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 ‘GIDA VE SAĞLIKLI BESLENME FUARI’ KAPILARINI AÇTI… 

 GÜNEY MARMARA’NIN GIDA SEKTÖR TEMSİLCİLERİ 4 GÜN BOYUNCA BU FUARDA… 

BURSA - 2018 yılında Bursa’ya yeni ve farklı fuarlar kazandırma hedefiyle yola çıkan Merinos 

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ve Network Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen ‘Gıda ve 

Sağlıklı Beslenme Fuarı’ kapılarını açtı.  

Merinos AKKM fuar alanında gerçekleşen açılış törenine; Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa 

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Sönmez, Merinos AKKM Genel Koordinatörü Hasan 

Çepni, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ve BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın, BESOB 

Başkanı Arif Tak ve Bursa İl Tarım Müdürü Hacı Dursun Yıldız başta olmak üzere Bursa Aşçılar 

Derneği, Bursa Yemek Sanayicileri Derneği, İstanbul Gastronomi Turizm Derneği, Gıda 

Mühendisleri Odası, TAFED ve YESİDEF gibi sektörün önemli STK’larıyla birlikte Uludağ 

Üniversitesi yetkili ve temsilcileri katıldı. 

Programın açılışında konuşan Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, şunları söyledi: 

“Biz her zaman olduğu gibi fuarlarımızı bir kurumun değil genel paydaş ilkesiyle yapıyor, tüm 

paydaşlarımızın eşit bir şekilde yer aldığı bir organizasyonla düzenliyoruz. Bu fuarda da çok 

geniş bir paydaş kitlesiyle iş birliği içinde çalıştık. Toplam 9 oturum 39 davetli konuşmacımız 

fuar esnasında konuşmalar yapacaklar. Bu fuarda sadece ticaret olmayacak. Aynı zamanda 

gıda konusunun diğer yönleri olan aşçılık market, hayvansal gıda üretimi, bitkisel gıda, genel 

gıda konularında özel sektör temsilcileri ve kamu temsilcileri bir araya gelecek ve çalıştaylar, 

oturumlar ve söyleşiler olacak.” 

“BURSA’NIN GASTRONOMİ KENTİ OLMASI İÇİN ADIM ATIYORUZ” 

Bir taraftan Bursa’nın turizm kenti olması içinde çalıştıklarını bu anlamda Bursa’nın 

gastronomi kenti olmasının önemli olduğuna değinen Eker sözlerini şöyle tamamladı: “Bursa, 

sadece kebabı ve kestane şekeriyle maalesef gastronomi kenti olamaz. Ancak Bursa’ya özgü 

çok güzel yemeklerimiz var, Osmanlı yemeklerimiz var. Biz dedik ki bu fuarda bunun startını 

verelim ve konuyla ilgili ayrı bir çalıştay yapalım. Cumartesi günü yapılacak çalıştay 

sonrasında Bursa’nın 15 yemeği belirlenecek ve bunu marka halini getirip, otel ve 

restoranlara bildireceğiz. Bu 15 menünün de Bursa yemekleri adı altında lansmanını 

yapacağız. Ayrıca İstanbul’dan 3 otobüs, Ankara İzmir, Afyon ve Eskişehir’den 1 otobüs 

aşçılarımız gelecek. YESİDEF Genel Kurulu’nu İstanbul yerine Bursa’da yapacak. TAFED de 

yine federasyon toplantısını Bursa’ya aldı.” 

“MERİNOS AKKM’DEKİ ETKİNLİK SAYISI GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 18 ARTTI” 

Merinos Genel Koordinatörü Hasan Çepni de şöyle konuştu: “Fuarımız sektörün önde gelen 

firmalarını bir araya getiriyor. Fuarımız aynı zamanda sağlıklı gıda, gıda tüketimi, gıdada ARGE 

gibi konularda düzenlenen söyleşi ve panellerle destekleniyor. Güncel bir konu olan gıda 

israfını da tema haline getirdik. Bursa’mızın fuar pastasından daha çok pay alabilmesi adına 

bir dizi fuarlar imza atıyoruz. Merinos AKKM olarak kongreden fuara, tiyatrodan konsere, 
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seminerden sektörel toplantılara kadar birçok yerel ve ulusal etkinliklere ev sahipliği 

yapıyoruz.” 

2017 yılında 1074 etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Çepni sözlerini şöyle noktaladı: 

“Bir önceki yıla göre etkinlik sayımızı yüzde 18 artırdık. Merinos AKKM bundan sonra daha 

nitelikli etkinliklerle ismini duyuracak. Gıda sektörünün 60’a yakın firmasının katıldığı bu 

fuarımız, hem sektöre hem Bursa ivme kazandıracaktır. Herkese hayırlı uğurlu olsun.” 

“AŞÇILAR OLARAK BURSA’NIN TURİZM GELİŞİMİNE KATKI SUNMAK İSTİYORUZ” 

Bursa Aşçılar Derneği (BURASDER) Başkanı Reşat Kahrıman da şunları söyledi: “Turizm ve 

gıda ile ilgili her oluşum ve etkinlikte olmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda kamu ve özel 

sektörle, okullarımızla birlik beraberlik içerisinde oluyoruz. Bursa fuarına katkı sağlayan 

Network Fuarcılık ve Merinos AKKM yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bursa’nın turizm 

anlamında gelişimine katkı sunmak istiyoruz. Bu noktada aşçılar olarak bizlerin üzerine ne 

düşerse destek vermeye her zaman hazırız.” 

“GIDA İSRAFI KONUSUNDA DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ” 

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (BESOB) Başkanı Arif Tak ise, “Bursa fuarcılığı yıllar 

önce Kültürpark içerisinde olumsuz fiziki şartlarda yapılıyordu. Artık gelişen dünyayla birlikte 

Bursa’mızda da çok güzel salonlar ve fuar merkezleri var. Merinos AKKM’de onlardan biri. Ve 

herkes birlik içerisinde şehrine ve ülkesine katma değer sağlamak için çalışıyor. Fevkalade 

güzel bir durum. Gıda çok önemlidir. Dünya var oldukça bu ihtiyaç sürecek. Dolayısıyla bu 

anlamda güzel işler yapmak lazım. Bir de tabi israf konusu var. Bu konuda herkesi, daha 

hassas olmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

“BİLİNÇLİ ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ GIDA DENETİMCİLERİNDEN ÇOK DAHA ÖNEMLİDİR” 

Bursa Tarım İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız da “İnsanoğlunun var oluşunda ölümüne kadar en 

stratejik ürün olan gıda konusunda yapılan bu fuarı çok önemsiyoruz. Bursa’mız narenciye 

hariç her şeyi üreten ve meyve sebzede ihracatına önemli bir il. Önemli olan ürettiğimiz 

ürünleri kaliteli, güvenilir, tüketicilerin istekleri doğrultusunda üretebilmek. Bu fuar hem 

tüketicimizi bilinçlendirecek, hem sektöre değer katacak ve bir farkındalık oluşturacak. 

Yediğinize içtiğinize dikkat edin, bilinçli üretici ve bilinçli tüketici gıda denetimcilerinden çok 

daha önemlidir” diye konuştu. 

“BU FUAR, BURSA’NIN GIDADA BÜYÜK MARKALARI OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA 

HATIRLATTI” 

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ise şöyle konuştu: “5 yıl önce göreve geldiğimizde 

‘Güvenli gıdanın başkenti Bursa’ sloganıyla yola çıktık. Bu fuar, tekstil ve otomotivle konuşan 

Bursa’nın aslında gıda markalarıyla da büyük bir şehir olduğunu hatırlattı. Osmanlı’dan bu 

yana tarih yazan Bursa, aynı zamanda tekstil ve otomotivden önce gıda markalarıyla 

Türkiye’de ve uluslararası arenada söz sahibi olmuştur. Bugün de bunu görüyoruz ve bu 

fuarla bunu bir kez daha ortaya koyuyoruz. Bugünden sonra Bursa’nın kendi gücünü gösteren 
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daha büyük fuarla gıdanın başkenti olan kentimizi daha iyi temsil etmeyle ilgili el birliği 

içerisinde çalışmalıyız.” 

“FUAR, GÜNEY MARMARA’NIN GIDA DEVLERİNİ AĞIRLAYACAK” 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Sönmez de “Merinos AKKM 2018’de çok daha 

kaliteli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Daha kaliteli ve nitelikli etkinlikleri şehre çekerek 

kongre ve fuar endüstrisine katkıda bulunmayı planlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin 

bu yöndeki potansiyelini artırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen ‘Kozmetik ve 

Güzellik Fuarı’ ile ‘Su ve Çevre Fuarı’ ve ‘4. Uluslararası Bursa Su ve Çevre Kongresi’nin 

ardından; 5-8 Nisan tarihleri arasında Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı, Bursalılarla buluşuyor. 

Merinos AKKM ve Network Fuarcılık işbirliğiyle hazırlanan Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı, 4 

gün boyunca Güney Marmara’da faaliyet gösteren gıda devlerini Bursa’da ağırlayacak. Gıda 

ve sağlıklı beslenme üzerine söyleşi ve panellerle içeriği zenginleştirilen fuar; aşçıları, market 

ve otel yöneticilerini, catering firmalarını, lokanta ve restoranları, unlu mamuller ve 

pastacıları, fırıncılar, kahveciler ve bakkalları bir araya getiriyor” diye konuştu. 

“YANLIŞ BESLENME SAĞLIK SORUNUNA YOL AÇIYOR” 

Son olarak konuşan Bursa Valisi İzzettin Küçük ise bu fuarla Bursa’da büyük bir sofra 

kurulduğunu vurguladı. Yanlış beslenmenin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ifade eden  

Vali Küçük, “Artan nüfusla birlikte gıdanın önemi hiçbir zaman azalmayacak, artarak devam 

edecek. Dünya siyasetinin de en önemli konularından biri enerjiyle birlikte gıdadır. Temiz ve 

güvenilir gıdaya ulaşmak artık büyük bir sorun oldu. Hastaneler bu yüzden dolup taşıyor. 

Birçok hastalığın kökeninde maalesef yanlış beslenme ve hareketsizlik yatıyor” dedi. 

“BURSA GASTRONOMİ KONUSUNDA DAHA ÖNEMLİ BİR ŞEHİR OLABİLİR” 

Gastronomi konusunda Bursa’nın önemli bir şehir olabileceğini vurgulayan Vali Küçük 

sözlerini şöyle noktaladı: “Bursa zengin mutfağı olan bir şehir ancak bu artık evlerde kaldı.  

Biz bir gastronomi şehri olabiliriz ama büyüklerimizin hafızasında olan veya pek az evlerde 

pişen yemekleri gün yüzüne çıkarmak lazım. Bu Bursa’ya yapılacak en güzel hizmetlerden bir 

tanesidir. Bu güzel yemekleri gün yüzüne çıkarabilirsek bunu başarabiliriz. Artık dünya 

turizminde gastronomi turizmi çok önemli bir yer edindi. Biz gerçekten bereketli topraklar 

üzerinde yaşıyoruz. Pek çok güzel ürünler yetişiyor. Bunları markalaştırabilirsek Bursa 

Türkiye’nin gıda ambarı olur.” 

“FUAR AÇILIŞI COŞKU İÇERİSİNDE YAPILDI”  

Konuşmaların ardından hep birlikte fuarın açılış kurdelesi kesildi. Bursa protokolü, ardından 

fuarın katılımcı firmalarını ziyaret ederek hayırlı fuarlar dileklerini iletti. 

Fuar, halka da açık olacak 8 Nisan Pazar günü sona erecek.  

 


