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Ekolojik Pazar 40’ ınc ı haftas ın ı kutluyor... 
 

17 Mart Cumartesi günü 40. haftas ın ı kutlayacak olan %100 
Ekolojik Halk Pazar ı’nda ürün çe itl i l i i giderek artt ı, güvenli 

al ı veri  için standartlar yükselti ldi… Mü teri memnuniyeti ise ön 
planda… Pazar ın sürekli l i i ise sa l ıkl ı beslenmek isteyen tüketicinin 

pazar ı sahiplenmesine ba l ı… 
 
Bu day Ekolojik Ya amı Destekleme Derne i ile i li Belediyesi ortaklı ı; Milupa Organik 
Mama ve Pınar Organik Süt’ün katkılarıyla 17 Haziran 2006’da i li Bomonti’de açılan 
%100 Ekolojik Halk Pazarı, 17 Mart 2007 Cumartesi günü 40. haftasını dolduruyor.  
Bir ilk olması nedeniyle, 40 haftalık dönem için “proje” olarak tanımlansa da, Ekolojik 
Halk Pazarı artık sabit bir halk pazarı olarak hizmet veriyor. Pazar, hem ekolojik ürün 
üreticisinin hem de sa lıklı ürün tüketmek isteyenlerin ilgisi ile i li Bomonti Caddesi, 
Lala ahin Sokak’taki Feriköy Halk Pazarı’nın yerinde her cumartesi hizmet vermeyi 
sürdürüyor. 
i li Ekolojik Halk Pazarı’nın ula tı ı ba arı Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından da model 

alındı ve kısa süre önce burada da benzer standartlarda bir halk pazarı kurulmaya 
ba landı. Derne imiz stanbul’da Kadıköy, Beyo lu ve Beykoz belediyeleri, Samsun’da 
Gazi Belediyesi ve Ankara’da Çankaya Belediyesi’nden de bu konuda ba vurular aldı ve 
bu bölgelerde de yerel ekolojik halk pazarlarının kurulmasına yönelik çalı malar 
yürütülüyor. 
 
Güvenl i a l ı veri  iç in daha yüksek standartlar 
Ekolojik Halk Pazarı tüketiciye güvenle hizmet sunabilmek için standartlarını 
yükselterek, 05.00-17.00 saatleri arasında dernekçe yapılan sertifika, irsaliye gibi 
belgelerin denetimlerinin dı ında, pazara ürün giri  çıkı ını da bir sistem dahilinde 
kontrol etmeye ba ladı.  
Artık Bu day Derne i görevlileri, i li Belediyesi tarafından tahsis edilen terazi ile 
ekolojik pazara giren ve çıkan her ürünü tartarak, satı  miktarlarını, ilgili kontrol ve 
sertifika kurumlarına bildiriyor. Böylece sertifikalandırılan ürün ile tezgâha çıkan ürün 
miktarı konusunda kar ıla tırmalı bir kontrol mekanizması uygulanıyor. 
 
 
 



Pazarda mü teri memnuniyeti 
Pazaryerine ula ım için gün boyu servis, içme suyu, otopark, ekolojik ürünlerle yapılmı  
yemek ve ekolojik çay olanakları sunan Ekolojik Pazar, belediye tarafından tezgâhların 
çevresine kurulan portatif bir sistem sayesinde gerekti inde korunaklı hale getirilerek, 
kı  ko ullarında kapalı mekân olabilme özelli ine de kavu tu.  
 
Her hafta 110 tezgâh 
50 kadar ekolojik ürün markası ve 50’yi a kın ekolojik taze sebze ve meyve üreticisi ile 
tüketiciyi bir araya getiren Ekolojik Pazar’da her hafta yakla ık 110 tezgâh kuruluyor. 
Pazarda yumurtadan yo urda, peynirden bala, elmadan muza, patatesten ıspana a, 
hatta bebekler için tekstil ürünlerine kadar her ürünün “ekolojik” sertifikası bulunuyor. 
Özellikle sabah erken saatlerde pazara gelen müdavimleri, tüm çe itlere ula ıp seçme 
ansını bulabiliyor. 

 
Pazar ın sürekl i l i i tüket icinin sahiplenmesine ba l ı 
Bu day Derne i, %100 Ekolojik Halk Pazarı Proje Koordinatörü Batur ehirlio lu, 
pazarın güvenilir alı veri  modelleri yolu ile ekolojik ürünleri tanıtmanın yanı sıra bu 
ürünlerin üretim ve tüketimini artırmayı amaçladı ını belirtiyor.  
Hepimizin ortak gelece i ve faydası için yapılan bu çalı manın süreklili ini tüketicinin 
pazarı sahiplenmesine ba lı oldu una dikkat çeken ehirlio lu “Bu day Derne i olarak 
bizler, i li Belediyesi ile, pazarın sponsorları Milupa Organik Mama ve Pınar Organik 
Süt’ün katkılarıyla ekolojik ürün üreticisiyle tüketicisini bir araya getirdik, pazarı kurduk, 
organizasyonunu üstlendik, her hafta üreticilerle birlikte, taze ekolojik ürünlerin daha 
kolay ve ucuz yoldan tüketiciye ula ması için çabaladık, çabalıyoruz. Tanıtım 
konusunda medyanın büyük deste ini aldık. imdi ekolojik pazarın ya aması ise 
tüketicinin pazarı sahiplenmesine ba lı,” diyor. 
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