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♦ Restaurant
♦ Cafe
♦ Pastane
♦ Otel
♦ Okul
♦ Yurt
♦ Hastane

Mutfak ve Servis Ekipmanları

www.akkayamutfak.com

İSTOÇ Toptancılar Sitesi 11.Ada No:157 -159 Bağcılar - İstanbul
Tel:0212 659 78 36 GSM:Uğur Akkaya 0538 645 98 24
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www.cateringguidedergisi.com
Sektörel haber portalı yayında

18-Yeni Hikâye-II

20-21 Makarnanın ülkemiz için 1,5 milyar dolarlık 
      ekonomik değeri vardır

22-Endüstriyel yemeğe ekonomik kriz etkileri ve kamuya
      iş yapma güçlükleri

24-25 Yazılım kullanmanın en gerekli olduğu yerlerin 
     başında Yemek sektörü gelir

26- Biyosidal ürünlerde ve gıda sektöründe son 
     kullanma/tüketim tarihinin önemi

28-SOSİAD “Soğutma Gıdaları Taze Tutar”kampanyasını 
     destekliyor

30-31 "Kanatlı eti sektörü 2022 yılında üretim ve 
    ihracatta büyüme planlıyor"

32-Enflasyon gıda krizine dönüşür mü?

34-35 "Hammaddesi oksijen olan ozon gazı, 
    tek doğal dezenfektandır"

40-Uzun Yaşamın Sırrı: OKİNAWA DİYETİ

42-43 Çapraz bulaşma  (kontaminasyon)nedir?  
    Nasıl önleriz?
44-45 "Kısa sürede fiyat artışlarının önüne geçmek 
mevcut ekonomi politikasında gerçekçi gözükmüyor "

46-Türkiye’nin yıllık gıda israfı faturası 214 milyar TL
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 Yeşilce Mah. Dostluk Sokak No:12 Kat: 1 Kağıthane / İstanbul
Tel: 0 212 280 19 12 - 0555 107 54 15  info@zahragida.com

www.gurmeana.com
 

Mutfaktan Gelen Lezzet

  Etli Sarma ve Etli Dolmalar

  İçli Köfteler

  Mantılar

  Börekler

  Lahmacun-Pide-Pizzalar

 Hazır Yöresel Yemekler

Börekler

Etli Sarma-Etli Dolma

İçli Köfteler

Hazır Yöresel Yemekler

Sebzeli Muska Böreği Paçanga Böreği

Sigara Böreği

Etli Beyaz Lahana
sarma

Etli Kuru Biber 
Dolması

Etli Yaprak
Sarma

GurmeAna İçli Köfte

Antep Analı Kızlı Antep Ekşili Köfte Antep Yuvalama

Kayseri Ispanaklı 
Mantı

Sinop Üçgen MantıKayseri Mantı

Mantı çeşitleri

Kokteyl İçli Köfte

Mini Sigara Böreği

Etli Kuru Patlıcan 
Dolması

Haşlama İçli Köfte

Zahra Gıda San.Tic.Ltd.Şti
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"Güncelle, Bilimi Birleştiren Dergi"
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Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
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Prof. Dr. Kezban CANDOĞAN – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Zerrin ERGİNKAYA – Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Hilmi CON – Ondokuz Mayıs  
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Doç. Dr. Çiğdem Uysal PALA – Çanakkale Onsekiz Mart 
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Doç. Dr. Mustafa KIRALAN– Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. Saadettin TURHAN – Ondokuz Mayıs  
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Mutluyuz, Gururluyuz, 
Catering Guide Dergisi 100.sayıya ulaştı.Nasıl mutlu ve gururlu olmayalım.
18 yıl önce başladığımız bu zor ve çileli yolda çok önemli bir aşamaya ulaştık.
Catering Guide her zaman ki gibidop dolu bir içerik ile karşınızda...

Neler var derseniz...  
Besd-Bir Başkanı Naci Kaplan ile Beyaz et ve Kanatlı Sektörünü konuştuk.
Söyleşiyi yıllarca Besd-Bir'in Genel Sekreterliğini de yapmış olan köşe 
yazarımız Yüce Canoler gerçekleştrdi. 
Beslenmemizin vazgeçilmezlerinden olan MAKARNA'yı Türkiye Makarna 
Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu ile konuştuk.

Tüm Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Kemal Özuçargil ile arkadaşımız 
Memnune Demirel'in yaptığı söylesiyi de ilgi ile okuyacağınızı düşünüyoruz

Yazılım her sektör için vazgeçilmez bir ürün. Yemek sektöründe kullanım 
alanlarını 30 yıldır sektöre bu hizmeti veren Çözbim yazılım firma sahibi 
Timuçin Aral ile, kırmızı eti Sultan Et Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bılıkçı 
ile konuştuk. 
Son günlerde adından sıkça bahsedilen Yayla Baklyat da dergimizde firma 
sahibi Hasan Gümüş ile,ozon teknoljisi ile mekanların dezenfekte edilmesni 
sağlayan PCS Elektronik firma sahibi Mehmet Efe ile sayfalarımızda yer 
aldılar.
Bu sayı ile birlikte iki yeni yazarımız aramıza katıldı. Süt ve süt ürünleri 
alanında uzman olan yıllarca Süt Dünyası Dergisini yayınlayan İbrahim Gümüş 
ve Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger... Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. 
Gücümüze güç katacaklar.

Gelecek sayıda görüşmek üzere hoşçakalın
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Dursun ARIK 
Yayın Yönetmeni

dursun.arik@ardayayin.net    
GSM:0507 179 56 02

bakınca görülecektir Mayıs 2022

DALYA
Mutluyuz, gururluyuz.

Catering Guide Dergisi'nin 100.sayısını sizlerle buluşturduk.
18 yıl önce çıktığımız bu yolda çok öneml bir eşiği geride bıraktık. 
Yaptığımız iş ve ortaya çıkardığımız eserle sonsuz gurur duyuyoruz.
Yazılı basının içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında tamamen 
kendi imkanları ile çıkan CATERİNG GUİDE Dergisi'nin başarı hikayesi daha 
da göz kamaştırıyor.

18 yılda Türkiye genelinde 62 ilden 832 firma dergimize ilgi göstermiş ilan 
vererek destek olmuşlardır. Edirne'den - Hakkari'ye, Muğla'dan - Rize'ye...
Ülkemizin her yerine ulaştık. 
Gururluyuz...Biz yaptık

18 yılda yüzlerce fuara katıldık. Sektörün derdi ile dertlendik, sevinci ile 
sevindik. Yansız ve tarafsız olduk.
Güvenilir, inanılır ve referans gösterilen bir dergi ortaya çıktı.

Gururluyuz...Biz yaptık.

Üniversitelerde geleceğin sektör profesyonelleri olacak öğrencilerle  
buluştuk. Okul sonrası için eğitici, öğretici ve yol gösterici sunumlar yaptık. 
Akademisyen ve öğrencilerle birlikte olduk. Akademik çevrelerde takip 
edilen hakemli dergi olduk.

Gururluyuz...Biz yaptık

Periyodik olarak yaptığımız araştırmalar ile sektörün nabzını tuttuk. 
Toplu yemek ve catering sektörüne ait en doğru bilgileri bünyesinde  
bulunduran büyük bir bilgi bankası haline geldik. 
Gururluyuz...Biz yaptık

Zerrrin ÖZCAN, Engin GÜNER, Rıza AKKAYA, Mehmet Baki ASUTAY,  
Yüce CANOLER, Memnune DEMİREL, Gülçin SOYTUTAN, Timuçin ARAL,  
Sabah ÖCAL, Soykan ÖZÇELİK, Doç.Dr. Muhammed YÜCEER,  
Tuncay BAYCAN, Nihat,ÖZTÜRK,

Gururluyuz...Bu isimler BİZİZ.
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50 60

90 80
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B A Ş Y A Z I Mayıs 2022

Son yazımızda ; “Yeni Hikâyeye ihtiyacımız var” 
demiş ve yer kalmadığı için bir sonraki yazıda  
devam edeceğimizi söylemiştik.
Konumuza devam etmeden önce 18 yıldır yayın 
hayatına devam eden ve elinizdeki dergiyle 
100. sayıya ulaşıp, “dalya” diyen Catering Guide  
Dergisi ve Sayın Dursun Arık’ı tebrik ediyorum.  
Medyaya 30 yılın üzerinde hizmet etmiş, zorluklarını 
bilen biri olarak ve son on yılda çok köklü medya  
devlerinin dağıldığı bir dönemde; 18 yıl ayakta 
kalıp, sektörel yayıncılık yapmak çok önemli bir 
başarıdır. 13 yıldır bu organizasyonun içinde bulun-
maktan dolayı gurur duyuyor ve Catering Guide ’ın 
uzun yıllar sektöre hizmet etmesini diliyorum.
Yeni Hikâye konusuna tekrar dönersek; geçen 
sayıda ülkemizin bir fotoğrafını çekmeye ve içinde 
bulunduğumuz durumu özetlemeye çalışmış, 
iktidarın kontrolündeki meclisten ve idare-
den toplumu ilgilendiren birçok konuda kanun,  
kararname, yönetmelik çıkmasına rağmen, sokak-
taki günlük hayatımız, adalet, eğitim, sağlık gibi 
başlıklarda istenen ve beklenenin oldukça uzağın-
da, ekonominin de döviz, faiz, borç kısır döngüsü 
sarmalında olduğundan bahsetmiştik.
Tabii ki dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler, 
bölgemizdeki savaş ve istikrarsızlıklar, dış politi-
ka birçok olumsuzluğu beraberinde getirmekle 
birlikte, en azından eğitim, sağlık, adalet, imar ve 
diğer sosyal hayatımıza dair iç hizmetler toplumun 
beklentilerini karşılar nitelikte olması gerekirdi.
İşim dolayısıyla katıldığım toplantılar ya da  
medyadaki tartışmalarda, bu eleştirileri iktidara 
ya da idareye yaptığınızda, hemen rakamlar ver-
ilerek, yapılanlar anlatılmaya başlanıyor. Keşke 
her şey rakamlarda anlatıldığı gibi olsa… Basitçe 
örneklemeye çalışalım. Evim ile işim sadece 16 km.  
mesafede. Bu mesafeyi 10 yıl önce 15 dakika-
da gidebiliyordum. Son on yılda bu 16 km.’lik  
mesafeye o kadar çok bina yapıldı ki, bazı günler 
aynı mesafeyi kat etmem 1 saati geçiyor.
Bir müşterimiz, süresinin bitimine 2 yıl olan  
sözleşmeyi, tek taraflı olarak feshetti. Mahkemenin 
aynı nitelikte bir işi kaç yıl içinde bulacağımız 
ve ödenecek tazminatın miktarını hesaplaması  
11 yıl sürdü. Geç tecelli etmiş (gelen) adalet, adalet 
değildir. Olmadı da…
Sokak ortasında döner kesenden tutun, mevzuata 
aykırı motorla her tarafa yemek taşıyan, kaldırım-
ters yol demeyip trafiği allak-bulak eden her  
milletten kuryelere göz yumuluyor. Gıda işlet-
melerine giden Tarım Bakanlığı denetçileri, 
denetimlerinin büyük kısmını istihdamı zorunlu  
personelin kaç para aldığını SGK ’ya bildirmek için  
tutanağı hazırlamakla geçiriyor. Emniyet de araçların  
K2 belgeleri ve sürücülerin SRC belgelerini sorgu-
luyor.Tabi yapsınlar, ama herkese…
Hepimiz anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti  
Devleti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olmamıza,  
ayrıcalıklı durumlar kanunlarla düzenlenmiş  
olmasına rağmen, idarenin kendisine ve yandaşları-
na (re’sen ihdas ettiği) kendiliğinden icat ettiği  
kurallarla çakarlı araçlar, özel protokoller, olağan- 

üstü koruma-güvenlik duvarları…
Özellikle büyük şehirlerdeki kaldırımlar, yol  
kenarlarını rant aracı haline dönüştüren sözüm ona 
esnaf, milleti haraca kesen değnekçiler ve bunlara 
göz yumarak  ranta ortak olan kamu görevlileri…
Bir türlü birbiriyle entegre olamayan bürok- 
rasi çarkları, suratı gülmeyen ve çoğunlukla bir 
işi yapmak yerine nasıl yapamayacağını anlatan, 
itiraz halinde de bulunduğu makamın avantajı ile 
vatandaşa, işletmecilere kaşları kalkan, ses tonları 
azara dönen memurlar, amirler…
Vatandaşın sığınağı olması gereken (yeni adıyla  
Polis Merkezleri) karakollar; kafasını kabuğunun 
içine çekmiş kaplumbağalar gibi… Suçluya korku, 
topluma güven sağlayacak bu kurumlar, kendi 
güvenlik kaygılarına o kadar düşmüşler ki, kaldırım-
lara beton bloklar tel örgüler çekip, kapıda bekle- 
yen memurları da zırhlı kulübelere koyuyorlar. 
Hani derler ya, “kendisi himmete muhtaç dede, 
kime himmet eyleye”… Geçenlerde bir tebligat için 
gittim. Memur kızımız, imzayı attırdı ama kimlik 
sormadı bile…
Diğer şehirleri bilmiyorum ama İstanbul’daki  
devlet veya şehir hastanelerinin acil servislerine 
gittiğinizde, önünüzde yüzlerce kişi sırada…Birkaç 
hekim, saatlerce beklemeler, gerilen sinirler, çıkan 
kavgalar… Eskiden sağlık personeline şiddet, çok 
istisnai bir durumdu. Bu şartlar altında, (vaka-i  
adiyeden) sık rastlanan ve kanıksanan olaylardan…
Ülkemizde ve dünyadaki istihdamda (personel 
çalıştırmada) en çok ihtiyaç duyulan profil;  
teorik bilgileri tam, mesleki becerileri gelişmiş ve 
iş hayatının temel prensiplerini öğrenmiş meslek 
lisesi mezunu ara elemandır. Meslek liselerindeki 
eğitim zaten sektörlerin beklentilerinin çok uzağın-
da…Üretime ve ülkenin gelişmesine katkı vere-
cek çağdaki gençler uyduruk, apartman üniver-
sitelerin kafeteryalarında vakit geçirip, mezun  
olduktan sonra da iş beğenmezlerken, diğer taraf-
ta da çocuğunuzu semtinizdeki okula yazdırmaya 
kalktığınızda, birinci alternatif olarak İmam-Hatip 
okulları karşınıza çıkıyor. Bu eğitim sistemi, ülkenin 
çalışma hayatının ihtiyaç ve beklentilerini karşıla- 
maktan hayli uzak…
Tüm bu içeriklerin lokomotifi devlet aygıtı ve onun  
emrindeki idare ve bürokrasidir. Kurulan meka-
nizmanın işletme körlüğüne düştüğü ve likayatli 
kişilerle uyum içinde çalışamadığı, artık ortadadır. 
Geçen seferki yazımızda “Yeni Hikâye” derken, 
yukarıda anlatmaya çalıştığımız olumsuzluklardan 
sıyrılmak ve gelişmiş toplumlar düzeyine erişmek 
için zihniyet değişikliğine ihtiyaç bulunduğunu  
anlatmaya çalışmıştık.
Yeni Hikâye; meydanları hınca-hınç doldurup ön 
tarafta kelle siyaseti, arkada çakarlı arabalar, koru-
malar, takım elbiseliler, sürekli ceketin üst düğme-
sini iliklemeler, makam-mevki kapmak için onun 
bunun peşinde koşmalar, gücün önünde eğilmek 
değildir. Yeni Hikâye; bireyin güçlendirilmesi, bilgi 
ve emeğe saygıyla yaklaşılması, toplumun kural-
larını çiğneyenlerin de çizgiye sokulmasıdır.

Engin GÜNER 
eguner@tamamutfak.com.tr

Yeni Hikâye-II
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-Yüzey hhjyenh sağlama
-Shgara ve kötü kokuların ghderhlmesh
-Küf, bakterh mantar bertaraf edhlmesh
-PET hayvan kokularının ghderhlmesİ
-Tuvalet ve soyunma odası koku ghderme
-Otel, lokanta vs ortak kullanım alanları
hhava arındırma

-Soğuk hava depoları
-İçecek şhşeleme alanları
-Yhyecek paketleme alanları
-Otel ve restoran mutfakları
-Balıkhaneler ve et kombhnaları
-Baklhyat depoları
-Mu-Muayenehaneler

hnfo@pcselektronhk.com.tr      www.pcselektronhk.com.tr      Tel: 216- 4891720
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Sektörün 2022 yılı değerlendirmesi hakkında bilgi alabilir miyiz? 
Sektörümüzün 2021 Yılı İhracatı yaklaşık 1milyon 365 bin ton olmuştur. İç tüketim ise kişi başı 8 kg 
seviyelerine yükselmiştir. Sektörümüzün toplam üretim kapasitesi 2 milyon 500 bin ton seviyesine 
ulaşmıştır. 2022 yılında yeni mahsul buğday rekoltesinin iyi olacağını öngörüyoruz. Buna bağlı olarak 
gerek iç piyasa gerekse ihracat açısından verimli bir yıl geçireceğimize ve yine büyüme ile yılı kapa- 
tabileceğimize inanıyoruz 

Türkiye olarak makarna üretiminiz ve tüketimiz nedir? 
Yıl Üretim (Ton)  İhracat (Ton)    İç Tüketim (Ton)   Nüfus     Kişi Başı Tüketim
2011    852.410                      404.064  448.345,61  74.724.269  6,00 
2012    995.890       505.613  490.277,00  75.627.384  6,48 
2013  1.225.934     693.212  532.722,00  76.667.864  6,95 
2014  1.279.157     735.286  543.871,33  77.695.904  7,00 
2015  1.239.041     672.105  566.935,58  78.741.053  7,20 
2016  1.410.028     831.370  578.657,81  79.814.871  7,25 
2017  1.669.831  1.055.671  614.159,99  80.810.525  7,60 
2018  1.847.228  1.207.598  639.630,28  82.003.882  7,80 
2019  1.933.939  1.272.857  661.082,23  83.154.997  7,95 
2020  2.132.499  1.463.584  668.914,90  83.614.362  8,00 
2021  2.042.198  1.364.756  677.442,18  84.680.273  8,00 

 
Ülkemiz açısından makarnanın Yurt içi ve yurt dışı ekonomik değeri nedir? 
Makarna sektörü ülkemizin tarımsal sanayinde önemli bir yere sahiptir. Direk ve dolaylı olarak  
yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlayan sektörümüzün iç ve dış ticaret hacmi birlikte değerlen 
dirildiğinde 1.5 milyar dolarlık bir ekonomik değeri söz konusudur. Ayrıca sektör dünyanın ikinci 
büyük ihracatçısı konumunda olup 160 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.  
Makarna üreticilerinin sorunları nelerdir? 
Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de buğday fiyatlarındaki artış, enerji maliyetlerinde yükseliş, 
mal teslim/navlun maliyetlerinde artış, ambalaj malzemelerinin döviz kurundan satılması, büyük  

Dergimizin bu sayıda ki konuklarından biri de Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği  
Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu. Kendisi ile Makarnayı konuştuk

Makarnanın ülkemiz için 1.5 milyar 
dolarlık ekonomik değeri vardır

Kaynak:TUİK
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market zincirlerinin mal bedellerini; nihai tüketiciye satışından 
sonra 60-90 gün vade ile ödenmesine yönelik konsinye uygu-
lamasının devam etmesi, devreden kdv alacakları gibi konular 
firmalarımızı zorlamaktadır. Sektörümüz yerli sermaye olmanın 
bilinciyle maliyetlerdeki artışın tamamını makarna fiyatlarına 
yansıtmayarak gıda enflasyonu ile özveriyle mücadele etmektedir. 

Ülkemiz toprakları iç piyasaya ve ihracata yönelik buğday  
ihtiyacımızı miktar ve kalite yönünden karşılayacak potansiyele 
sahiptir. Ancak iklim değişikliği, buğday ekim alanlarının azalarak 
ürün değişikliğine gidilmesi, çiftçi maliyetlerindeki artış günden 
güne buğday üretimimizi azaltmaktadır. 

İklim değişikliğinin yanı sıra pandemi, tarım ve gıda ürünlerinin 
stratejik önemini daha da belirgin hale getirmiştir. Ülkeler tarım 
ve gıda ürünü stoklarını yükselttiğinden küresel tarım ve gıda 
ürünleri talebi artarken, üretici ülkeler de kendi gıda güvenlikleri 
için tarım ve gıda ürünleri ihracatını sınırlamaktadır. Bu nedenle 
buğdayla birlikte tüm tarım ve gıda fiyatları da artış göstermek- 
tedir. Tarım ürünlerinde ve gıda fiyatlarındaki artışlar Ülkemizde 
olduğu gibi tüm dünyada da gıda enflasyonunu artırarak tüketici- 
lerin harcama gücünü azaltmaktadır 

Makarna yurt içi ve yurt dışında hak ettiği yerde mi? 
Daha iyi durumda olması için neler yapılmalı? 
Sektörümüzün 1970 yılında 13 ton ile başladığı ihracat bugün 1,5 
milyon tona yaklaşmıştır. Üretimimizin ve ihracatımızın devam-
lılığı, istenilen kalite, miktar ve standartta, homojen ve uygun  
fiyatta hammadde teminine bağlıdır. Ülkemiz toprakları iç  
piyasaya ve ihracata yönelik hammadde ihtiyacımızı karşılaya-
cak potansiyele sahiptir. Makarnalık buğday üretimimiz iç piyasa  
talebinin tamamı ile ihracatımızın ihtiyacını karşılayacak sevi-
yededir. Yurt içi tüketim de yıllar içerisinde artış göstermiş olup, 
dünyada en fazla makarna tüketen ilk 10 ülke arasına girmiş  
durumdayız.  
Makarna; insan beslenmesi için gerekli olan günlük enerjinin 
ekonomik olarak sağlaması, kolay ulaşılabilir olması ve yüzlerce 
farklı sos çeşidiyle kullanılarak sofralara değer katan temel  
besin maddelerinden biridir. Hem bu sebepler hem de makarna  
sektörünün ihracattaki başarıları, buğday üretiminin önemini  
ortaya çıkarmaktadır. 

Tarım ve Orman Bakanlığınca biran önce Havza Bazlı Destekleme 
Modeline işlerlik kazandırılarak, üretimin havza bazında  
belirlenmesi, üretim planlaması, çiftçi refahının artırılması, iklim 
değişikliğinin miktara etkilerinin azaltılması yoluyla üretim ve fiyat 
istikrarını sağlaması gerekmektedir. 

Makarnanın besin değeri, halkın doğru bildiği  
yanlışlar nelerdir? 
1993 yılından beri sosyal ve ekonomik alanda yurt içinde ve 
dışında faaliyet gösteren Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği 
(TMSD) tüketici bilinçlendirilmesine yardımcı olmak ana 
amacı çerçevesinde, tüm etkinliklerinde obezite ve metabolik  
hastalıkların önlenmesi için, her zaman yeterli ve dengeli beslen-
menin önemini vurgulamaktadır. 

Makarna; makarnalık sert buğdaydan (Durum Buğdayı) 
elde edilen irmiğe, su katılarak, yüksek teknoloji, bilgisayar  
kontrollü tesislerde el değmeden hijyen yöntemlerle tekniğine 
uygun yoğrularak hazırlanmış hamurun şekillendirilip kurutulması  
suretiyle üretilen sağlıklı, hiçbir katkı maddesi içermeyen 
doyurucu bir gıda maddesidir. 

Durum Buğdayının kendisinde bulunan Mineral ve vitamin-
ler ile düşük glisemik indekse sahip, kompleks karbonhidratlar  
grubunda yer aldığı için, makarna, olağanüstü bir besin ve enerji  
kaynağıdır. A, B1 ve B2 vitaminleri ile demir, kalsiyum, fosfor içerir 
ve aynı zamanda iyi bir protein kaynağıdır. 
 
Dünya Sağlık Örgütü, bireylerin karbonhidrat tüketiminin  
kompleks karbonhidrat olarak karşılanmasının gerekmesi ve bu 
bakımdan beslenme içinde önemli bir gıda olması nedeniyle, 
makarnanın ekonomik bir kaynak olduğu belirtmiştir. Makarna, 
sporcuların da en önemli beslenme seçeneklerinden biridir. Şeker 
hastalığı ve    kardiyovasküler rahatsızlıklar için kabul edilen diyetler- 
de bile, makana uygun   miktarlarda ve sıklıkta tüketilebilmektedir.   
Kültürel gıda gelenekleri ve yaşam tarzları ile sağlıklı beslen-
meye ilham vermek misyonuyla kurulan ve kar amacı gütmeyen 
gıda ve beslenme eğitimi kuruluşu Oldways tarafından hazırla-
nan ve Arjantin, Brezilya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Meksika, 
Portekiz, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Brezilya ve  
Türkiye’den 28 bilim insanı tarafından imzalanan Bilimsel Muta- 
bakat Bildirgesinde Makarna tüketilmesi gereken temel gıdalardan 
biri olarak belirtilmiştir. Ayrıca ülkemizde; yetişme çağındaki çocuk 
ve gençlerde obezite ile mücadele kapsamında üç bakanlığın 
(Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakan-
lığı) akademi dünyasının, ambalajlı gıda üretimi yapan sanayici- 
lerin ve ilgili sivil toplum örgütlerinin işbirliği sunucunda okullarda  
tüketilebilecek gıdalara ilişkin önemli bir çalışma yapıldı. Makarna  
uygun soslarla tüketilmesi halinde obezite ile mücadele  
kapsamında tüketilebilecek gıdaların yer aldığı yeşil liste içinde 
kaldı.
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Endüstriyel  
yemeğe  
ekonomik kriz 
etkileri ve 
kamuya iş yapma 
güçlükleri

Dünya genelini etkisi altına alan ekonomik buhran ülkemizi ve ülkemiz sınırları 
içinde de gıda ve endüstriyel yemek sektörünü çok fazla olumsuz etkilemiştir.

Endüstriyel Yemek ve Gıda sektörü daha pandemi sürecinin etkilerinden kurtu-
lamadan ikinci büyük darbeyi almış ve firmaların bir kısmının kapanma sürecine 
girmeleri hızlanmıştır. Tabi bu süreçten en fazla etkilenenlerin başında da, kamuya 
belirli şartname esasları dahilinde hizmet veren firmalar gelmektedir. Sözleşme 
sürelerinin ve şartnamelerinde yer alan zorunlulukların aynı şekilde devam etmesi 
bu firmaların bazen teminatlarını yakarak işi sonlandırma talebinde bulunmaları ve 
sonlandırmaları olarak da neticelenmiştir. 

Yaklaşık 300.000 kişiye istihdam sağlayan endüstriyel yemek sektörünün her geçen 
gün büyüme eğiliminde olması gerekirken; pandemi ve ekonomik kriz etkileriyle 
tersine bir süreç başlamış ve firmaların zor durumda kalmalarına sebep olmuştur.
Özel sektörde hizmet veren firmalar karşılıklı iletişimlerle fiyat iyileştirmeleri veya 
işi sonlandırma taleplerinde bulunabilirken, aynı durum kamuya hizmet eden  
firmalar için farklı işlemiştir. Bir yıllık satış fiyatı belirlemelerine karşın, hammadde 
fiyatları günlük, haftalık kısa periyodlarda artışlar göstermiş, buda firmaların zarar 
oranlarını artırmıştır.

Her ne kadar devletimiz tarafından fiyat farkı destekleri verilmiş olsa da, şartna- 
melerdeki esaslar ağır olan noktalarda çok fazla olumlu etki yapmamıştır. Hele ki, 
hizmet verilen noktalarda iletişim kurulan ilgili birim yöneticilerinin kırmızı et ve ya 
maliyeti yüksek yemekleri kalite unsuruymuş gibi yansıtmaları ve daha fazla talep 
etmeleri de hizmet veren firmaları ziyadesiyle zor durumda bırakmıştır.

Tabi bu süreçte göz ardı edilmemesi gereken bir durum da tedarikçilerin tavırları 
ve yaklaşımlarıdır. Pandemi ve ekonomik kriz öncesi, ürün satabilmek için firma-
ların kapılarını aşındıran, hediyeler vermeyi dahi teklif eden bazı tedarikçilerin 
bu süreçte farklı şartlar öne sürmeleri ve hatta çoğu zaman ürün vermemeyi ön  
planda tutmaları da endüstriyel yemek firmalarını olumsuz etkilemiştir. 

Her nedense bu süreç içerisinde personel bulma problemleri de daha fazla artmış 
ve insanların ülkede işsizlik var yerine, işine geldiği gibi iş arayan insanların varlığı 
da kabul edilir hale gelmiştir.

Sonuç olarak; sektör ekonomik kriz, tedarik ve tedarikçi  problemleri, personel  
bulma güçlükleri ve hizmet noktalarındaki ilgili birim yöneticilerinin tavırları  
şeklinde birçok olumsuzlukla mücadele etmektedir.    

Sektör firmalarının ahlaklı ticaret ve ahlaklı üretimden taviz vermeden çalışmaları 
da en büyük temennimizdir. 

Ayrıca Catering Guide Dergimizin 100.sayısında sektör firmalarını dergimize davet 
ediyor ve dergimizin devamlılığının, sektörün sorunlarının daha fazla dile getiri-
leceği önemli bir platformun devamlılığı olduğunu da bilmenizi istiyoruz.

Nice 100.ncü sayılara…
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Çözbim Yazılım hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Çözbim Yazılım; 1987 yılında kurulmuş,  35 yıldır araştıran,  
öğrenen, üreten, öğreten yapıya sahip bir firmadır. Firmamızın 
ana ilkesi, Müşteri memnuniyeti dir. 30 yılıa şkın süredir sistem-
lerimizi kullanan firmalarımız mevcuttur.
Bizler için bir system satışı olduğunda yıllarca devam edecek 
bir çalışmanın başlaması, Çözbim ailesine yeni bir üye katılması  
anlamını taşır.

Yemek fabrikaları için yazılım gereklimidir?
Yemek Sektörü,yazılım kullanmanın en gerekli olduğu sektör- 
lerin başında gelir yemek sektörü aslında. Üretimin takibini ve  
birçok işin takibini yazılımsız yapabilmek mümkün değil 
günümüzde, özellikle fiyat belirsizliklerinin olduğu bu ortamda..
2001 yılında başlayarak yemek fabrikalarının üretim ve diğer 
tüm işlemlerini tek çatı altında toplayarak bir sistem altında tüm 
işlemlerini takip etmeleri için YEMEKÇİ adını verdiğimiz, MRP 
/ ERP yazılımını geliştirdik. Yemekçi sistemi zaman içerisinde 
yemek fabrikalarının vazgeçilmezi, olmazsa olmazı haline geldi. 
Yemekçi sisteminde yer alan ana modüller aşağıda tablo seklinde 
verilmiştir;

Modüllerimiz;

Tüm modüllerimiz birbiriyle entegre olarak çalışır. Böylece  
sistemli olarak firmalarımızın çalışmalarına destek olmaktayız.

KOBİ ler için hazırladığımız ARAL Ticari Entegre Sistemi’miz de 
tüm ticari işlemleri takip edebilen yazılımdır. ERP sistemi olarak 
kullanılır, elektronik faturalama sistemi ARAL Ticari sistemimize 
entegre edilmiştir.

Çözbim olarak geliştirdiğimiz yüz tanıma sistemimiz olan  
YUTASİS (Yüz Tanıma Sistemi)ise, tüm fabrika, okul, akıllı ev  
sistemleri, askeriyeler, hastaneler, yani çoklu insanın olduğu 
her yerde kullanılabilmektedir. YUTASIS ile kişilerin yüzlerinin 
veya parmak izlerinin tanıması ile devam takibi yapılır, güvenlik  
kontrolü yapılabilir.
 
Firmamız, gelişen teknolojiye ve  hızla ilerleyen bilgi çağına ayak 
uydurarak yeni teknoloji ile bütünleşen ürünlerini sunmaktadır.

Yazılım sektöründe bir ürünü seçerken ürünün kalitesinin yüksek 
olması en önemli unsurlardan biridir.Fakat "satış sonrası hizmet" 
kavramının önemi de gözardı edilmemelidir. 
Çözbim Yazılım bu önemli konuyu gözönüne alarak geliştirmiş 
olduğu yazılımlara desteğini kurulduğu günden bugüne dek 
sürdürmüş ve bu yüzden 1987’den beri ayakta kalabilmiş bir  
kurumdur. Kalıcılığımızın nedenini müşterilerimizin görüş ve 

önerileri doğrultusunda hareket etme yolunu 
ilke edinmemiz olarak açıklayabilirim.

Yemek fabrikaları mutlak Çözbim Yemekçi  
sistemiyle tanışmalı, kullanmalıdırlar.  
Yemekçi Sisteminin kattığı kolaylık ve  
hızlı işbitirme süreçleri, çok fazla hatanın ve  
sistemsiz çalışmanın önüne geçilmesi  
anlamına gelir.

Çözbim-Yemekçi  Sistemine nasıl 
geçilir?
Başlangıçta geçişin zor olacağı düşünülse de 
yıllar içerisinde geliştirdiğimiz çalışma planı 
ile Yemekçi sistemine çok rahat bir geçiş  
sağlanmaktadır.
 

2001 yılından bugüne Toplu yemek sektörü için çözümler 
üreten ÇÖZBİM Yazılımın firma sahibi Timuçin Aral ile firma 
ve sistemlerinin sektöre olan kazanımlarını konuştuk.

Yazılım kullanmanın en gerekli 
olduğu yerlerin başında  
YEMEK sektörü gelir

Üretim takibi Menü Planlama Finans

Stok kontrol

İnsan kaynakları

Maliyet analizleri

E-Fatura, E-Arşiv,
E-İrsaliye, E-Defter

Ücret Bordroları

Mobil uygulamalarımız
Çözbim-Patron Mobil 
Çözbim-İrsaliye Mobil
Pos Satış Sistemi

Satınalma takibi

Araç servis-Güzergah takibi 
Sınırsız sorgu ve raporlama

E-Sipariş,
E-Fiyat Talep

Tek Düzen Muhasebe Sistemi

Üretim Kontrol Paneli

FoodRest Restoran Sistemi

  Ön muhasebe
Bütçe kontrol

Etiketleme ve Barkodlama
Yüz Tanıma Sistemi,
Parmak İzi Tanıma Sistemi
Demirbaş takibi

 Paket Satışların takibi

XSentius
Müşteri-Tedarikçi-Proje
İnternet Portalı

Teknoloji Mayıs 2022
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Kurulumdan sonrası, firmadaki birimlerle sistemde nelerin nasıl 
yapılacağı anlatılır. Yemekçi Sistemi içerisinde stok kartları, genel 
cari hesap kartları, mamul reçeteleri bulunmaktadır. Firmalarımız 
tanımlı kartlar üzerinden değişilikler yaparak çok daha hızlı  
sisteme geçişi sağlarlar. 
Müşterilerin mönü türleri ve güzergah tanımlamaları yapılarak  
hızlı sekilde system kurulumundan sonraki ayın mönüleri sisteme 
girilir ve üretim-depo hazırlık raporları sistemden alınarak süreç 
başlar. Günlük etiket, İrsaliye veya E-İrsaliyeler sistemde otoma-
tik olarak günlük sayılar üzerinden değişiklik yok ise oluşturulur. 
Yedi günde bir system üzerindenotomatik olarak müşterilere  
kesilecek faturalar da oluşur. 
Stoklarımızın sayımları yapıldıktan sonra  tüm malzeme, demir-
baş giriş ve çıkışlar system üzerinden yapılır.Artık depolarımız da 
hangi malzemeden ne kadar var  takibi ve maliyetleme çalışma-
ları yapılır.

Aylık mönüler hazırlandıktan sonra müşterilere toplu olarak 
mönüler e-posta (mail) ile gönderilir.
Her firmanın kendine özgü mönüleri olabilir, firmaların  
istemedikleri yemekler sisteme tanımlandığında system  
firmanın mönülerine istenmeyen yemekleri tanımlamaya izin 
vermez, böylece istenmeyen yemeklerin yanlışlıkla gönderilmesi 
önlenmiş olur. 
Firmalara gönderilen sarf  malzemelerin takibi de system  
üzerinden yapılır. Firmaya özel tanımlanan sarf malzeme  
gönderim tablosunun dışında firmaya sarf  malzeme gönderi- 
mini system takip eder, isterseniz size uyarır, fazla malzeme  
gönderimine izin vermez.
Birçok kontrollü işlem sistem üzerinden otomatik takibe alına- 
bilir. Tanımlayacağınız parametreler ile, vadesi gelen ödeme- 
lerinizi, firmalara bakiye limiti tanımlamış iseniz limitini geçen  
veya  yaklaşan firmaların takibini, fiyat değişikliği yapılacak  
müşterilerinizin yaklaşanlarının takibini, günü gelen finansal 
işlemlerinizi, onay bekleyen satın alma işlemlerinizin neler  
olduğunun takibini yapabilirsiniz. Çalışsan personel veya müşteri- 
lerinizin doğum tarihi yaklaşanların bildirimini, araçlarınızın 
kasko-vize tarihleri gelenlerini de dilerseniz sistemden uyarı  
olarak alabilirsiniz.

Eğitimlerimizde daha birçok konu anlatımı ile birimlerdeki 
çalışanların çalışma planları oluşturularak sistemli çalışmanın 
başlamasına geçilmiş olur.

Çözbim Yemekçi Üretim Sistemindeki sihirbazlar neler?

İstanbul hal borsasına canlı bağlanılarak sebze meyve fiyatları 
anlık takip edilebilir. Satın alma yaptığınız fiyatlarla hal fiyatları 
karşılaştırılır.
Bankalardaki tüm işlemler online olarak Yemekçi sistemine  
aktarılır. Banka hesaplarınızı, Pos hesaplarınızı tanımlayarak  
hesaplardaki tüm işlemleri otomatik olarak sisteminize aktara- 
bilirsiniz. Böylece birçok banka hesaplarınızdaki hareketleri  
işlemek ortadan kalkar. Hata yapılması önlenmiş olur. Personel 
zaman kaybı önlenir. 
E-Talep sistemi ile tedarikçilerinize göndereceğiniz bir link ile  
tedarikçi malzeme fiyatlarını otomatik alır sisteminize işlenmiş 
olur. 
Firmanıza gelen tedarikçi e-faturaları ve e-irsaliyelerini işlemek 
için zaman kaybı ortadan kalktı. Yemekçi sistemi, e-fatura ve  
e-irsaliyeleri otomatik olarak entegratörden alır ve sistem-
inize işler, bir tuşla, faturanızı, irsaliyenizi işlemiş, stoklara  
girişlerini yapmış, Faturalarınız, verilen sipariş fişleri ve irsaliye- 

lerinizle ilişkilendirilir, cari hesaplara kayıtları yapılmış olur. Çok  
fazla bir zaman kaybı ve hata olma olasılığı ortadan kaldırılmış 
olur. Çözbim Yemekçi Sistemindeki özellikler çok fazladır, bu özel-
likleri de sisteme geçtikten sonra sizlerle paylaşmış olacağız.

Çözbim Yemekçi Sistemi Yemek fabrikalarında ne gibi  
kazançlar sağlar?

Yemek Fabrikalarının Çözbim-Yemekçi Üretim Sistemine  
geçtiklerinde, en büyük kazanç bana göre,

♦ Zamandan tasarruf edecek olmalarıdır.
♦ Fatura, irsaliye işlemeleri ortandan kalkacak,
♦ Etiketlerini tek tuşla çıkartabilecekler,
♦ Günlük üretim sayılarını her gün girmek için uğraşmayacaklar,
♦ Bankalardaki işlemler otomatik ilgili hesaplarına aktarılacak,
♦ Stoklarını anında ne kadar olduğunu görecekler,
♦ Satın alama tedarikçi fiyatlarını tek tek işlemeyecekler,
♦ Maliyet tablolarını hazırlamak için günlerce uğraşmayacaklar,
ve daha birçok konuda zamandan tasarruf sağlayacaklar.
♦ Oluşabilecek hataları zamanında görüp önlem alabilecekler,
♦ Her şey sistemde olduğu için kişilere bağımlılık azalacak,
♦ Üretim için gerekli tüm malzeme, demirbaş, sarf malzemeleri 
sistemdeki reçetelere göre otomatik raporlayacaklar.
♦ Depolarda ürün giriş ve çıkışları barkodlama sistemi ile çok 
çabuk ve kontrollü yapılacak. Stok kaçakları minimuma inecek.
♦ Fiyat artışlarında otomatik fiyat güncellemelerini yapabilece-
kler,
♦ Uyarı sistemi sayesinde, vadesi gelen ödeme ve tahsilâtları  
sistem hatırlatır, cari hesaplarda tanımlı bakiye limiti aşıldığında 
sistem uyarı sistemine geçer. Bakiye şişmesi önlenir.
Her şey kontrolunuz altına olur.
Projeleriniz varsa proje,proje tüm stoklarını, maliyetlerini takip 
edebilirler.
İnternet portalımız üzerinden müşterilerine şifre vererek, müşter-
iler aylık, günlük mönülerini sistem üzerinden izlerler, cari hes-
ap mutabakat ve ekstrelerini takip edebilirler, günlük sayılarını  
girerler ve girdikleri sayılar Yemekçi sistemine otomatik gelir, 
böylece günlük sayı girişleri ve müşteri aramaları ortadan kalkar.
Diğer, kazançları da sistem kurulumundan sonraki eğitimlerde  
anlatalım.

Çözbim Yemekçi Sistemine geçiş de nasıl Fiyatlandırma 
yapılıyor?

Yemekçi sistem fiyatlandırmaları, modülerdir. Ana modüller 
dışında opsiyonel geçiş yapılabilir modüller bulunmakta. Yüz 
tanıma gibi, E-dönüşüm gibi, Banka Entegrasyonları gibi. Fiyat-
landırma modül bazlı, kullanıcı sayısıyla ilişkili, istenirse aylık 
ödemeli olarak da yapılabilmektedir. 
Firma olarak, Yemekçi sistemine geçmeyi planlayan tüm firma-
larımıza her konuda olduğu gibi fiyat çalışmalarında da yardımcı 
olmaktayız.
Bu konuda ana düşüncemiz, Yemekçi sistemine geçmemiş yem-
ek firması kalmayana kadar gerekli görülen tüm olabilecek fay-
dayı firmalara sağlamaktır.

Yemek fabrikaları için hazırladığınız Çözbim Yemekçi Üre-
tim sistemi hakkında verdiğiniz bu bilgiler için teşekkür 
ederiz.

Ben de, Çözbim Yazılım ekibi adına sizlere teşekkür ederim, 
dergimizin 100. Sayısı, hayırlı olsun. Yıllarca sürecek çalışma-
larınızda Çözbim yazılım olarak başarılar dileriz.

Mayıs 2022 Teknoloji
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Mehmet Baki ASUTAY  
Hijyen Grup Gıda  
Hijyeni Koordinatörü    
hijyengrup@hotmail.com

Köşe Yazısı Mayıs 2022

Biyosidal  
ürünlerde ve 
gıda sektöründe 
son kullanma/
tüketim 
tarihinin önemi

Genellikle gıda sektöründe SON KULLANMA/TÜKETİM TARİHİ (S.K.T veya S.T.T daha çok Son Kullanım 
Tarihi kullanılıyor) ve TAVSİYE EDİLEN TÜKETME TARİHİ (T.E.T.T) yanlış anlaşıldığından dolayı birçok gıda 
maddesi ya zehirlenirim diye ya da aman bir şey olur korkusuyla tüketilmeden çöpe gidiyor, israf oluy-
or. Genelde Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi geçmiş ürünler Son Kullanma Tarihi gibi algılandığından bu 
yanlışa düşülerek çöpe atılıyor. 
Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi bir ürünün Son Kullanma Tarihi değildir. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönet-
meliği’ne göre, uygun şekilde muhafaza edilmesi durumunda gıdanın kendine has özelliklerini korudu-
ğu süreyi gösteren tarihtir. Etikette belirtilen TETT gününe kadar gıda, kalitesini en iyi şekilde muhafaza 
edebilmektedir. Fakat bu tarihten sonra gıdanın kalitesi ve besin değeri azalmaya başlayabilir. Özellikle 
bakliyat, çay, şeker gibi raf ömrü daha uzun olan gıdaların etiketinde TETT yer almaktadır. Bir gıdanın 
TETT’si geçtiyse bazı özelliklerini kaybetmiş olabilir. Ancak uygun koşullarda saklandıysa sağlığımızı olum-
suz etkileyecek durum oluşmayabilir. O yüzden TETT geçti diye gıdayı hemen çöpe atmamalıyız. Eğer  
gıdada kötü koku, renk değişimi, ambalajında şişme ve istenmeyen lezzet varsa o durumda tüketilme- 
mesi ve atılması gerekmektedir. 
Diğer taraftan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne göre Son Tüketim Tarihi (STT), “mikrobiyal 
açıdan kolay bozulabilen ve kısa bir süre sonra insan sağlığı açısından tehlike teşkil etmesi muhtemel 
gıdaların tüketilebileceği son tarihi gösterir” şeklinde tanımlanmaktadır. STT etiketleme şekli genel 
olarak riskli gıdalarda bulunur. Ancak gıdanın ambalajı üzerinde tavsiye edilen muhafaza koşullarına 
uyulması gereklidir.

Gerek SKT gerekse de TETT için üreticiler Hijyen ve Sanitasyon kurallarına uyarak ürünlerini üretirler.  
Bu noktada deterjan, dezenfektan ve birçok Biyosidal ürün kullanılır. Biyosidal ürünlerde de son kul-
lanma tarihi bilgilerinin bulunması zorunludur. Bu nedenle, biyosidal ürünlerin son kullanma tarihi 
kontrolleri düzenli olarak yapılmalı ve son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olunmalıdır. 
Kullanıcılar satın almış oldukları Biyosidal ürünleri kullanırken, üretici tarafından tavsiye edilen özellikle 
saklama talimatlara muhakkak uymalıdır. Bir Biyosidal ürünün T.C. Sağlık Bakanlığıtarafından verilmiş 
ruhsatında SKT’si 1-3-5ay veya yıl olabilir. Ancak üretici, etiket üzerinde ürünün kapağı açıldıktan sonra 
en geç 3 ay içerisinde tüketin gibi UYARICI cümlelerle tüketicileri uyarırlar. Yapılan testler (uzun süreli, 
kısa süreli ve açılmış ürün stabilite testleri  vb.) ürünün kapağı açılmadan SKT’si belirlenir, açılmış ürün 
testi ayrıca yapılır ve açıldıktan sonra kaç gün içinde tüketilmesi gerektiği zorunlu olarak belirtilir. 
Ancak ürün açıldığında bazı kimyasalların havayla teması sonrası aktiflerinde düşmeler başlar ve etkileri 
azalır. Örneğin, sektörde en çok kullanılan çamaşır suyu, sodyum hipoklorit, klordioksit ,hipoklorözasit, 
klorhekzidin, oksijen bazlı dezenfektanlar (hidrojen peroksit, perasidik asit) havayla temas etmeye başlar 
başlamaz etkileşime girerler. Her ne kadar içlerine eklenen koruyucu ürün (kolloidal gümüş vb.) stabili- 
teyi sağlasa da açılmış ürünün ne kadar sürede kullanılması gerektiğinede kullanıcı dikkat etmelidir. 
Özellikle yaz aylarında ve suların dezenfeksiyonu için kullanılan klorun fabrika çıkışı SKT’si 15 gündür. 
Bu süreden sonra ortam ve kullanım şartlarına göre aktifi düşmeye başlar. Bu noktada kullanıcılar,  
basit test kitleriyle aktifleri ölçerek, tekrar kullanım konsantrasyonlarını ayarlamalıdır. Büyük firmalarda  
depolanan sular, depo içine konan serbest klor ölçme problarıyla otomatik olarak ayarlanır. Ancak 
küçük işletmelerde, manuel olarak veya küçük bir dozajlama pompasıyla doze edilen klor, aktif mad-
de % 15 üzerinden hesap edilmiş ve doze ederken klorunun aktifi % 1-5-10 düşmüşse ayarlar tekrar 
yapılmalıdır. Aksi takdirde su içerisinde mikroorganizmaların üremesine engel olunamaz(Özellikle 
kuyu suyu kullanımlarında).  Yapılanbirçok kontrolde kullanılan sıvı klorun aktif maddesinin % 1-2’ lere 
düştüğünü, hatta hiç bulunmadığına çokça şahit olunmuştur.  
Ben, küçük işletmelere toz veya tablet klor kullanmalarını öneriyorum (hiç olmazsa raf ömürleri 2 yıl). 
Ayrıca kullanımı daha pratik. Sektörde kullanılan diğer bir ürün ise aktif maddesi klorheksidin olan 
dezenfektanlı el sabunudur. Havayla temas ettiğinde etkileşime giren ve kendini bitiren başka bir ürün.  
Bu sebeple bu tür ürünler küçük ambalajlarda kullanılmalı, bidonların işi bittikten sonra ağızları tekrar 
sıkıca kapatılmalıdır. İlgililerce bidonlardan ürün alındığında üzerine tarih yazılarak kontrol altında tutul-
malıdır. Yüksek oksidasyonlu hidrojen peroksit, perasidik asit, klordioksitte vb. ürünlerde havayla temas 
edince hemen reaksiyona giren ürünler olup ürünün açıldığı tarih not alınmalı ve açıldıktan sonra ne  
kadar sürede kullanılacağına dikkat edilmelidir. Ürünün aktif madde miktarı ölçülerek kullanım kon-
santrasyonu ayarlanabilir. Ölçüm yapılamıyorsa etikette yazan kullanım koşullarına uyulmalı ve riske 
girmemek için ürün kullanılmamalıdır. 
Son Kullanma Tarihi’ni 2 yıl olarak bildiğiniz ürünün, ağzı açıldıktan sonra SKT’si 2 yıl değil 1-3 ayo labilir. 
Üreticinin etiket üzerindeki bilgilerini ve tavsiyelerini muhakkak okuyun ve uygulayın.Tükettiğiniz gıda-
ların SKT’si bittiğinde nasıl risk teşkil ediyorsa Biyosidal ürünlerin de risk teşkil edebileceğini bilmeli ve 
ona göre kullanmalıyız. Aksi takdirde ellerden, yer-yüzey ile alet ve ekipmanlardan alınan numunelerde, 
istenmeyen mikroorganizmaların mevcudiyeti görülebilir, üretmiş olduğunuz ürünlerin kalite, hijyen 
ve sanitasyonunu riske atmış olabilirsiniz. En önemlisi de tüketicilerin sağlığını riske atmış olursunuz.  
Hepimizin sağlığı için Biyosidal ürünlerin kullanma talimatlarını mutlaka okuyun ve uygulayın.  
Kullandığınız ve ya tükettiğiniz ürünler sizin, sevdiklerinizin diğer insanların ve canlıların sonu olmasın. 

"Tavsiye Edilen Tüketim  
Tarihi bir ürünün Son Kullanma  
Tarihi değildir. Türk Gıda 
Kodeksi Etiketleme Yönet-
meliği’ne göre, uygun şekil-
de muhafaza edilmesi duru-
munda gıdanın kendine has 
özelliklerini koruduğu süreyi 
gösteren tarihtir. Etikette  
belirtilen TETT gününe kadar 
gıda, kalitesini en iyi şekilde 
muhafaza edebilmektedir."
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Kendi çiftliğimizden etleri, zeytinliğimizden zeytin yağını
sağlıyor, en güzel sebzeleri, tahılları 28 yıllık tectübemizle

sağlıklı ve lezzetli yemeklere dönüştürüyoruz..

Kurumlara yerinde üretim ve taşıma sistemi ile
catering hizmeti sunuyoruz. 

Özenle, güvenle, lezzetle...

Defterdar Mahallesi Otakçılar Caddesi No: 80 Kar İş Merkezi Eyüp/İstanbul Tel: 0212 613 91 13

www.resport.com.tr  . info@resport.com.tr  . facebook.com/resportcatering
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Sivil toplum Mayıs 2022

SOSİAD (Soğutma Sanayi İş İnsanları Derneği), kurulduğu 2005 
yılından bugüne Türkiye soğutma sektörünün sağlıklı gelişimi, 
uluslararası soğutma endüstrisine entegrasyonu, sürdürülebilir 
soğutmayı, sürdürülebilir bir gelecek için yaşamın her alanı ile 
buluşturma amaçları doğrultusunda çalışıyor.  
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği 
çerçevesinde F-Gazlar (Florlu Sera Gazları) ile ilgili Yönetmelik 
konusunda başarılı bir performans gösteren SOSİAD, bilgilendi-
rici toplantı ve web seminerleri ile sektörü doğru uygulamalar 
konusunda yönlendiriyor. 
Sosyal ortak olarak yer aldığı, düşük GWP (Küresel Isınma  
Potansiyeli)’li alternatif HFO'lar, R32, hidrokarbon, karbondiok-
sit ve amonyağın güvenli, verimli ve düşük maliyetle uygulanma-
larını sağlamak için eğitim yoluyla iyi uygulamaları teşvik etmek 
üzere kurgulanan AB projesi Real Alternatives 4 LIFE kapsamında 
eğitimcilerin eğitimi çalışmalarını gerçekleştirdi. Projenin web  
sitesinde (https://realalternatives.eu) yer alan çevrim içi eğitim 
ara yüzü ve dokümanlarını Türkçe’ye tercüme ederek ücretsiz  
olarak kullanıma sunan SOSİAD, proje kapsamında eğitimlere 
katılanların sertifikalandırılmasını sağladı. 
SOSİAD, iklim değişikliği ile mücadeleye destek veren ve  
“Türkiye Cumhuriyeti’nde Düşük Küresel Isınma Potansiyeline 
Sahip Soğutkanların Teşvik Edilmesi için Tanıtım ve Pilot Faali-
yetler” başlıklı UNIDO (Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü)  
Demonstrasyon Projesini (https://unido.sosiad.org.tr)  

başarıyla tamamladı. Proje, diğer ülkelerde örnek proje olarak 
gösterildi, UNIDO’nun “Montreal Protokolü ve Ötesi” Kitabında  
(https://www.sosiad.org.tr/upload/files/Montreal.pdf)  yer aldı.

Sektörün ihtiyacı olan teknik personel sorununu ilk önce  
eğitim noktasında ele alan SOSİAD, Meslek Liselerini “memleket 
 meselesi” olarak kabul ederek bu görüş doğrultusunda çeşitli  
etkinlikleri gerçekleştirdi ve Pendik Borsa İstanbul Mesleki ve  
Teknik Anadolu Lisesinde üyelerinin katkıları ile SOSİAD Endüstri-
yel Soğutma Laboratuvarının kurulumunu tamamlayarak  
24 Mayıs 2022 günü mesleki eğitimin hizmetine sundu. 
Düzenli olarak yeni katılımlarla üye sayısını artıran SOSİAD, 
pek çok sektörel platformda soğutma sektörünü başarıyla  
temsil ederek, soğutma alanında bir başvuru noktası haline geldi.  
SOSİAD, 9-11 Haziran 2022 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi  
1 ve 3. salonlarda düzenlenecek FOTEG İSTANBUL 2022 15.Gıda 
İşleme Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı’nda da, fuarı 
destekleyen kuruluşlar arasında yerini alıyor. 
Bu yıl, gıda güvenliği konusu, her yıl 26 Haziran’da kutlanan 
Dünya Soğutma Günü etkinliklerinin de ana kampanya konu-
su olacak. Birleşmiş Milletler Çevre Programı OzonAction,  
Chef4thePlanet ve Küresel Gıda Soğuk  Zincir Konseyi tarafından 
desteklenen “Soğutma Gıdaları Taze Tutar” kampanyasına,  
SOSİAD da destek verecek. 

SOSİAD “Soğutma Gıdaları Taze Tutar”  
Kampanyasını Destekliyor

Demonstrasyon Projesi Tematik Toplantısı

SOSİAD Endüstriyel Soğutma laboratuvarı 
açılışı

Real Alternatives 4LIFE Projesi Eğitimi
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Yüce CANOLER  
Ziraat Yüksek Mühendisi 

Bilimsel Tavukçuluk Derneği  
(WPSA Türkiye Şubesi)  
Yönetim Kurulu Üyesi 

yucecanoler@gmail.com

Köşe Yazısı Mayıs 2022

Dergimizin 100.sayısı münasebetiyle, kanatlı eti sektörünün temsilcisi olarak Beyaz Et  
Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın  
Naci KAPLAN ile bir röportaj gerçekleştirdik. Sektörün mevcut durumu ve geleceğe dönük 
planlarına ilişkin sorularımıza açık yüreklilikle yanıt veren BESD-BİR Başkanına teşekkür 
ederek hemen röportajımızı sizlere sunmaya geçiyorum.

Sayın KAPLAN; TÜİK verilerine göre, kanatlı eti üretim miktarının ilk defa 2017 yılında  
2 milyon tonu aştığını, bunu takiben 3 yıllık bir duraksamadan sonra üretimin 2021 
yılında 2 milyon 300 bin ton seviyesine ulaşmış olduğunu görüyoruz. 2023 yılı için yani,  
Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümünde sektörün belirlediği bir üretim hedefi var mı, varsa ne  
kadardır? 

Yüce Bey, öncelikle Catering Guide Dergisini 100.sayısı için içtenlikle tebrik etmek isterim. 
İlkeli bir şekilde senelerdir sürdürdüğünüz yayınınızı, sektörde referans olan mecranızı biz 
de kanatlı eti sektörü olarak ilgiyle takip ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz.

Beyaz et üretiminde dünyada 10’uncu sırada olan Türkiye kanatlı eti sektörü,2021 yılında 
bir önceki seneye göre % 5 civarında artış ile 2,3 milyon ton beyaz et üretimi gerçekleştirdi. 
Bu rakamın % 98’i tavuk eti ve % 2’si hindi etidir. 
Son 2 yıldır dünya ve ülkemizde maalesef birçok olumsuz gelişme yaşandı. 2022 yılında da 
gelişen süreçleri dikkatle takip ediyor ve üretimimizi sektörün tüm olanaklarını kullanarak 
sürdürüyoruz. İç pazarda turizm sezonu olumlu gelişir, ekonomik şartlar daha uygun hale 
gelir ve ihracat kısıtlamaları olmaz ise 2022 için % 10 ila 12 civarında büyüme beklentimiz 
var. Ayrıca Dünya’da da en çok üretilen ve tüketilen et olan kanatlı etinin tahminlere göre 
önümüzdeki 10 yıl artarak bu liderliği devam edecek.

Başkanım, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatçılar Birlikleri verilerine göre, kanatlı eti ve 
sakatatı ihracat miktarı 2018 yılında 500 bin ton eşiğini aştı. İki yıllık bir duraksamayı  
takiben 2021 yılında ihracat miktarı %17 artışla 632 bin tona ulaştı. 2023 yılı içinulaşmayı 
hedeflediğiniz bir ihracat miktarı var mı? Yoksa ne oranda bir artış beklediğinizi bizimle 
paylaşır mısınız?

Dünya ticaretinde 7’inci sırada yer alan ülkemiz beyaz et sektörü 2021 yılında sizin de 
belirttiğiniz gibi 632 bin ton ihracat gerçekleştirmiştir. Ülke ekonomisinde büyümenin en 
önemli faktörlerinin başında üretimin olduğunun bilinci ve sorumluluğu ile önümüzdeki 
süreçte dünya ticaretinde daha da etkin olmak en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor.
Tabii her zaman ilk amaç olarak ülkemizin beyaz et ihtiyacının karşılanması en önemli göre-
vimiz. Ancak sektörün potansiyeli dikkate alındığında;dış ticarette ülkemizin konumu ve 
entegrelerin kaliteli üretimi ile ihracatta gelişen trendi sürdürme beklentimiz bulunmakta. 
Bunun için yeni pazarlara ve bazı pazarların geliştirilmesine mutlak ihtiyaç var. 

İsterseniz biraz da maliyetler üzerinde duralım. Döviz kur artışlarının piliç eti üretim  
maliyetleri üzerinde çok etkili olduğu bilinmektedir. Kanatlı yemlerinin yaklaşık %70 
lik kısmı ithalattan karşılanmakta, soya fasulyesi ithalattaki en büyük kalemi ve yükü 
oluşturmaktadır. Üretim maliyetini aşağıya çekmede etkili olacağını düşündüğümüz yem 
hammaddelerindeki ithalat oranının aşağıya çekilmesi için Bakanlık veya sektör bazında 
yapılan herhangi bir çalışma var mı?  Sizce ne yapılması gerekir?

Sektörün en önemli girdisi yemdir. Karma yemin yarısından fazlasını ithal eden bir sektör 
olarak yem hammaddesi temininde sorun yaşanmaması sektörümüzün birinci önceliğidir. 
İthal edilen soyada döviz artışı, iç piyasadan karşılanmasına rağmen sürekli artan mısır 
fiyatı üretimimizi olumsuz etkiliyor. Özellikle son 2 yıldır TMO sektöre desteğini hiç aksat-
madan sürdürüyor. Hububat fiyatlarını dengede tutabilmek için çok çaba gösteriyor ancak 
yaşanan ekonomik süreçte maalesef yeterli olmuyor.

"Kanatlı eti  
sektörü 2022 
yılında üretim 
ve ihracatta 
büyüme 
planlıyor" 

Besd-Bir Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Naci KAPLAN 
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Geçirdiğimiz pandemi, Rusya-Ukrayna krizi vehersene kendini 
daha çok belli eden iklim değişikliği tarımsal üretimde baskı 
yaratıyor. Ülkeler daha korumacı politikalara yöneliyor, bu da 
dünya ticaretinde arz/talep dengesini değiştirerek ürün fiyat-
larını etkiliyor. Bundan dolayı stoklama ve piyasa takibi stratejik 
bir hal aldı. Bu nedenle de yem hammaddesi ithalatını azaltacak 
önlemleri ele alacak çalışmaların bir an önce ele alınması gerek-
mektedir. Tarımsal dış ticaret politikası, vergi oranları gözden 
geçirilmelidir. İthalat kararlarının zamanında alınması sağlan-
malı bu sayede oluşabilecek olan kayıplar en aza indirilmelidir. 
Dernek olarak Bakanlığımıza sektörün yaşadığı sorunları sürekli 
aktarıyor ve iş birliği olanaklarını kendilerine sunuyoruz.

Yemek sanayicilerini ilgilendiren diğer bir konu da kırmızı et  
üretiminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle et fiyatlarının zirveye 
tırmanmasının yarattığı krizin nasıl çözüleceğidir. Bu durumda 
kırmızı et tüketiminin olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz görünmek-
tedir. Diğer taraftan hem beslenme, hem de ekonomik açısından 
piliç eti tüketimi gittikçe önemini artırıyor. Ekonomik krizin,  
nüfusun yarıdan fazlasının alım gücünü düşürdüğü günümüzde 
sizce piliç eti tüketimi ve fiyatları nasıl etkilenecek ve nasıl  
dengelenecektir?

Sayın CANOLER, gıda konusu insan yaşamının bireysel, sosyal, 
kültürel, ekonomik ve ekolojik alanlarının tümüyle yakından  
ilişkilidir. Şu an Dünya ve ülkemiz çoklu kriz dönemi yaşıyor.  
Bu dönem üreten için de tüketen için de gerçekten zor geçiyor. 
Tavuk ve hindi eti ise halk sağlığı için temel gıda ürünlerinin 
başında geliyor. Tüm yaşanan sorunlar ve bir süredir üretimin her 
aşamasında artan maliyetler karşısında hala en büyük amacımız 
ve çabamız; Türk halkının, gelişmiş ülkelerdeki hayvansal protein 
tüketim seviyesine ulaşmasını ve sağlıklı beslenmede en önemli 
yer tutan hayvansal protein kaynağı olarak beyaz etin ulaşılabilir. 
Entegrasyon modeli ile üretim yapan bir sektör olarak maliyet 
düşürücü etkisi ile en ekonomik gıda olma özelliğini korumasını 
sağlamaya çalışıyoruz. 

Sayın KAPLAN, sosyal medyada çok sık gündeme gelen, kanat-
lı etlerinde hormon, antibiyotik kalıntısı ve GDO lu yem riski 
tartışmaları konusunda ne söylemek istersiniz.

BESD-BİR olarak senelerdir medyada kaynağı belli olan ve/

veya olmayan yanıltıcı birçok bilgiyi takip ederek sektörümüzün 
doğrularını halkımıza anlatmak için çok çaba sarf ettik, etmeye 
de devam ediyoruz. Yazılı ve görsel medyada yer alan ve hiçbir 
bilimsel dayanağı olmayan, ancak netice itibariyle toplumu yan-
lış bilgilendirmeye neden olan açıklamalar, sektörümüze ciddi 
zararlar vermiştir. Bu durum yalnız sektörümüzle sınırlı kalmam-
akta, gıda üreten her sektörü de kapsamaktadır. 
Gerek sosyal medya kaynaklarını kullanarak, gerek kongre- 
ler düzenleyerek gerekse birçok ilgili kongrelere katılarak farklı  
meslek gruplarına sağlıklı, güvenilir beyaz et üretiminin 
gerçeklerini bilim ışığında toplumumuza anlatıyoruz.

Bu konuda pandeminin bizim sektörümüze bir katkısı olduğunu 
söyleyebiliriz. Konunun uzmanı olmayan, kamuoyunu akade-
misyen kimliği ile işgal ederek, reyting alma uğruna bilim dışı 
konuşarak bilgi kirliliğine sebep olan bazı kişiler vardı. Bu şahıslar 
zaman zaman konuşmalarında sektöre zarar veren açıklamalar 
yapıyordu.  Salgın döneminde de yanlış bilgi verdikleri ortaya 
çıktı. Bundan dolayı bu şahıslar birçok mecrada çok ciddi eleştiri 
aldı ve yok sayıldılar. Özellikle, Covid-19 pandemisi süresince tüm 
toplumlar gibi bizim halkımızında tarımın ve gıdaya ulaşmanın 
önemini daha iyi anladığını düşünüyoruz.

Başkanım, BESD-BİR derneğinin Kanatlı Eti Üreticileri Birlikleri ve 
Merkez Birliği ile ilişkileri konusunda ne söylemek istersiniz?

Yüce Bey, kanatlı eti yetiştiricileri ile entegre firmalar  
birbirinden ayrı düşünülemez. Örgütlenme konusunda olumlu 
düşündüğümüzü, bir sivil toplum örgütü olarak her zaman dile 
getiriyoruz. Ancak, beyaz et sektörünün geleceğini riske atacak 
ve halkın beyaz ete ulaşımını engelleyecek her türlü faaliyete 
karşı duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz.

BESD-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Naci KAPLAN’a,-
Dergimize yaptığı açıklamalar ve kanatlı eti sektörünün gelişm-
esi için sarf ettiği gayretler nedeniyle teşekkür ediyor, çalışma-
larında başarılar diliyoruz.
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Catering Guide dergisi 100’üncü sayıya ulaştı. Bu vesileyle başta kurucusu Dursun Arık olmak 
üzere derginin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi tebrik ederim. Biz Süt Dünyası 
dergisine 78’inci sayıda ara verdik. Catering Guide’ın 100’üncü sayıya ulaşması gıda, yemek 
ve catering sektörleri için oldukça önemli... 
Malumunuz gündem enflasyon, mutfaklarda yangın var. Enflasyon sadece ev mutfaklarını 
değil, yemek üreten işletmelerin mutfaklarını da yakıp geçiyor. Gelirlerimiz hızla erirken  
giderlerimiz büyüyor. Gelirimiz enflasyonla aynı oranda artmadığı için alım gücümüz düşüyor 
ve fakirleşiyoruz. 
Merkez Bankası'nın son Enflasyon Raporuna göre 2022 yılının ilk çeyreğinde tüketici  
enflasyonu %61 olarak gerçekleştiği açıklandı. Yılın ilk çeyreğinde büyük oranda kamu 
tarafından yönetilen elektrik, doğalgaz, alkol, tütün ve çiğ süt gibi kalemleri fiyatlarında  
yüksek artışlar görüldü. Raporda ayrıca, 2021 yılının ikinci yarısından itibaren hızlanan gıda  
fiyatlarındaki artış sonucunda yıllık enflasyonun 26,5 puan yükselişle yüzde 70,3’e ulaştığı 
kaydedildi 
Enflasyonu en iyi düzenli olarak satın aldığımız ekmek ve süt gibi temel ürünlerin fiyatları 
arttığında anlıyoruz. En temel iki tüketim maddesi ekmek ve süttür. Bu nedenle doğal afet ve 
kriz beklentisi olduğunda insanlar önce marketlerin süt ve ekmek reyonlarına hücum ediyor-
lar. İnternetten afet ve krizler ile ilgili fotoğrafları incelerseniz ilk önce ekmek ve süt reyon-
larının boşalmış olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz. 
Ekmek ve süt gibi her gün alınan şeylerin fiyatı ile saç kesimi gibi ayda bir alınan hizmetin 
fiyatının tüketiciye etkisi çok farklıdır. Bu iki temel gıdaya erişimde zorluk yaşanan ülkeler 
ekonomik ve siyasi çalkantılara sahne olabilmektedir. Bunun farkında olan siyasi iktidarlar, bu 
ürünlere kolay ve ucuz bir şekilde erişim için gerekli önlemleri almaya öncelik vermektedir.

Gıda Fiyatları En Çok Yoksulları Etkiliyor 
Gıda fiyatlarındaki olağanüstü artışla birlikte enflasyon en çok dar gelirli kesimi etkiliyor. 
Gıda fiyatlarındaki artış yoksulları doğrudan etkiliyor. 2018 yılı verilerine göre yoksul kesimin  
harcamalarında gıda ürünleri %39,5’lik bir paya sahipti. Dört yılda enflasyon muazzam bir 
şekilde artarken gıda harcamlarının hane bütçesindeki payı da aynı oranda arttı. Artık dar 
gelirli aillelerin gelirleri gıdaya  ve kiraya bile yetmez hale geldi. 
Gıda fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak için 2014 yılında Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasa- 
ları İzleme ve Değerlendirme Komitesi kurulmuştu.2018 yılının Ocak ayında Ulusal Süt  
Konseyi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, çiğ süt referans fiyatını belirleme yetkisi de  
Ulusal Süt Konseyi’nden alınarak Gıda Komitesi’ne verilmişti.  
Çiğ süt fiyatını belirleme yetkisi verilen Gıda Komitesi’nde ilgili kurumlar Bakan düzeyinde 
temsil ediliyor ve sekreteryasını Merkez Bankası yürütüyor. Konsey çiğ süt fiyatını artık, Gıda 
Komitesi'nin onayı doğrultusunda açıklayabiliyor. Gıda Komitesinin sekreteryasını yürüten 
Merkez Bankası yayınladığı raporlarda gıda enflasyonuna çare olarak tarımsal ürünlerde 
gümrük vergilerini sıfırlamayı ve devlet kurumları (TMO, ESK, TİGEM vb.) aracılığıyla sıfır 
gümrükle canlı hayvan, tarımsal ürünler ve gıda ithalatını çözüm olarak gösteriyor.  
Dünyada çiğ süt fiyatını belirleme yetkisine sahip tek Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasıdır. Başta ekmek ve süt olmak üzere gıda ürünlerinin fiyatlarını Gıda Komitesi 
üzerinden Merkez Bankası kontrol etmeye çalışıyor. Ceyhun Atıf Kansu’nun “Dünyanın bütün 
çiçeklerini getirin buraya” diye seslendiği şiirindeki gibi, sekreteryasını Merkez Bankası’nın 
yaptığı Gıda Komitesi de “Dünyanın bütün gıda ürünlerini getirin Türkiye’ye” diyor  
adeta. Gıda fiyatlarında ayarlama yapılması için Merkez Bankasının sekreteryasında faaliyet  
gösteren  Gıda Komitesi çiğ süt-süt ürünleri bazında üreticiye, tahıl ekmek bazında ise 
fırıncıya fiyat baskısı yapıyor. Oysa, bu baskılar ile Komite, gıda enflasyonunun daha da  
kontrolden çıkmasına yol açıyor. 
Fiyat Baskısı Gıda Krizine Yol Açabilir 
Görünen o ki, tarım arazilari rantiyeye, tarımsal girdiler ithalata, hayvancılık “ithal et rantı”-
na kurban edildiği sürece daha çok gıda enflasyonları yaşarız. Yanlış tarım ve hayvancılık  
politikalarının sonucunda ortaya çıkan gıda enflasyonun ağır yükünü tek başına başta 
sütçüler ve fırıncılar olmak üzere gıda üreticilerine taşıtmaya çalışmak ekonomik krizin gıda 
krizine dönüşmesine yol açabilir. 
Halkın enflasyou daha az hissetmesi için sütü, ekmeği ve gıdayı daha ucuza tüketmesi için 
yapılan fiyat baskısı serbest piyasa ekonomisindeki dengeleri bozuyor. Bu popülist uygu-
lamalardan bir an önce vazgeçilmeli. Yetkililer ekonomik krizi gıda krizine dönüştürebilecek  
böylesi bir tehlikeye karşı daha dikkatli, duyarlı ve sorumlu davranmalıdır.

Enflasyon  
gıda krizine
dönüşür mü?
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PCS Elektronik kimdir? Faaliyet alanlarımız neler? 
Bir teknoloji şirketi olarak 2002 yılında İstanbul’da kurulan  
PCS Elektronik firmasının ana faaliyet alanları şu şekildedir. 
1. Tahribatsız Muayene (NDT) Test Cihazları Tasarımı ve Üretimi 
2. Ozon Teknolojisi Tabanlı Koku Giderme ve Hijyen Sistemleri 
Tasarımı ve Üretimi
3. IoT Tabanlı Denetim ve Otomasyon Sistemleri Tasarımı 
4. RFID Tabanlı Sistem Tasarımı 
Misyonumuz; Güç Sistemleri, Telekom ve M2M alanlarındaki 
güçlü teknik altyapımıza dayanarak, pazara yüksek teknolojili, 
çevreci, güvenilir ürünler ve anahtar teslim çözümler sunmak.
Stratejik çalışma alanlarımızı, geleceğin teknolojileri olan IoT 
Çözümleri ve Sensor Ağları olarak belirledik 
Yüksek teknolojili ürünler tasarlamak için doğru adres olmayı  
hedefliyoruz 
Ana faaliyet alanları çerçevesinde, tasarımlarını yapıp ürettiğimiz 
yüksek teknolojik ürünlerimizin kalitesinden ödün vermemek için, 
kalibrasyon ve ölçüm laboratuvarlarını oluşturduk. 
Ana faaliyet konusu ile ilgili analiz, test, ölçüm, şartlandır-
ma, kalibrasyon, doğrulama ve iyileştirme çalışmaları yapmak  
suretiyle pazara yüksek teknolojili, çevreci, güvenilir ürünler  
sunmayı amaçlıyoruz.
Günümüz koşulları toplum sağlığı ve sürekli hijyen gerekliliği 
sarf malzemesi olmayan ,kullanımında personel uzmanlaşması 
gerektirmeyen inovatif hijyen sistemlerine yönlendirmesiyle   
PCS Elektroniğin  Ana faaliyet alanlarıarasında olan  “Ozon  
Teknolojisi Tabanlı Koku Giderme ve Hijyen Sistemleri Tasarımı ve 
Üretimi “  faaliyetlerimize ilgiyi ve talebi artırmıştır.

Ozon nedir?
Atmosferin üst katmanlarında yer alan ve doğal bir kimyas-
al bileşik olan, Latince “koklamak”“Tanrı’nın nefesi” anlamına  
gelen Ozon, 3 oksijen atomunun birleşmesi sonucu oluşan oda 
sıcaklığında renksiz , karakteristik kokusu olan bir gazdır (O3).  İki 
atomlu normal atmosferik oksijenin yüksek enerjili hali olduğu 
için ‘’zenginleştirilmiş oksijen’’ olarak da bilinen ozon, güneşin 
yaydığı yüksek enerji yüklü ultraviyole ışınlara karşı koruyucu bir 
filtre mekanizması oluşturarak biyosferdeki biyolojik dengenin 
dolayısıyla , iklim ve canlıların korunmasına yardımcı olur.  
Ozon, oksidasyon gücü yüksek bir gazdır ve bilinen en kuvvet-
li dezenfektandır. Özellikle son yıllarda pekçok alanda yaygın bir 
şekilde kullanılan, hammaddesi oksijen olan ozon gazı, kullanıldığı 
ortamda kalıntı bırakmayan tek doğal dezenfektandır. Doğal bir 
dezenfektan oluşu, kullanım alanlarının hızla yaygınlaşmasına ve 
güvenle kullanılmasına yol açmıştır.

Ozon gazı nasıl oluşur?
Ozon gazı; doğada, güneşten gelen mor ötesi ışınların atmos-
ferdeki oksijeni parçalayarak ozon moleküllerine çevirmesi  
sonucu oluşur. Teknolojik olarak ise, elektron boşalımı 
yardımıyla,oksijenin yani O2 elementinin yüksek elektrik akımıy-
la O3 gazı formuna ulaşmasıyla  soluduğumuz havadan ya da saf  
oksijenden elde edilir.

Ozon Gazı  Dezenfektanmıdır?
Ozon, oksidasyon gücü yüksek bir gaz olması nedeniyle, dezen-
feksiyon amacıyla özellikle son yıllarda yaygın bir şekilde kullanıl-
maktadır. Hammaddesi oksijen olan ozon gazı, tek doğal dezen-

Misyonu pazara yüksek teknolojili ürünler sunmak olan PCS Elektonik hakkında firma sahibi 
Mehmet EFE'den bilgiler aldık. Ozonun yaşamımızı nasıl kolaylaştırabileceğini öğrendik

"Hammaddesi oksijen olan ozon gazı,  
tek doğal dezenfektandır"

Teknoloji Mayıs 2022
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fektandır. Doğal bir dezenfektan oluşu, kullanım alanlarının hızla 
yaygınlaşmasına ve güvenle kullanılmasına yol açmıştır.

Ozon gazı nasıl elde edilir? 
Doğada Atmosferin üst katmanlarında UV ışınları sonucu, yine 
alt katmanlarda yıldırım sonucu meydana gelen elektrik arkının 
oksijeni atomlarına ayırmasıyla oluşan ozon, havanın temizlen-
mesinde çok önemli bir görev üstlenmektedir. Bu özelliklerinden 
faydalanabilmek için , yıldırım sonucu meydana gelen elektrik 
arklarını benzeri çalışan “ozon jeneratörleri” aracılığı ile ozon  
üretimini yapmaktayız.

Ozon Jeneratörü nedir? 
Ozon Jeneratörleri, Corona Discharge (Korona Deşarjı) yöntem-
iyle ozon üreten cihazlardır. Oksijen molekülü (O2) jeneratör 
içinde Korona Deşarjı yöntemiyle parçalanarak Ozon molekülünü 
(O3) oluşturur. Ancak Ozon zayıf bir bağ yaptığından bir an önce 
bu bağı koparıp Oksijene dönüşmek ister. Bu sebeple üretildiği  
ortamdaki virüsler, mikroplar, bakteriler, kötü kokular ile 
karşılaşınca onlara nüfuz ederek, parçalar. Bunun sonucunda  
kendisi de parçalanır ve doğal hali olan oksijene dönüşür.  Bu süreç 
en doğal ozon üretme şekli olduğundan, geride kalıntı bırakmaz.

Ozon gazı kullanım alanları nerelerdir?
Özellikleri ve biyosidal etkinliği nedeniyle, ozon dezenfeksiyonu 
aşağıdaki gibi yerlerde ve tesislerde iyi çalışır:
• Müstakil evler ve apartmanlar,
• Oteller, restoranlar, alışveriş merkezleri,
• Hastaneler, muayenehaneler, laboratuvarlar,
• Depolar ve üretim salonları,
• Gıda, belge, endüstriyel makine,
• İçme suyu arıtımı
• Ortak kullanılan tuvaletler
• Toplu taşım araçları, personel ve öğrenci servisleri
• Fabrika bacaları ve baca gazı ıslahları
• Su ürünleri yetiştiriciliği çiftlikleri
• Su ürünleri işleme tesisleri
• Kanatlı yetiştiriciliği
• Kanatlı kesimhane ve işleme üniteleri
• Rendiring ve yem fabrikaları
• Su ürünleri yetiştiriciliği alanında dezenfeksiyon amaçlı 
ozon kullanımına ilgi son yıllarda hızla artmaktadır.
• Suların dezenfeksiyonunda
• Soğuk hava depolarında
• Kokunun giderilmesinde
• Yüzme havuzlarında
• renk giderilmesinde, 
• Atık su arıtımında, 
• Nitrit, amonyak, demir, mangan gideriminde
• Ortam havasının dezenfeksiyonundagüvenle ozon gazı 
kullanılmaktadır. 
Ozon, oksidasyon gücü çok yüksek olan bir gaz ve bilinen en  
kuvvetli dezenfektandır. Ozon gazının dezenfeksiyon etkisi, aynı 
şartlar altında klordan 3125 kat daha fazladır. Bakteri, spor, kist 
ve virüslere karşı klordan daha etkilidir. Ayrıca ozon, havada bulu-
nan oksijenin parçalanması yoluyla elde edildiği için kararsız yapısı 
nedeniyle dezenfeksiyon görevini tamamladıktan sonra daima 
hammaddesi olan oksijene dönüşür. Ozon gazının dezenfeksiyon 
sonrasında kalıntı bırakmayan tek dezenfektan oluşu, özellikle 
gıda ve canlı yetiştiriciliği sanayiinde kullanımını diğer dezen- 
fektanlara göre avantajlı kılmaktadır. Kalıntı bırakmadığı için insan 
sağlığına da zararlı değildir.

Kapalı ortam hava iyileştirmesi, Koku Giderme ve  
Hijyen Sistemleri ne demek? ne şekilde koku giderme 
ve iyileştirme yapılabilmektedir.
 
İnovatif bir ürünümüz olan inDOR 200t  İyonizerli Hava Arındır-
ma Cihazı tavan ve kontrol modülü olmak üzere iki bölümden  
oluşmaktadır.
1. inDOR 200t Tavan Modülü : Ozon üreteci, güç kaynağı ve ozonu 
ortama dağıtmak için bir fan içerir ve aynı zamanda ortamda bulu-
nan havalandırma sistemini kontrol etme özelliği de vardır.
2.inDOR 200t Kontrol Modülü: Duvara monte edilebilen yapıda 
olup, üzerinde ortam havasındaki nem, sıcaklık ve ozon seviye-
sini ölçen algılayıcıları bulunan, ölçtüğü değerlere göre ozon ve 
havalandırma sistemlerinin çalışıp çalışmayacağına karar vererek 
kablo ile bağlı olduğu Tavan Modülüne sinyal gönderip ozon üre-
teci ve havalandırma sistemini kontrol eden bir cihazdır.
inDOR 200t  İyonizerli Hava Arındırma Cihazı nominal 1 g/saat 
ozon üretim kapasiteli olup atmosferik oksijen ile beslendiğinden 
3,5 mg/dakika ozon üretimi yapmaktadır. 
Kullanılan sistemin çalışma prensibi şu şekildedir; inDOR 200t 
Kontrol Modülü tarafından 1 dakika, 15 dakika, 2 saat ve/veya  
8 saat için yasalarla belirlenen ortalama ozon seviyelerinden 
herhangi birinin aşıldığı algılandığında ozon üretimi durduru- 
larak havalandırma çalıştırılmakta ve ozon seviyesi bütün ortala-
ma değerlerin altına ve anlık olarak da belirlenen yasal seviyenin 
altına indiğinde ozon sistemi yeniden çalıştırılmaktadır. Dolayısıy-
la inDOR 200t İyonizerli Hava Arındırma Cihazı ile ortamdaki ozon 
seviyesi belirlenen limit değerlerini aşmamaktadır. 

Ozon ve Ozon sistemleri ile ilgili söylemek istediğiniz 
tavsiye ve önerileriniz nedir.?
Ozon jeneratörleri veya elektrostatik hava temizleyicileri 
tarafından oluşturulan ozon, ortamın her köşesine ulaşabilir, bu 
da ultraviyole sterilizasyonun sadece yukarı ve aşağı gidebileceği 
ve bazı yerleri sterilize etmediği sorununun üstesinden gelebilir.
Aksine, şu anda kullandığımız kimyasal dezenfektan sadece in-
san vücudu için zararlı değil, aynı zamanda ikincil zehirli kalıntı 
popülasyonuna da neden olacaktır.
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon için oldukça etkili olmasına rağmen 
ozon, belirli bir konsantrasyon seviyesine ulaştığında rahatsızlığa 
neden olur veya mukoza zarlarını tahriş eder. Bu nedenle, esas 
olarak insansız ortamda kullanılır. 

Ozonun büyük ölçüde etkili olup olmayacağı, konsantrasyon sevi-
yelerini kontrol etme yeteneğimize bağlıdır. Uçucu gazın üretilm-
esi kolaydır, ancak ozon sensörlerinin maliyeti nedeniyle belirli bir 
seviyede kontrol edilmesi zordur. Sensörlerin gerçek zamanlı testi 
olmadan, konsantrasyonunu kontrol etmek söz konusu değildir. 
Kısaca “kontrolsüz güç güç değildir“ diyebiliriz.

Bu yüzden PCS Elektronik olarak ortam havasındaki ozon  
miktarlarını gerçek zamanlı olarak ölçüp , ozon üretgeçlerinin  ve  
sistemin çalışmasını kontrol altında tutup, yasal limitler içerisinde 
çalışmasını sağlayan inovatif ürünümüz olan  “Ortam havası Kon-
trol Modülü” KOSGEB projesi  kapsamında üretip  Ozon Teknolojisi 
Tabanlı Koku Giderme ve Hijyen Sistemlerine entegre ederek iki 
modülden oluşan inDOR 200t  İyonizerli Hava Arındırma Cihazını 
ürettik. Burada sistemin ikinci modülü olaninDOR 200t Kontrol 
Modülü olup duvara monte edilmektedir. 
PCS Elektronik olarak faaliyet konularımız ile tamamı kendi 
tasarımımız veüretimimiz olan cihazlarımızı “pcselektronik.com.
tr”web adresimizden inceleyebilir ve olası sorularınızı sayfamız 
üzerinden sorabilirsiniz.

Mayıs 2022 Teknoloji
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Şirketinizin kuruluşu hakkında bilgi verir misiniz?
Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdikten sonra bir 
yandan ailemin lojistik işleri ile ilgilenirken bir yandan da yeni 
iş fırsatlarını araştırıyordum. Ankara Gimat Gıda Toptancılar  
Sitesi’ndeki küçük bir işletme satışa çıkmıştı. 144 metrekarelik bir 
dükkânda, bir paketleme makinesi ve 8-10 personelin çalıştığı bu 
şirketi satın alarak gıda sektörüne adım attım. Üretim kapasitesini 
artırmaya, ambalaja, dağıtım ağını genişletmeye ve pazarlamaya 
yatırım yaptık. Yerel zincirler aracılığıyla markamızı Ankara’nın 
dışına çıkararak Türkiye çapında ulaşılabilir olmasını ve tanın-
masını sağladık. 
2007 yılında 28 bin metrekarenin üzerinde kapalı alana sahip  
Ankara’daki fabrikamızı açtık. Aynı yıl ihracata da başladık. 
2012 yılında Mersin fabrikamızı devreye aldık. Dış ticaret  
operasyonlarını da yürüttüğümüz ve Ar-Ge Merkezi’mizin de 
yer aldığı Mersin tesislerimizde, klasik pirinç ve bakliyattan hazır  
yemeklere kadar çok geniş bir segmentte dünya standartlarında 
üretim gerçekleştiriyoruz. 

Başlangıçta aylık 100 ton üretim kapasitesine sahip olan  
Yayla Agro Gıda, bugün yıllık yaklaşık 1 milyon ton klasik pirinç ve 
bakliyat, yıllık yaklaşık 35 milyon adet paketli hazır yemek üretimi 
kapasitesine sahip. 65’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren, 
ülkemizin sayılı sanayi şirketleri ve ihracatçıları arasında yer alan 
bir şirket konumunda bulunuyor.

Faaliyet alanlarınız neler?
Pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda ana faaliyet alanlarımızı oluşturu- 
yor. Ülkemizde ve dünya genelinde tüketici trendlerini, alışkan-
lıklarını ve beklentilerini yakından izliyor, tarladan çatala tüm 
süreçlerde kaliteli, güvenilir, inovatif, pratik ve erişilebilir ürünler 
geliştirmeyi büyüme stratejimizin ana bileşeni olarak görüyoruz. 

Bitkisel protein bazlı ürünlerimizle toplum sağlığına katkıda  
bulunuyoruz.
Geniş bir ürün yelpazemiz var. ‘Pişir Ye’ kategorisinde klasik pirinç 
ve bakliyatlar, mevsiminde kurutulmuş sebzelerle harmanlanmış 
bulgur, pirinç ve çorba karışımları; gurme ürünler (Chia, kinoa, 
keten tohumu vb.), süper gıdalar, ‘Aç Kullan" kategorisi altında 
haşlanmış bakliyat çeşitleri; ‘Aç Ye' kategorisinde Yemek Hazır 
ürünlerinden pilaki, salata hazır, zeytinyağlı yemekler ve hoşaf; 
'Isıt Ye' kategorisinde çeşit çeşit çorbalar, bulgur ve pirinç pilavları, 
makarnalar ve etli yemekler üretiliyor. 
Yayla, A’la Çiftçi, İri DANEM ve Yunus markalarıyla raflarda  
yerimizi alıyoruz. Yurtdışında ise ağırlıklı olarak Legurme marka- 
mızla hizmet veriyoruz. Ayrıca Türkiye ve yurtdışında çok sayıda 
perakende zinciri için Private Label (Özel Markalı Üretim) üretim 
de gerçekleştiriyoruz. 
Ürünlerimizi yurt içinde ve yurt dışında bulunan  bayilerimiz,  
ulusal ve yerel zincir marketler, discount marketler, bunların 
dışında kalan ev dışı tüketim (EDT) kanalı (oteller, restoranlar, 
marketler, kantinler, büfeler vb.), organize toptan ticaret (Gros ve 
Cash and Carry marketler) marketleri, yardım kuruluşları, kamu 
kurumları, özel büyük müşteriler ve online platformlar gibi farklı 
satış ve dağıtım kanalları ile tüketicilere ulaştırıyoruz. Türkiye 
çapında 81 ilde, 9 EDT ve 56 paketli ürün bayisi yanında 60 binden 
fazla satış noktasında müşterilerimiz ile buluşuyoruz. 
Yurtdışında 65’ten fazla ülkeye bayilik, doğrudan satış kanal-
ları ve kendi pazarlama ağı ile ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Ayrıca  
www.yaylabakliyat.com ve Türkiye’deki pek çok online platform-
da; global online pazarda ise Alibaba ve Amazon online platform-
ları üzerinde oluşturduğumuz mağazalarda satış yapıyoruz. 
Pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda sektörüne pek çok ilki kazandıran 
öncü bir marka konumunda yer alıyoruz. Butik süper gıdalar, 

Söyleşi Mayıs 2022

Yayla Agro Gıda son günlerin en fazla konuşulan firmalarından biri. Biz de bu sayımızda Yönetim Kurulu Başkanı  
Hasan GÜMÜŞ'ü sayfalarımıza konuk ettik. Yayla Agro Gıda hakkında aldığımız bilgileri sizler ile paylaşıyoruz.

Ürünlerimizle her gün binlerce insanın evine giriyor, 
sofralarında yerimizi alıyoruz

NielsenIQ 2021 verilerine göre pirinç ve bakliyatta Türkiye’de pazar lideriyiz. 
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pişirilmeye hazır katkısız karışımlar ve “Yemek Hazır” serisini  
Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda pazara sunduğumuz ve sektörde 
ilk olan ürünlerimiz arasında sayabiliriz. Yemek Hazır ürün serimiz 
ile 2021 NielsenIQ BASES Çığır Açan İnovasyonlar, “Gıda” katego-
risinde ödüle de layık görüldük.  
NielsenIQ 2021 verilerine göre pirinç ve bakliyatta Türkiye’de 
pazar lideriyiz. Ürünlerimizle her gün binlerce insanın evine  
giriyor, sofralarında yerimizi alıyoruz. Sağlığımız ve Dünya’mızın 
geleceği, sürdürülebilirliği açısından çok önemli ve değerli olan 
bitkisel protein kaynağı ürünlerimizle önemli bir sosyal sorumlu-
luk da üstleniyoruz. Amacımız bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da sağlıklı, besleyici, güvenilir ve sürdürülebilir ürünlerle bu 
katkıyı daha da artırmak olacak.  

Yurtdışı çalışmalarınız ne durumda?
Altı kıtada, 100’den fazla ülke ile dış ticaret ilişkimiz bulunuyor, 
65’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yayla Agro Gıda 
olarak toplam dış ticaret hacmimiz 2021 yılında 500 milyon dolara 
ulaştı.

Yurt dışı satışlarımızı ağırlıklı olarak Legurme markamız üzerinden 
yürütüyoruz. Lezzet elçisi markamız Legurme ile ‘Pişir Ye’, ‘Aç Ye’, 
‘Isıt Ye’ ve ‘Aç Kullan’ ürünleri üretiyoruz. Legurme markamız, 
2020 yılından bu yana T.C. Ticaret Bakanlığı “Turquality Marka 
Destek Programı” kapsamında destekleniyor. 

AR-GE çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Kurulduğumuz günden itibaren Ar-Ge’nin önemine inanıyor, gıda 
sektöründe inovatif ürünleri hayata geçirmek ve değişen tüketici 
tercihlerine uygun ürünler geliştirmek amacıyla çalışıyoruz. Gerek 
Türkiye gerekse küresel ölçekte tüketim alışkanlıklarındaki hızlı 
dönüşümü yakından izlemeye gayret ediyor ve bu dönüşümü 
ürünlerimize yansıtabilmek için Ar-Ge’yi çok önemsiyoruz. 

Yayla Agro Gıda olarak 2018 yılında Mersin’de pirinç ve bakliyat 
segmentinde sektörün ilk ve tek Ar-Ge Merkezi’ni kurduk. 25 kişi-
lik araştırmacı kadrosuna sahip olan Ar-Ge Merkezi’mizde sağlıklı 
ve yenilikçi ürünler geliştiriliyor. 
Ana faaliyet alanımız olan pirinç, bakliyat, tahıl ve bunların yan 
ürünlerini kullanarak sağlıklı, lezzetli ve katma değeri yüksek 
ürünler elde etmek hedefiyle çıktığımız Ar-Ge yolculuğumuzda 
Türkiye’de ilk olan Yemek Hazır kategorisinde pek çok yenilikçi 
ürünü sunmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Yemek 
Hazır serisine farklı ürünleri kazandırmak ve tüketicilere sunmak 
üzere Ar-Ge Merkezi’ndeki çalışmalar da sürüyor. Ayrıca bitkisel 
protein bazlı cipsler, atıştırmalıklar, zenginleştirilmiş gıdalar gibi 
yeni ürün kategorileri için hazırlıklarımız devam ediyor. 

Yayla Agro Gıda Ar-Ge Merkezi’nin tamamlanan 7 ve devam 

eden 7 Ar-Ge projesi olup, bu projelerden 2 tanesi TÜBİTAK 1501 
Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklendi. Ar-Ge  
Merkezi’mizde katma değerli ürünler için reçete çalışmaları  
yapılıyor. 59 adet ürün reçetesi geliştirmiş ve ticarileştirilmiş  
durumda. Halihazırda hazırlıkları tamamlanan 96 adet reçeteyi de 
ürün olarak ticarileştireceğiz. 
Neden halka açılma kararı aldınız... Halka arz gelirini 
nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? 
Şirketimizin 25 yılı geride bırakan büyüme yolculuğunda önemli 
bir eşiği ifade eden halka arz ile önümüzdeki 25 yıla yönelik strate-
jilerimizi hayata geçirmek için çok daha güçlü ve kurumsal bir yapı 
kazanmayı hedefledik. 

Şirketimizin sürdürülebilir büyüme ve global marka olma vizyonu 
doğrultusunda gerçekleştirmeyi planladığı stratejik ortaklıklar 
için de elimiz güçlenecek. Uluslararası stratejik ortaklıkların 
oluşturulması boyutunda halka arz olmuş kurumsal bir şirket 
olarak masaya daha güçlü bir kasla oturacağız. Kurumsallaşma,  
şirketimizin halka arz kararı almasındaki en büyük motivasyon-
larından birini oluşturuyor. 

Halka arz gelirini, katma değeri yüksek daha fonksiyonel gıdaların 
üretilebildiği bir tesiste Ar-Ge odaklı yatırımlar yapmak suretiyle 
değerlendireceğiz. 2 yıl önce Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde 
satın aldığımız 127 bin metrekarelik araziye; ihracat odaklı, yük-
sek katma değerli ürünlerin üretileceği ve Türk damak tadını dün-
yaya tanıtabilecek boyutta yeni bir fabrika kurmayı planlıyoruz.  
Ayrıca üretim faaliyetlerimiz sonucu oluşan pirinç ve bakliyatın 
yan mamullerini daha katma değerli hale getirerek bitkisel  
protein bazlı bakliyat atıştırmalıklarına ek olarak fonksiyonel  
dediğimiz daha zenginleştirilmiş, insanların tüketimine uygun  
pratik ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. 
Yeni fabrika ile Yemek Hazır’daki üretim kapasitemiz de arta-
cak. Tüketiciler, değişen yaşam koşulları ve sağlıklı beslenme 
trendindeki yükselişle birlikte katkısız, koruyucusuz, hijyenik ve 
sağlıklı ev yapımı tadında hazır yemeklere her geçen gün daha 
fazla talep gösteriyor.  
Diğer yandan ilk etapta 40 bin metrekarelik kapalı alana sahip 
olacak fabrikamızın çatısında topraksız tarımla organik üretim 
yapacağız. Organik ürünlere Avrupa, ABD, Japonya ve Güney 
Kore gibi birçok ülkeden büyük talep var. Burada domatesinden  
biberine, sarımsağından soğanına ve maydanozuna kadar birçok 
ürünü kendi bünyemizde organik olarak yetiştirip, paketleyip ihraç 
edeceğiz.   
Niğde’de planladığımız yatırımın toplam değeri yaklaşık 1,3 milyar 
TL ancak 2 ya da 3 faz halinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İlk 
faz için 500 milyon TL civarında bir yatırım bedeli öngörüyoruz. 

Mayıs 2022 Söyleşi
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Bu sayıda konuklarımızdan biri Tüm Gıda Mühendisleri Derneği 
Başkanı Gıda mühendisi Kemal ÖZUÇARGİL… Gaziantepli,  yiye-
cek içecek üreten turistlik restoran sahibi bir aileden geliyor.  Evli  
2 kızı var. İstanbul da yaşıyor. Gazi Osman Paşa Üniversitesi 2005 
mezunu...  

Gıda Mühendisi arkadaşımız Memnune DEMİREL'in Kemal 
ÖZUÇARGİL ile dernek çalışmaları ve gıda sektörünün genel  
durumunu konuştukları söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz.

Öncelikle derneğinizden bahsedelim. Tüm Gıda 
Mühendisleri Derneği ne yapar?

Derneğimizin öncelikli hedefi;  gıda mühendislerinin işlerini daha 
iyi yapabilmeleri için bilgi birikimi desteği sağlamaktır. Bir nevi 
onlara rehber olmak istiyoruz. İkinci amacımız, girişimci olabil-
melerini sağlamak için rol modelleri oluşturmak. Gıda mühendis-
lerinin ufkunun genişlemesini sağlamak için öneriler geliştirmek 
ve destek sağlamaktır. Bunları gerçekleştirmeye çalışırken de tüm 
gıda mühendislerini bir araya getirmeyi arzu ediyoruz.  Tüm Gıda 
Mühendisleri Derneği olarak gıda konusunda yanlış bilgileri, hile, 
tağşiş, sahte gıda konusunda tüketiciyi bilinçlendirmeye gayret 
ediyoruz. Doğru gıdayı tercih etmesini sağlamak için tüketicinin 
bilinçlenmesi gerekiyor.  Amaçlarımızdan bir tanesi de ülkemizde 
gıda ile ilgili yasalar düzenlenirken konu ile ilgili yardımcı olmak.  
 
Bir başka amacımız da; Gıda mühendislerinin birbiriyle etkile- 
şimini arttırmak. Farklı sektörlerde çalışan  bir meslektaşımız 
içinde rol model olmuş  meslektaşımızı diğer meslektaşlarımızla 
kaynaştırmak, daha iyi koşullarda istihdam edilmeleri için ortam 
hazırlamaktır.

Gıda güvenliğini kısaca tanımlayabilir misiniz? 
Gıda güvenliği kısaca; gıda tüketildiği zaman insanın sağlığına 
olumsuz bir etkisinin olmamasıdır. Bunun için tarımsal alan-
da, taşımada, tesise kabulünde, gıdanın işlenmesi esnasında,  
paketlenmesinde, depolanmasında dikkat edilmesi gereken  
kurallar zinciridir. 
Sizce ülkemizde herkes güvenli gıdaya ulaşabiliyor 
mu? Ulaşmadığını düşünüyorsanız bu konuda nasıl 
çalışmalar yapılabilir?  
Ülkemizde toplumumuzun büyük bir bölümü güvenli gıdaya erişim 
sağlayabilmektedir. Bazı ürünlerde üreticilerin veya kötü niyetli 
tüccarların yapmış olduğu gıda hileleri tağşiş veya sahtekârlıkları 
bakanlığımız zaman zaman yaptığı denetimlerle tespit edip 
ifşa listeleri ile bir kısmını açığa çıkarmakta ve kamuoyuna  
sunmaktadır. Bizim bunları bertaraf edecek şekilde çalışmalar 
yapmamız gerekir.

"Tüm gıda mühendislerini bir 
araya getirmeyi arzu ediyoruz"

 Tüm Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Kemal ÖZUÇARGİL
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Bu nasıl olabilir? 

İlk aşamada,  Türk gıda kodeksinin üzerinde çalışılması ile 
tağşişlerin yerinde tespit edilmesi ve önlenmesi sağlanabilir. 
 
İkinci aşamada denetimlerin daha etkili ve sık olmalıdır.   
Üretim yaptıkları halde denetlenemeyen bir grup var. Bunlar 
genelde gece çalışan işletmeler, denetçiler gece çalışmadıkları için  
rahatça üretim yapıyorlar. Sonra da bu ürünleri piyasaya veriyorlar  
Merdiven altı dediğimiz üretim şekli budur. Hiçbir kaydı olmayan 
ve denetlenmeyen bu grubun çalışmasının önlenmeli veya kayıt 
altına alınmalıdır. Diğer bir sıkıntı da, gıda koruyucuları ve gıda 
katkı maddeleri ile ilgili kimyasalların kullanımının sınırlandırıl-
ması veya etkin analizlerle denetlenmesinin yapılması lazım.  
Bunları yaptığımız zaman tüketicimiz güvenle tüketmek istediği 
ürünü alabilir. Çünkü her ucuz ürün mutlaka kendisiyle birlikte 
şüphe ve bir gıda riski taşır.

Tüketicilere yapılan bilgilendirmeler yeterli mi sizce 
ne kadar bilinçliler?

Tüketicilerimiz yeterli bilinçte değil. Ama bunda tüketicilerin 
hatası yok. Tüketicilerde ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. 
Sürekli değişen gıda fiyatları ve geçim zorluklarından dolayı ucuz 
ürünü tercih etmek zorunda kalıyorlar. 
Dernek olarak,  tüketiciyi bilinçlendirmek için çalışmalar 
yapıyoruz. Bakanlığımızda bununla ilgili uğraşıyor. Bu çalışma-
ların nihai hedefi tüketicinin bu ürünleri marketten almamasını 
sağlamaktır. Bir diğer yanı da bu ürünlerin rafa çıkmasını  
önlemektir. 

Denetim mekanizmamızı yeterli buluyor musunuz? 

Denetleme mekanizmamızın yetersiz olduğunu bakanlık-
taki çalışan değerli meslektaşlarımız da dahil herkes kabul  
ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığında Gıda mühendisi sayısının  
artması gerekiyor. Sahada dolaşan daha çok ekipler olursa farklı  
zamanlarda, çalışan işletmeler kontrol altına alınır. Yılda 1-2 defa 
değil, sektörüne göre 6 ayda bir veya daha sıklıkta işletmelerin  
denetlenmesi lazım. Böyle yapılırsa oto kontrol daha rahat 
sağlanır. 

Merdiven altı tabir ettiğimiz çalışma şekli piyasayı bozucu bir etki 
yapıyor. Aynı zamanda vergi kaybına neden oluyor. Bu firmaların 
ürünleri marketlerde raflara giremiyor. Onlarda bakkal, spotta 
veya toptan olarak bu ürünleri ellerinden çıkarıyorlar.  
Gıda mühendisleri işlerini etkin yapabiliyor mu bu 
konuda ne yapılmalı?

Gıda mühendislerimizin çoğu işlerini etkin bir şekilde yapabi- 
liyor. Gıda mühendisliği son 20 yılda çok büyük aşama kaydetti.   
Eskiden gıda mühendisini işverenler aşçıyla karıştırırdı, siz 
aşçı mısınız diye sorarlardı. Şimdi kesinlikle böyle bir şey yok. 
Günümüzde gıda mühendisleri çok başarılı işler yapıyorlar.  
Kendi markalarını ortaya çıkaran, bulundukları firmalarda üst  
düzey  yöneticilikler yapan meslektaşlarımız var. Bundan gurur  
duyu-yoruz. İşverenler de gıda mühendislerinin farkında. Üniver-
sitelerde, mühendisliği bölümlerinin kaliteli eğitimler verilmesi 
de gerekiyor. Mevcut sistemde Gıda Mühendisliklerinden me-
zun olan meslektaşlarımızın iş hayatına adaptasyonu zor oluyor.  
Burada da biz devreye giriyoruz diyoruz ki ;”Diğer arkadaşlarınız 
bu kadar başarılı sizlerde yapabilirsiniz kendinize güvenin”

Yasadığımız salgının başlarında gıda güvenliği ve 
hijyen yeni motto olacak deniyordu fakat tersine bir 
dönüş oldu sebebi ne sizce?

Şunu ifade etmek isterim ki, Türkiye deki kayıtlı gıda işletmelerinin 
%80 durumu gerçekten çok iyi bizim sorunumuz merdiven altı olan 
işletmeler. Covid-19  İle sizin sorunuz bağlamında şunu gördük.  
Aslında Covid’e en hazır olanlar gıda ve sağlık sektörüymüş. 
Çünkü gıda işletmelerinin çoğunda maskeli bone, galoşlu. önlüklü,  
kolluklu şekilde adeta bir hastayı ameliyat eder gibi gıda üretimi 
yapılıyordu. Dezenfekten üniteleri ve eldiven kullanılıyordu. Belki 
zaman içinde farklı şeyler çıkabilir ama şu an gördüğümüz haliyle 
gida işletmelerinin %80 bu Covid salgınına hazırlıklıydı .   
Son söz olarak, Catering Guide Dergisi'nin 100.sayıya ulaşmasını 
kutluyorum. Catering Guide'nin sektör için çok önemli bir kaynak
olduğunu belirtmek istiyorum.Yolunuz açık olsun

Söyleşi
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Merhaba sevgili Catering Guide okuyucuları! 
Ben Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger. Mesleğine aşık bir  
Diyetisyen’im. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 
Bölümünden 2007 yılında mezun oldum. Halen Acıbadem Üniver- 
sitesi’nde doktora eğitimime devam ediyorum. 8 yıl önce “Renkli  
Diyet” markasını yarattım ve kendi ofisimde Bireysel, Kurumsal 
Beslenme danışmanlığı hizmetleri veriyorum.
Bu sayıda sizlere “uzun yaşamın sırrı” olarak bilinen, en yeni popüler 
diyetlerden biri olan “Okinawa Diyeti” nden bahsetmek istiyorum.  
Uzun yaşam sebebi : Okinawa Diyeti 
Okinawa diyeti, Japonya’nın Okinawa adasında yaşayan halkın 
beslenme biçiminden adını alıyor. Okinawa halkı uzun yaşamasıyla ve 
yaşa bağlı hastalıkların az görülmesiyle öne çıkar. Okinawa'nın avanta-
jının, özellikle antioksidanlar ve flavonoidler bakımından zengin, kalori-
si düşük ancak besleyici olarak yoğun olan sağlıklı bir yaşam tarzı ve 
özellikle de geleneksel diyetle ilgili olduğu düşünülmektedir.  
Sağlık dostu : Okinawa Diyeti 
• Okinawa'daki diyetin özelliklerinin çoğu, geleneksel Akdeniz diyeti 
veya modern DASH (Hipertansiyonu Durdurmak için Diyet Yaklaşım-
ları) diyeti gibi diğer sağlıklı beslenme düzenleriyle paylaşılmaktadır.  
Bu diyetlerdeki düşük doymuş yağ seviyeleri, yüksek antioksidan alımı 
ve düşük glisemik yük gibi özellikler, oksidatif stresin azaltılması da 
dahil olmak üzere birçok mekanizma yoluyla kardiyovasküler hastalık, 
bazı kanserler ve diğer kronik hastalıklar için riski azaltmaya katkıda  
bulunabilir. 
• Okinawa diyetinde yağ alımı düşük (özellikle de doymuş yağ) ve  
karbonhidrat alımı fazladır. Ayrıca antioksidan bakımından kalorisi 
düşük turuncu-sarı kök sebzeler (tatlı patates ve yeşil yapraklı sebzeler) 
bolca tüketilmektedir. Okinawan diyetinin bireysel bileşenlerinin daha 
derin analizleri, düzenli olarak tüketilen geleneksel yiyeceklerin, bitki- 
lerin veya baharatların çoğunun "fonksiyonel gıdalar" olarak etiket- 
lenebileceğini ve aslında şu anda potansiyel sağlık arttırıcı özellikleri 
için araştırılmaktadır. 
• Okinawa adası Japonyadaki ve neredeyse tüm dünyadaki en uzun 
yaşam beklentisine sahip bölgedir. Yaşa bağlı kanser, kalp hastalıkları, 
felç ve diyabet çok az görülmektedir. Geleneksel beslenme biçimlerinin 
bu konuda büyük etkisi olduğu düşünülmektedir. 
Okinawa'daki geleneksel diyet düzeni aşağıdaki özelliklere sahiptir: 
1) Yüksek sebze tüketimi
2) Yüksek baklagil tüketimi (çoğunlukla soya kökenli) 
3) Balık ürünlerinin ılımlı tüketimi (özellikle kıyı bölgelerinde)
4) Düşük et ve et ürünleri tüketimi
5) Düşük süt ürünleri tüketimi
6) Ilımlı alkol tüketimi, 
7) Düşük kalori alımı,
8) Omega-3 yağları bakımından zengin ,
9) Yüksek tekli doymamış-doymuş yağ oranı,
10) Yeterli miktarda tam taneli tahılların bulunması.
 

 
 
 

 
 

 
 

Okinawan diyetinin ana besini: 
TATLI PATATES
Geleneksel Okinawan diyetinin bir 
diğer yararı, temel karbonhidrat 
olarak antioksidan bakımından  
zengin, tatlı patateslere vurgu 
yapmaktır. Okinawan tatlı patates 
çeşitleri, sarı-turuncudan mor 
-kırmızıya kadar et renginde değişir. Tatlı patatesler, tüm turuncu 
meyve ve sebzeler gibi mükemmel bir antioksidan vitamin A kaynağı  
(beta-karoten formunda) dır. Ve iyi bir antioksidan vitamin C ve E  
kaynağıdır. 

GELENEKSEL OKİNAWAN DİYETİNDEKİ FONKSİYONEL GIDALAR
TOFU VE DİĞER SOYA GIDALARI 
Geleneksel Okinawan diyetindeki yüksek baklagil içeriği çoğunlukla 
soya ürünleri şeklindedir Bu izofilavonlardan zengin besinlerin düzen-
li tüketilmesi dolayısıyla Okinawa'daki son derece düşük meme ve  
prostat kanseri oranlarının görülmesinin ilişikili olabileceği düşünülür.  
GOYA
Okinawa'da acı kavun goya olarak bilinir. Goya, salatalık şeklinde, ancak 
pürüzlü bir cilde sahip, bir kabak cinsidir. Goya, Okinawan mutfağının 
bir dayanağıdır. 

KONJAK
Konjak, geleneksel bir Japon jölesidir. Konjak tatsız ve aromasızdır,  
ancak kaynamış yemeklerdeki diğer bileşenlerin lezzetlerini kolayca 
emer. Yüksek lif içerikli olmasının yanı sıra Okinawa halkı, konnyaku'nun 
sindirim sistemini rahatlattığını söylüyor.

SHİİTAKE MANTARI
Shiitake, Asya kültürleri tarafından yüzyıllardır yaygın olarak kullanılan 
büyük, koyu kahverengi, şemsiye şeklinde bir mantardır. Okinawa'da 
genellikle kurutulur.  Kuru shiitake mantarları, az yağlı, düşük kalorili, 
sağlıklı bir yemek için ideal bileşenlerdir, çünkü neredeyse hiç kalori 
içerikleri yoktur, ancak protein (esansiyelamino asidin tümünü içerir), 
lif, antioksidanlar ve A, niasin, B12, C vitaminleri ve özellikle D vitamini 
bakımından yüksektirler.

DENİZ YOSUNLARI 
Deniz yosunları; kırmızı, kahverengi ve yeşil algleri içerir. Deniz yosunu, 
artrit, soğuk algınlığı, grip ve hatta kanseri tedavi etmede yardım-
cı olabildiği için tıbbi özelliklere sahip olabilir. Deniz yosunlarının  
kalori yoğunluğu çok düşüktür. Ancak yoğun miktarda lif, iyot, folat,  
magnezyum, demir, kalsiyum, antioksidanlar ve karotenoidler içerirler.

Okinawa diyetinde tüketilen besinlere şimdilerde birçok firma sayesinde 
marketlerden ulaşabiliyoruz. Öte yandan; günlük hayatta daha kolay  
ulaştığımız, hali hazırda herkesin evinde olan besinlere yönelimin 
önemli olduğunu da vurgulayan bir Diyetisyen olarak bu diyet şeklini 
kendi mutfağımıza uyarladığımızda; gün içerisinde daha fazla meyve ve 
sebze tüketmek, balık tüketimine dikkat etmek, bitkisel yağ asitlerinden 
zengin beslenmek yaşam ömrünün uzamasına katkı sağlayacaktır.

Sağlıklı ve renkli günler dilerim…

Kaynaklar:

J Am CollNutr.,. 2009 Aug;28 Suppl:500S-516S.doi: 
1080/07315724.2009.10718117
Mech Ageing Dev. Mar-Apr 2014;136-137:148-62., doi: .1016/j.
mad.2014.01.002. Epub 2014 Jan 21.CurrOpinClinNutrMetabCare,  2014 
Jan;17(1):51-8.
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Uzun Yaşamın Sırrı: OKİNAWA DİYETİ
İpek Ağaca ÖZGER - Uzman Diyetisyen www.renklidiyet.com Youtube / İnstagram : @diyetisyenipekagaca

Geleneksel Okinawa  
Diyeti Besin Piramidi
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Köşe Yazısı

Memnune DEMİREL
Gıda Mühendisi  

demirelmemnune@gmail.com   
www.memnunedemirel.com.tr

Mayıs 2022

Gıdalarda çapraz bulaşmayı (kontaminasyon ) mikroorganizmanın maruz kaldığı bir yüzeyden  
bulaşma olmamış bir yüzeye bulaşması olarak tanımlayabiliriz.
Gıdalarda çapraz kontaminasyon (bulaşma ) ;

1. Gıdadan gıdaya,
2. İnsandan gıdaya,
3. Ekipmandan gıdaya
4. Yüzeyden gıdayaolabilir.

En önemli faktör ise insandır. İnsan vücudunda kolaylıkla çoğalabilen bakteriler el ve yüz 
bölgesinde ve kıyafetlere bulaşmış olarak yoğun olarak bulunurlar. Kişisel hijyene gereken özen  
gösterilmediğinde üzerimizde bulunan bu bakteriler çapraz bulaşmayla gıdaya kolaylıkla  
geçeceklerdir. 

Kullandığımız mutfak ekipmanlarındaki hasarlar, kesim tahtaları ve yüzeylerdeki çizikler mikro-
organizmaların bu alanlarda yerleşerek çoğalmalarına neden olur.  Ekipmanların temizliğine ve 
hasarsız oluşuna dikkat etmeliyiz. Ayrıca etkin temizlenmemiş yüzeylerde de mikroorganizmalar 
gelişerek çapraz bulaşmaya sebep olacaktır.

Çalışma esnasında uyacağımız basit ve standart kurallarla çapraz bulaşmayı önleyebilir ve güvenli 
gıda üretimini hatasız sağlayabiliriz.  

Çapraz kontaminasyon gıda kaynaklı hastalıklar ve gıda zehirlenmelerine sebep olabilirler. İnsan 
sağlığına etki eden bir noktada olduğumuzun bilincinde olarak kuralları aksatmadan uygulamalı  
ve tüm çalışma arkadaşlarımıza kuralları sık sık hatırlatmalıyız.

ÇAPRAZ KONTAMİNASYONU NASIL ÖNLERİZ?
1. Gıda Teslim Alma Sıcaklığını Kontrol Edin  
Taze gıdalar teslim edildiğinde, her malzemenin sıcaklığını ölçün. Sıcaklık doğru bir şekilde ayarl-
anmazsa mikroorganizmalar daha hızlı üreyebilir, bu da gıdadan kaynaklı hastalıkların ortaya çık-
masına neden olabilir. Böyle bir durumda ürünleri iade edin. 
Kontrol etmeniz gereken Girdi Kontrollerini Yaparak Formunuza  işlediniz mi? 
2. Depolama sıcaklıklarına dikkat edin  
Taze et, tavuk, süt ürünleri… Gibi ürünlerde belirli miktarlarda mikroorganizma bulunabilir.  
Bu mikroorganizmaların çoğalarak insan sağlığına zarar verecek miktara ulaşmasını engellemek 
için depolama sıcaklıklarına dikkat etmemiz, kontrol altında tutmamız gerekir.  
Soğuk depo ve Kuru Gıda Depo sıcaklıklarını kontrol ederek kayıt altına aldınız mı? 
3. Kimyasalları Gıdalardan Uzak Tutun  
Kimyasalları gıdalardan ayrı alanlarda depolayın, Mutfak içerisinde; Sebze yıkama bölümünüzde 
Sebze dezenfektanı ve El yıkama lavabosunda El sabunu ve El dezenfektanı dışında kimyasal asla 
bulundurmayın! Kimyasallar gıdaya bulaştığında ve o gıdayı müşterinize sunduğunuzda kimyasal 
zehirlenmelere sebep olacaksınız. 
4. Depolarımız, Gıda işleme Öncesi Gıdaların Sağlıklı olarak Muhafaza Edileceği Yerlerdir, 
Depolama alanlarına ve Kurallarına İstisnasız Uyun 
Depoların temizliği Kuru gıda ve Soğuk depo temizlik talimatlarına uygun düzenli olarak yapılmalı.
Soğuk depolama alanlarımızın teknik bakımları etkinlikleri düzenli kontrol edilmeli ve  
aksatılmamalı. 
♦ Depolama esnasında standart kurallarımıza uymalıyız.
♦ Soğuk odalarımızda ürünler gruplara göre raflara dizilmeli.
♦ Mümkünse her ürün grubu için ayrı bir soğuk odamız olmalı.
♦ Ürünlerin ağızları açık bırakılmamalı.
♦ Donuk gıda çözündürme işlemi en alt raflarda yapılmalı (sızdırma olabilir )
♦ Kirli ürün en alta, temiz ürün en üstte olacak şekilde yerleşim saplanmalı.
♦ Gıdalar yerle direk temas etmemeli.
♦ Kuru gıda ve Soğuk odalarda raflar yerden en az 20 cm yukarıda olmalı.
♦ Gıdalar direk duvara temas etmemeli duvar tarafında boşluk bırakılmalı.
♦ Haşere ve kemirgen zararlarına karşı düzenli ilaçlama sağlanmalı.
Kuru Gıda Depolama ve Temizlik, Soğuk Oda Depolama ve Temizlik Talimatlarımıza uyuyormuyuz?  
5. FİFO Sistemini Kullanın  İlk giren ilk çıkar demektir.
Gıda depolamasını kolaylaştırır. Bu sistem tazeliği maksimuma çıkarırken zayi oranını da  
minimuma indirir. 

Çapraz bulaşma   
(kontaminasyon) 
nedir?   
Nasıl önleriz?
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Çin’deki“Baraj”
tedarik zincirinde  
sele neden olabilir

Çin’in Şanghay ve Pekin şehirlerinde Covid-19 vakaları  
nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Uluslararası 
lojistik sektörünün güçlü şirketlerinden ATF Forwarding’in Genel 
Müdürü Haldun Kavrar, bu şehirlerdeki üretimin durması ya da 
yavaşlaması nedeniyle yeni bir tedarik zinciri krizinin tetiklen-
ebileceğini açıkladı. Kavrar, kısıtlamalar sona erdiğinde sipariş- 
lerin üretilmesinde, limanlara gönderilmesinde önemli sorunlar 
yaşanabileceğini, bunun baraj kapaklarının aniden açılması olarak 
yorumlanabileceğini belirtti.

Dünya ticaretinin kilit ülkelerinden Çin, “Sıfır Vaka” politikası 
kapsamında sıkı önlemler uygulamaya devam ediyor. Ülkenin en 
büyük ticaret şehri Şanghay’da, bir ayı aşkın süredir korona virüs 
önlemleri sebebiyle sokağa çıkma yasağı sıkı şekilde uygulanıyor. 
Başkent Pekin’de de kısıtlamalar sürüyor.

Uluslararası entegre lojistik hizmetler sunan ATF Forwarding’in 
Genel Müdürü Haldun Kavrar, sokağa çıkma yasağı ve kısıtlama-

ların uygulandığı bölgelerdeki fabrikalarda üretimin durması ya da 
yavaşlamasının, yeni bir tedarik zinciri krizini tetikleyebileceğini 
açıkladı. Kavrar, bu bölgelerde sınırlı da olsa üretim yapan firma-
ların ise ürünlerini limanlara ulaştırmakta zorluk çektiğinin altını 
çizdi.

“Kısıtlamaların ne zaman sona ereceği belirsiz”
Mevcut durum sebebiyle Avrupalı ve ABD’li büyük alıcıların  
siparişlerinin üretilmesinde, üretilenlerin de teslimatında sorun-
lar yaşandığını vurgulayan Kavrar, “Bugüne kadar Çin otoriteler-
i,kısıtlamaların ne zaman biteceği konusunda bir açıklama yap-
madığı gibi ‘Sıfır Vaka’ politikasına sadık kalacaklarının altını çizdi. 
Bu durumda uluslararası ticarette öngörülebilirliği zorlaştırıyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Son tüketim tarihi yaklaşan gıdaların en öne koyulması, en yakın 
tarihte gelen ürünlerin ise arkaya konulması gerekmektedir. 
Fifo Talimatımıza Uyuyor ve Uygulatıyor muyuz? 

6. Etiketleme Kurallarına Uyun  
Gıdaları hazırladığımızda depolama süreleri talimatlarımıza uy-
gun olarak etiketlemeleri yapmalıyız.  Hazırladığımız üründe 
mikro organizma yükü artarak devam edeceğinden etiketleme 
ve tüketim sürelerine dikkat edilmesi çok önemli. Tedarikçil-
erden paketli olarak aldığımız gıdalar ambalajları bozulmadığı 
sürece ve üreticinin belirttiği saklama koşullarında son tüke-
tim tarihine kadar bozulmadan saklanabilir. Fakat ambalajı  
açtığımızda  ortam  nemi, oksijen  teması başlayacağından  artık  
üzerindeki  son  tüketim  tarihi  geçerli  olmayacaktır . Bu yüzden 
açılan paketlere açılış tarihi vermeli ve tazeliği kontrol altında 
tutmalıyız 
7. Donuk gıdaları  +4 derecede çözündürün  
Donuk gıdaları soğuk zincir kuralına uymak ve mikroorganiz-
maların gelişerek çoğalmalarını engellemek için  +  4 derecede 
çözündürme işlemini yapmalıyız. Çözündürme işlemini ortam 
sıcaklığında yapılırsa mikroorganizmalar çoğalarak gıdada insan 
sağlığına zarar verebilecek düzeylere ulaşabilecektir.
Donuk Gıdaları uygun koşullarda çözündürerek izlenebilirliği  
sağlamak için  
Donuk Ürün Çözündürme Formunu Doldurdunuz mu? Kontrol 
sağlıyor musunuz?

8. Ekipmanların Temizlik ve Dezenfeksiyonuna Dikkat Edin 
Bıçaklarımızı ve kesim tahtalarımızı her kullanım sonrası yıkıyor 
ve her akşam düzenli dezenfekte ediyor muyuz?
Kesim tahtalarımız ve bıçaklarımız için oluşturulan renk ayrımı 
talimatını biliyor ve uyguluyor muyuz? Kodlamalarımız uygulam-
ada mı?

9.Sebze ve Meyveleri Dezenfekte Etmeden Kullanmayın
Sebzeler ve Meyveler topraktan üzerlerinde kir ve mikroorga- 
nizma yüküyle bize ulaşacaktır. Sadece suyla yapılan yıkama 
toprak ve kirleri uzaklaştırabilecek fakat mikroorganizmalara 
etki etmeyecektir. Onları da uzaklaştırmak için sebze dezenfek- 
siyonunu aksatmadan düzenli yapmalıyız.
Sebze ve  Meyve  dezenfeksiyonunu  etkin  bir  şekilde  yaparak  
Sebze  Meyve  Dezenfeksiyon  Formunuza yaptığınız  uygulamayı 
işleyerek  kayıt  altına  aldınız  mı ? 
10. Personel Hijyeni Önemli, Dikkat Ediyor muyuz? 

Bu yüzden kişisel hijyen kurallarına, çalışma esnasında el  
hijyenine, kıyafet hijyenine gereken özeni göstermeliyiz. Mutfak 
çalışmalarında hijyeni engelleyeceğinden takı ve kozmetik ürün-
ler kullanmamalıyız. 
Personellerimizin hijyen kontrollerini günlük yaparak Personel Hi-
jyen kontrol formuna işliyor gerekli uyarıları düzenli yapıyor muyuz? 
Personellerimiz bu konuda gereken bilinç düzeyine sahip mi?

11- Çalışma Yüzeyleri Temizliği ve Genel Temizlik Kuralları-
na Uyuyor muyuz?
Gıdaların temas edeceği yüzeyler her kullanım sonrası ve çalış-
ma öncesi temizlenmeli, dezenfekte edilmeli. Genel üretim alanı 
temizliğimiz detaylı olarak talimatlara uygun etkin bir şekilde 
yapılmalı.
Mutfak Temizlik ve Hijyen Talimatına Uygun Temizlik yapıyor ve 
temizliği düzenli kayıt altına alıyor muyuz? 
Tüm aşamalarda izlenebilirlik en önemli kuralların başında geli-
yor.
Güvenli gıda üretiminde dokümantasyon ve kayıtların uygu-
lamalarla destekli hatasız yapılması gerekir. 
Gözle göremediğimiz canlılar risk oluşturuyor ve emin olabilmek 
uygulamaları düzgün bir şekilde yapmakla mümkün olabilir.

Mayıs 2022
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Kırmızı Et Mayıs 2022

Kırmızı et ülke gündemini uzun zamandır meşgul eden bir 
konu. İnsan sağlığı için çok gerekli olan hayvansal gıdaya 
ulaşmak günümüzde iyice zorlaştı. Kırmızı ette yaşanan 
sıkıntıları ve çıkış yollarını Sultan Et Yönetim Kurulu Başkanı  
Mustafa BILIKÇI'ya sorduk.

Kırmızı et fiyatları neden bu kadar arttı?  
Neler yanlış yapıldı?

Son yıllarda ardı sıra yaşanan kuraklıklar, 3 yıldır dünya  
gündemini belirleyen pandemiyada bölgesel salgınlar  
bunlara ilave yakın zamanda başlayan Rusya Ukrayna 
savaşı gibi etkenler küresel ekonomik model içerisinde tüm  
dünyada enflasyona ve fiyat artışına neden oldu. Yaşanan 
bu olumsuzluklar başta enerji fiyatları olmak üzere tüm  
hammadde/ara ürün, işçilik ve nakliye fiyatlarını tetikleyerek 
fiyat artışlarının küresel çapta artmasına neden oldu.  
Küreselleşen dünya modellemesi sonrası olumlu yada  
olumsuz örnek verirken sıkça kullanılan ‘kelebek etkisi  
teorisi’ ise hala geçerliliğini koruyor. ‘Amazon ormanlarında 
kanat çırpan kelebek Amerika’da kasırgaya neden olabilir’  
teorisi tam da mevcut koşullarımızı tarifler oldu. 
 
Yaşanan küresel sıkıntılar sonrası gelişmiş ülkelerde görülen 
%4 - %6 arası enflasyon, gücünü üretimden alamayan 
ekonomimizde resmi %70; gayrı resmi %156 olarak bizlere 
yansıdı. Fiyatların bu kadar artmasında tarım / hayvancılık  
politikasındaki eksikler olsa da dünya genelinde görülen  
enflasyonun en fazla bizde hissedilmesi yanlışların daha  
temel noktalarda olduğunu göstermektedir.

Mevcut şartlar altında fiyat artışının önüne 
geçmek veya durdurmak mümkün mü?
 
Kısa sürede fiyat artışlarının önüne geçmek mevcut ekonomi 
politikasında gerçekçi gözükmüyor. Ancak reel ekonomik poli-
tikanın rasyonel yürütüldüğü varsayılarak disiplinli bir tarım 
hayvancılık politikasıyla elbette uzun vadede fiyat artışının 
önüne geçmek hatta düşürmek mümkün. 
 

"Kısa sürede fiyat artışlarının önüne 
geçmek mevcut ekonomi politikasında 
gerçekçi gözükmüyor "

Sultan Et Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa BILIKÇI
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Dünya çapında 2010'lu yılllarda yaşanan kuraklık sonrası tarımsal 
ürünlerin ve buna bağlı olarak hayvansal ürünlerin fiyatlarında-
ki artıştan ülkemiz de ister istemez etkilendi. Şu an yaşadığımız 
et krizinin temel tetikleyicisi olan bu süreci tek başına sorumlu  
tutmak doğru bir yaklaşım olmaz daha çok fay kırılması benzet-
mesi yapılabilir. Bu stresi yaratan faktörleri kısaca maddelersek; 
• Mera alanlarının yıllar geçtikçe sürekli azalması yada  
   verimsizleşmesi, 
• Kentleşme nedeniyle hayvancılığın cazibesini yitirmesi,

• 1990 lı yıllardan itibaren ithal etin yurda girişine izin verilmesi, 
• Ülkemizde yapılan hayvancılığın genel olarak süt hayvancılığı  
    şeklinde yapılıp, et besiciliğinin ikinci planda kalması,

• Ülkemiz koşullarına uyum sağlayabilen et ırkı büyükbaş hayvan 
   besiciliğinin gelişememesi, 
• Et besiciliğindeki aktörlerin genelde küçük / orta ölçekte  
   işletmelerin olması,  
• Yeterli veteriner hekim hizmeti alınamadığı ve bilimsel gelişme-
ler takip edilemediği için doğum esnasında ölüm oranı yüksekliği, 
• Tarımla entegre hayvancılık yapılamadığı için hem süt hem de et 
besiciliğinin temel harcama kalemi olan yem fiyatlarına dolayısıyla 
dışa bağımlığa mahkum olması. 
• Süt tozu ithalatına izin verilmesi, 
Tüm bu unsurların biriktirdiği stres maalesef her 5 yıl içinde kırılıp 
depreme neden olmaktadır. Avrupa’da genelde meralarda besi 
yapılırken, ülkemizde  hazır yem kullanımının daha yaygın olması 
nedeniyle maliyetler arttı. Genel geçer hesaplarda 1 lt sütün 
1,5 kg yemi karşılaması gerekirken, fiili durum bunun çok altına  
indi (1 lt.sütten 0,8-0,9 kg yem). Birçok süt besicisi zararını  
kapatabilmek için  verimli ineklerini kesime yollamak zorunda 
kaldı. Genç dişi hayvanların kesime yollanması sonrası doğurgan-
lığın azalmasıyla ülkemizdeki hayvan popülasyonu düştü. 
 
Krizin ara ara şiddetini artırarak kendini gösterdiği son 15 yıldan 
günümüze daha önce belirttiğim kök nedenlerle ilgili halen  
sorunun çözümü gerçekleşmedi. Öte yandan daha önce belirt-
tiğim gibi ülkemizde besiciliğin temeli süt hayvancılığı üstüne geliş- 
mektedir. Et ırkı besiciliği aktif olmadığı için ağırlıklı olarak süt  
verimi için beslenen hayvanların erkekleri et besiciliğine 
alındığından maliyet hesabında süt fiyatları da büyük önem  
taşımaktadır. Meralarda beslenen hayvanlarla hem et hem de süt 
besiciliği yapılan Avrupa ülkelerinde ve hatta hayvancılık alanın-
da söz sahibi diğer ülkelerde karkas et fiyatının çiğ süt fiyatına  
oranı en fazla 10 kat iken ülkemizde bu oran 18 kattır. Dolayısıyla süt  
fiyatlarındaki düşüklük et fiyatlarını artırarak hayvancılık faaliyetin 
sürdürülebilirliğini baltalamaktadır.
 
Ekonominin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için temel tüketim 
malzemelerinin üretiminde dışa bağımlılığın en aza indirilmesi 
en önemli unsurdur. Bu nedenle biran önce dışa bağımlılıktan  
kurtulmuş bir tarım ve hayvancılık politikasına ihtiyaç  

duyulmaktadır. Kırmızı ette  yaşanan krizin diğer tarım ve hayvan-
cılık dallarıyla entegre bir sorun olduğu bilinciyle kök nedenleri  
belli olan problemi çözmek için üreticilerin, sanayicilerin,  
akademisyenlerin, meslek odalarının, perakendecilerin, STK  
temsilcilerinin resmi otoritelerin liderliğiyle ortaklaşa öncelikli 
kısa elzem ve ardından uzun vadeli planlar oluşturup spekülasyon-
lara mümkün olduğu kadar izin vermeden çözüm üretmesi gerek- 
mektedir.  
Türkiye’nin yıllık kırmızı et ihtiyacı ne kadardır? 
Ne kadarını bizim üreticilerimiz karşılıyor?

Diyetetik/beslenme uzmanları kişi başına haftalık 500 gr. kırmızı 
et tüketimini öneriyor. Ülkemize gelen turist ve göçmen sayısını 
da baz alarak yıllık tüketim 2.340.000 ton civarında bir talep  
olması gerekirken TÜİK ‘yeni hesaplama’ yöntemiyle 1.952.000 
tonluk üretim olduğunu bildirmiştir. Belirtilen talep yerli besicileri- 
miz tarafından karşılanmaktadır. Ekonomik koşullar gereği talep  
hesaplanan minimum değeri bile karşılamamasına rağmen çocuk-
ların hem fiziki hem de zeka gelişiminde elzem olan hayvansal 
protein kaynağı olan kırmızı etin lüks tüketimden çıkarılıp, her eve 
girmesi ülkemiz geleceği için elzemdir.

Bir kilogram etin üreticiye maliyeti nedir? Üreticiye 
verilen devlet desteği yeterli midir?

Bir kilogram etin maliyeti 97₺’ye ulaşmış durumda. Bu rakama 
%3 destek veriliyor. Girdi maliyetlerinin sürekli artması üreti-
cinin yaptığı işten zarar etmesi sonrası işini bırakıp başka alanlara  
yönelmesine neden olmakta ilerleyen dönemde çok daha yüksek 
temel gıda ürünleri enflasyonu riskini barındırmaktadır.

Sultan et’ hakkında neler söylersiniz? 
 
50 yıldır ülkemiz et sektöründe tamamı öz sermaye aile şirketi 
olarak faaliyette bulunuyoruz. Bundan 20 sene önce 2. kuşağın 
yönetimi devralmasıyla misyonumuzu;

• Sektöre geçmiş birikimleriyle olgunluğunu, gençliğinin verdiği 
dinamizmle yenilikçiliğini katan, 

• Müşterinin güvenip aradığı bir marka olabilmek için her ürünü 
aynı titizlikle üreten, 

• Emeğe, çevreye ve çalışanına saygılı, doğal kaynakları verimli 
kullanan,

• Takip eden değil, takip edilen bir marka olup, oluşturduğu 
değerlerle gıda sektörüne yeni bir soluk katabilmek maddeleriyle 
tanımladık. 

Yoğun çaba sonrası bizlerle aynı değerleri paylaşan ulusal/ 
yerel market/restoran ve otellerle müşterilerimize ulaşıyoruz.  
Hedefimiz aynı değerlere sarılıp gelişen dünyaya kendini adapte 
ederek rengimizi, logomuzu ve markamızı en azından ülkemizdeki 
her evle tanıştırabilmek, şartlar yolunda giderse galaksiye kadar 
yolu var.

Mayıs 2022 Kırmızı Et
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Sosyal Sorumluluk Mayıs 2022

Sofra/Compass Group Türkiye’den “yemek israfını durdur” çağrısı

Türkiye’nin yıllık gıda israfı faturası 
214 milyar TL

Dünyada her yıl 1,3 milyar, Türkiye'de ortalama 26 milyon ton 
gıda israf ediliyor. Dünya genelinde israf edilen bu gıdaların 
yıllık değeri ise 1 trilyon dolar. Dünyanın lider yemek ve destek  
hizmetler sağlayıcısı Compass Group, günümüzün en büyük 
küresel sorunlarından biri haline gelen yemek israfı konusuna 
sosyal sorumluluk bilinciyle yaklaşan kurumlardan biri.

Gıda İsrafı Endeks Raporu'na göre dünyada üretilen gıdanın 
3'te biri israf ediliyor. Gıdaların yüzde 60'ı insan tüketimine uy-
gunken atılıyor veisraf oluyorlar.Dünya nüfusunun yüzde 10’una 
denk gelen 750 - 800 milyon civarında insan ise açlıkla mücadele 
içinde. İsraf edilen gıdanın sadece 4’te biri kurtarıldığı takdirde 
dünyadaki 821 milyon aç insan doyabiliyor. 

Gıda israfı, açlığın yanı sıra su, toprak, enerji, emek ve sermaye 
gibi kaynakların da büyük oranda boşa gitmesine neden olarak 
iklim değişikliğine de etki ediyor.İsraf edilen gıdalar her yıl 3.3 
milyar ton karbondioksit salınımına denk geliyor.

Türkiye, günde 12 milyon ekmeği israf ediyor

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı 2020 yılı raporuna göre,Türkiye'de 
her yıl yaklaşık 26 milyon ton gıda israf ediliyor. İsraf ettiğimiz 
ürünlerin başında ise meyve ve sebzeler geliyor. Meyve ve  
sebzenin yüzde 53'ü tarladan tüketiciye ulaşana kadar israf  
ediliyor. TÜBİTAK tarafından yapılan araştırmalara göre, israf 
edilen sebze ve meyve miktarı yılda 12 milyon ton. Bir diğer en 
çok israf ettiğimiz gıda da ekmek. Türkiye’de günde 12 milyon; 
yılda 4 milyar 380 milyon ekmek israf ediliyor. Ülkemizdeki yıllık 
gıda israfı, ortalama 14 milyon aracın bir yılda oluşturduğu CO2 
emisyonu ile aynı etkiye sahip. Yıllık gıda kayıp ve israfın faturası 
ise ortalama 214 milyar TL.

Compass Group, her yıl milyonlarca kişide farkındalık 
oluşturuyor

Dünya çapında 600 bin çalışanı ile 45 ülkede faaliyet gösteren 
dünyanın lider yemek ve destek hizmetler sağlayıcısı Compass 
Group PLC, 2017 yılında hayata geçirdiği “Yemek İsrafını Durdur 
Günü”girişimiyle yemek israfını önlemek adına sektöre öncülük 
ediyor. 
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Mayıs 2022 Tohumculuk

Selami Başer, Ankara 1960 doğumlu, Makine Mühendisi özel bir 
otomotiv firmasından emekli olduktan sonra “Çocukluğumdan  
itibaren domates aşkıyla büyüdüm” dediği domates yetiştirme 
işine soyundu. Ayaşlı Grup isimli firmasını kurup  Atalık tohum-
ların peşine düştü. Bu arada Selçuk Üniversitesi Tohumculuk  
Yüksek Okulu’nu bitirdi.  
Selami Başer domates ve tohuma olan ilgisini anlatırken  
“Domatese olan ilgimin temelinde Ayaşlı olmam yatıyor. Çocuk-
luğumda dedemin bahçesinde domatesleri sulamak, toplamak 
benim işimdi. Uzun zaman böyle devam etti. Sonrasında köye 
gidip gelmemeye başladım. Ancak domatesten de kopama-
dım. Ayaş’ın Oltan köyünde arkadaşlarım vardı. 1995 yılında  
Onlara tohum verdim. Benim adıma bir süre ektiler. Bende uğrayıp  
ihtiyacım olanları alıyordum. Kalanlarında da tohum ayırıyor-
dum. Bir yıl rahatsızlığım nedeniyle gidemedim. Onlar da Selami  
gelmiyor diyerek tohumluk ayırmamışlar. Bu benim Ayaş  
domatesine bakışımı değiştirdi. Ayaş Domatesi tohumunun 
yok olması sadece benim değil ülkemizin kaybı diye düşündüm. 
Atalık, Ayaş Domatesi tohumu aramaya başladım. Sonunda 
bir arkadaşımın evinde buldum. Eşi saklamış Onlardan aldığım  
bir bardak kadar domates tohumu ile başladım. 2002 yılında bu 
tohumları toprakla buluşturdum. “ diyor 
Selami Başer tohumculuk hikâyesini anlatmaya şöyle devam etti. 

“Tohum almak oldukça zahmetli bir iştir. Elde ettiğimiz ürünleri 
ayrıştırmaya tabi tuttuk Ayaş domatesi özelliklerini taşıyanlardan 
tekrar tohum alıp ektik. Bu oldukça uzun bir süreç oldu. 2011  
yılına geldiğimiz de Ayaş Domatesinin Atalık tohumlarını elde 
etmeyi başardık. Tohumumuzu Tarım Bakanlığına tescil ettirdik. 
Ayaş domatesinin özellikleri ince kabuklu, sulu olmasıdır. Ekşisi 
biraz fazla, limonlu gibidir. Atalık tohumlar Standart tohum olarak 
tanılanır. Tescili yapılmamış Atalık tohumların satışı yapılamaz.”

Selami Başer ülkemizde tohum sektörünün oldukça iyi durumda 
olduğunu söyledikten sonra sözlerine şöyle devam etti. “Tohum 
sektörü silah ve ilaç sektörü ile birlikte dünyada ki en önemli  
sektörlerinden biridir. Ülkemizde hibrid tohum üretimi de oldukça 
gelişti. Hibrid tohumla GDO’lu tohumları birbirinden ayırmak 
gerekir. Hibrid tohum iki farklı iyi cinsin birleştirilmesi ile ortaya 
çıkan yeni bir cinstir. Hibrid tohumdan elde edilen ürünlerden  
tohum elde etmek imkânsız değil ama çok zor ve ekonomik 
değildir. 
Ülkemizin tohum bakımından İsrail ve Hollanda’ya göbekten 
bağlı olduğunu söylemek abartıdır. Tabi ki önemli ölçüde tohum 
ithal ediyoruz.  Sebze tohumlarını ülkemizde üretiyoruz.  Hibrid 
tohumlar da ülkemizde üretilmektedir. Piyasada boyalı tohumlar 
görürsünüz bunlar tohumu korumak için yapılır. Tohumlar toprak-
la buluştuğunda aynı anda çimlenmemişse sıkıntı var demektir.  

Tohum,  
silah ve ilaç  

gibi dünyada ki  
en önemli  

sektörlerden  
biridir. 
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İnternet çalışma, öğrenme, eğlenme ve birbirimizle etkileşim 
kurma şeklimizi değiştirerek yaşamlarımızda devrim yarattı.  
Bu yeni dünyanın birçok olumlu yanı var, ancak birçok tehlike de 
barındırıyor.Siber güvenlik şirketi ESET, dolandırıcıların tuzaklarına 
düşme nedenlerimizi inceledi; kandırılmamamız için önerilerde 
bulundu.

Dolandırıcılık yöntemleri giderek gelişiyor. İnternetin avan-
tajlarından yararlanmak üzere kullanılan yerlerin artmasıyla 
dolandırıcılara daha çok fırsat yaratıyoruz. Dolandırıcılar miras 
dolandırıcılığı, çeşitli alışveriş sahtekarlıkları, sahte iş teklifleri, 
sahte çekilişler ve piyangolar ve hatta flört sahtekarlığı gibi  
yaygın birçok dolandırıcılık yöntemi için bu fırsatlardan  
yararlanıyor.  Bunları  bilmemize rağmen, neden hala bu oyunlara  
kanmaya devam ediyoruz? 
Dijital “izlerimiz” bize karşı kullanılıyor 
Bazı dolandırıcılar, dijital ayak izinizden yararlanmak üzere sosy-
al medya başta olmak üzere çevrim içi hareketlerinizi izleyerek,  
sizinle ilgili mevcut ve görünüşte zararsız tüm verileri kendi avan-
tajlarına kullanırlar. Sizi aldatmaları daha kolay olabilir. 
Dolandırıcılar iyi hikaye anlatıcılarıdır 
Birçok dolandırıcı, istenmeyen e-posta filtrelerinizi tetiklemeye- 
bilecek makul hikayeler ve kişiler oluşturabilir. Acil durumlarla  
ilgili korkulardan yararlanmak da dahil olmak üzere, güncel olay-
ları kendi çıkarları için kullanmakta hızlıdırlar.

Bilgi birikimi karşılığını veriyor 
Denenmiş ve test edilmiş teknikler ve taklit kişilikler, genellikle  
titizlikle oluşturulur ve birçok kimlik avı e-postası incelikle hazır-
lanır, dolayısıyla ilk bakışta bir şeylerin yanlış olduğunu fark  
etmezsiniz. 
Acelemiz var 
Dolandırıcılar hemen harekete geçmeniz için size baskı yapar, 
olayları iyice düşünmenizi istemez. Sınırlı bir süre geçerli olacak 
bir teklif ve aceleyle harekete geçmenizi gerektiren, aynı gün 
ödenmesi gereken bir fatura bu gibi durumlara örnek olabilir. 
Resmin bütününü düşünmeden ve mesajın yasal olup olmadığını 
doğrulamadan harekete geçebilirsiniz. Herhangi bir karar verme-
den önce duraklayıp düşünmeyi unutmayın.     

Bedava yemeği herkes sever 
Mali sorunlarınızı veya sadece kolay para kazanma arzusunu  
istismar eden birçok görsel, sahte bedava ürünler veya çok yüksek 
yatırım getirisi vaadi sunar.  
Otoriteye itaat etmeye hazırız 
İnsanlar, otorite konumundaki kişilere güvenme eğilimindedir. 
Dolandırıcılar genellikle bir devlet çalışanı, bir avukat, bir şirket 
yöneticisi veya belirli bir alanda uzmanlık sahibi kişileri taklit eder. 
Bunların hepsi bize güvenebileceğimizin öğretildiği insanlardır. 
Dolandırıcılar resmi görünmeye çalışır ve tanıyabileceğiniz şirket 
veya kuruluşların adlarını kullanır. 
Dikkatimiz dağılabilir 
Dolandırıcılıklar giderek daha sık hale geliyor ve kendinizi hasta, 
yorgun veya başka bir şekilde savunmasız hissettiğiniz bir günde 
biri sizi dolandırmaya çalışabilir. Daha önemli şeylerle ilgilenirken 
ayrıntılara daha az dikkat ederek olası risklere açık hale gelebilir-
siniz. Dolandırıcılar, güvenlik açığınızı dahi algılayabilir ve bundan 
yararlanabilir. 
Dolandırıcılar kararlıdır  
Bir adım önde olabilirler. Siz bir telefon aramasının yasal olup  
olmadığını anlamaya çalışırken, aklınızı karıştırabilirler. 
Yardım etmekten hoşlanırız 
Yardım taleplerini içeren hileler, bir dolandırıcıyla veya olduğunu 
iddia ettiği kişiyle empati kurmamızı sağlayabilir. Aklınızın bir 
köşesinde bunun doğru olmayabileceğini bilseniz bile, yine de 
“her ihtimale karşı” yardım etme eğilimindesiniz. Dolandırıcılar, 
insanların kendilerini faydalı hissetmek istediğinin farkındadır. 
Dolandırıcılar “acınızı hissedebilir” 
Örneğin, bir aşk dolandırıcısıyla tipik olarak mesajlar yoluyla  
etkileşime girersiniz, bu dolandırıcılar güveninizi kazanmak,  
anlaşıldığınızı hissettirmek ve hatta sizinle ne kadar ileri  
gidebileceklerini test etmek amacıyla sizinle biraz vakit geçirebilir. 

Dolandırıldığınızda ne yapmalısınız? 
- Bir sosyal medya platformunda dolandırıcılık söz konusuysa 
destek merkezlerine başvurun, alışveriş dolandırıcılığı söz konu-
suysa hizmet sağlayıcıyla iletişime geçerek olayı ihbar edin ve 
yardım isteyin.
- Parayla ilgili bir durum varsa, bankanızı arayın ve bu konuda on-
ları bilgilendirin. 
- “Ödül” kazanmak için herhangi bir ödeme yapmayın.
- Size borsadan veya bir Bitcoin projesinden finansal kazanç vaat 
ediliyorsa, “vergilerinizi” önceden ödemeyin.
- Dolandırıcının kişisel bilgilerinizi ele geçirmesi durumunda tüm 
parolalarınızı değiştirin.
- Sosyal medyadaki gizlilik ayarlarınızı kontrol edin. Fotoğraflarda 
ve yorumlarda sizi kimlerin etiketleyebileceğini sınırlayın.
- Dolandırıcılığı ilgili otoritelere bildirin. 
- Son olarak asla bir dolandırıcılık kurbanı olmayacağınızı varsay-
mayın. Dolandırıcılık, ne kadar teknoloji meraklısı ve akıllı olunur-
sa olunsun herkesin başına gelebilir.

Mayıs 2022

Bu benim başıma gelmez diye düşünmeyin
İnternette dolandırılmamızın 10 nedeni

Teknoloji
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Besin değeri oldukça yüksek olan cevizin profesyonel 
mutfaklarda kullanımı ve bu alanların daha da artırıl-
ması amacıyla düzenlenen “Profesyonel Mutfaklarda 
Ceviz Kullanımı” etkinliği  İstanbul Doğuş Üniversitesi 
ve İstanbul İstinye Üniversitesinde gerçekleştirildi.

California Ceviz Federasyonu - Catering Guide 
Dergisi – Doğuş Üniversitesi - İstinye Üniversitesi 
ve YEMEKDER işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlik 
10 Mayıs 2022 “Doğuş Üniversitesi Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları Bölümü”nde 12 Mayıs 2022  
tarihinde  de İstinye Üniversitesi AşçılıkBölümünde 
düzenlendi.

Doğuş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Murat AY’ ın ve 
İstinye Üniversitesi Aşçılık Bölüm Başkanı Meryem 
Güner BEYKOZ'un açış konuşmaları ile başlayan  
etkinliklerde, Catering Guide Dergisi Yayın Yönet-
meni Dursun ARIK; toplu yemek ve catering sektörü 
hakkında genel bir bilgilendirme yaptı.

California Ceviz Federasyonu adına konuşan Berk 
ÜTKÜ; cevizin dalından toplanması ile sofralara gelm-
esine kadar olan süreci video gösterimi eşliğinde an-
lattı.

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca ÖZGER; cevizin sağlık 
üzerindeki etkilerini anlatan bir sunum gerçekleştir- 
dikten sonra YEMEKDER Başkanı Engin Güner;  
YEMEKDER ve toplu yemek sektörü hakkında 
açıklamalarda bulundu.

Etkinliğin son konuşmacısı olan Rouzben GERGERİ 
cevizin toplu yemek ve catering sektöründe ki  
kullanım alanlarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
 
Works hop alanına geçildiğinde katılımcıları Şef  
Emrah Fandaklı karşıladı. Etkinliklere özel  
olarak hazırladığı menüleri katılımcılara ikram etti.
Konuşmacılara plaket verilmesi ile birlikte etkinlik 
sona erdi.

“Profesyonel Mutfaklarda  
Ceviz Kullanımı” 

Doğuş Üniversitesi

İpek Ağaca ÖZGER

Engin GÜNER

Rouzben GERGERİ

Meryem Güner BEYKOZ

Dursun ARIK

Berk ÜTKÜ

Dr.Murat AY

İstinye Üniversitesi
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İstanbul’da, şehrin kalbi Gümüşsuyu’nda CVK Park  
Bosphorus Hotel’in teras katında yer alan Izaka Terrace, 
Boğaz ve tarihi yarımada manzarası, yenilenen enerjisi ve 
kişiselleştirilmiş hizmeti ile fark yaratıyor. Izaka Terrace, 
hayatın günlük koşuşturmacasından sıyrılmak isteyen, tem-
polu hayatı bir süreliğine askıya almak isteyen misafirlerini, 
sıcak atmosferi ve seçkin lezzetleri ile ağırlıyor. 

Damak zevkine önem veren konuklarının en keyifli saatlerine 
ortak olan Izaka Terrace, Anadolu mutfağı başta olmak üzere 
dünya mutfaklarının eşsiz lezzetlerini kucaklayan menüsü ile 
fark yaratıyor. Danışman Şef Ali Ronay ve deneyimli mutfak 
ekibi eşliğinde hazırlanan geleneksel tatlar yaratıcı lezzetler 
ile buluşuyor. Rafine damaklara hitap ettiği kadar hem mac-
eraperest hem de geleneksel lezzet paletlerine uyumlu 
bileşenlerden oluşan Izaka Terrace’ın menüsü, özel şarap 

koleksiyonu, seçkin içki ve kokteyl alternatifleriyle tamam-
lanıyor.

Izaka Terrace içerisinde yer alan Roof Bar, baştan sona 
sofistike bir destinasyon ve restorana hizmet eden cezbed-
ici bir alan olarak göze çarparken, gün batımı ve sonrasında, 
olağanüstü aperatifler ve seçkin müzik notaları eşliğinde 
geçireceğiniz en özel anlarınıza da eşlik ediyor. Şehrin en 
popüler adreslerinden biri olan ve karşılandığınız andan 
itibaren başlayan Izaka Terrace deneyimi, ünlü Dj’lerin per-
formansları ve birbirinden popüler isimlerin sahnesi ile gece 
hayatına yeni bir soluk getiriyor. 

Restoran, bar ve lounge olarak hizmet veren Izaka  
Terrace,  haftanın 7 günü 12.00-02.00 saatleri arasında mis-
afirlerini ağırlıyor.

Şehrin kalbinde bir mekân

Izaka Terrace 
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Son yıllarda her alanda sıra dışı gelişmeler, değişimler 
ve krizlerle boğuşan dünyanın yakın gelecekteki en 
büyük sorunlarından biri “Yetenek Kıtlığı”. İş dünya- 
sına hakim olan jenerasyon popülasyonunun zamanla 
değişmesi, bu sorunun daha da belirginleştiğini gözler 
önüne seriyor.

Yetenek kıtlığının birbirine bağlı birçok sebepten  
meydana geldiğini belirten araştırmacı-yazar Evrim 
Kuran, “Yetenek kıtlığını, organizasyonların ihtiyaçları 
duydukları adaylara erişememeleri olarak tanımla- 
yabiliriz. Manpower’ın Yetenek Kıtlığı raporuna göre 
2021’de küresel çapta %69’u, Türkiye’de %83’ü bulan 
yetenek kıtlığının 2022’de çok daha ciddi boyutlara 
ulaşacağını düşünüyorum. Teknolojik gelişmelerden 
eğitim sistemine, toplumsalyapıdan ekonomik şart-
lara bu sorunun zincirleme birçok sebebi var. 

Türkiye’de 15-29 yaş arasında iş veya eğitim hayatında 
bulunmayan gençlerin oranı %28,8. %13,3 olan OECD 
ortalamasının çok üzerindeki bu istatistiğin daha ciddi 
sonuçları olacak. Artan beyin göçünün, yetkinlikle- 
rine güvenen iş gücünün ülkeyi terk etmesi de  
Türkiye’nin yetenek kıtlığında önemli bir parametre 
olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Ne Yapmalı? 

Evrim Kuran, yapılması gerekenlere dair şunları söyle-
di: “Yakın gelecekte yetenek kıtlığının ciddi seviyelere  
ulaşarak, özellikle iş dünyasında olumsuz yansıma-
ları olacağı verilerle aşikar. Bu sorun için dev-
let kurumlarından, iş dünyasına çeşitli alanlar-
da herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. 
Böyle bir bağlamda yeteneğin yeniden tanım- 
lanması çok kritik. Organizasyonlar, yeni neslin 
liderlere ve kurumlara mesajlarını çok daha iyi  
aktarmalı. Yetenek kıtlığı ile mücadelede, tüm kurum-
lar olarak eğitimde veya iş ortamında bulunmayan 
gençlerin çalışma hayatına hakkaniyetli bir şekilde  
kazandırılmasını çok önemsiyorum. Ayrıca artan 
beyin göçünün nedenlerini yanlılıklara düşmeden, 
rasyonel bir bakış açısıyla anlamaya çalışmalı. Tersine 
mentorluk programlarıyla gençlerin sesine kulak  
verilip, kuşak farkı gözetmeksizin geleceği birlikte inşa 
etmek gerekiyor. İnsan yönetiminde konvansiyonel 
stratejilerle maceraya atılmak yerine, ayakları yere 
basan, kültürü önceleyen ve özgün, sahici uygulama-
lar ortaya koymalı.” dedi.

İş Dünyasında Kırmızı Alarm!

YETENEK KITLIĞI 
Gençler, “Yetenek Kıtlığı” gerçeğinin bilinçsizce birer parçası oluyor.
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Isaurialılar, günümüzden yaklaşık 2.000 yıl önce Konya, Karaman, 
Antalya, Mersin bölgelerinde yaşamış yerel bir halk. Bildiğiniz 
gibi yaşadıkları bölge çok dağlık, taşlık. Tarıma elverişli alan az. 
Bu nedenle yiyecek sıkıntısı çekmişler. O zamanlar bölgede hâkim 
uygarlık olan Roma İmparatorluğu'na sık sık başkaldırıp, isyan  
etmişler. Roma İmparatorluğu bölgelerdeki hâkimiyetini kuvvet- 
lendirmek ve egemenlikleri altındaki topraklardan haber alabil-
mek için geniş bir yol ağı yapmış. Bu yollar aynı zamanda egemen-
liklerinin bir simgesi olmuş. İşte Toros Dağlarının iç kısımlarında 
bulunan bu antik yollar, Mehmet Gültekin ve dostlarının yaklaşık 
10 yıllık araştırma ve incelemesi ile tekrar gün yüzüne çıkartılmış.
Isauria Yolu toplam 178 km. uzunluğunda. Başkentleri olan  
Bozkır yani Isauria Vetus ' tan başlayıp, Akseki üzerinden geçerek  
Gündoğmuş / Antalya ilçe merkezinde son bulmakta. Rota  
yaklaşık 11 günde tamamlanabiliyor. 
19-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediye-
sinin desteğiyle düzenlenen tanıtım yürüyüşüne dağcı ve doğa 
yürüyüşçüsü olmak koşuluyla yaklaşık 300 kişi katıldı ve muazzam 
bir tanıtım oldu.  
İlk Gün: 19 Mayıs 2022 
Bizim de büyük bir mutluluk ve gururla katıldığımız Isauria Yolu 
tanıtım etkinliği şöyle başladı. İlk önce Bozkır İlçe Merkezinde 
yapılan 19 Mayıs kutlamalarını takiben yürüyüşe başladık. Dağları, 
tepeleri aşarak yeşillikler, çicekler arasında yaklaşık 4 saatte 
13 km. yürüdük. Orta zorlukta bir parkurdu. Mehmet Gültekin 

ve dostları tarafından tüm parkur uluslararası renkler olan beyaz 
ve kırmızı renkli boyalarla işaretlenmiş, kavşaklara yönlendirme  
tabelaları dikilmişti.  Hava çok kapalıydı. Çat İlçesinden  
sonra müthiş bir sağnak başladı. Bugünkü son durağımız olan 
Dere Köyü'ne ulaştığımızda hepimiz sudan çıkmış balık gibiydik.  
Günün sürprizi Konya Büyükşehir Belediyesi çoktan gelmiş masa- 
ları kurmuştu. Konya'nın olmazsa olmazı bamya çorbası  
başroldeydi. Etli pilav, irmik helvası ve içeceklerle müthiş bir akşam 
yemeği bizi bekliyordu. Köye ulaşan yorgun, ıslak, aç yürüyüşçüler 
olarak büyük bir mutlulukla sofraya oturduk.  
Etkinlik süresince Konya Büyükşehir Belediyesi kamp yükleri- 
mizin kamyonla taşımasını sağladı. O yüzden eşyalarımız gelmişti 
gelmesine ama yağmur hala yağıyordu. Yürüyüşçülerin bir kısmı 
zeminin çok ıslak olması ya da daha konforlu bir yer arayışı içinde 
olmaları nedeniyle camide ya da köy evlerinde kalırken bir kısmı 
da köy içindeki meydanda çadır kurdu.  
Dere Köy aynı zamanda Mehmet Gültekin 'in köyüymüş. Bizim de 
içinde olduğumuz yaklaşık 40 kişilik ıslak bir grubu kendi evleri 
ve dayısının evinde ağırladılar. Nazik davranışlarından dolayı çok 
teşekkür ederiz. 
İkinci Gün: 20 Mayıs 2022 
Biz ev halkı olarak erkenden büyüklerimizle vedalaşıp köy  
meydanının yolunu tuttuk. Büyükşehir Belediyesi yine çoktan 
gelmiş sabah kahvaltımızı, öğlen kumanyamızı hazırlamış ve çay 

Çiçeği Burnunda Trekking Rotamız "Isauria Yolu"
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servisine başlamıştı. Afiyetle kahvaltımızı yaptıktan sonra yola 
koyulduk. Bugünkü yolumuz biraz uzundu. Yürüyüşe başlar- 
ken bazı köpeklerin bizimle birlikte Bozkır'dan Dere Köy'e  
geldikleri dikkatimi çekmişti. Bu sabah da yine bizimle yürüyüşe 
başladılar.  Hep birlikte ine çıka yürüyerek pek çok köy ve yayladan  
geçtik. En son geçtiğimiz köy bakkalından köpekler için ekmek  
aldım ve bir kısmını onlara verdim. Diğer kısmını ise daha sonraki  
günlerde yine onlara vermek üzere çantama attım. Rengârenk  
çiçeklerin süslediği patikalardan kuş sesleriyle yükseldik. Nehir 
ise bir sağımızdan aktı, bir solumuzdan. 8 saatte toplam 19 km. 
yürüdükten sonra kamp alanımız olan Dipsiz Göle ulaştık.  
Aslında burada yan yana 2 göl bulunuyor. Dipsiz Göl ve Sülüklü 
Göl. Grup, Sülüklü göl etrafında çadır açmayı tercih etti. İsteyenler 
ise Dipsiz Göl'ün camisinde konakladı.   
Etkinlikte akşam yemeklerimiz kendimize aitti. Kamp alanların-
da yiyecek bulma lüksümüz olmadığı için herkes malzemelerini 
yanında getirmişti ama ileri görüşlü Mehmet Gültekin her ihtimale 
karşı bir gözlemeci ayarlamıştı. 9 saat yürüdükten sonra mis gibi 
kokan gözleme bizi kendine çekti. Tek sıkıntı çay vermiyorlardı. 
Ankara'dan YHT (Yüksek Hızlı Tren) ile gelirken kamp tüplerimizi 
yasak diye almışlardı. Zamanımız kısıtlı olduğu için de Konya'da 
minik kamp tüplerinden bulamamıştık. Sıcak su sıkıntımız vardı. 
Fakat grupta eski tanıdığımız ve yeni tanıştığımız tüm dostlarımız 
bize yardımcı oldu. Sularımızı kaynattılar.  
Gece kamp ateşi yakıldı. Şarkılar, türküler gırla gitti. Tabii köpekleri 
de ihmal etmedim. Ton balıklı, barbunyalı ekmeklerini verdim.  
Bir tek ben değil tüm katımcılar hayvanları sevgiyle besliyorlardı. 
Hatta ekmeği sade yemedi keratalar. 
Üçüncü Gün: 21 Mayıs 2022 
Sabah kamp yükümüzü kamyona verirken nedense aklımdan  
"Bir aksilik olur da kamyon gelmezse ne yaparız?" gibi gerek-
siz bir soru geçti. Sonra içimden kendime kızıp bu soruyu  
dillendirmedim.     
Bugünkü rota muhteşem ötesiydi. Dipsiz Göl'den doğruca yüzyıl-
lara meydan okuyan taş döşeli antik yoldan tırmanmaya başladık. 
Bir tarafımızda karlı tepeleriyle Toroslar, diğer tarafta nehir, 
çiçekler, dağ laleleriyle süslü yaylalar, kuş cıvıltıları bize eşlik etti. 
4 günlük rotamızın en yüksek noktası olan 2.230 m.ye tırmandık. 
Kar kulvarlarını aştık. 
Mehmet Gültekin yine bir akılılık yapmış, Konya Büyükşehir  
Belediyesi'nden bir minibüs ayarlamıştı. Yorulanlar ve rahatsızla-
nanlar kamp alanına taşınıyordu. Sinan'ın da ayakkabısı ayağını 
vurmuştu. Son 6 km.de dayanamayıp o da atladı minibüse, 
doğru kampa. Kalanlarla hep birlikte yola devam. Bugün 25 km. 
yürüdük. Zor bir parkurdu. Ancak 10 saat sonra yaklaşık saat 
19:00 'da Kalandras kamp alanına ulaştık. Nahoş bir sürpriz bizi  
bekliyordu. Kamyonumuz arızalanmıştı. Başka bir kamyon 

ayarlamışlardı ama o da henüz gelmemişti. Hiç tasa etmedik. 
Yanımızda yedek giysilerimiz vardı. Üstüne üstlük dünkü  
gözlemeci yine gelmiş, bu sefer ek olarak çorba ve çay da  
veriyordu. Derhal karnımızı doyurduk. Sıcacık kamp ateşi de 
yanınca değmeyin keyfimize. 
Kamyonumuz saat 21.00 civarında gelince çadırları açıp huzur 
içinde uykuya daldık. 
Dördüncü Gün: 22 Mayıs 2022  
Sabah erkenden toparlandık ama bu sefer de kahvaltı kamyonu-
muz gelemedi. Hepimizin yiyeceği çoktu. Açtık sofralarımızı 
karnımızı doyurduk. Haber geldi ki, bizi Kalandras 'tan sonraki 
köy olan Çimi 'de bekliyorlarmış. Bulunduğumuz yerde telefon  
çekmediği için haberleşilememiş. Sıkıntı yok! 
5 km. yürüyüp Çimi 'ye gittik. Böylece Akseki'nin meşhur düğmeli 
evlerine de ulaşmış olduk. Hem kahvaltı yaptık, hem de hayran 
hayran 2 katlı evleri seyrettik. Kalasların birleştirilip arasına taş 
yığılarak özel bir teknikle yapılan evlerin dış duvarlarında görülen 
kalaslar, düğmeye benzediği için evlere "Düğmeli Ev" denilmekte. 
Ne yazık ki pek çoğu kullanılmadığından, bakımsızlıktan harabeye 
dönmüş.  
Durmak yok, yola devam! Antik Roma Yollarından, eski su 
sarnıcının yanından, kocaman kayaların tepesinden sekerek  
ilerledik.  
Hava yine kapattı. Gök gürültüleri bize yoldaş oldu. Pür telaş ıslan-
madan gidelim diye hızlandık ama Hüsamettin Köyü'nde yağmur 
bizi yakaladı. Sinan'ın ayağı yine ağrı yapınca o araçla Akseki'ye 
geçti. Birlikte geldiğimiz arkadaşımız İsmet'in ayakkabısının altı ise 
3. gün akşamı parçalandı ama ip ve koli bandıyla sarıp sarmaladı 
ve onunla parkuru tamamladı. İşte azim böyle bir şey! 
Neyse biz taş döşeli yollardan yürüyerek son durağımız olan  
Belenilvat ya da Belenalan 'a ulaştık. Burası kervan yolu üzerinde 
bulunan bir yerleşim yeri ve yine nefis düğmeli evleri ama bence 
düğmeli konakları var. Okuluna, minaresi yıkık camisine hayran 
kaldık. 
Son günümüzde 7 saatte 17 km.lik çok zorlu bir parkuru tamam-
lamış olduk.  
4 günde yaklaşık 74 km. yol kat etmiş, binlerce yıllık geçmişi- 
mizle kucaklaşmış olduk. Isaurıa Yolu da böylece dünya antik yol-
lar sıralamasında yerini almış oldu. Büyük özveriyle antik yolları 
araştırıp işaretleyen Mehmet Gültekin Hocama ve dostlarına, bize 
bu faaliyeti düzenleyen Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, etkinlikte 
emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yeni antik yolumuzun 
ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 
Ayrıca bir parçası olmaktan gurur duyduğum Catering Guide ail-
esinin 100. sayısında yer almanın mutluluğuyla daha nice 100. 
sayılara ulaşmasını temenni ederim. Hayallerinize dokunmanız 
dileğiyle...
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Besinleri yutmakta güçlük mü yaşıyorsunuz? Kimi zaman yediğiniz bir besinin yemek borusunda 
takılı kaldığından mı yakınıyorsunuz? Yemek sonrasında öksürük atakları başlıyor mu? Bir lok-
ma yemek veya bir yudum su içmek ızdıraba mı dönüştü? Siz de bu sorunlardan yakınıyorsanız, 
 nedeni, adını belki de ilk kez duyacağınız ‘Akalazya’ hastalığı olabilir! 

Ülkemizde her yıl yaklaşık 100 bin kişiden biri, ‘Akalazya’ tanısı alıyor. Genellikle 20-30 yaşlarında 
başlasa da bu hastalık hemen her yaşta gelişebiliyor. Nadir görülen bir hastalık olması ve başlangıç 
dönemindeki belirtilerinin reflü hastalığı ile ortak belirtiler vermesi nedeniyle tanı konulması 
uzun yılları bulabilen Akalazya, hastaların yaşamlarını alt üst edebiliyor. Yüz güldüren haber 
ise ileri endoskopik bir tedavi yöntemi olan POEM ile Akalazya’nın yol açtığı sorunlardan kısa  
sürede kurtulmanın mümkün olması! Acıbadem Maslak Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı  
Prof. Dr. Erkin Öztaş,“Akalazya hayattaki en temel ihtiyacı, hatta pek çok insanın en çok keyif 
aldığı bir durumu; yemek yemeyi ızdıraba dönüştürüyor. POEM tedavisiyle çok kısa süre  
içerisinde, ameliyatsız bir şekilde normal beslenmeye başlanabiliyor ve yaşam kalitesi belirgin 
şekilde artıyor” diyor. 

Besinler yemek borusunda takılı kalırsa… 
Yemek borusunun alt uç kısmında bulunan kapakçık sisteminin gevşeyememesi sonucu besin-
lerin mideye doğru olan hareketinde güçlük yaşanması ‘Akalazya’ olarak tanımlanıyor. Besinler 
yutkunma yoluyla boğazdan yemek borusuna, buradan da mideye aktarılıyor. Yemek borusu ile 
mide arasında yer alan özofagussfinkteri, midedeki asit ile besin içeriğinin yemek borusuna geri 
kaçmasını önlüyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkin Öztaş, bu sfinkterin yutkunduğumuzda 
açılıp besin ve sıvıların midemize ulaşmasına olanak sağladığını belirterek, “Herhangi bir etken- 
den dolayı özafagussifinkteri işlevini yitirirse, besinler yemek borusunda takılı kalıp mideye  
inemiyorlar. Bunun sonucunda hastanın pek çok sorun yaşadığı bu hastalığa Akalazya deniyor” 
diyor. 

Kesin nedeni bilinmiyor
Akalazya’nın kesin gelişim nedeni henüz tam olarak bilinmese de pek çok faktörün hastalığın  
ortaya çıkmasında etkili oldukları belirtiliyor. 

En tipik belirtisi yutma güçlüğü! 
Akalazya hastalığının ilk aşamasında belirtiler genellikle fazla şiddetli olmuyor. Ancak zamanla  
sorunların sıklığı ile şiddetinde ciddi artış başlıyor. Akalazya’nın en yaygın görülen belirtisi ise  
yutma güçlüğü! Hastalar katı besinleri ve hatta sıvı besinleri yutmakta güçlük çekerken; tükettikleri 
bir besinin yemek borusunda veya göğüs ortasında kimi zaman günlerce kaldığından yakınıyor-
lar. Akalazya yutma güçlüğünün yanı sıra; boğazda tahriş, yemek sonrasında sık sık öksürmek, 
göğüs ortasında yanma ve baskı hissi gibi pek çok soruna da neden olabiliyor. Ayrıca sindirilmemiş  
besinlerin tekrar ağıza gelmesi ve bulantı gibi şikayetler de sık görülen yakınmaları oluşturuyor. 

Bir lokma dahi ızdıraba dönüşüyor 
Akalazya çok daha ciddi tablolara da yol açabiliyor. Yemek borusunda biriken besin veya sıvıların 
solunum yollarına kaçması sonucunda zatürre, hatta hastanın boğulması gibi hayatı tehdit eden  
sorunlar gelişebiliyor. Hastalık daha da ilerlediğinde besinlerin yeme borusundan mideye geçişleri 
neredeyse imkansız hale geliyor. Besinlerin yanı sıra sıvılarda da yutma güçlüğü yaşanıyor.  
Hastalar yıllarca yetersiz beslenmeye bağlı olarak kilo kaybediyor ve pek çok sağlık problemi 
yaşayabiliyorlar. 

Tanı konulması yılları bulabiliyor
Akalazya hastalığının yavaş seyirli olması ve yaşanan sorunların reflü hastalığına benzemesi  
nedeniyle tanı konulması uzun yılları bulabiliyor. Tanı hastadan detaylı alınan öykü, baryumlu 
yemek borusu grafisi, yemek borusu basıncının ölçümü ve endoskopi yöntemleriyle konuyor. 

Endoskopi ile kesin çözüm 
Akalazya hastalığında ilaç tedavisi ve botoks yöntemi şikayetlerin hafiflemesinde etkili oluyor. 
Ancak ilaçların her gün alınmaları, botoksun da sık aralıklarla tekrarlanması gerekiyor. Akalazya 
hastalığının kesin tedavisi ise endoskopi yöntemiyle sağlanabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. 
Dr. Erkin Öztaş,endoskopik yöntemlere ‘Akalazya’ hastalığının ileri evrelerinde başvurulduğunu 
belirterek, “Bu işlemle yemek borusundaki sorunlu kaslara müdahale ediliyor ve hastaların kısa 
sürede yemek yemeleri ve sıvı tüketmeleri sağlanabiliyor” diyor.

Bir lokma yemeğe  

hasret bırakan  

hastalık 

"AKALAZYA"
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 21-27 Mayıs tarihleri Val-
ilikler ve Turizm İl Müdürlükleri tarafından yurt içinde ve yurt 
dışında elçilikler tarafından yapılacak etkinliklerde ‘Türk Mutfağı 
Haftası’ olarak kutlanmaya başlandı.

İstanbul ilinde Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli  
Eğitim Müdürlükleri koordinesinde ilk defa düzenlenen Türk  
Mutfağı Haftası etkinliğine Mehmet İhsan Mermerci Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, Okul Müdüresi Nursen Demirkaya AYGÜN 
öncülüğünde buram buram Anadolu kokan “Ekşi Mayalı Ekmek” 
ile katılım gösterdi.
 
Okul Müdüresi Nursen Demirkaya AYGÜN ekşi mayalı ekmek  
hakkında şunları söyledi. 
 
"Dünyada yetiştirilen en eski bitkilerden biri olan buğday, insan 
beslenmesinde önemli kaynaklardan biri olarak yer almıştır ve yer 
almaya devam etmektedir. Ekşi mayalı ekmeğin tarihçesi 5000 
yıl öncesine dayanır. Ekşi maya, ekmeğin tadını ve besin değer-
ini artıran doğal bir mayalama şekli sunar. Ekşi mayalı ekmek, 
üretiminde kullanılan tahıldan daha besleyicidir, düşük glisemik 

indekse sahiptir. Uzun süre tokluk hissi vererek öğün aralarında 
atıştırmayı önler. 
Buğdayın en önemli ürünü olan ekmek bizim kültürümüzde 
önemli bir yere sahiptir. Ekmek bizim için bir aştır. Bizim için hayatı 
kazanmanın, karnını doyurmanın, aileye bakmanın temsilcisi  
olarak görülür. Kolay ulaşılan, her eve giren bir yiyecek ama her 
şeyin de temelidir" 
Türk Mutfağının önemli figürlerinden biri olan Ekşi Mayalı  
Ekmek, “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabından seçilerek  
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kurulan stantlarda 
halkın, turistlerin ve Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici ve çalışan-
larının ilgisine sunulmuştur. Etkinliğin sunumunu daha yolun 
başında olan geleceğin şefleri olacak Mehmet İhsan Mermerci 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıf aşçılık bölümü öğren-
cileri okul yönetici, öğretmen ve usta öğreticilerin rehberliğinde 
gerçekleştirmiştir.
 
Etkinliğe TAMA Mutfağın sahibi ve okulun proje ortağı olan 
YEMEKDER Başkanı Engin GÜNER de katılım göstererek destek 
sağlamıştır. 

Türk Mutfağı Haftasında  
"Ekşi Mayalı Ekmek" tanıtıldı

EtkinlikMayıs  2022
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La MiaLuce,özel reçeteli İtalyan yaz tatlılarını misafirlerin-
in beğenisine sunuyor. Tiramisu’dan Napolieone’e, Panna-
Cotta’dan Profiterol’e kadar İtalya’nın en sevilen tatlılarını  
misafirleriyle buluşturan ödüllü restoran La MiaLuce’nin 
işletmesi Kubilay Pekşen ‘’Müşterilerimizi La MiaLuce’den 
İtalya’ya tatlı bir yolculuk yapmaya davet ediyoruz’’ dedi.

Lezzet tutkunlarının Suadiye’deki adresi, ödüllü  
İtalyan restoranı La MiaLuce, misafirlerini özgün tatlıları ile  
buluşmaya davet ediyor. Napoleone’dan PannaCotta’ya,  
Tiramisu’dan MochaPie’a kadar birçok özel reçeteli İtalyan 
tatlısını menüsünde bulunduran ödüllü adres La MiaLuce, 
yaz menüsünde yer alan hafif ve lezzetli, özel tatlıları ile  
yemeksonrasına ve akşamüstü kaçamaklarına eşlik ediyor.

İtalya’nın Gözdesi: Tiramisu

Hafif tatlılardan vazgeçemeyenler için özel reçete ile 
hazırlanan Tiramisu, lezzet severleri İtalya’ya götürüyor.  
La MiaLuce İşletmecisi Kubilay Pekşen ‘’Özellikle yaz ayları 
için en çok tercih edilen tatlılardan biri Tiramisu’dur. Biz 
klasik tarifin yanı sıra kedi dili bisküvisini badem likörü ile 
hazırlıyoruz. Mascarpone peyniri ile hazırladığımız kremamız 
ile de eşsiz bir kıvam yakalayıp misafirlerimize sunuyoruz.’’ 
dedi.

Sütlü Tatlı Sevenlere: PannaCotta

Vanilya çekirdeklerinin tadına tat kattığı, çok az toz şek-
erle hazırlanan PannaCotta, hafif tatlı arayanların tercihi.   
İtalyanca ‘pişmiş krema’ anlamına gelen PannaCotta’yı 
frambuaz ve vanilya çubukları ile hazırlanıyor. ‘’Frambuaz 
sosumuzun içine kattığımız kırmızı şarap ile eşsiz bir lezzet 
yakaladık’’ diyen Pekşen, sütlü ve hafif bir tatlı arayanların 
PannaCotta’dan vazgeçemeyeceğini belirtti.

Milföy'ün La MiaLuce hali: Napoleone

‘Milföy, pasta kreması çilek ve karamel sos ile hazırlanan 
Napoleone, La MiaLuce’ninspesiyel lezzetlerinden biri.  
Napoleone’in çilek ile veya müşterilerimizin tercihleri 
ile farklı meyve, farklı soslar ile de hazırlanabiliyor’’ diye 
konuşan Kubilay Pekşen, ‘’La MiaLuce Napoleone ile farkını 
bir kez daha ortaya koyuyor. Yaz aylarının gelmesiyle dondu-
rmalı tatlıları da menülerimize ekleyeceğiz. Müşterilerimizi 
La MiaLuce’den İtalya’ya tatlı bir yolculuk yapmaya davet 
ediyoruz’’ dedi.

‘La MiaLuce’den İtalya’ya 
Tatlı Bir Yolculuk’
İtalya’nın En Tatlı 

Tarifleri 

Mekan
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Gaziantep Üniversitesi İngilizce Gıda Mühendisliği Bölümünden 2001 yılında mezun olan 
Ayça ANDIRIN UÇALLI, profesyonel iş yaşamına aynı yıl Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) tarafından finanse edilen “Güneydoğu’da Yeni Ufuklar Projesi”nde Proje Sorumlusu 
olarak başladı. 2006-2009 yılları arasında Esenboğa Havalimanı  BTA Havalimanları Yiyecek 
ve İçecek Hizmetleri A.Ş.’de Gıda-Kalite-Hijyen Yöneticisi olarak çalıştıktan sonra Ankara’da 
Maraşevi (MADO)’ya Kalite Güvence Müdürü olarak geçiş yaptı. 2015-2020 yılları arasında 
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği‘nde (TMSD) Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalış-
ma hayatına devam etti. Ekim 2020-Mart 2022 tarihleri  arasında Sofra Compass Group  
Türkiye’de   Ankara Bölge Kalite Yöneticisi olarak görev yapan  UÇALLI,14 Mart 2022 tarihinde 
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD)’ye Genel Sekreter olarak atanmıştır. 
Ayça ANDIRIN UÇALLI evli ve bir erkek çocuk annesidir.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği'nin  
yeni Genel Sekreteri Ayça ANDIRIN UÇALLI

 

Dünyanın en prestijli zeytinyağı yarışmaları arasında gösterilen 
Japan Olive Oil Prize 2022'de, sadece dünyanın değil, Türkiye'nin 
de en iyi zeytinyağları belirlendi. Yarışmada Türkiye'den yaklaşık 
100 numune değerlendirildi. Hermus Memecik Türkiye'nin en iyisi 
seçilirken, 35 üreticinin ürünleri altın ve gümüş madalyaya layık 
görüldü. 
Her yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen ve  
dünyanın en prestijli zeytinyağı yarışmaları arasında gösterilen  
Japan Olive Oil Prize (JOOP), 2022'nin en iyi sızma zeytinyağı ürün-

lerini ve ürünlerin kimliğini yansıtan en iyi tasarımları, 16 Mayıs'ta 
Tokyo'da açıkladı. 
Bu sene 10. kuruluş yıldönümünü 21 farklı ülkeden 500 katılım-
cı ile kutlayan JOOP Zeytinyağı Ödülü ve JOOP Tasarım Ödülü  
jürilerinde, Uluslararası Jüri unvanlı zeytinyağı tadımcısı Birsen  
Pehlivan ve gıda tasarımına yönelik çalışmalarıyla tanınan 
endüstriyel tasarımcı Sibel Kutlusoy da Türkiye'yi temsilen görev 
aldı. 
Dünya pazarlarına açılma fırsatı 
Dünya zeytinyağı pazarının önemli merkezleri arasında yer alan 
ve Japonya'daki İtalya Ticaret Odası sponsorluğunda düzenlenen 
JOOP Ödülü'nde seçilen zeytinyağları, dünya pazarında önem-
li bir fırsat yakalamış oluyor. Japonya'nın İtalya Ticaret Odası 
Genel Müdürü Davide Fantoni, etkinliğin açılış konuşmasında, 
Asya ülkeleri sıralamasında birinci, dünya sıralamasında ise 8. en 
büyük sızma zeytinyağı tüketicisi olan Japonya'da yapılan JOOP 
yarışmasının temel hedefinin, tüketiciye zeytinyağını tanıtmak ve 
onu bu ürünün faydaları üzerine bilgilendirmek olduğunu ve ödül 
kazanan zeytinyağlarına görünürlük sağlamak için Japonya'nın iki 
en önemli çok katlı perakende mağazası olan Hankyu ve Isetan'da 
tanıtım faaliyetlerine başladıklarını duyurdu.

Türkiye'nin en iyi zeytinyağları Japonya'da seçildi

Dünya şeflerinin uzmanlığını yapımı kolay 
tariflerle tüketicilerle buluşturan Knorr, 
Çabuk Noodle lezzetlerini yeniledi. Daha 
uzun hamurları leziz baharatlarla harman-
layan Knorr’un yenilenen Acılı Domates-
li, Tavuk Çeşnili ve Körili Çabuk Noodle  
lezzetleri raflarda yerini aldı.  
1838’den bu yana tüm dünyada şeflerin 
uzmanlığını ve lezzetli yemeklerin hayata 
kattığı keyfi yapımı kolay tariflerle insan-
larla paylaşan Knorr, Çabuk Noodle lez-

zetlerini yeniliyor. Daha uzun ve lezzetli  
hamuruyla hazırlanan Knorr baharatları bir 
araya getirilerek yenilenen Acılı Domatesli, 
Tavuk Çeşnili ve Körili Çabuk Noodle’ları ile 
Knorr hem lezzeti hem de eğlenceyi katlıyor.
Hazırlaması 3 dakika kadar kısa, damaklar-
da kalan tadı ise uzun süren bu yenilenen  
lezzetler, dünya mutfağının eşsiz tadınıhı-
zlı ve lezzetli yapımıyla her an her yerde  
noodle severlerle buluşturmaya hazır-
lanıyor. 

Knorr Çabuk Noodle’dan Yenilenen Lezzetler
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Kayısı ve kayısı suyunun içeriğinde bulunan 
vitamin ve minerallerin sindirim sistemi-
ni düzenlediğini belirten uzmanlar, rutin 
beslenme düzeninin değişmesi durumunda 
yaşanabilecek sindirim bozukluklarından 
korunmak için yemekle birlikte bir bardak 
kayısı suyunun tüketilmesini öneriyor. 

Beslenme düzeninde değişikliklerin  
yaşanması, sindirim sistemi rahatsızlıklarını 
da beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre  
yemekle birlikte bir bardak kayısı suyu 

içmek, sindirim sisteminde oluşabilecek 
sıkıntıları gidermeye yardımcı oluyor. 
Özellikle ağır gıdalar tüketmenin sindi-
rim sistemini zorlayacağını ve kabızlık gibi  
ciddi sorunlara yol açabileceğini  
belirten Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık  
Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, bu  
sorunun giderilmesi için bol sıvı tüketilmesi 
gerektiğini vurguluyor. 

Gıda sektöründe sürdürülebilirlik 
vizyonunu ve hedeflerini anlattığı zirve-
de marka, misafirlerini UFS Academy,  
Siparişdirekt uygulamaları ve Atel-
ierGelarto lezzetleriyle de buluşturdu.  
Türkiye’de her iki profesyonel mutfak-
tan birine giren Unilever Ev Dışı Tüket-
im, hem ürünleri hem sürdürülebilirlik 
vizyonuyla üçüncüsü düzenlenen Global 
Gastro Ekonomi Zirvesi’nde yerini aldı.  
50 konuşmacının yer aldığı etkinlikte  
sahneye çıkan Unilever Ev Dışı Tüketim 
Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz, Unilever Ev 
Dışı Tüketim’in sürdürülebilirlik vizyonu 
ve hedefleri hakkında bilgi verirken  
sektöre öncülük eden adımlarından da 
bahsetti. 

Gastro Ekonomi Zirvesi’nde “Sürdürüle-
bilirlik Hemen Şimdi!”oturumunda 
konuşan Yılmaz Tokgöz, Unilever Ev Dışı 
Tüketim’in sürdürülebilirlik konusunda 
adımlarını anlattı. Pandemi süreciyle 
birlikte insanların gezegenimize verdiği 
zararın çok daha farkına vardığının ve 
seçimlerini artık buna göre yaptığının  
bilincinde olduklarını söyleyen  
Tokgöz, ürün ve hizmetlerini geliştirirken 
sürdürülebilirliği işinin vazgeçilmez bir 
parçası olarak konumlandırdıklarını dile 
getirdi. 11 yıldır bir yandan büyürken bir 
yandan da çevresel etkilerini azaltmanın 
ve topluma pozitif katkı sağlamanın 
yollarını geliştirmeye başladıklarını da  
sözlerine ekleyerek, bu adımla sektörde 
öncü bir rol üstlendiklerini ifade etti. 

Kayısı suyu sindirim sistemini güçlendiriyor

Unilever Ev Dışı Tüketim Gastro Ekonomi Zirvesi’ndeydi

Mayıs 2022 kısa...kısa...kısa

Süt ürünleri sektörü 2023 yılında 1 milyar dolar ihracat hedefliyor

Türk süt sektörü dünyaya 
sağlık ihraç ediyor

 
Hayata geldiği ilk günden itibaren anne sütüyle hayata tutunan 
insanlık, sonrasında protein, kalsiyum, vitamin ve mineraller  
ihtiyacını da binlerce yıldır süt ve süt ürünlerinden karşılıyor.
 
Türk süt ürünleri sektörü, insanlığın süt ve süt ürünleri  
ihtiyacını dövize dönüştürüyor. 2021 yılında yüzde 47’lik artışla 438  
milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandıran Türk süt ürünleri  
sektörü, 2022 yılının 5 aylık diliminde ihracatını yüzde 95’lik artışla 
300 milyon dolara çıkardı. Sektör, 2023 yılında 1 milyar dolar ihracat  
hedefliyor. 
Türkiye’nin süt ürünleri ihracatında vites artırdığını dile getiren 
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Bedri Girit, son 1 yıllık dönemde sektörün 580 
milyon dolarlık ihracata imza attığını vurguladı.

“Her gün üç öğün insanlığın protein, kalsiyum, vitamin ve  
mineraller ihtiyacını süt ve süt ürünlerinden karşılıyoruz” şeklinde 
konuşan Girit, “Süt içen sağlıklı olur, hastalıklardan korunur. Anne 
sütü kadar sağlıklı süt ve süt ürünleri üretiyor tüm dünyaya ihraç 
ediyoruz. Süt ürünleri sektörümüz ihracatta vites artırdı. Süt ürün-
leri sektörümüzün son 1 yıllık dönemdeki ihracatı ise 581 milyon 
dolara ulaştı. Su ürünleri ve kanatlı sektörlerimiz Türkiye’ye 1’er 
milyar doların üzerinde döviz kazandırıyor. 2023 yılında süt ürün-
leri sektörümüzün de ülkemize 1 milyar doların üzerinde döviz 
kazandıran sektörler arasında yer almasını hedefliyoruz” diye 
konuştu.
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KÜÇÜK İLANLAR

KÜLSAN THERMOSET NE KADAR DAYANIKLIDIR?   
Makul kullanım şartlarında % 95 kırılmaya dayanıklıdır. Örneğin, bir garsonun taşıdığı 
tepsiden tabakları düşürdüğünü var sayalım. Böyle bir durumda THERMOSET tabakların  
kırılma ihtimali çok düşüktür.  
Ancak, sert bir şekilde beton zemine atılırsa kırılabilir ya da yüksekten dik kenarı üzerine  
düşerse bazen kırık görülebilir.

YEMEKÇİLİK SAN. TİC. A.Ş.
TEL : 0424 255 56 35

www.assayemek.com

0532 169 03 32 
beyoglucatering@hotmail.com 
www.beyoglucatering.com 
Atatürk Bulvarı No:133 Konacık 

Bodrum - Muğla 

Ziba Yemek 
Üretim Tesisi

0212 503 46 59   
info@zibacatering.com
www.zibacatering.com

C: 100
M: 98
Y :31
K: 22

C: 27
M: 41
Y :100
K: 4

 

info@resport.com.tr 
0212 613 91 13

www.resport.com.tr 

Defterdar Mah. Otakçılar Cad. 
No:80 Eyüp Sultan - İstanbul 

www.pinarkaya.com.tr
info@pinarkaya.com.tr 

0222 236 82 62

Özeller Yemek Fabrikası 
Adresi: Palmiye Sitesi Altı C Blok No:59 /C 
Nusaybin - Mardin
Faaliyet alanı: Yemek Fabrikası - Catering 
Tel:  0542 415 50 56 
e-mail: info@ozelleryemekfabrikasi.com
www.ozelleryemekfabrikasi.com 

www.kulsan.com.tr

0212 321 39 00 
bilgi@sarayyemek.com.tr

www.sarayyemek.com.tr 
 

Seyrantepe Mah.Altınay Cad.
No:65 Kağıthane -İstanbul

Kütükçü Mah.Barış Manço Bulvarı  
No:40/A Kepez - Antalya  Tel:0507 614 32 74  

salimustayemekcilik@gmail.com

www.salimustayemekcilik.com 

Kaçmaz Yemek Hizmetleri  
Sinan Kaçmaz 

05333686998 

Merkez Mah. Halit Paşa Cad. 

No:3  Yusufeli  - Artvin

kacmazsinan08800@gmail.com

Öğün Ekmek Unlu Mamul. Gıda 
Yemekçilik San. ve Tic. Ltd. Şti. 

OSB 2. Etap 24. Cad. No:24 Döşemealtı Antalya 

Faaliyet alanı: Yemek Fabrikası-Catering

Tel: 444 00 94  Faks: 0242 258 18 37  

www.ogunyemek.com
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C A T E R I N G
g   u   i   d   e

ABONELİĞİ SİZE NELER KAZANDIRACAK
1 - Toplu Yemek sektörü için 2200 adet REÇETEYE 
ÜCRETSİZ  sahip olacaksınız.( EXCEL TABLOSU olarak) 
 
2 - ÇÖZBİM YEMEKÇİ MRP /ERP Programını  
%15 EXTRA indirimli alacaksınız
 
3 - Dergi de 4 x 8 cm ebadında ilanınız / iletişim  
bilgileriniz bir yıl süre ile ÜCRETSİZ Yayınlanacak.

ÜCRETSİZ ABONE OLABİLİRSİNİZ
Kargo ücretini karşılamak suretiyle dergiye ÜCRETSİZ ABONE olabilirsiniz.  

Bu şekilde ABONE olunması halinde KARGONUZ ALICI ÖDEMELİ OLARAK GÖNDERİLECEKTİR.

DERGİSİNE CAZİP  
ŞARTLARLA ABONE  

OLABİLİRSİNİZ

YILLIK ABONE ÜCRETİ  400 TL 
DAĞITIM ÜCRETİ DAHİL

Abonelik tutarını aşağıdaki hesaba yatırdıktan sonra  dekontu info@ardayayin.net adresine  gönderiniz
 

Denizbank  AR-DA Yyın&Pazarlama - Dursun ARIK
İBAN: TR96 0013 4000 0064 0009 6000 01

ABONE FORMU

Adı Soyadı:......................................................................Görevi:.......................................................

Firma Adı:.........................................................................................................................................

Adres:................................................................................................................................................

Semt/İlçe:...................................................... ................ Şehir:.........................................................

Tel:........................................Faks:................................. .GSM:........................................................ 

e-mail: ............................................................................web:..........................................................

Vergi Dairesi:..................................................... .............Vergi No:...............................................................
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Zerrin ÖZCAN 
zerrin.ozcan@ardayayin.net

 

"Ne kadar meşgul olduğunu düşünürsen 
düşün okumak için zaman ayırmazsan ca-

hilliğe teslim olursun." 
Konfüçyüs

Kitap Hayattır

Gizli göreve hazır mısın? Cevabın ‘evet’ ise seni gizleyecek en ilginç kıyafetlerini giy ve İkinci 
Dünya Savaşı’ndaki korkusuz casusların ölümcül dünyasına adımını at. Kendini bir anda korkunç 
İkinci Dünya Savaşı’nın ortasında bulacağın bu yolculuk sırasında dört bir yandan tehlikeli tu-
zaklarla karşılaşabilirsin. Çok dikkatli olmalısın ve casusların taktiklerini çabucak öğrenmelisin. 
Haydi, acele et; gizemli casusların ayak izini sürmeye başla!

Kang’ın bütün hayatı adeta bir mucizedir. Yoksul-
luktan başarılı bir inşaat firmasının sahibi olmaya  
kadar yükselmiş bir adamdır. Ancak tam dinlen-
meye başlayacağı yıllarda beyninde bir tümör 
teşhis edilir ve kalan günlerini sakin geçirmek için 
çocukluğunun geçtiği Kiraz Tepesi’ne dönmeye 
karar verir. Tüm dünyadan kaçmayı planlayarak 
kendini geniş bir arazi üzerindeki eski bir eve kapa-
tır ancak mahalle sakinlerinin aklında başka planlar 
vardır. Mahalleli, Kang’ın özel arazisine serbestçe 
girip çıkar. Peki ama, evin ve Kiraz Tepesi’nin gerçek  
sahibi kimdir? Mahalleyi kentsel dönüşümle yenile-

mek isteyen inşaat firması mı? Yoksa Kiraz Tepesi'ni 
nesillerdir oyun oynamak, düşünmek, yürümek, 
doğayı sevmek ve keşfetmek için kullanan ma-
halle sakinleri mi? Ya acı dolu ve umutsuz bir adam 
olan Kang’ın çocukluğunun bu sihirli yerle nasıl bir 
bağlantısı var?
Kiraz Tepesindeki Mucize, yaralı bir adamın in-
sanlığa inancını yeniden kazanmasının ve manevi 
kurtuluşa ulaşmasının öyküsü. Güney Kore’de çok 
sevilen bu eser, doğanın ve insanların kırılganlığını 
vurguluyor.

“Ebeveyn olmak bungee-jumping yapmak gibidir. 
Korkutucu ama eğlencelidir,” diyen Einat Na-
than’dan, anne baba olmanın tüm zorluklarıyla 
birlikte esas olana odaklanmaya, çocuk ve ebeveyn 
arasındaki en temel şeyin “ilişki” olduğuna dair 
samimi, esprili ve empatik bir bakış.
Yıllara dayanan ebeveyn danışmanlığı tecrübe-
sinin ötesinde, farklı yaşlarda ve biri "özel çocuk" 
olarak anılan evlatlarıyla yaşadıklarıyla, anne ba-

baların bebeklik, okul çağı, ergenlik dönemleri ve 
özel gereksinimli çocuklarla ilişkilerine dair bakış 
açılarını zenginleştirecek bir içerik sunuyor. 
“Ebeveynlere, özellikle de annelere, dünyayı çocuk-
larının gözünden görerek ve kalplerinde hissederek 
güçlü ve bağımsız olmayı nasıl öğreteceklerini 
gösteren, şefkatle tavsiyelerde bulunan bir çok sa-
tan…

Fatih Sultan Mehmed, Midilli’yi fethedeli uzun yıllar 
olmamıştı. Türkleri kendilerine en büyük tehdit olar-
ak gören Rodos Şövalyeleri mazlumlara zulmetmeye 
devam ediyordu.
İşte bu şövalyelerin önderliğinde, zenginliğin ve 
gücün merkezi Akdeniz’i ele geçirmeye ant içmiş yeni 
bir Haçlı ittifakı Türk varlığını mavi sulardan silmeye 
kararlıydı.
Fatih’in yiğit askerlerinden Yakup Ağa’nın ele avuca 
sığmayan yaman oğlu Hızır, bu ittifaka karşı vatanını 
müdafaa etmek istiyordu, ama nasıl?
İşlenmeyi bekleyen cevher misali, Hızır’ın ona yol 
gösterecek bir rehbere ihtiyacı vardı.

Bu cevheri işleyecek olansa kim olduğu ve nereden 
geldiği bilinmeyen gizemli Derviş’ti.
Ulvi bir amaç peşinde, tarihi değiştirecek bir sırra 
vakıftı...
Ve bu sırrı sahibine aktaracağı günü beklemekteydi.
Peki...
Hızır ile Derviş’in yolları nasıl kesişecek?
Hızır, sırrın sahibi olmaya mahir olduğunu gösterebi-
lecek mi? Derviş gerçekte kim?
Cem Sultan’ın mirası Hızır’ın ve Derviş’in kaderinde 
nasıl bir rol oynayacak?
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Yeni kitaplarMayıs 2022

Bu kitap yalnızlığa bilim penceresinden bir bakıştır. 
Tıp, psikoloji, sosyoloji ve antropoloji araştırmaları 
rehberliğinde yalnızlık gibi oldukça içsel bir konuyu 
ele alırken yöntemi gözlem ve deney olan çalışma-
ları öne çıkaran, çoğu yerde okura ters köşe yapan, 
nicel-sayısal bulguları edebiyattan, müzikten, bilim 
tarihinden göndermelerle harmanlayan, şaşırtıcı 
bir çalışma.

Doç. Dr. Oğuz Tan ironiyi her daim yedeğinde 
taşıyan, ihtisas alanında sahip olduğu birikimi farklı 
disiplinlerden devşirdiği bilgilerle sunan ve böylece 
okumayı bir zevke dönüştüren üslubuyla bu defa 
“bir hayat memat meselesi” olarak gördüğü yalnı-

zlık ve aidiyet kavramlarına yakından bakıyor.
Temel bir ihtiyaç olarak sevgi ve aidiyeti, başkal-
arının ruh ve beden sağlığımıza nasıl iyi geldiğini, 
diğerkâmlığın biyolojik kökenlerini, kantitatif yön-
temlerin intihar gibi son derece bireysel/psikolojik 
gibi görünen bir konuya uygulanması halinde or-
taya çıkan sonuçları, aidiyetle ilgili çarpıcı deney ve 
gözlemleri, yalnızlık üzerine kafa yoran filozofların 
düşüncelerini, yalnızlığın kapitalizmle ve modern-
leşmeyle ilişkisini ve tabii ki bir yalnızlık kitabının 
olmazsa olmazı aşk, evlilik ve çocuklar bahsini ve 
bunların ruh ve beden sağlığımız üzerindeki somut 
etkilerini masaya yatırıyor.

Gerçek hayatta karşımızdaki kişiyi dinlediğimizi 
ve önemsediğimizi göstermek için gülümser, ka-
famızı sallar, göz teması kurarız. Yakın zamana 
kadar iletişim kurmak ve güven inşa etmek için 
beden dilinin vazgeçilmez olduğunu düşünsek de 
artık çoğunlukla bir ekran vasıtasıyla iletişim kur-
duğumuz yeni normalde geleneksel beden dilin-
in öneminin kaybolduğunu düşünüyoruz. Dünya 
değişiyor, dijitalleşme etrafımızı hızla kuşatıyor. 
Çevrimiçi ortamda dikkatle okumak dinlemenin 
yerini aldı. Açık ve anlaşılır şekilde yazmak yeni 
bir empati biçimiyken bir telefon veya video 
görüşmesi bin e-postaya bedel hale geldi. 
Bu yeni düzende kendimizi doğru ifade etmek 
için ne yapmalıyız? Net ve güvenilir iletişim kur-
duğumuzu düşünürken aslında hangi yanlışları 
yapıyoruz?

İletişim uzmanı Erica Dhawan, beden dilinin dijital 
dünyada da eskisi kadar önemli olduğunu savun-
duğu Dijital Beden Dili’nde cinsiyetler, nesiller ve 
kültürler arasında geleneksel beden dilinin yerini 
alan yeni işaretleri ve ipuçlarını deşifre ediyor. 
Konuya dair son araştırmaları ilgi çekici hikâyeler-
le sentezleyerek okura sunuyor. Konferanslardan 
görüntülü toplantılara, günlük e-postalardan an-
lık mesajlara ve çevrimiçi görüşmelere kadar pek 
çok olası ortam, mecra ve yöntemi mercek altına 
alarak dijital iletişimde dikkat etmemiz gereken 
noktaları irdeliyor; sürekli değişen bu dünyada 
iletişim kurduğumuz insanlara güven vermek ve 
netlik sağlamak için türlü içgörülerini paylaşıp 
çözüm önerilerinde bulunuyor.

 

Hayatta hiçbir gayesi kalmayan insanın durumu, 
otopsiye girmeyi bekleyen bir cesedin duru-
mundan farksızdır.

Astronomi öğrencisi dört genç, eski rasathaneyi 
görmek için katıldıkları Harran gezisinde terk 
edilmiş bir evle karşılaşır. Yıllardır saklı kalan bir 
dizi mektup ve esrarengiz bir günlük bu evde gün 
yüzüne çıkacakları günü beklemektedir. Bulduk-
larını hevesle, biraz da korkuyla kurcalamaya 
başlayan gençler, kendilerini geçmişteki bir dizi 
esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışırken bulurlar. 
Bu kâbustan kurtulmanın tek yoluysa geçmişle yü-
zleşmektir, ancak bunun için önce sadece geceleri 

ortaya çıkan lanetli Kefensizler Mezarlığı’nın için-
den geçecek ve mezarlığın sakinleriyle tanışacak-
lardır.

Kayahan Demir’den kültürel tarihin uzay bilimiyle 
buluştuğu, gerilim ve maceranın ustalıkla bir araya 
geldiği sürükleyici bir roman...

“Elinizde bir roman ve siz bu romanın yazarını 
kıskanıyorsunuz. Yumuşacık gri-beyaz renkli bir 
kil çamuruna sessizce çok güzel şekil veren bir 
heykeltıraş gibi yazan bir yazarı... Matematik-As-
tronomi eğitimi alıp edebiyatı şekillendiren bir 
yazarı kıskanıyorsunuz! Okuyun ve kıskanın!”

Hindistan kırsalındaki küçük bir köyden gizemli tropik ormanlara, 
Efsane şehir Varanasi’ye ve baharat kokulu diyarlara uzanan büyü-
leyici bir macera. Zehirli yılanlarla karşılaşma, vahşi fil sürüsüyle 
zorlu bir mücadele, amansız bir kaplan avı ve flüt melodileri 
eşliğinde yaban geyiklerinin dansı…
 
Sadık fil Kari, yaramaz maymun Kopee ve dokuz yaşındaki genç 
bakıcılarının, birçok tehlikenin üstesinden gelerek gerçek ark-
adaşlığın anlamını öğrendikleri sıra dışı bir arkadaşlık hikâyesi...
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Bilinen adıyla ısırgan bitkisine yörede halk ar-
asında sırgan denildiği için biz de yazımızda sır-
gan demeyi daha uygun buluyoruz. 
“Irgan kavaklar ırgan, 
Dibinde bitsin sırgan” ve 
“Çıkma fındık dalına, 
Düşersin sırganlığa”
 manilerinde de söylendiği gibi yöresel adı olan 
sırgan demeyi daha doğru buluyoruz. Bu bit-
kinin bir de Latince adı var; Urtica dioica L, yeri 
gelmişken onu da yazmakta fayda var. 

Giresun’un tescilli bitkisi derken; 1 Nisan 2022 
de Giresun sırganı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi 
aldı. Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 
çalışmaları sonunda Giresun’la özdeşleşen sırgan Türk Patent ve 
Marka Kurumun tarafından resmen tescil edilmiş oldu. Kaldı ki 
sırgan özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde hatta İstanbul’un or-
manlarında yetişen bir bitkidir. Yemek olarak pişirilip sofralara 
getirilen coğrafya, Doğu Karadeniz illeri ve özellikle Giresun’dur. 
Ülkemizin değişik bölgelerinde, Doğu Karadeniz’in hemen her 
ilinde yetişse de Giresun’la özdeşleşmiş bir bitkidir. 

Elinizin altında bir Internet erişim aracı varsa ve bunun üzerin-
den sırganın faydalarını sorgularsanız insan sağlığı açısından in-
anamayacağınız kadar çok sayıda hastalığa iyi geldiği bilgisiyle 
karşılaşırsınız. Ayrıca şifalı bitkiler kitaplarına baktığınızda da 
onlarca sağlık sorununa iyi geldiğini görürsünüz. Diyabetten eg-
zamaya, nefes darlığından iktidarsızlığa, kanserden bağırsak en-
feksiyonlarına iyi geldiği yazılıdır bu kaynaklarda.  Kuvvetli bir 
antioksidan olduğu belirtiliyor. Halk tababetinde onlarca tarifle 
karşılaşırsınız. Bazıları kaynatılıp suyunun içilmesini söylerken 
bazıları ezerek eklemlere sarılmasını tavsiye eder. Tohumlarının 
kansere iyi geldiği söylenirken kurtulmuş yapraklarının çay gibi 
demlenerek içilmesini tavsiye edenler de vardır. Taze ve yeşil 
yapraklarının kaynatılarak daha sonra suyunun içilmesini yazanlar 
da var.

Bütün bunlar bir yana Giresun ve Doğu Karadeniz bölgesi insanı 
sırganı yemek olarak bilir ve sofrasından eksik etmez. Bölgede 
bolca yetişir. Fındık bahçelerinin içinde, yol kenarlarında, tarla 
kıyılılarında, sulak yerlerde kendiliğinden yetişir. Baharın gelmesi-
yle birlikte yemyeşil yapraklarıyla kendini gösteren sırgan kurak 
yaz aylarında sertleşerek yemek yapılacak yumuşaklığını kay-
beder. Bu dönemde yaylada yetişen sırganlar devreye girer. Yay-
lalardan toplanarak sahil bölgelerine getirilir. Yaylada misafirlere 
ikram edilecek en gözde yemektir. Yaylaya gidenlerin dönüşte get-
irecekleri çok kıymetli bir hediyedir.

Bölgede sırganın pişirilme şekli tektir. Tereyağı 
ve soğanla kavrulan sırgan yaprakları börek 
içi malzemesi olarak kullanılsa da yörede en 
bilinen sırgan pişirme yöntemi şöyledir: Eld-
iven takılarak üstten en taze yaprakları topla-
nan sırganlar iyice seçilir, yıkanır ve suyunun 
süzülmesi beklenir. Asıl pişirme kabında kay-
natılan suya katılır. Küçük parçalar halinde 
pezik yaprağı, taze nane ve bazı yöresel otlar 
da katılabilir… Bir süre kaynadıktan sonra ağaç 
kepçeyle ezilirken bir yandan da mısır unu il-
ave edilir. İstenilen kıvama gelinceye kadar 
mısır unu eklenerek karıştırılır. Karıştırma işi 
günümüzde mutfak mikserleriyle yapılsa da 

ağaç kepçeyle, el becerisiyle ezilen ve karıştırılan sırganın lezzeti 
tercih edilmektedir.  

Ocaktan indirmeye yakın ezilmiş sarımsak katılır. Bazı yörelerde 
tabaklarla sofraya getirilen sırgana eritilmiş tereyağı da dökülüyor. 
Yeşil ya da kuru soğanla ve taze mısır ekmeğiyle banılarak yenilm-
esi yöre insanının vazgeçilmez keyfidir. Ertesi güne kalan sırgana 
kaynatılmış süt dökülerek yenilmesi de oldukça yaygındır.

Baharda mısır tarlalarının ekimine başlamadan önce sırgan 
pişirildiği, içine boncuk atıldığı ve boncuk kimin ağzına gelirse ilk 
tohumu onun atması gibi bir kültür uygulaması geçmişte olsa da 
bugün unutulmuştur. Son yıllarda sırgan bitkisinin dış kabuğundan 
iplik elde edilerek bunun da tekstilde kullanılması gibi projeler 
üretiliyor. Bütün bunlara rağmen sırgan sofraların vazgeçilmez bir 
yemeğidir.  

yöresel Mayıs 2022

Giresun’un tescilli bitkisi 

"SIRGAN"



 Yeşilce Mah. Dostluk Sokak No:12 Kat: 1 Kağıthane / İstanbul
Tel: 0 212 280 19 12 - 0555 107 54 15  info@zahragida.com

Zahra Gıda San.Tic.Ltd.Şti

www.letssauce.com

Louisiana Hot Sauce

Hot Chili Sauce

Napoliten
Sauce

Pizza  
Sauce

Arrabbiata  
Sauce

Sriracha Sauce

Çıtır pane harcı Fajita  
Seasoning

Sweet Chili Sauce

Cajun  
Seasoning

Daha çok lezzet,daha çok sos

Barbekü Sauce




