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Antalya imitasyon cenneti
Antalya’da birçok ma¤azan›n taklit ürün ticareti yapmaya baﬂlamas› üreticiye darbe
vururken, yabanc› markal› ürünleri taklit eden firmalar ﬂimdide Türk ürünlerine el att›
ntalya’da birçok ma¤azan›n
taklit ürün ticareti yapmaya
baﬂlamas› üreticiye darbe
vururken, yabanc› markal› ürünleri
taklit eden firmalar ﬂimdide Türk
ürünlerine el att›. Özellikle Iﬂ›klar
Caddesi üzerinde yer alan birçok
ma¤azan›n markal› ürünlerin
taklitlerini vatandaﬂlara sunmas› tekstil
piyasas›nda imitasyon sektörünün
vard›¤› son noktay› gözler önüne
seriyor. Daha önceleri iﬂporta
tezgâhlar›nda görülen taklit ürünler
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art›k lüks ma¤azalar›n vitrinlerini
süslüyor. Taklit ürünleri piyasaya
süren üreticiler ve bu ürünleri halkla
buluﬂturan ma¤azalar, Dolce Gabbana,
Lewis, Armani, Adidas, Nike gibi
markalar›n ürünlerini yar› fiyata hatta
üçte biri fiyata vatandaﬂa pazarl›yor.
Antalya’da tehlike çanlar›n›n çalmas›na
sebep olan geliﬂme ise daha önce
‹stanbul’dan getirtilen taklit ürünlerin
üretiminin art›k Antalya’da yap›lmaya
baﬂland›¤› iddialar›n›n a¤›rl›k
kazanmas›. (Salim UZUN )

‘Hububat’ta düşüş sürüyor
ntalya Ticaret Borsas› iﬂlem hacmi
verilerine göre, hububattaki düﬂüﬂ
sürüyor. Kas›m 2005’te 9.139.774,41
YTL olan iﬂlem hacmi, 2006 Kas›m ay›nda
4.699.933,11 YTL’ye kadar geriledi.
Genel toplam art›yor
Antalya Ticaret Borsas›’nda geçti¤imiz y›l
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Kas›m ay›nda
49.207.491,81 YTL
olarak gerçekleﬂen
iﬂlem hacmi, bu
y›l›n ayn›
döneminde
52.990.375,06
YTL oldu.
‹ﬂlem hacminde
genel rakama
bak›ld›¤›nda
yükseliﬂ göze
çarparken, ana
gruplardan
Hububat’ta
yaklaﬂ›k yüzde 50
oran›nda düﬂüﬂ
yaﬂanmas› dikkat
çekti.
2006 Kas›m ay›nda ana gruplar itibariyle
k›yasland›¤›nda geçti¤imiz y›la oranla
hububat, ya¤l› tohum, yaﬂ sebzeler, kasapl›k
canl› hayvanlar, büyükbaﬂ hayvan etleri
grubunda düﬂüﬂ kaydedilirken, hayvansal
g›da maddeleri, yaﬂ meyveler ile tekstil
hammaddeleri grubunda art›ﬂ gözleniyor.
(Serçin ÇILDIR)
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Bayram Gazetemizi
geri istiyoruz
E

linizde bulunan Antalya Bayram
‘Yazd›klar›m çal›ﬂt›¤›m grubun veGazetesi bir grup gazetecinin ya patronun ç›karlar› ile çeliﬂir mi?’
eme¤i ile haz›rlanarak sizlere endiﬂesi taﬂ›yan bir gazeteci ve yasunuldu. Hepsinin ellerine sa¤l›k. zar ordusunun döneme hakim olduEskiden Bayramlarda günlük gazete- ¤u,Ulusal menfaatlerden önce kiﬂiler ç›kmaz, meslek örgütlerinin ç›- sel menfaatlerin ön plana ç›kt›¤›,
kard›¤› gazeteler okuyucu ile buluMedya yolu ile Yarg›s›z infazlar›n
ﬂur, gazetecilerin büyük bir bölümü yap›ld›¤›,
de bayramlar›n son günüMedya-‹ktidar iliﬂkilerine kadar tatil yaparlard›.
nin Gazete ve TelevizyonAyr›ca Bayram Gazetelar› ‹ktidarlar›n gücüne basi’nde iﬂsiz gazeteciler ça¤›ml› hale getirdi¤i,
l›ﬂ›r, sa¤lanan gelir de ceKendilerini okuyucu kitmiyetlerin yaﬂamlar›n› sürlilerine de¤il, sadece bir
dürmesini sa¤lard›. Bu geokura, para musluklar›n›
lene¤i 1991 y›l›nda Sabah
elinde tutan Baﬂbakan’a
Gazetesi bozdu. Daha
be¤endirmesi yeterli, adeta
do¤rusu o dönemdeki pat‹ktidarlar›n kuzusu uysal
Erdo¤an
ronu Dinç Bilgin’i ikna
bir medya ortaya ç›kt›.
KAHYA
ederek Zafer Mutlu bozdu.
Bütün bunlara ra¤men
Hem de hiç u¤runa, üç kubizler, Anadolu’da çal›ﬂan
ruﬂ için... Sabah ve grubu yay›nla- gazeteciler;
n›nca, di¤erleri de pastan›n tamam›Bir ﬂeyden vazgeçmedik, vazgeçn› onlara kapt›rmamak için ç›kt›lar meyece¤iz de, Mücadeleden, savaﬂve yar›m as›rd›r süren gelenek sona maktan ve gerekirse taraf olmakerdi.
tan…
Antalya Gazeteciler Cemiyeti olaKiminle ve kimlerle mi?
rak o dönemde Sabah grubuna karCumhuriyetin, Atatürk ilkelerinin,
ﬂ› çok mücadele verdik. Türkiye’de laikli¤in, bayra¤›n, özgür düﬂünceilk kez Bayramda ç›kan baﬂta Sabah nin ve bu ülkenin milleti ile bölünolmak üzere Fotomaç ve di¤erlerini mez bütünlü¤ünün karﬂ›s›nda olanmahkeme karar› ile üç gün toplatt›k. larla…
Sabahlara kadar gazete da¤›t›m ﬂirBas›n özgürlü¤ünü,dolay›s›yla
ketlerinin önünde nöbet bekleyerek, halk›n bilgi edinme ve haber alma
bu uygulamay› k›nad›kk. Ne çare ki özgürlü¤ünü k›s›tlamaya çal›ﬂanlaro tarihten sonra yayg›n bas›n kuru- la, Gaflet, dalalet ve h›yanet içinde
luﬂlar›, rahmetli Nezih Demirkent’in olanlarla,
sahibi oldu¤u Dünya gazetesi d›ﬂ›nGazetelerini, televizyonlar›n›, holda her bayram yay›nland›. Çal›ﬂan- dinglerinin birer arac› kurumu halilar›n›n ve köﬂe yazarlar›n›n tepkisi- ne getiren patronlarla,
ne ra¤men...
Köﬂe edinip de köﬂeyi dönen yaVe o tarihten bu yana medyada zarlarla,
maalesef mertlik bozuldu.
Mücadeleden, kavgadan vazgeçÇünkü patronlar eskiden oldu¤u medik, vazgeçmeyece¤iz de...
gibi gazeteci de¤ildi. Ticaretten geAnadolu’da binbir güçlükle gazetelen patronlar›n ve onlar›n ya¤c›s› cilik yapmaya çal›ﬂan bizler Antalyay›n müdürlerinin tek amac› vard› ya’dan yayg›n bas›n patronlar›na son
o da karl›l›k ve ticarette baﬂar›...
bir ça¤r›da bulunuyoruz. Bizler BayVe o günden sonra yaz›l› bas›n di- ram Gazetelerimizi geri istiyor ve dibe vurmaya ve patronlar›n›n ticari ni bayramlarda t›pk› eskiden oldu¤u
kayg›lar› nedeniyle bozulmaya baﬂ- gibi günlük gazetelerin yay›nlanmalad›. Ve bu bozulma ile birlikte;
mas›n› diliyor ve baﬂta say›n Ayd›n
Gazetecinin ba¤›ms›z olmad›¤›,
Do¤an olmak üzere tüm patronlar›n
Her türlü sosyal güvencesinin elin- bu ça¤r›m›za kulak vereceklerine
den al›nd›¤›,
inan›yoruz.
Sendikal› olmas›n›n t›pk› demokMutlu bir bayram dile¤iyle tüm Anrasi ile yönetilmeyen ülkelerde ol- talyal›lara sayg› ve sevgiler sunuyodu¤u gibi yasakland›¤›,
ruz.

