı yaşam meraklıları yüzünden nar kıymete bindi. Sanayiciler nar suyu üretmeye, çiftçiler 
yeni nar bahçesi kurmaya başladı, fiyatlar arttı Narın antioksidan etkisi ile kalbi ve bağışıklık sistemini koruyucu 
özellikleri keşfedil..... 
 
***36269797 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=31.12.2005 - Kişi=KADİR TOPBAŞ - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
'Köyünüze geri dönün!'   
'Köyünüze geri dönün!' İstanbul Büyükşehir Belediyesi, köye dönmek isteyene 1500 YTL harçlık, köyde üreteceği 
ürünü alma garantisi ve kredi gibi avans veriyor BÜLENT YARDIMCI İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Kadir 
Topbaş, "Organik Tarım Proj..... 
 
***36195626 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=29.12.2005 - Kişi=CÜNEYD ZAPSU - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Fındıkta, 'kredi' tartışması   
Fındıkta, 'kredi' tartışması Başbakan'ın danışmanı Cüneyd Zapsu'nun Fiskobirlik'in kredi almasını engellediği iddia 
edildi. Fiskobirlik yönetimi ile ihracatçılar karşı karşıya gelirken olay, fındığın merkezi Giresun'da günün konusu 
oldu EKONOMİ SERV..... 
 
***35808331 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=20.12.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Kendi deprem testini kendin yap   
Kendi deprem testini kendin yap BÜLENT YARDIMCI İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği Bursa Şubesi, 12 
soruluk deprem testi hazırladı. Sorulara verilen yanıt değerleri toplanarak binanın riski hakkında genel bir bilgi 
edinilebiliyor. Örneği..... 
 
***35391053 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=12.12.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Tavuk etine 2 YTL zam geldi   
Tavuk etine 2 YTL zam geldi BÜLENT YARDIMCI Kuş gribinin etkisiyle satışları yüzde 70-80 gerileyen, fiyat düzeyi 
ise yarı yarıya düşen tavuk eti üreticisi firmalar, fiyatlarını krizden önceki düzeye çıkardılar. Tavuk eti üreticileri, 
bugünden itibar..... 
 
***35116231 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=07.12.2005 - Kişi=ZEKİ ANLAĞAN - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Metro, sebze meyveyi Avrupalı yapacak   
Metro, sebze meyveyi Avrupalı yapacak Metro Group, Avrupa Birliği market zincirleri gibi EurepGap kurallarını 
uygulayarak sebze ve meyveyi tarladan sofraya kadar izlemeye aldı BÜLENT YARDIMCI Antalya Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerindeki market zincirle..... 
 
***34585611 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=28.11.2005 - Kişi=AHMET İNCİ - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Naftalinli petekli   
Naftalinli petekli bal yemeyin Organik bal üretimi için naftalinle kirlenmemiş balmumu bulamayınca Yeni 
Zelenda'dan ithalat yapmak zorunda kalan Tema'nın arı uzmanı Ahmet İnci, 'Türkiye'deki bal peteklerimizdeki naftal 
miktarı 10 ppb'ye kadar olması..... 
 
***34214492 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=20.11.2005 - Kişi=YAKUP ERDEM - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Balık stokları korunacak daha az hamsi yiyeceğiz   
Balık stokları korunacak daha az hamsi yiyeceğiz Gıda konusunda AB'ye uyum için istenen çok şey var. Bir kere 
mevzuat uymuyor. En temel konu hijyenik üretim, hijyenik satış koşulları... Balıkçılık konusunda sınırlamalar gelmesi 
muhtemel. Özellikle h..... 
 
***33689815 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=10.11.2005 - Kişi=KENAN MALATYALI - Yazar=EZELHAN 
ÜSTÜNKAYA    
TSE, 'helal gıda' sertifikası verecek, Diyanet denetleyecek   
TSE, 'helal gıda' sertifikası verecek, Diyanet denetleyecek İslam Konferansı Teşkilatı'nın kararı üzerine TSE 'helal gıda' 
standardı hazırlıklarına başladı. Kurum Başkanı Malatyalı, 'Uygulama 2006'da başlar. Denetimlerde Diyanet'ten 
yetkili de bulun..... 
 
***33582016 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=08.11.2005 - Kişi=İLHAN ATIŞ - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Kahramanmaraş'ta kırmızı biber savaşı   
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Kahramanmaraş'ta kırmızı biber savaşı Maraş'ta üretici, biberi toprakta kurutmakta direniyor. Ticaret ve Sanayi 
Odası, Valilik ve Tarım İl Müdürlüğü engellemeye çalışıyor. Çiftçiler arabaları taşlıyor Bülent Yardımcı 
Kahramanmaraş'ta şu sıralar 'kır..... 
 
***33352393 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=03.11.2005 - Kişi=MEHMET YILDIRIM - Yazar=HİCRAN TEKİN    
'Bayramda bezelyeli baklava yemeyin'   
'Bayramda bezelyeli baklava yemeyin' Baklava Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, "Sokaklarda satılan 
baklavalarda antep fıstığı yerine öğütülmüş yer fıstığı ve bezelye kullanılıyor" diyerek tüketicileri uyardı Hicran Tekin 
Güllüoğlu, Seyido..... 
 
***33167888 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=30.10.2005 - Kişi=KENAN AYBEK - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Kuş gribi, kırmızı et fiyatını tetikledi   
Kuş gribi, kırmızı et fiyatını tetikledi BÜLENT YARDIMCI Beyaz et satışları düşünce, kırmızı et satışları yüzde 25 artı. 
Talep artınca kırmızı et fiyatları yükseldi. İstanbul'a keçi eti gelişi arttı Kuş gribi korkusu ile tavuk ve hindi etinden 
kaçan..... 
 
***32817687 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=23.10.2005 - Kişi=YAŞAR AKÇA - Yazar=BÜLENT YARIMCI    
Kabuklu cevizi çamaşır suyu ile parlatıyorlar   
Kabuklu cevizi çamaşır suyu ile parlatıyorlar BÜLENT YARDIMCI Kalp ve damar dostu olduğu bilinen ve her gün 40-
50 gram tüketilmesi önerilen cevizin tüketimi son yıllarda hızla artıyor. Ancak sorunları da artıyor. Ceviz 
ekonomisinin otoritesi sayılan..... 
 
***32256286 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=12.10.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Tavuk ve hindi eti satışı yüzde 40 düştü   
Tavuk ve hindi eti satışı yüzde 40 düştü BÜLENT YARDIMCI BEYAZ Et Toptancıları Derneği (Beyaz - Der) Başkanı 
Demir Kunter, İstanbul'da hindi ve tavuk eti satışlarının yüzde 40 gerilediğini söyledi. "Salı günü satışa çıkan 
arabalar, götürdükleri malı..... 
 
***32205287 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=11.10.2005 - Kişi=ZEKİ ILGAZ - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Kuş gribi şirketleri borsada yakaladı   
Kuş gribi şirketleri borsada yakaladı Manyas'taki hindi çiftliğinde ortaya çıkan kuş gribi hastalığı, borsada işlem 
gören Şeker Piliç, Banvit, Van Et ve Pınar Et-Un hisselerinde yüzde 11.4'e varan düşüşler yaşanmasına neden oldu 
ORHAN TEKEOĞLU Türki..... 
 
***31364615 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=24.09.2005 - Kişi=MEHDİ EKER - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
4.3 katrilyon liralık destek çiftçiye yetmedi   
4.3 katrilyon liralık destek çiftçiye yetmedi BÜLENT YARDIMCI Geçen yıl 2.5 milyon ton buğday alan hükümet bu yıl 
TMO eliyle 5 milyon ton buğday aldı. TMO buğdayı 35 kuruşa alıyor. Devletin, prim, mazot desteği, Doğrudan Gelir 
Desteği (DGD), gübre d..... 
 
***31052189 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=18.09.2005 - Kişi=EDİP AKTAŞ - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Buğdayda fiyat tartışması   
Buğdayda fiyat tartışması Sanayici tepkili, eleştiri yağdırıyor, Ofis sessiz... Dünya fiyatının iki katına buğday alan 
Toprak Mahsulleri Ofisi'ne un sanayicileri ateş püskürüyor: 'Yurtdışına ucuz, bize pahalı satıyor, ithalat izni 
vermiyor. Piyasayı..... 
 
***30526581 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=08.09.2005 - Kişi=EKREM DEMİRTAŞ - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Elda'dan Efe Rakı'ya 'boğaz yakan' kardeş   
Elda'dan Efe Rakı'ya 'boğaz yakan' kardeş BÜLENT YARDIMCI Efe Rakı'nın üreticisi Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri 
A.Ş. (Elda), yeni markası Çilingir'i piyasaya sundu. Piyasaya 70 cl'lik ambalajlarda çıkan Çilingir'in fiyatı 21.5 YTL, 
alkol derecesi ..... 
 
***30134698 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=01.09.2005 - Kişi=HAKKI ERDOĞDU - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Yumurtanın sarısı gitti   
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Yumurtanın sarısı gitti Yanlış tarım politikaları yüzünden tavukların yem dengesi bozuldu. Mısır pahalı diye buğday 
yedirilen tavukların, yumurtalarının sarısı beyazlaştı Bülent Yardımcı Uygulanan yanlış tarım politikaları ekonomik 
dengeleri alt üst..... 
 
***30134693 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=01.09.2005 - Kişi=ŞERAFETTİN ERBAYRAM - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Önce hindiyi markaladı, şimdi sıra keçi peynirinde   
Önce hindiyi markaladı, şimdi sıra keçi peynirinde Bolca Hindi'nin sahibi Şerafettin Erbayram, keçi sütünden ürettiği 
peyniri Bolana markasıyla piyasaya sundu. Erbayram, çiftçiye keçi dağıtıp üretimi artırmak istiyor BÜLENT YARDIMCI 
Bolca markası il..... 
 
***22850164 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=20.03.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDMCI    
Laf dinlemediler, patatesi illet ettiler   
Laf dinlemediler, patatesi illet ettiler Tüm uyarılara rağmen, aynı tarlaya inatla her yıl patates eken çiftçi, hem 
kendine hem de ülke ekonomisine zarar verdi. Hastalıktan kırılan binlerce dekar patates tarlası karantina altına 
alındı. Tüketici ürk..... 
 
***29583858 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=19.08.2005 - Kişi=OĞUZ SATICI - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
TİM, Hopa - Batum demiryoluna talip   
TİM, Hopa - Batum demiryoluna talip Dış ticarette maliyeti düşürmek için demir ve deniz yolunun kullanılması 
gerektiğini söyleyen Satıcı, "Hopa ile Batum arasında demiryolu gerekli. Görev verilirse bu demiryolunu yapmaya 
hazırız" dedi BÜLENT YARDIMC..... 
 
***29583653 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=19.08.2005 - Kişi=OSMAN PEPE - Yazar=YILDIZ YAZICIOĞLU    
Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, isyan etti:   
Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, isyan etti: 3 kulaç mesafede balık çiftlikleri var Ege'deki balık çiftliklerini 
helikopterle inceleyen Pepe, "Mevzuattaki 1 mil kuralına hemen hemen hiç uyulmamış. 1 mil değil, 1 adım ölçüsü 
var" dedi Yıldız Yazıcıo..... 
 
***29432437 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=16.08.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Fındıkta fiyat düşebilir   
Fındıkta fiyat düşebilir Fiskobirlik, Giresun tombul fındık için 7.45 YTL fiyat açıkladı. Ancak bu yılki rekolte geçen 
yıla göre daha yüksek beklendiği için açıklanan fiyatın düşebileceği söyleniyor Bülent Yardımcı Fiskobirlik bekleneni 
yaptı ve 200..... 
 
***28827499 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=02.08.2005 - Kişi=OĞUZ SATICI - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Oğuz Satıcı: İsyan ediyoruz   
Oğuz Satıcı: İsyan ediyoruz BÜLENT YARDIMCI TİM Başkanı Oğuz Satıcı, ihracata verilen desteği yeterli bulmadıklarını 
dile getirirken, "İhracatın ülke ekonomisine yaptığı katkı nispetinde destek görememesinin kısacası üvey evlat 
muamelesi yapılmasını..... 
 
***28222228 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=19.07.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Fındıkta fiyat polemiği   
Fındıkta fiyat polemiği Fındık piyasası 1 ay sonra açılacak yeni sezona stoksuz giriyor. Bu nedenle Bölge Ziraat 
Odaları, 7 YTL olan kabuklu fındık fiyatının düşmemesi için lobiye başladı Bülent Yardımcı Mevsimi geldi. Fındık 
lobisi, harekete geçti...... 
 
***27826933 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=10.07.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Tarlalar hasta olunca patates pahalandı   
Tarlalar hasta olunca patates pahalandı Yeni mahsul patates çıktı ama fiyat ucuzlamadı. Şu anda 80-90 kuruş olan 
patatesi, kışın 2 liraya yiyeceğiz. Çünkü patates tarlaları hasta olduğu için rekolte düştü. Önlem alınmazsa gelecek 
yıl patates ithal e..... 
 
***27508311 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=03.07.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Zeytinimiz kirli havuzlarda yüzüyor   
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Zeytinimiz kirli havuzlarda yüzüyor 5-10 ağacı olan hemen her üretici kendi zeytinini salamura yapıyor. Zeytinin 
olgunlaşmak için bekletildiği zeytin havuzlarında mikrop kaynıyor. Ülkemizde binlerce kirli zeytin havuzu var. Tarım 
teşkilatı, çok meşg..... 
 
***27455116 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=02.07.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Haziranda ihracat 6 milyar doları aştı   
Haziranda ihracat 6 milyar doları aştı Haziranda ihracat yüzde 11.7 artarak 6 milyar doları aştı. Yavaşlama euronun 
değer kaybından kaynaklandı. Son bir yıllık ihracat rakamı ise 70 milyar dolara ulaştı Bülent Yardımcı - Diyarbakır 
Türkiye'nin ihrac..... 
 
***27151156 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=26.06.2005 - Kişi=JAN NAHUM - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Bursa'da muhteşem bir araba müzesi var...   
Bursa'da muhteşem bir araba müzesi var... Bursa'daki araba müzesinde çift beygirli Bursa at arabasından, 
günümüzün çağdaş otomobillerine geçişin hikâyesi anlatılıyor. Ünlü İpeker Fabrikası'nda açılan müzenin dünyada bir 
eşi daha yok.Bursa'da bir mez..... 
 
***26966744 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=22.06.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
'Günü kurtarma iflas etti'   
'Günü kurtarma iflas etti' TÜSİAD Başkanı Sabancı, "Köylülerin oy deposu olarak görülmesi, çözümden ziyade günü 
kurtarmaya yönelik politikaların bugün iflas etmesi ile sonuçlandı. Değişim kaçınılmaz" dedi Bülent Yardımcı Türk 
Sanayici ve İşadamları ..... 
 
***26828946 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=19.06.2005 - Kişi=ESEN ATAAY - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Şebinkarahisarlının İnce kabuklu Şebin Cevizi davası   
Şebinkarahisarlının İnce kabuklu Şebin Cevizi davası Anadolu dağları ovaları ceviz doluydu. Kese sata bitirdik, ceviz 
bırakmadık. Baklavayı, böreği, çöreği ithal cevizle yapıyoruz. Çeşit çeşit cevizimiz vardı. İnce kabuklu Şebin cevizi 
mesela!.. Ner..... 
 
***26491408 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=12.06.2005 - Kişi=TUFAN DARBAZ - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
TÜRKİYE'DE BİR İLK DAHA GERÇEKLEŞTİ   
TÜRKİYE'DE BİR İLK DAHA GERÇEKLEŞTİ Organik süt üretildi Doğan Organik Ürünler, Türkiye'nin ilk organik sütünü 
üretti. Uluslararası sertifika alan organik süt, katkı maddesi içermiyor BÜLENT YARDIMCI Kelkit Doğan Organik 
Ürünler, uluslararası sertif..... 
 
***26180779 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=05.06.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Meğer bizde Kafkas Horozu da varmış   
Meğer bizde Kafkas Horozu da varmış Kuş cenneti deyince hemen hepimizin aklına Bandırma'daki Kuş cenneti gelir. 
Halbuki Türkiye'de tam 11 tane kuş cenneti var. Doğu Karadeniz'deki kuş cennetinde Kafkas Huş Tavuğu da yaşıyor 
BÜLENT YARDIMCI // AGRO -..... 
 
***25544811 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=22.05.2005 - Kişi=KERİM YANIK - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Sarı rakı 'kazayla' keşfedilmişti...   
Sarı rakı 'kazayla' keşfedilmişti... Sarı rakıyı piyasaya çıkarma cesaretini özel sektör gösterdi. Sarı rakı Tekel Ankara 
Bira Fabrikası'nda 1976 yılında 'kazayla' ve 'tesadüfen' keşfedilmiş ama çıkarmaya cesaret edilmemişti. Olayın çok 
enteresan bi..... 
 
***25210188 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=15.05.2005 - Kişi=SAMİ GÜÇLÜ - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Süneler bizim evi de bastı, savaşı kaybettik   
Süneler bizim evi de bastı, savaşı kaybettik Süne Savaşı 1928'de başladı. 2000'li yıllarda süne ordusu galip geldi, 
savaşını kaybettik. Motorize ekipler, pulverizatörler, kimyasal ilaçlar, alev makinaları, uçaklar kâr etmedi. Süneler 
benim Ataköy'de..... 
***25021520 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=11.05.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
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Bal pazarında göz gözü görmüyor   
Bal pazarında göz gözü görmüyor Bülent Yardımcı Dünyanın en büyük bal üreticisi ve ihracatçısı olan Çin'in sattığı 
ballarda naftalin ve antibiyotik kalıntısı olduğu anlaşılınca, AB Çin balına kapılarını kapadı. Bunun üzerine Türkiye 
balının yıldızı ..... 
 
***24894332 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=08.05.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Gima'da Ankara sosyetesi defile izlerdi, Migros kamyon marketti   
Gima'da Ankara sosyetesi defile izlerdi, Migros kamyon marketti Migros'u İstanbul'a dönemin valisi ve belediye 
başkanı Fahrettin Kerim Gökay getirdi. İlk Migros kamyonlarda satış yapardı. İstanbullu Migros kamyonlarının hangi 
saatte nereden geçeceği..... 
 
***24444572 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=03.04.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Yemeğin patlıcanı bozuksa, lokantacı da kabzımal da çiftçi de sorumlu olacak   
Yemeğin patlıcanı bozuksa, lokantacı da kabzımal da çiftçi de sorumlu olacak Gıdada, 'ben sattım gitti' devri 
kapandı 42 maddelik yeni Gıda Yasası'na ek olarak peş peşe yönetmelikler yayınlanıyor. Ambalajlarla ilgili son 
yönetmelik, 'yaş meyve ve se..... 
 
***24309668 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=24.04.2005 - Kişi=DEDE ER - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Ancak Türkiye'de olur herhalde   
Ancak Türkiye'de olur herhalde Patatesteki hastalığı 12 yıl gizlediler... 'Ulusal Patates Zirvesi'nde, kürsüdeki 
konuşmacı, siğil hastalığının 12 yıl önce görüldüğünü söylüyor!.. Görülmüş ama üretici ile bürokratları gizlemiş. 
Karantina olmayınca ha..... 
 
***24009888 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=17.04.2005 - Kişi=SELAMİ ÖZTÜRK - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Kadınlara para kazanmayı öğretiyor 'kente uyum' dersi veriyorlar...   
Kadınlara para kazanmayı öğretiyor 'kente uyum' dersi veriyorlar... Kadıköylüler'in yüzde 95'i okuma yazma biliyor. 
Belediye Başkanı Selami Öztürk, geri kalan yüzde 5'e de okuma yazma öğretmek için çabalıyor. Cahiller, acil bir 
durum olmadıkça beled..... 
 
***23966086 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=13.04.2005 - Kişi=NİHAT PAKDİL - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
YUMURTADAKİ ZEHİRLİ ATIKLAR HAYVANLARA ONLARDAN DA İNSANA GEÇİYOR   
YUMURTADAKİ ZEHİRLİ ATIKLAR HAYVANLARA ONLARDAN DA İNSANA GEÇİYOR Arıtma tesisi zehirledi! Zehirli 
yumurta, sanayi atıklarını bertaraf etmek için kurulan İzeydaş yakınındaki Solaklar ve Durhasan köylerinde çıktı; 
çiftlik yumurtaları ise temiz. Köyde..... 
 
***23717405 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=10.04.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Süt ucuzladı ama henüz yağa, peynire ucuzluk gelmedi   
Süt ucuzladı ama henüz yağa, peynire ucuzluk gelmedi Besicilik için verilen teşvikler sonucunda çiğ süt üretimi arttı. 
Üretim artıp talep artmayınca süt fiyatları gerilemeye başladı. Gönen - Bandırma çevresinde, yılbaşındaki ihalelerde 
50 - 52 kuruş..... 
 
***23143408 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=27.03.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Domatesin memelisini, patatesin içi karalısını, biberin etlisini yeme   
Domatesin memelisini, patatesin içi karalısını, biberin etlisini yeme Domatesin içi boşu, sivri memelisi, ortası beyaz 
- sert olanı, biberin büyük ve aşırı etlisi, hıyarın bir ucu kalın diğeri ince, içi süngerimsi olanı, patlıcanın şekilsizi, 
yapışı..... 
 
***84990553 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=25.03.2008 - Kişi=ŞERAFETTİN ERBAYRAM - Yazar=BÜLENT 
YARDIM    
Pastorize keçi sütü market raflarında   
Pastorize keçi sütü market raflarında BÜLENT YARDIMCI Şerafettin Erbayram Türkiye’nin ilk hindi işleme tesisini 
kuran girişimci Şerafettin Erbayram, şimdi de ilk kez keçi sütünü pastörize ederek İstanbul ve Ankara’da pazara 
sundu. Bolu’da faaliyet g..... 
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***22238108 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=06.03.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Oooo mastika mastika, sigarası Marlboro   
Oooo mastika mastika, sigarası Marlboro 1950'li yıllarda bizim gemiler Napoli Limanı'na yanaşınca, İtalyan mafyası 
hemen gelir, kaçak sigaraları alır, iyi para kazanırmış. Şimdi Akdeniz'de bayrak gezdiren gemimiz yok. Yenice, 
Gelincik, Bafra, Yeni H..... 
 
***22168472 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=13.02.2005 - Kişi=HAMDİ BAĞCI - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
'VOB bahis borsası oldu' diyorlar   
'VOB bahis borsası oldu' diyorlar İzmir'de faaliyete geçen Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) bir ayağı topal 
doğdu. Lisanslı Depoculuk Kanunu çıkmadığı için, VOB'dan bir kilo buğday veya pamuk bile satın almak mümkün 
değil BÜLENT YARDIMCI İş ..... 
 
***22168447 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=13.02.2005 - Kişi= - Yazar=SERKAN ARMAN    
2-3 inekli 'aile işletmesi' AB'ye uymuyor   
2-3 inekli 'aile işletmesi' AB'ye uymuyor Tarım, Türkiye - AB müzakerelerinin en zorlu konularından biri olacak. AB 
belgelerine bakılırsa Türkiye'nin eti, sütü AB'ye uymuyor. Çünkü hayvanları hasta, sütü standartlardan çok çok fazla 
mikroorganizma i..... 
 
***22093218 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=03.03.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Etil alkol OLDURUR metil alkol ÖLDÜRÜR   
Etil alkol OLDURUR metil alkol ÖLDÜRÜR Bülent Yardımcı - İstanbul Osmanlı borçlarını ödeyemediği için yabancı 
alacaklılar tütün vergisini toplamak için Reji İdaresi'ni kurdu. Reji İdaresi'nin tütün kaçakçılığını önlemekle görevli 
kolcularının adam v..... 
 
***22093213 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=03.03.2005 - Kişi=GALİP YORGANCIOĞLU - Yazar=ŞAKİR 
AYDIN    
Elebaşının babası da sahte votkacı   
Elebaşının babası da sahte votkacı İstanbul'da ölü bulunan 2 kişinin cesedi sahte rakı şüphesiyle Adli Tıp'a kaldırıldı. 
Firarda olan elebaşının babası da sahte votka imalatçısı çıktı ŞAKİR AYDIN - ELVAN EZBER - DİNÇER ŞEREF - OSMAN 
KARA - GÜRKAN AK..... 
 
***21918387 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=27.02.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Kündekari mobilya, Ayn - Zeliha, telkari gümüşler fuara çıktı...   
Kündekari mobilya, Ayn - Zeliha, telkari gümüşler fuara çıktı... Turizm Fuarı EMITT'te, Türkiye'nin 51 ilinden gelen 
özgün, otantik ürünler sergilendi. Kastamonu'dan kündekari mobilya, Urfa'dan Ayn - Zeliha, Trabzon'dan telkari 
gümüşler... Sivaslıla..... 
 
***21611876 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=20.02.2005 - Kişi=TÜVEYÇ MORDAĞ - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Padişah kaftanları podyuma çıksa...   
Padişah kaftanları podyuma çıksa... Tekstilcilerimiz hazinelerimizden güç alacak yerde 'Tişört pazarını Çin'e 
kaptıracağız' diye ağlıyorlar. Her görenin hayran kaldığı padişah kaftanları niye podyumlara taşınmıyor? Bindallılar, 
kadife çatmalar, yazm..... 
 
***21302253 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=13.02.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Kardan korkan manav hale gitmedi (Ama zammı ihmal etmedi)   
Kardan korkan manav hale gitmedi (Ama zammı ihmal etmedi) BÜLENT YARDIMCI İstanbul kara alışık değil. Kar 
yağınca 'bereket yağıyor' diye sevineceğimize, feleket yağıyormuş gibi üzülüyoruz. Neden? Çünkü aşırı büyüyen 
İstanbul'un alt yapısı kentin yük..... 
 
***21009775 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=06.02.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Ticaret Borsaları, Deli Dumrul gibi çalışıyor   
Ticaret Borsaları, Deli Dumrul gibi çalışıyor Deli Dumrul, kuru dereye köprü yapmış. Geçenden 5 akçe, geçmeyenden 
döve döve 10 akçe alırmış. Bizim Ticaret Borsaları da aynı Deli Dumrul gibi... BÜLENT YARDIMCI Kültürümüzün temel 
taşlarından biri olan..... 
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***20819458 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=09.01.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Domatesin kilosu altından pahalıymış!   
Domatesin kilosu altından pahalıymış! Çiftçi dayı, üstün verim almak için kilosu 10 bin dolar olan ithal kısır hibrit 
tohum kullanmak zorunda. Bu nedenle her yıl 100 milyon dolarlık kısır sebze tohumu ithal ediyoruz. İthal domates 
tohumu altından pa..... 
 
***20740852 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=30.01.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Tekel Müzesi, yok olmaktan kurtuldu   
Tekel Müzesi, yok olmaktan kurtuldu Dünyanın ilk ve tek sigara, tütün, alkol ve tuz müzesi adeta yangından mal 
kaçırırcasına yapılan çalışmalarla yok olmaktan kurtuldu. Tekel Müzesi, Paşalimanı'nda 200 yıl önce inşa edilen tarihi 
binada önümüzdeki a..... 
 
***20694847 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=29.01.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Pazara tezgâh açmanın sermayesi 100 milyar   
Pazara tezgâh açmanın sermayesi 100 milyar İstanbul'da pazarcılık yapmak için bir tahta tezgâha 15 - 20 milyar lira 
hava parası ödeniyor. Pazarcılar ortalama dört - beş tezgâhla çalışıyor. Yani pazarcılık yapmak için en az 100 
milyarlık sermaye gere..... 
 
***20441874 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=23.01.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Zavallı hamsinin kaçacak yeri kalmadı   
Zavallı hamsinin kaçacak yeri kalmadı Avrupa 30-40 metrelik balıkçı gemileri ile okyanusta balina avlıyor. Biz ise 
50-60 metrelik teknelerle Marmara'da hamsi kovalıyoruz. Dev gemilerle yavrusuyla birlikte avladığımız hamsiyi 
kilosu 100 kuruşa tavuk ..... 
 
***20246530 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=18.01.2005 - Kişi=SELİM ÇETİNER - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Bakanlıktan soya köftesi uyarısı   
Bakanlıktan soya köftesi uyarısı Tarım Bakanlığı, hazır köfte yapımında genetiği değiştirilmiş soya kıyması 
kullanıldığını açıklayarak, tüketiciyi uyardı ANKARA ANKA Tarım Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Erten, hazır 
köfte yapımında bazı üreti..... 
 
***20105424 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=14.01.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Tekel ilk raundu kaybetti   
Tekel ilk raundu kaybetti Ankara İdare Mahkemesi, Tekel'in yatırım için Tütün Üst Kurulu'ndan izin alması 
gerektiğine karar verdi. Tekel ikinci davayı da kaybederse aldığı makineleri iade edecek BÜLENT YARDIMCI Tütün ve 
Tütün Mamulleri Üst Kurulu il..... 
 
***19765047 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=05.01.2005 - Kişi=LEVENT TUFAN - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Tarlada fiyatı 1 olan sofraya 10'a geliyor   
Tarladan 10 kuruşa çıkan ürünler, tüketiciye 1 YTL'nin altında satılmıyor. Fiyatı aracı artırıyor, bu da enflasyona 
yansıyor. Ziraat odaları, 'Üretici pazarı kurulsun' diyor Sera ürünü domatesin fiyatı markette 2 YTL (2 milyon lira) 
dolayında. Yeşil..... 
 
***19655396 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=02.01.2005 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
100 paradan 1 YTL'ye   
100 paradan 1 YTL'ye 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 1924 yılında 100 para, 10 kuruş ve 5 kuruşluk ilk 
madeni paralarını piyasaya sürdü. İlk banknotlar da Fransa'da bastırılarak, 1927 yılında tedavüle girdi. Günümüzde 
koleksiyoncular, bu b..... 
 
***19434202 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=26.12.2004 - Kişi=NECATİ KURMEL - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Kentliler köye yatırım yapıyor   
Türkiye'de tarım, köylü meşgalesi olmaktan çıkıyor. Tarıma yatırım yapan kentlilerin sayısı hızla artıyor. İnşaat, 
turizm, tekstil gibi işlerden kazandığını tarıma yatıran işadamı sayısı hiç de az değil. Tarlaya ve ahıra yatırım yapan 
kentliler iyi ..... 
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***19227204 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=19.12.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Süt dersi müfredatı belli de, okuyan yok   
Yasaları çıkarıyorlar, Avrupa'ya, 'Tamam bizde de aynısından var' diyorlar. Ama ekmeğe, süte bakmıyorlar. Temiz süt 
üretmek, TBMM'den yasa çıkarmak kadar kolay değil. Türkiye'nin çiğ sütü de kirli, eti de... Çünkü ahırlarımız, 
ineğimizin memesi, bes..... 
 
***18989924 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=12.12.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
GDO işine elde bilim kurulları bizde bürokratlar bakıyor   
GDO işine elde bilim kurulları bizde bürokratlar bakıyor Başka ülkelerde genetiği değiştirilmiş organizmalar, 
(GDO'lar) ürünlerle ilgili karar ve denetim yetkisi özerk, alanında otorite olan bilim adamlarından oluşan ve sivil 
toplum katılımlı kurull..... 
 
***18729861 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=05.12.2004 - Kişi=NEVZAT DİNDAR - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Helvacı değil, etnografya müzesi:   
Helvacı değil, etnografya müzesi: Küncül helva yanında, harnup pekmezi satıyor Koska Ambarlı mağazası, 
etnografya müzesi gibi. 7 çeşit pekmez, 30 çeşit helva, 34 çeşit lokum satılıyor. Küncül helva (rulo susam helva) 
yanında, harnuz (keçiboynuzu) pe..... 
 
***18627023 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=02.12.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Tarımsal üretime 'organik' düzen   
Tarımsal üretime 'organik' düzen Sertifikası olmadığı halde 'organik' etiketiyle ürün satana 50 milyara kadar para 
cezası verilecek. Organik üretimde, tohum aşamasından itibaren sertifikalandırma yapılacak ANKARA Milliyet 
Organik tarım, Avrupa Birli..... 
 
***18471505 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=28.11.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Ham kiviyi yedirip halkı küstürüyorlar   
Ham kiviyi yedirip halkı küstürüyorlar Türkiye, kivi üretiminde yolun başında. Yılda sadece üç bin ton üretiyoruz. 
Dünyada sevilen kivinin alıcısı çok. Bu bakımdan çay ve fındık kıskacındaki Karadenizliler'in can simidi olabilir. Ama 
bir tehlike var..... 
 
***18431204 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=11.11.2004 - Kişi=ÖMER GÖRENER - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Bu yasayı niye çıkardınız?   
Bu yasayı niye çıkardınız? Gıda imal edilen ve satılan yerlere denetimlerin nasıl yapılacağını, ne gibi cezalar 
verileceğini düzenleyen Yeni Gıda Yasası çıkalı 5 ay oldu. Ancak bu yasa, gereken 22 yönetmelik hâlâ çıkarılmadığı 
için uygulanamıyor Tav..... 
 
***18213126 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=21.11.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Batık patronları piyasadan çekildi, tablo piyasası dip yaptı   
Batık patronları piyasadan çekildi, tablo piyasası dip yaptı Türkiye'de son 20 - 30 yıldır tablo satışlarının artık bir 
piyasası var. Bazı tablolara 2 - 3 trilyon değer biçiliyor. Yine de yıllık piyasa hacmi 10 milyon doların altında tahmin 
ediliyor..... 
 
***17835038 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=10.11.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Tavukta mor leke varsa dikkat!   
Tavuk etinin marketlerde +4 derecede korunması şart. Aksi takdirde bozulan, üzerinde mor lekeler oluşan tavuk eti, 
tifo ve dizanteriye yol açabiliyor... Tencerenin kapağı açıldı ve aylardır fısıltı gazetesinde, internet sitelerinde 
konuşulan hormonl..... 
 
***17797234 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=09.11.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
O kadar ucuz ki hormonlu olamaz!   
O kadar ucuz ki hormonlu olamaz! Halk arasında "hormonlu tavuk" söylentileri kulaktan kulağa dolaşırken, sektör, 
"Tavuğun toptan satış fiyatı, hormon kullanma maliyetini kurtarmaz" diyor. Analizler, tavukta hormon değil, 
antibiyotik olduğunu gösteri..... 
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***17731944 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=07.11.2004 - Kişi=NEBİ ÇELİK - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Buğday ambarı kurak Zeytin danesi ufak   
Tarımda iyi gelişmeler var. Mısır üretimi hızla artıyor. Fındıkta bu yılı da kurtardık. 2004 - 2005 kabuklu rekoltesi 
329 bin ton oldu. İhracat iyi gidiyor. Tütün Yasası'ndan sonra tütün üretimi ve üretici sayısı azalıyor. Alternatif ürün 
politikası..... 
 
***17494606 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=31.10.2004 - Kişi=SELAMİ DURAK - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Kafkas arısının kıymetini bilirsek balımız bol olacak   
Bizim kovanlardan az bal çıkıyor. Yıllık ortalama bal verimi bizde 17, başka ülkelerde 40 - 50 kilo. Çünkü ağır kış 
şartlarında bile yaşayabilen, verimli, hastalığa dirençli Kafkas ırkını yok ettik. Eskiden ülkemizin her tarafında 
yaşardı. Gezginci ..... 
 
***16987495 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=17.10.2004 - Kişi=HAYRETTİNKARACA - 
Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Bayanlar baylar, filleri ve balinaları koruyalım!   
Hayvanlar tarafından sağlanan gıdanın yüzde 90'ı, 14 memeli ve kuş türünden; bitkilerin sağladığı enerjinin yarısı 
buğday, mısır, pirinç ve patatesten geliyor. Birinin yok olması, gıda güvenliğini alt üst edecek. Son yüzyılda tarımsal 
ürün genetik ç..... 
 
***16864096 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=13.10.2004 - Kişi=ERDAL BAHÇIVAN - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Bu sütle AB'ye giremeyiz...   
AB standartlarına göre bir litre çiğ sütte bulunan bakteri sayısı 100 binden az olmalı. Oysa bizim çiğ sütümüzde 1 
milyondan fazla bakteri var Kısa adı SETBİR olan Süt ve Et Sanayicileri Birliği, temiz çiğ süt için harekete geçti. 
Türkiye'nin çiğ sü..... 
 
***16754473 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=10.10.2004 - Kişi=İBRAHİM UZUN - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Korkuteli halkı hayatını mantardan kazanıyor   
Antalya'nın Korkuteli ilçesi kültür mantarında uzmanlaştı. 750 aile yılda 10 bin ton mantar üreterek kilosunu 2 
milyon liradan satıyor. 15 bin nüfuslu Korkuteli'ne, mantardan yılda 30 - 35 trilyon lira para giriyor. Korkuteli, 
toprağın dilinden anla..... 
 
***16498192 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=03.10.2004 - Kişi=ALİ ŞEVKİ TOPÇUOĞLU - 
Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Et değil, dert çeviriyorlar   
Avrupa'da sıkı bir denetim altında olan ve sağlık kurallarına harfiyen uyan dönerciler, eti, firmalarından ambalajlı, 
dondurulmuş alıyorlar. Lezzeti iyi, fiyatı uygun. Avrupalı beğeniyor. Ama gelin görün ki Avrupa'da tertemiz hazır 
döneri çeviren dö..... 
 
***16227058 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=26.09.2004 - Kişi=HALİL SÜREK - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Üçünün işi gücü, toprağın altını üstüne getirmek   
Dr. Halil Sürek, üniversiteyi 'birincilikle' bitirmiş. 26 yıldır Trakya Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü'nde çeltik üzerinde 
araştırma yapıyor. Ona 'Çeltiğin babası' diyorlar. Ekibi ile birlikte 'Osmancık' pirincini geliştirmiş. Verimde dünya 
rekoru ..... 
 
***16050585 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=12.09.2004 - Kişi=NECAT AYDIN - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
1.5 milyona tabldot satana 'değirmenin suyu'nu soran yok   
Yarım ekmek - dönerin 1.5 milyon liraya satıldığı İstanbul'da, 1.5 milyon liraya üç kap yemek satan firmalar var. 
Ateşi, yağı, tuzu derken ben evimde bile bu fiyata üç kap yemek pişiremiyorum. Peki bu firmalar nasıl üç kap yemeği 
1.5 milyona satıyor..... 
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***15961376 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=19.09.2004 - Kişi=TEVFİK DİNÇER - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Çiftçi fasulye ekmedi fiyatlar tavan yaptı   
Bir zamanlar kıtlığı olup fiyatı 7.5 liraya çıkınca, kuru fasulye türküsü bile çıkmıştı. 'Kuru fasulye 7.5 lira / Hem 
kaynasın, hem oynasın...' diye İstanbul ve Ankara radyolarında dinlerdik bu türküyü. Geçen yıl para etmediği için bu 
yıl çiftçi bab..... 
 
***15456738 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=05.09.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Bin değirmen kapanacak, 1 milyar dolar çöpe gidecek   
'Plan değil, pilav isteriz' zihniyeti ile hesap kitap yapılmadığı için 35 milyon ton kapasiteli bin 100 değirmen kurduk. 
Şimdi gelecek 10 yıl içinde bu değirmenlerin bin tanesi batacak. Geriye 100 değirmen kalacak. Çünkü kapasite çok 
fazla. Kurulu o..... 
 
***15126662 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=29.08.2004 - Kişi=VEHBİ KOÇ - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Vehbi Koç'un domates devrimi   
Fatih de, Kanuni de domatesli salatayı, menemeni, salçayı bilmezdi. Çünkü o zamanlar domates yoktu. Domatesi 
Avrupa'ya, Amerika'ya çıkan ve Aztekler'den gören (16.yy) İspanyollar getirdi. Osmanlı'ya ne zaman geldiği tam 
bilinmiyor ama dünyanın en le..... 
 
***15094252 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=22.08.2004 - Kişi=SERHAT ÜNAL - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Süt içmeyi bilmiyoruz   
Türk insanı süt içmiyor. Bebeği de, çocuğu da, büyüğü de... Süt içme alışkanlığımız yok. Bir kere üretimimiz az. 
Çoğumuz süt içmeye kalksak zaten süt bulamayacağız. Fakat bir nedeni de süte bal, pekmez karıştırılması. 
Bebekken ballı - pekmezli, şeke..... 
 
***15030509 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=27.08.2004 - Kişi=RECEP TAYYİP ERDOĞAN - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Zapsu bıraktı, Koç kaptı   
Almanya'nın ünlü meyveli içeceği Capri Sun'ı, bundan böyle Zapsu kardeşler değil, Koç üretecek. Tat, 
Mustafakemalpaşa tesislerinde Capri Sun'ı üretmeye başladı Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Cüneyd 
Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu, meyveli içece..... 
 
***14450132 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=17.08.2004 - Kişi=ÖNDER KAHVECİ - Yazar=BARKIN ŞIK    
Gıdada korkunç ihmal   
Hükümetin gıda yasasında yaptığı değişiklik denetim skandalına yol açtı. Sağlık-Sen Başkanı Kahveci, "Gıdalarımız 
üzerinde 2 aydır hiçbir denetim yapılmıyor" diye konuştu Hükümetin, gıda üretim ve satışlarının denetimi 
konusunda Batı standartlarını ..... 
 
***14339101 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=15.08.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
AB marketleri, tüketiciyi EUREPGAP ile koruyor   
AB'nin canı can, bizimki patlıcan! EUREPGAP standartları uygulayan AB marketlerinin, tarım ilacı bulaştığı 
gerekçesiyle iade ettiği sebze ve meyveler Türkiye'de serbestçe satılıyor. AB gümrük kapılarında kontrolden geçirilen 
sebze ve meyvelerde sakı..... 
 
***14239675 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=13.08.2004 - Kişi=ASIM ZİHNİOĞLU - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Yaban mersini, fındık ve çaya rakip olacak   
Fındık ve çay, Karadenizlinin karnını doyurmuyor. Karadeniz ekonomisi, likapa, böğürtlen, ahududu, Bektaşi üzümü, 
Frenk üzümü, Trabzon hurması, narenciye ve soya ile atılım yapabilir Rize'de 1947 yılında faaliyete geçen ilk çay 
fabrikasının müdürü o..... 
 
***14195237 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=12.08.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Şifalı fındık yağında patlıcan kızartıyoruz   
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Fındıkta arz - talep dengesini bozduk. Satamadığımız fındıkları yağ yapıp patlıcan kızartmaya başladık. 10 milyon 
liralık dört kilo fındıktan bir kilo yağ çıkarıp 2 milyona satınca da battık Yaptığımız yanlışlarla altın fındığın bahtını 
kararttık. '..... 
 
***14152967 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=11.08.2004 - Kişi=SAMİ GÜÇLÜ - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Fındığı kurtarmak için merhem değil neşter gerek   
Karadeniz 5 milyon liraya fındık satarak, 20 trilyon lira afet yardımı alarak kurtulamaz. Karadeniz'in kurtuluşu için 
yaraya neşter atıp biraz acıtmak lazım Fiskobirlik kılıcı çekti, yüzde 110 zam yaparak, "Tombul fındık, 5 milyon 250 
bin lira" dedi..... 
 
***14119268 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=10.08.2004 - Kişi=ARİF BEYHAN - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Karadeniz'de 'Fındıkkıran Balesi'   
1950'lerde Karadenizliyi zengin eden çay ve fındık bugün karın doyurmuyor. Fındık parası Karadeniz'den kaçıyor. 
Don nedeniyle 300 bin ton fındık yanınca Karadeniz perişan oldu NE OLCAK BU FINDIĞIN HALİ / BÜLENT YARDIMCI 
1987 yılında Giresun'da topla..... 
 
***14057448 - Yayın Adı= MİLLİYET PAZAR - Yayın Tarihi=08.08.2004 - Kişi=CEM MAHRUKİ - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Atatürk'ün bin liralık banknotu 125 bin dolar   
Atatürk'ün bin liralık banknotu 125 bin dolar Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar kullandığımız tüm kâğıt 
paraların eksiksiz koleksiyonu 250 bin dolar değerinde. Dedenizden ninenizden kalma kâğıt paranız varsa mutlaka 
bir bilene gösterip değerin..... 
 
***14022778 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=07.08.2004 - Kişi=MEHMET CİRAV - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Fındıkta yüzde 110 fiyat artışı   
Geçen yıl, 2.5 milyon lira fiyat isteyen Fiskobirlik, "Fındık, bu yıl 5 milyon 250 bin lira olsun" dedi. Fiyatı yüksek 
bulan ihracatçıya göre 60 bin ton fındık elde kalır Fiskobirlik, 2004 ürünü fındık alım fiyatını Giresun kalite kabuklu 
tombul fın..... 
 
***13743066 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=01.08.2004 - Kişi=DURDU DANİŞOĞLU - 
Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Durdu Amca'nın tarlasına 'hassas tarım' yaptılar   
Durdu Amca'nın tarlasına 'hassas tarım' yaptılar Hassas tarım, bir tarlanın verimli ve verimsiz noktalarının 
belirlenmesine dayanıyor. Türkiye bu teknolojiye yabancı. Geçenlerde Adana'da Yolgeçenli Durdu Amca'nın 
tarlasında bir deneme yapıldı. 50 dö..... 
 
***13294098 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=20.07.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Beyaz ekmekten vazgeçin   
Temel besin maddesi ekmek, son yıllarda daha beyaz olanını elde etmek için uygulanan yöntemler nedeniyle 
besleyici niteliğini yitirdi "Karafırın odun ateşinde pişen ekmekler" yazım büyük ilgi gördüğü için bu konuya tekrar 
dönüyorum. Gramajı düşük, k..... 
 
***13260975 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=19.07.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Sadece pastörize sütleri tüketin!..   
Sadece pastörize sütleri tüketin!.. Sütün sağlıklı olabilmesi için memeden çıkar çıkmaz soğutulması gerekiyor. Aksi 
halde miligramda 100 bini geçmemesi gereken bakteri sayısı, 100 milyona kadar çıkabiliyor Sofradaki Teröre Dikkat! 
- 5 Bülent YARDIMC..... 
 
***13221368 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=18.07.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Ucuz etlerin yahnisi hasta eder   
Mekanik kıyma markette satılmaz. Onunla evde köfte yapamazsınız. Bu kıyma, çarşıda pazarda satılan ucuz sucuk, 
salamın içine katılır ya da ucuz kıyma yapımında kullanılır Kasaptan, marketten yağlı yağsız sığır ve koyun kıyması 
ile tavuk ve hindi kıy..... 
 
***13193359 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=17.07.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Taş fırın ekmeği yemeyin!   
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Kanserojen madde taşıdığı için 1970'lerde yasaklanan doğrudan ısıtılıp pişirilmiş ekmekler, 'taş fırın ekmeği' , 'odun 
ekmeği' gibi adlarla yeniden satılmaya başlandı "Kara fırın" denirdi, tuğladan örülmüş kubbeli fırınlara. Bunlarda, 
yuvarlak somun..... 
 
***13162135 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=16.07.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Kaşar ekmek mazide kaldı   
Kaşar ekmek mazide kaldı Bugün artık 10 - 12 kg'lık tekerler halinde Trakya ya da Anadolu kaşarı satan bakkallara 
'şarküteri - mezeci' deniyor. Bakkalların hemen hepsi eski kaşar yerine taze kaşar satıyor Sofradaki Teröre Dikkat! - 
2 Bülent YARDIMCI..... 
 
***13124018 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=15.07.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Kapkara zeytin aramayın   
Zeytini kanserojen tekstil boyası, hatta paslı demirle karartan, raf ömrünü uzatmak için antibiyotik, salamura 
yaparken sanayi suyu kullanan üreticiler var Zeytin pazarında toz dumandan göz gözü görmüyor. Denetimsiz 
pazarda 5 binden fazla üretici ve..... 
 
***13001772 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=11.07.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Gıdacılar, 250 yıllık Rami Kışlası'nın tapusunu istiyor   
250 yıllık Rami Kışlası'na 18 yıl önce 'geçici' olarak yerleştirilen gıda tüccarları, kendileri için özel olarak inşa edilen 
modern 'Mega Center'a taşınmıyor, kışlanın tapusunu istiyorlar. Bu arada dükkân ve depolarını büyütmek için kışlayı 
ufak ufa..... 
 
***13000730 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=04.07.2004 - Kişi=YAVUZ TANER - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Dalbastı kiraz Avrupa'da yok satıyor   
Dalbastı kiraz Avrupa'da yok satıyor Dünyanın en güzel kirazları Türkiye'de yetişiyor. En meşhur çeşidin adı da '0900 
Ziraat.' Türk bilim adamlarının geliştirdiği bu kirazın Avrupa'da rakibi yok. Ülkemizde napolyon, dalbastı gibi 
isimlerle biliniyor..... 
 
***12484804 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=27.06.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Sığla ormanlarını kese kese bitirdik   
Kleopatra'nın aşk iksiri Hipokratın ilacıydı Sığla ağacı, Köyceğiz ve çevresinde yetişen nadir bir ağaç türü. 
Türkiye'den başka Rodos ve Çin'de yetişiyor. Günlük ağacı da denen bu ağacın salgısı kozmetik sanayiinin 
vazgeçemediği bir hammadde. Mısır ..... 
 
***12413879 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=13.06.2004 - Kişi=RÜVEYDE AKBAY - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Ona, 'tavukların annesi' diyorlar   
Ona, 'tavukların annesi' diyorlar 1921 yılından beri değişik ülkelerde düzenlenen kongre, Dünya Kanatlı Hayvanlar 
Kongresi ve Tavukçuluk Fuarı bu kez İstanbul'daydı. Kongre için 93 ülkeden 3 bin 100 delege gelmişti. Kongre 
Başkanı Prof. Rüveyde Akba..... 
 
***12205835 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=20.06.2004 - Kişi=SAMİ GÜÇLÜ - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Tüpgazda pişen dönere dikkat!   
Tüpgaz ocağında pişen döner çok sakıncalı. Gazlar etin içine girerek kanserojen etki yapıyor. Kömür de tam sağlıklı 
değil. Kömür ateşi ve tüpgazda karbon monoksit (CO), karbon dioksit (CO2), kükürt monoksit (SO) ve dioksit (SO2) 
gibi zehirli gazlar ..... 
 
***11614254 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=06.06.2004 - Kişi=SAMİ GÜÇLÜ - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Sahte tişört üretene 3 yıl hapis, gıdası zehirleyene 1 milyar ceza   
TBMM'nin kabul ettiği Gıda Yasası hileli gıda yapıp satana 1 milyar lira ceza öngörüyor. Kamyon lastiğinin 1.1 milyar 
liraya satıldığı ülkemizde, dana kıyması diye domuz kıyması satarak 300 kişiyi hastanelik etmenin cezası 1 milyar 
lira. Taklit tişö..... 
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***11380773 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=30.05.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Kekliğin kökünü kestik belamızı bulduk...   
Kekliğin kökünü kestik belamızı bulduk... Devlet tam bir ordu kurdu... 54 uçak, 322 motorlu taşıt, 465 tim... Ne için 
biliyor musunuz?.. Süne için! 10 trilyon döküldü, sonuç yok! Buğdayın sütünü emerek beslenen süne buğdayımızı 
berbat ediyor. Bu baş..... 
 
***11171473 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=16.05.2004 - Kişi=CEM KARAGÖZLÜ - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Kefir, tam bir hayat iksiri ama hiç kimse bilmiyor   
Kefir, tam bir hayat iksiri ama hiç kimse bilmiyor Kafkas halklarının uzun yaşam hikâyeleri bizim basınımızda da sık 
sık konu olur. Bilimadamları bunun sırrını araştırıp dururlar. Bir asrı devirmiş Kafkaslılarla yapılan röportajlarda 
'yoğurt'tan söz..... 
 
***11121196 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=23.05.2004 - Kişi=MUSTAFA SARI - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
İnci kefali katliamına 'çadır karakol' ile önlem   
İnci kefali katliamına 'çadır karakol' ile önlem Vanlılar, kendi zenginliklerine kendileri kıydı. Dağlarda ayı, tilki, 
keklik, tavşan bırakmadılar. Keklik gidince tarlalarını süne bastı. "Bu süne nereden çıktı?" diye ağlıyorlar... Şimdi de 
inci kefa..... 
 
***11003383 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=10.05.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Genetik soya kavgası   
Brezilya dan Türkiye ye gelecek genetiğiyle oynanmış 30 bin ton soya fasulyesi yüklü gemi, Greenpeace tarafından 
engellendi. Bu durum, Türkiye de genetik tartışmaları başlatacak DIŞ HABERLER SERVİSİ Uluslararası eylemleriyle 
tanınan Greenpeace üyesi..... 
 
***11000742 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=09.05.2004 - Kişi=YENİÇERİ AĞASI BEKTAŞ AĞA - 
Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Bektaş Ağa öleli 350 yıl oldu ama eti hala pahalı yiyoruz   
Okkası 8 akçe olan et, 1648 yılında 13 akçeye satılmaya başlayınca İstanbul halkı şikayetçi oldu. Et ticareti yapan 
Yeniçeri ağası Bektaş Ağa, "İstanbul zengin şehridir. Masrafına katlanamayan gitsin bulgur, bulamaç yesin" diyerek 
halkı azarladı. Be..... 
 
***10970348 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=02.05.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Mendil kadar tarlayla, küpesiz sığırla olmaz   
Yedi bin yıldır bu topraklarda tarım var ama Türkiye tarımdan iyi para kazanamıyor. Bir yanda kara saban bir yanda 
klimalı traktör, bir yanda yağmur duası, bir yanda uzaydan rekolte tespiti... Ama en önemli sorun planlama. Tarlalar 
bölüne bölüne men..... 
 
***10952499 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=21.04.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Hacettepe de malta humması paniği!..   
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi nin 45 personeline malta humması tanısı kondu. Hastanede süt ve süt ürünlerinin 
tüketilmesi yasaklandı Bülent Yardımcı Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi personelinden 45 ine brusella 
hastası olan inek, koyun ..... 
 
***10945082 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=18.04.2004 - Kişi=FİLİZ EKİZ - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Koç, Sarayköylü Filiz i İstanbul a getiriyor!   
Denizli Sarayköy den çiftçi kızı Filiz Ekiz, babasının tarla sürdüğü traktörün yeni modelini görmek için Rahmi Koç 
Müzesi ne geliyor. New Holland Trakmak ın davetlisi Filiz, ilk kez İstanbul u göreceği için mutlu ve heyecanlı. Üç yıl 
önce şirket yet..... 
 
***10925845 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=11.04.2004 - Kişi=OSMAN YILDIZ - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
İkizdereli Osman Yıldız ın likapa bahçesinde umut var   
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Karadenizli, destekleme var diye portakal bahçelerini söküp çaya, fındığa girdi. Dağ, taş çay olunca fiyatlar düştü, 
aileler geçimini sağlayamaz oldu. 19 Mayıs Üniversitesi, alternatif ürünler üzerinde çalışıyor. Emekli öğretmen 
Osman Yıldız, lika..... 
 
***10918974 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=08.04.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Kayısı ve şeftali soğuğa kurban gitti   
Hafta sonundaki don ve kırağı nedeniyle meyve ağaçları büyük zarar gördü. Bu yaz Bursa şeftalisi ve Malatya kayısısı 
yiyemeyebiliriz Bülent Yardımcı Karadeniz bölgesine kar yağdığı günlerde, Bursa ovasına düşen kırağı meyve 
ağaçlarına büyük hasar ve..... 
 
***10913206 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=06.04.2004 - Kişi=TEVFİK MATHLOUTI - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Zem Zem Cola Türkiye ye geldi   
Tunus doğumlu Fransız işadamı Tevfik Mathlouti nin İran da yarattığı, Fransa da Mekke Cola olarak satılan Zem Zem 
Cola 1 Mayıs ta Türkiye pazarına giriyor BÜLENT YARDIMCI Tunus doğumlu Fransız işadamı Tevfik Mathlouti nin İran 
da temelini attığı ve ..... 
 
***10907967 - Yayın Adı= MİLLİYET PAZAR - Yayın Tarihi=04.04.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Balkonunuzu, bahçenizi yenileyin   
Bahar geldi... Evinizin badana boyaya, bahçe ve balkonunuzun ise yeni çiçeklere ihtiyacı var Baharla birlikte her şey 
canlanır dirilir. Ağaçlar tomurcuklanır, çiçekler açar, insanın neşesi, enerjisi artar. Doğada her şey kıpırdamaya ve 
hareketlenmey..... 
 
***10906601 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=04.04.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Şişman tavuk daha lezzetli olmaz, köy tavuğu yetmez   
Carrefour Pazarlama Müdürü nün "Türkiye de kümes tavukçuluğu var. 45 günde kesildikleri için tatsız oluyor. biz 80 
günlük tavuk keseceğiz" lafı kafaları karıştırdı. Hani, tavuk olayını biraz bilmesem, "Vay be! Helal olsun" diyeceğim. 
Oysa ki lezzeti..... 
 
***10887710 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=28.03.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Antepfıstığı hala Asur dan kalma teknolojiyle kurutuluyor   
Üniversitenin geliştirdiği makineyi kullanmıyor, antepfıstığını hala Asur zamanından kalma usßllerle, toprak 
üzerinde kurutuyorlar. Bu yüzden küf kapan fıstık aflatoksinli hale geliyor. antepfıstığının kralı Türkiye idi. Şimdi 
İran kral oldu. ABD li..... 
 
***10869403 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=21.03.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Anamur muzu Çikita ya direndi ve kazandı   
Özal, yerli üreticiyi ithalat ile terbiye etmeye kararlıydı. Mısır Çarşısı nın arkasındaki Tahmis Sokak ta tezgahlarda 
hindistan cevizi, bakkallarda, Bulgar kaşkavalları, marketlerde Danimarka feta peyniri satılıyordu. Çikita muz ithalatı 
serbest ol..... 
 
***10854579 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=14.03.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Aflotoksinli biberi, Avrupa ya satamıyor, bize yediriyorlar   
Aflotoksinli damgası yüzünden biberimiz Kapıkule Sınır Kapısı ndan dışarı çıkamıyor. Avrupa da Alman polisi 
yakaladı ama Türkiye de ses çıkaran yok. Satıyorlar, biz de kuzu kuzu yiyoruz. Taş değirmenlerde öğütülen kırmızı 
biberlerin sapı ve çekirde..... 
 
***10837799 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=07.03.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Gönen Oya Pazarı nı gördünüz mü?   
Ünlü hikayecimiz Ömer Seyfettin in memleketi Gönen de bir Oya Pazarı var, görmeye değer. Tütüncü kadınlar, oyacı 
olmuşlar. Sabah erken saatlerde yola düşerek pazara geliyorlar. Nereden baksan bin oyacı kadın! Ben kendimi bu 
işlerden anlar bilirdim, ..... 
 
***10821290 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=29.02.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Pirincin başkentinde Ergene kirlendi, tarla kalmadı   
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Türkiye de pirincin yarısını Edirne üretiyor. Bizim Baldo diye bildiğimiz ünlü Osmancık pirinci Edirne nin. Yalnız, 
Ergene Çayı kirlenip tarla kıtlığı başlamış. Çiftçiler Bulgaristan da tarla kiralamışlar ama sorunlarla başa 
çıkamamışlar. Şimdi GA..... 
 
***10802255 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=22.02.2004 - Kişi=ATİLLA KURTÇU - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Türk hamburgeri PO ile yayılıyor   
Bursalı Atilla Kurtçu nun kurduğu yerli hamburger zinciri Burgys dokuz restorana sahip. Şimdi de Petrol Ofisi (PO) ile 
anlaşan Burgys, ilk hedef olarak 50 PO istasyonuna hamburger restoranı açacak. Bunların ilkini Lara da açtı. Atilla 
Kurtçu, franch..... 
 
***10787636 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=15.02.2004 - Kişi=SITKI OLÇAR - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Şu bizim Kütahya yı yazıverin hele   
milliyet busıness bir ay önce kütahya nın ünlü çini ustası Sıtkı Olçar ın son çalışmalarını yazdı. Ustaya Fransa dan, 
Hollanda dan, Danimarka dan telefonlar geldi. Röportaj üzerine Belçika dan davet aldı, 15 mart ta bu ülkede sergi 
açıyor. Türkiye ..... 
 
***10769993 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=08.02.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Sizin oranın nesi meşhur?   
Hep sorarız, Sizin oranın nesi meşhur? diye. Anadolu bu bakımdan çok verimli. Hemen her yerin böyle bir 
meşhuruvar. Şimdi tanıtım açısından önemi de kavrandığı için otantik değerlere daha iyi sahip çıkılıyor. Çünkü, 
meşhur olan, aynı zamanda bir t..... 
 
***10753915 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=01.02.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Bizim hanıma da margarin karıştırılmış tereyağı satmışlar   
Piyasada inanılmaz boyutta suiistimal var. Bunları öğrendikçe Busıness okurlarını uyarıyorum. Gönen de faaliyet 
gösteren Teksüt firmasının sahibi Cevdet Arınık arayarak dikkatimi çekti. Gıda sitelerini biraz dolaştım, baktım 
uyarısı doğru, piyasada ..... 
 
***10754333 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=01.02.2004 - Kişi=SEZAİ ENSARİ - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
40 trilyonluk yatırımla görücüye çıkacak   
İlk ihalede düşük fiyat geldiği için satışı yapılmayan ve şimdi ikinci ihaleye hazırlanan Tekel, 40 trilyon liralık 
yatırımla cazip hale gelecek BÜLENT YARDIMCI Özelleştirme kapsamında 292 milyon dolara satılan 16 alkol tesisini 
20 Şubat ta devretme..... 
 
***10747184 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=25.01.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Ağaköy ün ağalığı Deveci armudu ndan   
Bursa daki Ağaköy, gerçekten ağa köy! Çok zengin. 140 haneli köyde 140 otomobil, 200 civarında traktör var. 
Ağaköy ün geliri deveci armudu ndan. Köy kooperatifinin soğuk hava depoları, kamyonları, minibüsü, marketi var. 
Arabistan a bile armut ihr..... 
 
***10714689 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=18.01.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Bu ekmekler niye mis gibi kokmuyor?   
Ekmeğin fiyatına zam yapmamak ve ucuz göstermek için habire gramajdan aldılar. Sonunda gramaj küçülünce iş 
fırıncıya, uncuya düştü. Beyazlatmak için katkı maddesi kullanmaya başladılar. Yoksa 200 gramlık ekmek, zamanın 
500 gramlık ekmeğinden, nası..... 
 
***10694938 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=11.01.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Ne alırsan 1 milyon mağazaları Çin malları ile dolup taşıyor...   
Ağırlıklı olarak Çin malı satılan Ne alırsan 1 milyona mağazaları çoğalıyor. Önce İstanbul un varoşlarında görülen bu 
tip mağazalar, diğer semtlere de sıçradı, Anadolu ya geçti. İlgiyi gören büyük market zincirleri de Ne alırsan 1 
milyona reyonl..... 
 
***10675829 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=04.01.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Türkiye'nin zeytin haritası çıkarılıyor   
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Yıldız Teknik Üniversitesi ile Ege Üniversitesi'nin ortak çalışması ile Türkiye'nin zeytin haritası çıkarılacak. 
Uydulardan yapılacak gözlemlerle çizilecek olan haritalar, ülkemizde hangi bölgede kaç tane zeytin ağacı 
bulunduğunu kesin rakamlarla or..... 
 
***10675633 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSİNESS - Yayın Tarihi=04.01.2004 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Türkiye nin zeytin haritası çıkarılıyor   
Yıldız Teknik Üniversitesi ile Ege Üniversitesi nin ortak çalışması ile Türkiye nin zeytin haritası çıkarılacak. 
Uydulardan yapılacak gözlemlerle çizilecek olan haritalar, ülkemizde hangi bölgede kaç tane zeytin ağacı 
bulunduğunu kesin rakamlarla or..... 
 
***7818513 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=28.12.2003 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Bademler Kaliforniya dan cin mısırı Arjantin den   
Yıllar önce Datça dan Kaliforniya ya götürülen fidanlarla kurulan badem bahçeleri gelişti. Önce Türk fındığına rakip 
oldu. Şimdi çerezlik olarak Türkiye ye girdi. Üretimi çok az olan Datça bademi ortalıkta gözükmezken, ABD bademi 
marketlerde 28 mily..... 
 
***7800570 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=21.12.2003 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Yeni yılda yeni türler iyi para kazandıracak   
Tarlada olsun ahırda olsun yeni çeşit ve türlere yönelenler önümüzdeki yıllarda iyi para kazanacak. 
Sanayiden,ticaretten, turizmden kazandığı para ile tarıma ve hayvancılığa yatırım yapan şehirlilerin sayısı artacak 
BÜLENT YARDIMCI Türkiye de 3 mily..... 
 
***7779788 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=14.12.2003 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Busıness Kastamonu da üryani eriği seferberliği var Erik, yurdumuzun her yöresinde yetişiyor. Ama, kabuğu 
soyularak kurutulduğu için adına üryani denen kara erik Kastamonu dan başka yerde yetişmiyor. Kastamonulular 
şimdi şifalı üryani eriğinde üre..... 
 
***7759379 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=07.12.2003 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Zeytin yerken alzheımer oluyoruz haberimiz yok Zeytini, zehirli tekstil boyası ile veya demir sülfat gübresi ile 
karartıp satıyorlar. Kararsın, parlasın diye zeytin havuzuna atılan demir parçaları alzheımer hastalığı yapıyor. Zeytin 
yerke..... 
 
***7734331 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=30.11.2003 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Milliyet 30.11.2003   
Ağzı kamaştırmayan Trabzon hurması ürettiler Türkiye, İsrail in iki katı Trabzon hurması yetiştiriyor ama bir kilo bile 
ihraç edemiyor. Avrupa pazarları İsrail in elinde. Çünkü taa İpek Yolu günlerinden beri Trabzon da yetiştirilen 
hurmanın..... 
 
***7663899 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=09.11.2003 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Kestanesi okka çeker beş tanesi   
İri kestanelerinin yetiştiği ulu ağaçlar kurumaya başlayınca, Bursa nın kestanesi, okka çeker beş tanesi sözü tarih 
oldu. Kestane şekeri, 8 - 10 tanesi bir okka gelen kestaneden değil, 25 - 30 tanesi bile bir kilo gelmeyen 
kestaneden yapılmaya baş..... 
 
***7653567 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=07.11.2003 - Kişi=SEZAİ ENSARİ - Yazar=İSTANBUL    
Tekel ucuz mu, pahalı mı?   
Tekel Genel Müdürü Ensari, "Tekel e biçilen 1.1 milyar dolar hakarettir. Ben olsam ihaleyi iptal ederim" dedi Tekel 
Genel Müdürü Sezai Ensari, özelleştirme ihalesinde Japan Tobacco International in (JTI) verdiği 1 milyar 150 milyon 
dolar teklifin ka..... 
 
***7637145 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=02.11.2003 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Vatandaş ilaçlık fındık yağında patlıcan kızartıyor   
Türkiye de her yıl yetişen 600 -700 bin ton fındıktan 100 -150, bazen 200 bin tonu Fiskobirlik depolarında 
bozulduktan sonra Ordu Soya Yağı Fabrikası nda işlenerek fındık yağı yapılır. Kilosu 7- 8 milyona malolan fındık 
yağı, tüketiciye 2.5 milyona ..... 
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***7614110 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=26.10.2003 - Kişi=SEZAİ ENSARİ - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Tekel in paha biçilmez müzesi sandıklarda çivili   
Özelleştirilecek olan Tekel in elinde, bin parça olduğu tahmin edilen büyük bir sanat ve antika hazinesi var. Tütün ve 
Sigara Müzesi ndeki eserler, binası satılınca sandıklara tıkılıp çivilendi, öylece bekliyor. Genel Müdür Sezai Ensari, 
kurumun eli..... 
 
***7588732 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=19.10.2003 - Kişi=GÜLER SABANCI - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
iyi şarap stresli üzümden çıkar   
Doğu ve Güneydoğu nun Boğazkere, Öküzgözü, Batı Anadolu nun Emir i, Trakya nın Papaz Karası , Denizli nin Çal 
Karası , Kilis in Horoz Karası , Avşa nın Ada Karası , Ankara nın Kalecik Karası ... Bunlar şarapçılık için bulunmaz 
üzümler. Işıklar ..... 
 
***7577583 - Yayın Adı= MİLLİYET - Yayın Tarihi=16.10.2003 - Kişi=SEZAİ ENSARİ - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Rakıya ÖTV zammı yok   
BÜLENT YARDIMCI Tekel Genel Müdürü Sezai Ensari, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) değişikliği nedeniyle Tekel 
mamullerinin fiyatının değişmeyeceğini söyledi. Tekel ve özel sektör içkilerinden zaten alınmakta olan ÖTV nin son 
değiştirilen oranlara yakın ol..... 
 
***7566229 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=12.10.2003 - Kişi=ALARA FİDAN - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Elli yıldır golden yemekten bıktık, toprak da bıktı   
Elli yıldır hep aynı elmaları yetiştirip yiyoruz. Starkıng ve Golden... Elma bahçeleri de yoruldu, tüketiciler de bıktı. 
Artık yeni çeşitlerle tanışma zamanı geldi. Bodur elmayı üretici bilmiyor. Ağacı bodur ama hem kolay yetişiyor, hem 
de daha veri..... 
 
***7512370 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=07.09.2003 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Peynirde artık süt yok   
Marketlerde çok ucuz fiyatlara taze kaşar satılıyor. Bu fiyata kaşar nasıl oluyor? Merak edenlere söyleyelim: O nun 
içinde kazein, soya yağı, proteini, gam ürünleri ve margarin var. Ama süt yok! BÜLENT YARDIMCI Biraz kazein, bir 
bardak soya yağı, bi..... 
 
***7456455 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=03.08.2003 - Kişi=VASFİ DİREN - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Mahlep likörünü Vasfi Diren buldu   
1958 yılında, dededen kalma evinin bir odasında şarap üretimine başlayan Vasfi Diren, vermut yapmak için Tokat 
dağlarında uygun bir bitki aradı. Sonunda mahlep ağacı ile mahlep likörü üretmeyi başardı. Diren in şimdi oğulları 
tarafından yönetilen şi..... 
 
***7456061 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=27.07.2003 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Beyaz kirazı İtalyanlar kaptı   
Türkiye, dünyanın en büyük kiraz üreticisi. Konya Ereğli de çok istisnai bir ürün olan beyaz kiraz da yetişiyor. Beyaz 
kirazın reçeline bayılan İtalyanlar keşfedince üretimi adeta patlama yaptı. Son yıllarda 2 bin ton seviyelerinden 10 
bin tona çıkt..... 
 
***7456701 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=10.08.2003 - Kişi= - Yazar=BÜLENT YARDIMCI    
Hollandalılar bizim bombus arısının tanesini 10 dolara satıyor   
Türkiye bitki çeşidi bakımından çok zengin. Arı türlerinde de öyle. Fakat kıymetini bilmiyor. Bizim Bombus arısını 
Hollandalılar götürdü, şimdi yetiştirip tanesini 10 dolara satıyorlar. Türkiye deki bal üreticileri de onlardan alıyor. 
Topu topu 35 b..... 
 
***7455897 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=20.07.2003 - Kişi=NURCAN ERCİYAS - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Shell in rafları Türkiye den   



 34 

Shell Türkiye, petrol istasyonlarındaki marketleri için Nurcan Erciyas ın ürettiği rafları seçti. Şirketin merkezi de 
Erciyas ın raflarını çok beğendi ve Avrupa daki Shell istasyonlarında aynı rafların kullanılmasını kararlaştırdı Bülent 
Yardımcı Ma..... 
 
***7455765 - Yayın Adı= MİLLİYET BUSINESS - Yayın Tarihi=20.07.2003 - Kişi=BURHAN KASAP - Yazar=BÜLENT 
YARDIMCI    
Bu çay, çay değil   
Türk çayı için önce Bu çay bu nefasetle dünya piyasalarında kabul görebilir raporu veren ingilizler, 10 yıl geçmeden 
bu kez Kokusuz, tozlu ve tatsız olduğu gerekçesi ile bu çay, çay değil raporu verdiler. Şimdi maliyetinin beşte birine 
(30 sen..... 


