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-Soğuk hava depoları -İçecek şşşeleme alanları -Muayenehaneler
-Yşyecek paketleme alanları -Otel ve restoran mutfakları -Baklşyat depoları

-Balıkhaneler ve et kombşnaları -Mağaza ve marketler -Tuvalet ve soyunma odaları

şnfo@pcselektronşk.com.tr      www.pcselektronşk.com.tr      Tel: 216- 4891720









13



14 www.ardayayin.net

Bilimsel Kurul

Yönetim Yeri - AR-DA Yayın & Pazarlama: Sağlık-1 Sokak No: 24 / 3 Sıhhıye - Ankara   
Tel & Faks: 0312 430 33 10 info@ardayayin.net, ardayayin@gmail.com 

Ed
itö

r'd
en

İmtiyaz Sahibi - Sorumlu Müdür 
Dursun ARIK  
dursun.arik@ardayayin.net 

Reklam Yönetmeni 
Zerrin ÖZCAN 
zerrin.ozcan@ardayayin.net  

Yayın Danışmanı ve Başyazar 
Engin GÜNER 
eguner@tamamutfak.com.tr

Endüstriyel Mutfak Danışmanı
Rıza AKKAYA
riza@kulsan.com.tr
 
Dijital Medya 
Web Master: Soykan ÖZÇELİK  
soykanozcelık@cozbim.com.tr

Translator: Yağmur Özge ARIK   

Toplu Yemek ve Catering  
Sektörü Danışma Kurulu 
Rouzben Gergeri - Ziba Catering 
Tolga Yetkinşekerci - Özgaziantep
Cihangir Bayer - Resport Catering 
Sadık Çelik - Keyveni Yemek 
Yüksel Güven - AŞ-SAN Catering 
Kemal Saldır - Seçsan Yemek 
Ahmet Selimoğlu - Saray Yemek  
Danışma Kurulu 
Yüce CANOLER 
Feray ALPAY
Timuçin ARAL 
Mehmet Baki ASUTAY  
Catering Guide  
Hakemli bir dergidir 
Yıl: 19 Sayı: 106 
Aralık - 2022 
Fiyatı: 50 TL   ISSN 1308 - 4584   
Baskı:   
Milimetrik Grup Matbaacılık Org. 
İç ve Dış Tic.Ltd.Şti
Serhat Mah. 2271 Cad. No:17 
Yenimahalle - Ankara
Tel:0312 3953738 
Temsilcilikler 
Antalya:  
Erdal ARIK - 0533 648 75 22  
Temsilciler ve köşe yazarları  
gönüllülük esasına göre faaliyette 
bulunurlar
Dağıtım: Yurtiçi Kargo  
                    Etkin Dağıtım  
Yayın Türü: Yerel Süreli   
Ayda bir yayınlanır.  
Catering Guide Dergisi basın meslek 
ilkelerine uyar.  İmzalı yazıların  
sorumluluğu yazarlarına, ilanların  
sorumluluğu ilan verene aittir.  
Catering Guide de yayınlanan 
yazılar kaynak gösterilerek  
kullanılabilir. 

C A T E R I N G
g   u   i   d   e

www.cateringguidedergisi.com

"Güncelle, Bilimi Birleştiren Dergi"

Editör
Doç.Dr. Muhammed YÜCEER
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Bilimsel Kurul / Scientific Board: 
Prof. Dr. Ahmet AYAR - Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Şebnem TAVMAN – Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Kezban CANDOĞAN – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Zerrin ERGİNKAYA – Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Hilmi CON – Ondokuz Mayıs  
Üniversitesi
Prof. Dr. Beraat ÖZÇELİK – İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan VARDİN – Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Cemalettin SARIÇOBAN – Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ARDIÇ – Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim ÇAKIR – Abant İzzet Baysal  
Üniversitesi
Prof. Dr. Osman KOLA – Adana Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi
Prof. Dr. Suzan Öztürk YILMAZ – Sakarya Üniversitesi 
Prof. Dr. Gülgün F. ŞENGÖR – İstanbul Üniversitesi- 
Su Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Hilal ŞAHİN NADEEM– Adnan Menderes 
Üniversitesi
Doç. Dr. Mine ERGÜVEN – İstanbul Aydın Üniversitesi
Doç. Dr. Çiğdem Uysal PALA – Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa KIRALAN– Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. Saadettin TURHAN – Ondokuz Mayıs  
Üniversitesi
Doç. Dr. Gülen Yıldız TURP – Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Yalçın ÇOŞKUNER – Karamanoğlu  
Mehmet Bey Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayla ARSLANER – Bayburt Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Durmuş SERT – Necmettin Erbakan 
Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Özge Duygu OKUR – Bülent Ecevit 
Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Oğuzhan YILDIZ – Ardahan  
Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra S. Tiske İNAN – Karamanoğlu 
Mehmet Bey Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YAMAN – Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi

CATERİNG guide 19 yaşında
CATERİNG Guide bu sayısı ile birlikte 19.yaşına girdi. Günümüz şart-
larında bir çok ulusal yayın basılı yayını sonlandırırken ayakta kalmak 
muhteşem bir duygu.
Emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum. 
Nice yıllara diyorum. 
Yeni yıl yeni umutlarla birlikte gelir

31 Aralık gecesi bütün dünyada YILBAŞI olarak kutlanır. Miladi  
takvimi kullananlar için böyledir. Farklı takvimleri kullananların  
YILBAŞI da tabiki farklı olur. Tarihler değişsede bütün kültürler, yılda 
bir günü yeni bir başlangıç olarak kabul ederler. 
Bu günü herkes kendi meşrebince kutlar.

Kaliteli dergide yer almak herkesin hakkıdır

CATERİNG guide; alanında uzman kişilerin hazırladığı bir dergidir.  
Aylık olarak yayınlanan dergimiz yılda 10 sayı çıkmaktadır. 
Edirne'den, Hakkari'ye... Giresun'dan, Antalya'ya...İzmir'den, Ağrı'ya 
uzanan geniş bir dağıtım alanına sahiptir. Bu nedenle de aranan, 
sorulan bir yayındır. İlan portföyümüzde de bu kolaylıkla anlaşılmak-
tadır. Sizde CATERİNG guide kalitesinin içinde yer almalısınız.
Gelecek sayımızda görüşmek üzere
Hayırlı, bol kazançlı günler dilerim.
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Dursun ARIK 
Yayın Yönetmeni

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

bakınca görülecektir Aralık-2022

Yeni yıl yeni umut demektir. Yeni yıla nasıl girerseniz öyle devam edermiş. 
Biz de gülmeyi deneyelim, nasıl olacaksa…

2023 hoşgörünün ön planda olduğu bir yıl olsun
 
“Bektaşi, Mevleviye sormuş,
-Sizin hırkalarınızın yenleri neden bu kadar geniş olur?
Mevlevi acıklamış: Başkalarında gördüğümüz kusurları örtmek için.
O da sormuş: Ya sizin hırkalarınızın yenleri niye bu kadar dar olur?
Bektaşi açıklamış: "Biz hiç kimsede kusur görmeyiz ki..."

2023 adalet duygusunun ön planda olduğu bir yıl olsun

“Hitlerin önüne üç esir getirmişler. 
İngiliz, Fransız ve bir Yahudi. Demiş ki size birer soru soracağım, bilen canını 
kurtarır.
İngilize sormuş:
-Titanik ne zaman battı?
-1912, demiş İngiliz. 
Hitler:-Bırakın, demiş ve Fransıza sormuş:
-Titanik kazasında kaç kişi öldü.
-1124 kişi, demiş Fransız.
Hitler :-Bunu da bırakın, demiş ve Yahudiye dönmüş:
-Say bakalım ölenlerin isimlerini”

2023 normalleşmenin ön planda olduğu bir yıl olsun
 
“Bir akıl hastanesini ziyareti sırasında, adamın biri sorar:
Bir insanın akıl hastanesine yatıp yatmayacağını nasıl belirliyorsunuz?
Doktor: Bir küveti su ile dolduruyoruz. Hastaya üç şey veriyoruz.
Kaşık, fincan ve kova. Sonra da kişiye küveti nasıl boşaltmayı tercih ettiğini 
soruyoruz. 
Siz ne yapardınız?
Adam: Anladım. Normal bir insan kovayı tercih eder. Çünkü kova kaşık ve 
fincandan büyük.
Hayır, der doktor. 
Normal bir insan küvetin tıpasını çeker.”

Her şeyden önemlisi 2023 hayırla anacağımız bir yıl olsun

Hoşgörü, adalet, normalleşme...  
Çok şey mi istiyoruz?
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Sofralarınızın
Vazgeçilmezi

2022 yılını geride bıraktık. Yine umutlarımız, ümitlerimiz ve 
beklentilerimiz var. 

Kime sorsanız, son yıllar hep çok zor, hep çok sıkıntılı… Evet, pan-
demi, evet fiyatlar, evet savaş hepsi kötü… 

Son 25 yılı araştırdım. Öyle bağımsız araştırma şirketlerinden de 
değil. Devlete ait TÜİK, TCMB ve Çalışma Bakanlığı verilerinden…  
Aradan geçen sürede;

• Amerikan Doları 90 kat,
• Üretici Maliyeti 196 kat,
• Asgari Ücret 362 kat artmış.

Gelin bu 3 veriyi yorumlayalım.

Dövizdeki artış oranına göre, üretim maliyetlerinin iki kat, asgari 
ücretin dört kat artması;

1. Mal ve hizmetlere yoğun talep olduğunu, buna karşın 
piyasaya yeteri kadar ürün ve hizmet arz edilmediği, 
2. İşgücü giderlerindeki artışların, enflasyonu yükselttiği, 
3. Asgari ücret ve buna paralel işçiliklerdeki artış, döviz ve 
enflasyonu katlamasına rağmen beklentileri karşılayamadığı…

Bir önceki yazımızı okuyanlar hatırlayacaktır. Discount “İndirimli” 
Marketler ve Paket Servisleri’nin 7/24 müşterilerinin ayağına 
mal ve hizmet götürdüklerini, bunlar için yaptıkları reklamlarla 
bir taraftan talebi sürekli pompaladıklarından, diğer taraftan da 
ilave ambalaj, lojistik, komisyon masraflarını tüm müşterilerine 
dağıtarak, fiyatları arttırdıklarından bahsetmiştik.

Dünyanın zengin ülkeleri, Türkiye’ye bu zamana kadar  
“Low Cost Country-Düşük Maliyetli Ülke” rolü biçmişti. Zengin 
ülkeler, endüstri 3,0 ve endüstri 4,0 gibi neredeyse hiç işçilik  
kullanmadan katma değerli ürünlerini tüm dünyaya satıp, zengin-
liklerine zenginlik katarlarken, biz de hammaddesi büyük ölçüde 
ithalata dayalı başta tekstil, montaj sanayii ve ara mallarını üretip, 
ihraç ediyorduk. 

İşçiliklerimiz sürekli yukarı çıkıyor. Ülkemizin ihtiyacı, meslek lisesi 
mezunu, ara eleman… Ama gençlerimiz büyük bir bölümü üniver-
siteye gidiyor. Üniversitelerin hali içler acısı… İşçilikler verimsiz, 
asgari ücret 455 Dolar. İktidar; “Enflasyon düşecek, fiyatlara zam 
yapmayın” diyor. Son bir yılda asgari ücret % 100, üretici fiyatları 
% 138 arttı.  

Dünya devleri ve ulusal markalar, sermayelerinden kaynakla-
nan güçleriyle internet ve lojistik altyapılarını kurarak, nitelikli  
insanları istedikleri paraya çalıştırıyorlar. Piyasanın büyük kısmına 
hâkimler. Bir kısmı da, merdivenaltının işgalinde. İktidar sürekli 
yerli-milliden bahsediyor. Bu yapı içinde butik çalışan yerli firma-
lar da; bir taraftan mal ve hizmet fiyatlarındaki artışlar, diğer taraf-
tan sürekli artan işçilikler ve iş davaları, bir taraftan da kiralar ve 
ev sahipleri ile boğuşup duruyorlar.

Evet, liberal ekonomik sisteme dâhil bir ülkede yaşıyoruz. Ancak 
devletin hazinesi söz konusu olduğunda, devlet ve kurumları özel-
likle dövizde istediği gibi sınırlamalara gidiyor. 

Başta gıda ve perakende hızlı tüketim ürünleri olmak üzere, inter-
net üzerinden mal ve hizmetlerin müşterinin ayağına götürülm-
esi konforu, belli ki talebi sürekli yüksek tutmakta ve enflasyonu  
arttırmaktadır.  Bu konfor uğruna, ücretler boşuna harcanmak-
ta ve ülke olarak tasarruf edememekteyiz.  Buradan elde edilen  
gelir ve kârlar topluma değil, uluslararası ve ulusal devlerin cebine 
gitmektedir. Kayıt dışı işletmelerin oluşturdukları kamu zararı ve 
kayıt içindeki işletmelere zararı da işin başka bir yönü.

Evet, liberal ekonomik sistemi benimsemiş bir ülkeyiz. Ancak  
liberal ekonomi uygulanmasına rağmen, devletin kurumları başta 
döviz olmak üzere, ihtiyaç duyduğunda limit ve kısıtlamalar uygu-
lamaktadır.  Aynı şey, başta gıda olmak üzere hızlı tüketim ürünler-
inin internet üzerinden sipariş ve dağıtımında vatandaşı ve kayıt 
içindeki mahalli işletmeleri koruyacak tedbirler alınmalı, özellikle 
455 Dolar’a yükselen asgari ücretle ortaya çıkacak kayıt dışı istih-
dama karşı etkin bir denetim yapılmalıdır. 

Herkesin önünden yeme  
zamanı geldi

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN.
Sağlık, Mutluluk, Huzur ve Bol Kazançlı bir yıl diliyoruz

YEMEKDER YÖNETİM KURULU
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Yasal normlara uygun üretilmiş, güvenilir gıdalar canlıların 
karnını doyururken, aynı zamanda hayatlarını idame ettirecek 
birer sağlık kaynağıdır. Güvenilir olmayan gıdalar ise ani-akut 
ya da zamana yayılan-kronik hastalık yapıcı (patojen) etkiler 
göstererek, sağlığın bozulmasına sebebiyet verirler.

Ani-akut patojen etkiler; mide bulantısı, ishal, çarpıntı gibi 
gıda zehirlenmesi belirtileri gösterirken, zaman içinde yavaş 
yavaş bünyelere giren ve hastalıklara yol açan kronik etkileri 
bu kadar çabuk fark edemeyiz. Fark ettiğimizde de, ya gecik-
miş, ya da çok geç kalmış oluruz.

Piyasada gıda güvenliği denildiğinde, genellikle önümüze 
gelen gıda maddeleri ile bunların hazırlık prosesleri akla 
gelmektedir. Peki ya kafe ve restoran gibi toplu tüketim gıda 

işletmelerinde, genelde melamin olarak adlandırılan, tabak 
ve diğer servis ekipmanlarının ne kadar sağlık olduğunu hiç 
düşündünüz mü? 
Gıda ile temasa uygun, güvenilir melamin malzemesi Ther-
moset’tir. Şu anda piyasada bulunan bu türden malzemelerin  
% 80’lik normlara uygun olmayan, gıda ile karışıp insan 
bünyesine giren ve organlar tarafından bünyeden atılamayıp,  
burada birikerek böbrek hastalığı ve kansere sebebiyet veren 
üreden maddesinden üretilmektedir.

Gıda uygun olmayan üreden imal edilmiş malzeme- 
lerin en belirgin özelliği, kullandıkça sararması, üzerindeki ve  
kenarlarındaki kaplama malzemesinin kabarması, fiyatlarının 
görece ucuz olmasıdır. Zira normlara uygun üretilmiş Ther-

 

Gıda güvenirliği sadece gıda maddeleri  
ve prosesle mi sağlanır?

Piyasada gıda güvenliği denildiğinde, genellikle önümüze gelen gıda maddeleri ile bunların hazırlık 
prosesleri akla gelmektedir. Peki ya kafe ve restoran gibi toplu tüketim gıda işletmelerinde, genel-
de melamin olarak adlandırılan, tabak ve diğer servis ekipmanlarının ne kadar sağlık olduğunu hiç 
düşündünüz mü?  Bu soruların cevaplarını KÜLSAN A.Ş Yöneticilerinden Rıza AKKAYA 'dan öğreniyoruz

Gıda Güvenliği Aralık - 2022
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moset malzemenin fiyatı, muadili porselene göre bir miktar  
yüksek olması gerekirken, üre malzemeyle üretilenler  
neredeyse yarı fiyatınadır.
Thermoset malzemeden üretilen ürünler; normlara uygun, 
temizliği kolay, dayanıklı olması sebebiyle çok uzun sürel-
er kullanıldığı için amortisman bakımından çok avantajlıdır.  
Ancak bilgi eksikliğinden dolayı, gerek son kullanıcılar, gerek 
gıda işletmecileri daha ucuz malzemeyi tercih ederken  
kendilerinin, sevdiklerinin ve müşterilerinin sağlıklarını  
tehlikeye atmaktadırlar.

Bu konuyla ilgili olarak gıda mevzuatımız üretilecek madde ve 
malzemelerin normlarını belirlemiş, bunları üretenlerin de, 
tıpkı diğer gıda işletmeleri gibi Tarım ve Orman Bakanlığı’na 
kayıt zorunluluğu getirilmiştir.

Normlara uygun ve kayıtlı üreticinin ürettiği gıda ile  
temas eden malzemelerde, yönetmelikle zorunluluk getirilen  
“Gıda ile temasa uygundur” ifadesi ya da aşağıdaki gıdaya  
uygunluk işareti bulunmalıdır.

 

Bunlara ilave olarak, gerektiğinde uygun kullanım için özel  
talimatlar, üretici veya ithalatçının ya da piyasaya ardan 
sorumlu satıcının adı, ünvanı ve adresi ile Gıda ile Temas Eden 
Madde ve Malzeme Üreten İşletme Kayıt Belgesi’nin de ürün 
ile birlikte bulunması gerekmektedir.
 
Piyasaya normlara uygun olmayan malzeme sunanların büyük 
bir kısmında marka ya da yukarıdaki işaret bulunmamaktadır. 
Bazıları da, her türlü riske alıp gıdaya uygunluk işaretini ya da 
“Gıda ile temasa uygundur” ifadesini yazabilmektedir.

Peki, güvenilir malzemeyi nasıl seçeceğiz? Bu oldukça kolay. 
Öncelikle aldığımız ürün altında yukarıdaki gıdaya uygunluk 
işareti ya da “Gıda ile temasa uygundur” ifadelerinin olup  
olmadığını, üretici veya ithalatçının adını kontrol edeceği. 
Ürünü toplu olarak tedarik ediyorsak, üreticinin ya da itha-
latçının Gıdaya Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten 
İşletme Kayıt Belgesi’ni talep edeceğiz. 

Unutmayın… Ne kadar iyi ve kaliteli gıda üretirseniz üretin, 
zincirin en zayıf halkası kadar güvenilir ve kaliteli olabilirsiniz. 
Binlerce kez kullanılacağınız bir üründe, sadece satış fiyatına 
göre tedarik yaptığınızda, bunun bedeli ummadığınız kadar 
ağır olabilir.

Gıda GüvenliğiAralık- 2022
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Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, bu yıl da çalışanların Sodexo Restaurant Pass yemek kartı 
harcamalarını analiz ederek 2022 yılının yeme – içme tercihlerini açıkladı. Değişen kullanıcı alışkan-
lıklarından, fiyat uygulamalarına kadar geniş bir analiz yapılan çalışmaya göre, 2022 yılında geçen yıla 
kıyasla öğle saatlerinde yapılan yemek kartı kullanımlarında artış yaşanırken, yemek başına harcanan 
tutar ortalama 71 TL’ye ulaştı. 
Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri iş dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Türkiye’de 
çalışan hayatının dinamiklerini ortaya koyan Sodexo’nun gelenekselleşen çalışması “Çalışanların 
Yeme-İçme Tercihlerini ve Harcama Alışkanlıkları”, 2022 yılında da yeme-içme sektörüne yönelik  
ilginç veriler ortaya koydu. 

Ortalama bir yemeğe harcanan tutar 2021 yılına göre yüzde 73 arttı
 
Sodexo kullanıcılarının yaptıkları harcamalara göre Sarıyer, İstanbul’da en yüksek bütçeli yemek  
yenen yer oldu. Sarıyer’de bir yemek için ödenen ortalama tutar 94 TL olarak kaydedilirken, Sarıyer’i 
sırasıyla Kadıköy ve Kartal ilçeleri takip etti. İstanbul’da en uygun fiyatlı yemek yenen semt ise  
27 TL ile Bağcılar oldu. Bağcıları sırasıyla Büyük Çamlıca ve Bostancı takip etti. Bir yıl öncesine göre 
en yüksek harcama artışı yüzde 94 ile Kartal ilçesinde gerçekleşti. En az oran artışı ise yüzde 36 ile 
Arnavutköy’de yaşandı. Geçtiğimiz yıl Arnavutköy’de yemeğe harcanan ortalama tutar 54 TL iken bu 
yıl 74 TL’ye yükseldi.  
İzmir’de ortalama 117 TL yemek tutarı ile Çeşme, İstanbul’u da geride bırakarak en yüksek bütçeyle 
yemek yenen ilçe olarak öne çıktı. İzmir’de en uygun fiyatlı yemek 29 TL ile Otogaraj ve Manavkuyu 
semtlerinde yenildi. 
Ankara’da en yüksek bütçeli yemek yenen ilçe ortalama 88 TL ile geçen yıla göre yüzde 92 fi-
yat artışı yaşayan Etimesgut oldu. En uygun fiyatlı yemek 43 TL ile Yenimahalle ilçesinin Beştepe  
semtinde yendi. Ankara’da bir yıl öncesine kadar en düşük fiyat artışı yüzde 7 oranla Mamak ilçesinde 
gerçekleşti. 
2022 yılında Sodexo harcamalarında genel Türkiye tablosuna bakıldığında ise ortalama bir yemek için 
ödenen tutar yüzde 73 artarak 71 TL oldu. 

Öğle yemeğinde yemek kartı kullanımı arttı 
 
Uzaktan çalışma ile yemek yeme saatleri esnek bir döneme girmişti. Pandemi döneminde öğle yemeği 
harcamaları 13.00 ve 14.00 saatleri arası yapılırken, pandemi etkisinin azalması ve ofislere dönüşün 
artmasıyla birlikte öğle yemeği saatleri eski düzenine dönerek 12.00-13.00 saatleri arasına kaydı.

Sarıyer ve Şişli’de yemek kartı kullanımı yükseldi Beşiktaş’ta azaldı
 
Yeme içme için lokasyon tercihleri pandemi etkisinin azalmasıyla birlikte pandemi öncesi dönemle 
benzerlik gösterdi. Ofislere dönüşün etkisiyle 2021 yılına göre en yüksek artış oranı Kocaeli – Dilovası 
ilçesinde yaşandı. İstanbul özelinde iş merkezlerin yoğunlukta olduğu Sarıyer ve Şişli ilçeleri önce-
ki yıla göre kullanımın en çok arttığı ilçeler olurken Ankara’da Yenimahalle ve İzmir’de Balçova da  
benzer şekilde çalışanların önceki yıla göre kullanımını en fazla arttırdığı ilçeler oldu. 2021 yılına 
göre en yüksek düşüş yaşanan ilçe Beşiktaş olurken pandemi etkisinin azalmasıyla birlikte Muğla –  
Marmaris ve Antalya – Konyaaltı ilçeleri önceki yıla göre en düşük artış yaşanan ilçeler oldu.

Perakende sektörü Kebap, Hizmet ve Bilişim sektörü Fast Food tercih ediyor
 
Yapılan analizde, Türkiye’deki çalışanların önceki yıllarda olduğu gibi en çok kebabı tercih ettiği  
gözlemlenirken, kebap tercihini fast food takip etti. Kebapta kişi başı harcama tutarı 81 TL oldu.  
Sektör kırılımlarına da yer verilen analize göre, kebabı en çok tercih eden sektör perakende sek-
törü oldu. Verilere göre perakende sektöründe çalışan her beş kişiden biri tercihini kebaptan yana  
kullandı. Hizmet sektörü en fazla fast food tercih eden sektör olurken, bu sektörün çalışanları  
her 3 yemekten birini fast food olarak tüketmeyi tercih etti. Finans ve bilişim sektörleri de hizmet 
sektörüne yakın bir harcama alışkanlığı gösterdi.

Sodexo, çalışanların 2022 yeme-içme  
tercihlerini açıkladı
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Diyetisyen Görüşü Aralık-2022

Yeni bir yıla girerken yeni hedefler koymayı, yeni kararlar almayı 
çok seviyorum. Çocuklarımıza sağlıklı beslenmenin önemini 
öğretmek, renkli beslenmenin faydasını anlatmak,doğru menü 
planlama becerileri kazandırmak yeni yıl kararlarımızdan biri niçin 
olmasın… 
Anne, baba, çocuk bakıcıları, büyük anne ve babalar olarak çocuk-
lara aşağıda listelenen 10 maddeyi hayata geçirerek daha sağlıklı 
beslenme alışkanlıklarına sahip çocuklar yetiştirebilirsiniz:  
1. Çocuğunuz için dengeli, çeşitli ve besin değeri yüksek ara ve 
ana öğünler tercih edin. 
2. Yemek yerken sakin ve mutlu bir ortam oluşturun. 
3 Tablet, televizyon ve telefon gibi dikkat dağıtıcı unsurları kaldırın, 
dikkatiniz birbirinizde olsun.  
4. Sunduğunuz seçenekler ile çocuğunuzun hangi besinden, ne 
kadar yemek istediğini onun iç sesini dinleyerek karar vermesine 
yardımcı olun. 
5. Farklı kültür ve mutfaklardan değişik tatlarda besinler keşfedin.  
6. Sağlıklı besinlere çocuğunuzu özendirin, ona besinlerin 
içeriklerini ve faydalarını masal veya hikayelerle açıklayın.  
7. Ev dışındaki ortamlarda tercih edebilecekleri sağlıklı alternatif 
besinleri öğretin. 
8. Market alışverişini çocuğunuzla birlikte yapın. Her mar-
kete gidişiniz onlar için bir beslenme eğitimi haline dönüşebilir.  
Burada çocuklar besinleri kategorilere ayırmayı öğrenebilir:  
sebze, meyve, tahıllar, süt ürünleri gibi. Her alışverişte de ilgilerini 
çekebilecekleri besinler bularak denemelerine teşvik edin.  
9. Eğer imkanınız var ise bahçelerinizde sebze ve meyve 
yetiştirmek de çocuklara besinleri tanımak ve onlara alışmak için 
çok faydalı olacaktır.  
10. Hergün 5 farklı renkte meyve ve sebze tüketmesi gerektiğini 
ona anlatın ve bu renkleri nasıl takip edeceğini öğretin. Buzdolabı 
üzerine bir çizelge koyarak takip etmesini sağlayabilirsiniz.

Meyve ve Sebzelerde Renkler Çok Önemli 
Çocuklarımız meyve ve sebzeleri ne kadar farklı renklerde tüke-
tirlerse vitamin, mineral ve antioksidan içeriğini zenginleştirmiş 
olurlar. Ben renkli beslenmeyi çok önemsiyorum.  ‘Renklerle  
Diyet’ isimli kitabımda da ayrıntılı bahsettiğim gibi her farklı renk 
meyve ve sebzede farklı bir pigment/ antioksidan bulunmaktadır. 
Bu yüzden kırmızı, mor, beyaz, turuncu ve kırmızı renkteki meyve-
lerden her gün 1 er avuç çocukların tüketmesi önemli. Bu renkler 
üzerinde çok kısa durmak istiyorum: 
Kırmızı Meyve & Sebzeler 
Kırmızı rengi meyve ve sebzelere veren pigment likopen antiok-
sidanıdır. Kırmızı meyve ve sebzeler: domates, karpuz, kuşburnu, 
çilek, kırmızı ahududu, greyfurt, nar, kırmızı biber, kızılcık bulunur. 

Sarı-Turuncu Meyve & Sebzeler 
Turuncu renkteki meyve ve sebzeler, doğal bir bitkisel pigment 
olan, karotenoidler tarafından renklendirilmişlerdir 
Sarı-turuncu renk grubunda yer alan meyve ve sebzeler: Bal  
kabağı, Havuç, Şeftali, Kayısı, Kavun, Mango, Nektarin, Portakal, 
Mandalina, Trabzon hurması, Muşmula, Malta eriği (yeni dün-
ya), Ananas, Papaya, Limon, Sarı biber, Tatlı patates, Mısır ve Sarı  
domatestir.  
Yeşil Meyve & Sebzeler 
Klorofiller bitkilere yeşil rengi veren pigmentlerdir. Klorofil vücu-
dun doğal detoks yeteneğini desteklemek için karaciğere yardımcı 
olmanın yanında toksinlerin vücutta toplanmasını önlemek için 
bağışıklık fonksiyonunu destekler.
Bu gruptaki besinler yüksek C vitamini içermeleri ile dikkat  
çekerler. Cvitamini alımının bağışıklık sistemini güçlendirmede  
etkili olabildiğini biliyoruz. 
Bunlar:Yeşil üzüm, Yeşil erik, Kivi, Lime, Yeşil soğan, Avokado, 
Brokoli, Kara lahana, Marul, Roka, Taze nane, Dereotu, tere, 
Kuzukulağı gibi tüm otlar, Taze fasulye, Kabak, Yeşil dolmalık biber, 
Yeşil sivri biber, Kuşkonmaz, Bezelye, Bruksel lahanası, Salatalık, 
Ispanak, Pazı, Hardal, Semizotu, Tere ve diğer tüm yeşil yapraklı 
sebzelerdir. 
Mor Meyve & Sebzeler 
Mor renge sahip olan meyve ve sebzelere mavi-mor rengi veren 
pigment, ‘antosiyanin’dir. 

Patlıcan, Kırmızı pancar, Mor lahana, Kırmızı soğan, Mor/kırmızı 
turp ,Böğürtlen, Siyah ahududu, Yabanmersini, İncir, Mor erik, 
Kuru erik, Mor&Kırmızı&Siyah üzüm, Vişne, Kiraz, Kuş üzümü,  
Siyah dut, Kuru üzüm, Kan portakalı gibi mor renkteki bu meyve 
ve sebzeleri mevsiminde düzenli olarak çocuklarınızın tüketmesini 
ihmal etmeyin. 

Beyaz Meyve & Sebzeler
Beyaz renkteki meyve ve sebzeler,rengini ‘antoksantin’ isimli  
pigment sayesinde almışlardır. Antoksantin, antioksidan özellikte 
olan bir flavonoidtir.  
Bağışıklık sistemi, bir organizmayı enfeksiyonlardan ve kanserden 
korumada kilit rol oynar. Flavonoidlerin, bağışıklık sistemine ait 
hücrelerin farklılaşmasını ve miktarını doğrudan modüle ettiği 
gösterilmiştir. 
Sarımsak, soğan ve ilgili Allium sebzelerinin bağışıklık sistemini  
aktive ederek enfeksiyonlara karşı korudu da bilinmektedir.  
Beyaz grupta yer alan meyve ve sebzeler: Muz, Elma, Armut, Ayva, 
Karnabahar, Beyaz lahana, Sarımsak, Soğan, Zencefil, Mantar, 
Patates, Turp, Yer elması, Hindiba, Kereviz, Enginar ve Pırasa’dır.

Yeni yılda renkli  
beslenen çocuklar yetiştirin

Uzman Diyetisyen İpek AĞACA ÖZGER
Youtube: DiyetisyenİpekAğaca

İnstagram:@diyetisyenipekagaca
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Tuncay BAYCAN 
Güvenilir Ürün Platformu Hazır Yemek Komisyonu Başkanı

tuncay@fagrup.com

2023 ‘ de endüstriyel yemek ?

Öncelikli olarak 2023'ün, iş yaşamının geneline etkisi olacağı gibi endüstriyel yemek sektörüne de  
belirgin bir şekilde etkisi olacaktır. Bu etkilerin pozitif olması dileğimiz olsa da, negatif etkileri daha 
fazla olacaktır. Ülke genelinde yapılacak olan genel seçimlerin belirsizlik etkileri, asgari ücret artışının 
satış fiyatına tam olarak yansıtılamaması durumu, mevcut personel bulma güçlüklerinin; EYT ye 
bağlı emekli olanların işten ayrılma sayıları fazla olacağından daha fazla artacağı, ekonomik kriz ve  
enflasyon etkileri bu negatif etkilerin başlıcalarını oluşturacaktır. 
2022 yılı hammadde fiyatları dikkate alındığında, 4 kap yemeğin ortalama ilk madde maliyeti 23,00 
TL, işçilik maliyeti ortalama 8,00 TL ve diğer giderleri de 5,00 TL olmak üzere 36,00 TL lik maliyet; 2023 
yılının ilk üç aylık döneminde, ortalama ilk madde 26,00 TL, işçilik maliyeti 12,00 TL ve diğer gider- 
lerde 7,00TLyi bulacaktır. Dolayısıyla da en düşük 4 kap kaliteli yemek maliyeti 45,00 TL ve satış fiyatı 
da 55,00 TL – 60,00TL olacaktır ve olmalıdır.   
Maliyet ve satış fiyatının yanı sıra, personel bulma güçlükleri de her geçen gün artmakta ve olası EYT 
düzenlemesi gerçekleştiği taktirde de bu durum daha da belirgin hal alacaktır.

Her ne kadar EYT düzenlemesi ( erken emeklilik ), kişiler için bireysel olarak pozitif etki doğursa da, 
iş yaşamı için negatif etkileri gözle görünür olacaktır. Emekli olacak kişilerin belirli bir kısmının iş 
yaşamını sonlandırabileceği dikkate alındığında, kalifiye veya kalifiye olmayan personel ihtiyacı daha 
da artacak olup, sektör olumsuz etkilenecektir. İstihdam ve personel bulma güçlükleri daha fazla 
artacaktır.  
Netice şu ki; sektörümüzde iş yapabilmekher geçen gün zorlaşmakta, karlılık seviyeleri düşmekte 
ve maliyetler artmaktadır. Aslanın ağzında olan ekmek, çoktan aslanın midesini bulacaktır. Buda iş 
yaşamı ve sektörümüz için zor bir sürecin devamı anlamına gelebilecektir. 
Yaşanan ve yaşanabilecek güçlükler, bazı art niyetli kişilerin hileli üretim yapmasına, haksız rekabetin 
artmasına da neden olabilecektir. Dolayısıyla da denetim ve kontrol ihtiyacı daha fazla hasıl olacaktır. 
Müşterilerimiz için yemek maliyetlerinin artması, onları kendi yemeğini yapmaya veya basit çözümler 
üretmeye yönlendirebilecektir. Bu da işletmelerde motivasyon ve verimliliğin olumsuz etkilenmesine 
sebep olabilecektir. 
Sonuç olarak; sektörümüz 2023 de zor bir süreç geçirecektir. En azından seçim geçene kadar bu  
durum devam edecektir. Bu sürecin negatif olmaması için müşterilerimizin de iletişime açık ve  
anlayışlı olması çok önemli bir hal alacak olup, yenilebilir bir kaliteli yemek için, hizmet edenlerin 
durumunu göz ardı etmeyeceklerdir. Belki de menü kalıbı çeşitliliğine daha fazla ihtiyaç duyulacak-
tır. Örneğin 3 Kap, 4 Kap, 5 Kap gibi farklı menü kalıpları ve alternatif fiyatlar sunulması daha faz-
la önem kazanacak ve müşteri adaylarının maliyetlerine de olumlu katkı sağlanmaya çalışılacaktır.  
Enflasyonun tek haneli rakamlara inip, hammadde fiyatlarının sabitlenmesi ve olumsuzlukların bir 
an evvel sonlanması en büyük temennimizdir. 

Köşe Yazısı Aralık-2022
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Köşe Yazısı Aralık-2022

Mehmet Baki ASUTAY  
Hijyen Grup Gıda  Hijyeni Koordinatörü    

hijyengrup@hotmail.com

Taze mi,dondurulmuş gıda mı?

Çoğunuzun “tazesi varken taze gıdayı kullanmayı tercih  
ederim” dediğinizi duyar gibiyim. Bende şahsen kullanma 
imkânım varken taze ürün kullanmayı tercih edenlerdenim.  
Güzel ülkemizin, güzel insanlarının bereketli topraklarında 
yetiştirdikleri sebze- meyveler, hayvanlar ve denizlerinden 
tutulan balıkları birçok ülkeye göre kıyaslandığında kendimi 
şanslı sayıyorum.  
Dalından koparılmış mis gibi kokan bir domates, biber, taptaze 
bir salatalık, kütür kütür bir erik yemenin zevkini çoğunuz 
yaşamışsınızdır. Günümüz şartlarında bunu yapabilmek için 
köyde ya da bahçeli bir evde yaşamanız gerekir. Zira büyük- 
şehirler beton yığınına döndüğü için artık çiftçilik yapmak için 
arazi, tarla kalmadı. Çocukluğumuzda İstanbul’da bahçeli bir 
evde muhakkak meyve ağaçları olurdu. Dut, incir, ayva ağaçları 
vardı ya da şimdiki adı modern köy olan o zamanki gerçek köy-
lerde ekim yapılırdı (Bakırköy, Kadıköy). Ağaçların tepelerine 
çıkıp meyve yemek en güzel zamanlarımızdı, şimdi ise ne yazık 
ki çocuklar karpuzun bile ağaçta yetiştiğini düşünüyor, ineğin, 
koyunun yavrusunun adının bile ne olduğunu bilemiyor.   
Ancak modern hayat şartları tarım arazilerini şehir dışından 
uzak yerlere taşıdı. Şimdilerde ise taze diye pazardan, 
manavdan, marketten almış olduğumuz birçok gıda madde-
si maalesef dalından koparılmış kadar taze değil. Kış mevsi-
minde ağır hava koşullarından dolayı tarlalara girmek zorlaşır. 
Traktörlerle yükleme bölgelerine taşınan ürünler uygun bir 
nakliye aracı bulana kadar bekler, yüklenen araç büyükşehir-
lerin sebze-meyve hallerine veya firmaların depolarına indiri- 
lir. Buradan satış noktalarına gider. Sizin raftan alıp evinize, iş 
yerinize götürdüğünüz ürün en az 3-7 gün olmuştur bile. Buna 
rağmen iyi saklama koşularında 10-15 gün süre içerisinde 
tüketmiş olursunuz.   
“SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, BM verilerine göre  
dünyada yaklaşık 1 milyar kişinin gıdaya ulaşmakta güçlük 
çektiğini ve 35 bin kişinin de açlıktan öldüğünü vurgu- 
layarak, gıda güvenliğinin hayati önemde olduğuna dikkat 
 çekti. Prof. Dr. Erdöl, "Bunun yansıra ülkemizde ise rakamsal 
olarak 26 milyon ton kadar gıda bozuluyor, çürüyor, son tüke- 
ticiye ulaşana kadar hasar görüyor ve çöpe atılıyor. Zincir  
marketlerde özellikle meyve sebzelerin yaklaşık yüzde 10'u, 
tüketiciye hiç ulaşamadan çöpe atılmak zorunda kalıyor. Kaldı 

ki tarladan itibaren tüketiciye kadar olan serüven içerisinde, 
yaş meyve sebzelerin yüzde 50 kadarı da hasar görüyor” dedi. 
(1) 
Yılda 26 milyon ton sebze ve meyvenin çöpe gitmesi gerçek-
ten çok üzücü. Umarım, değişen mevsim şartları ve küresel 
ısınmadan dolayı daha kötü haberlerle karşılaşmayız. 
Dondurulmuş gıda ise ürün hasat edilir edilmez işleme fabri-
kalarına gider, gerekli işlemler yapıldıktan sonra (ön yıkama, 
ayıklama, kalibrasyon, haşlama, kesme vb.) 1-2 gün içinde 
dondurularak ambalajlanıp depolara alınır. En çok sorulan 
ve merak edilen soruların başında “dondurulmuş gıda besin 
değerini kaybeder” midir?
Teknik olarak HAYIR, ancak dondurma teknolojisinin de 
kendine göre kurallarına uyulması gerekiyor. Diğer saklama 
metotlarına göre (kurutma, tuzlama, konserve vb.) gıdayı 
uzun süre saklamanın en iyi yolu dondurmaktır. Dondurulan 
gıdalar, tazeliğini en üst düzeyde korur ve besin değerlerinden 
bir şey kaybetmez. Katkı, koruyucu maddeler ilave edilmez. 
Rengini ve tadını korur. 

33 yıl önce kurulan Ulusal Dondurulmuş & Soğuk Gıdalar 
Derneği (NFRA), tüketicileri dondurulmuş gıdalar hakkında  
bilgilendirmek ve sektörde dondurulmuş gıda bilincini artır-
mak amacıyla Mart ayını Ulusal Dondurulmuş Gıdalar Ayı ilan 
etti. NFRA, dondurulmuş gıdalarla ilgili mesajlar içeren bir 
bilgilendirme yazısı yayınladı. 
Mart ayı boyunca yerel radyolar, internet siteleri ve sosyal  
medyalarda dondurulmuş gıda tarifleri, içerikleri ve hikâyeleri 
paylaşılacak. (2) 
#EasyHomeMeals (kolay ev yemekleri) hashtagiyle sosyal 
medya kanallarında dondurulmuş gıdalarla ilgili mesajlar  
paylaşılacak.  
Dondurulmuş gıdalar sayesinde gıda israfının önüne geçile-
bileceği gibi taze gıdalara göre her mevsimde bulunabilm-
esi, ön işlemlerden geçtiği için kullanım kolaylığı sağlaması, 
zamandan tasarruf ettirmesi sebebiyle gerek ev ve iş yerl-
erinde gerekse de toplu yemek üretim firmalarınca rağbet 
görüyor. 12 ay boyunca her türlü sebze ve meyvenin yi-
yeceklerimizi süslemesinin arkasında dondurulmuş gıda 
sektörü var. Örneğin; çocuğunuzun doğum günü için is-
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temiş olduğu çilekli veya vişneli bir pastayı sezonunun dışın-
da bulunması çok zor iken dondurulmuş gıda size bu fırsatı  
12 ay boyunca sağlayabiliyor. 
Sebze ve meyvelerin dışında birçok gıda maddesi de dondurula-
biliyor. Et ve balık, patates, pizza, mantı hatta dondurulmuş pasta 
bile bulabilirisiniz. Isıl işlem görmüş birçok gıda maddesi kullanım 
kolaylığı ve pratikliğinden dolayı tercih ediliyor. Burada dikkat 
edilmesi gereken en önemli hususlardan biri üretici firmanın 
güvenilirliği, soğuk zincirin devamlılığı ve çözündürme. Maalesef 
dondurulmuş gıdalar genellikle oda sıcaklığında çözündürülüyor 
ki bu da en büyük yanlış ve riskli durum.    
Dondurulmuş gıdaları oda sıcaklığında çözündürmeyin, buzdola- 
bınızın 0-4° C bölümünde çözülmesini sağlayın, oda sıcaklığında  
hızlıca çözünen sebze meyvelerin içindeki hücreler patlar,  
kendini salar, özellikle etlerde, balıklarda bulunabilecek bakteri 
ve parazitler ete bulaşacağı gibi lezzeti sağlayan yağlar patlayar-
ak deforme olur ve ürün tadı saman gibi lezzetsiz olur.  Besin 
değerlerinde azalma olur. 
İkinci önemli konu ise çözündürülmüş bir ürünü tekrar dondu-
rmayın (ürün satın alırken de  karlanmış, buzlanmış ürünleri    
almayın, muhtemelen ya iyi dondurulmamış yâda çözünmüş bir 
ürünün tekrar dondurulmuş olma riski vardır).  
Üçüncü önemli bir konu ise bu işi evinizde, iş yerinizde kendiniz 
yaptığınızda bir takım ön işlemlerden geçirmeli ve işin tekniğine  
uymalısınız (Örneğin; sebzelerinizi toprak kökenli mikroorganiz- 
malardan kurtulmak için kaynamış suda 5 dakika tutmalı mey-
velerin hassasiyetine göre dezenfekte etmelisiniz). Evimizdeki 

dondurucular en fazla -18; -25 °C soğutabilmekte olup genelde 
muhafaza amaçlı kullanılmaktadır. Her ne kadar bazı hızlı don-
durucular olsa da endüstride bu iş -35 ; -45 °C’ lerde çok hızlıca 
yapılmaktadır.  
Evinizdeki derin dondurucuları dondurma işlemi için çok fazla 
doldurmadan küçük paketler halinde sık aralıklarla yapmalısınız. 
Üzerlerine dondurma tarihlerini de yazarsanız kullanırken 
karıştırmazsınız.

Mevsiminde tüketilen taze gıdalar her zaman öncelikle tercih 
edilse bile dondurulmuş gıdalarda aynı tazeliği bize sundukları 
gibi 12 ay boyunca tüketme, zaman tasarrufu ve en önemlisi is-
rafı önlüyor. Üreticilerin, özel formülleriyle bizler için hazırlamış 
oldukları gıdaları muhakkak onların KULLANIM ve TAVSİYELE- 
RİNE göre hazırlayarak, dikkat ederek tüketmeliyiz.  
Tercih sizin, Afiyet olsun. 
Yeni yılın hepinize sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar getirmesi  
temennilerimle,

KAYNAKLAR: 
1- 09.05.2022 11.01 Haber Kaynağı: DHA- CNN TÜRK 
HABER- Tarımda yılda 26 milyon ton kaybın önüne geçilecek 
proje - Son Dakika Flaş Haberler - Sayfa 1 
2- https://www.gidahatti.com/haber/11551798/
taze-gidalar-mi-dondurulmus-gidalar-mi 
3- CATERİNG GUIDE DERGİSİ, Yıl 18, sayı: 105, KASIM 
2022 -   ”BALIK ZEHİRLENMELERİNE ve BALIK ALERJİSİNE DİKKAT“ 
MEHMET BAKİ ASUTAY

YEMEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Engin 
GÜNER önderliğinde Eskişehir'de meslekdaşları 
ile bir araya geldi.

Pınarkaya Yemekciliğin ev sahipliğinde  yapılan 
toplantıda sektör sorunları ve çözüm önerileri 
konuşuldu.

Toplantıya Eskişehir'de faaliyette bulunan 
Pınarkaya Yemek adına Mustafa Kemal Türkmen, 
Mamatoğlu Yemek adına Serdar Uğur Yalçın, 
Es Borsa Yemek adına Cem Sağlam, Subası  
Yemek adına ise Berat Subaşı katıld.

YEMEKDER Heyeti Başkan Engin Güner, Baş-
kan Yardımcısı Rıza Akkaya, Genel Sekreter  
Dursun Arık, Sayman Rouzben Gergeri ve 
Timuçin Aral'dan oluştu.

Yönetim Kurulu Eskişehir'li yemekçiler ile buluştu

Aralık-2022
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Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), gözde sarı nokta hastalığı olan kişilerde pandemi dönemini kapsayan 2 yıl içinde 
kontrollerine gitmedikleri için kalıcı görme kaybı yaşandığını ve bu kayıplarının telafisi ya da geri dönüşünün 
mümkün olmadığını duyurdu.  
Doç. Dr. Murat Uyar, sarı nokta hastalığının erken tedavi edilmediğinde görme kayıplarına neden olabildiğine 
dikkat çekerek “Pandemi dönemindeki iki yılda hastalarımız kontrollerine gelemedi, bu sebeple çok sayıda 
görme kayıpları yaşadık. Ne yazık ki bu kayıpların telafisi yok, görme kaybını geri döndürmemiz mümkün değil." 
diye konuştu. 

Doç. Dr. Murat Uyar, gözün arkasında görmeyi sağlayan çok özel bir merkezin yer aldığını ve bu bölgedeki  
sinir tabakasında hasarlar, incelmeler ve delikler olabileceği gibi yaşa bağlı hücrelerde bozulmaya bağlı olarak  
"sarı nokta" hastalığı gelişebildiğini aktardı. Uyar, "Sarı nokta hastalığı daha çok 50-60 yaş üzerinde rastlanan 
bulanık görmeyle ve merkezde görme kaybıyla veya kırılmalarla ortaya çıkan bir rahatsızlık. Düz çizgilerde  
kırılmalar gibi değişik belirtiler gösterebilirken, kuru ve yaş tip olmak üzere iki türü var." şeklinde konuştu.

Orman yangını gibi hızlı ilerliyor 
Doç. Dr. Murat Uyar, kuru tip sarı nokta hastalığının yavaş ilerlediğini belirterek, yaş tipteki belirtilerin ise bir or-
man yangını gibi bir anda başlayıp hızlı bir şekilde hastalığın hızla ilerlediğini vurguladı.Erken teşhisin önemine 
işaret eden Uyar, şöyle devam etti: 
"Sarı nokta hastalığı erken tedavi edilmediğinde görme merkezinde kalıcı kayıp gelişiyor. Özellikle pandemi 
dönemindeki iki yıllık süreçte hastalarımız kontrollerini aksattığı için çok sayıdaki hastamızda görme kayıpları 
yaşadık.Bu durumun maalesef telafisi yok, görme kayıplarını geri çevirmemiz mümkün olmuyor. İhmal  
edilirse görme kaybına, kalıcı körlüklere neden olabiliyor. Sarı nokta hastalığında erken teşhis çok önemli. Onun 
için herkesin, 60 yaş üzerindekilerin ise mutlaka rutin göz muayenesi yaptırması gerekiyor. Sarı nokta kontrolü 
yapıldıktan sonra herhangi bir belirti saptanırsa bunların yakın takibi gerekiyor. Özel vitaminlerle düzenli enjek-
siyonlarla ilerlemeyi durdurup, mevcut görmeyi korumaya çalışıyoruz."

Bir gözü kapatarak test edin  
Doç. Dr. Murat Uyar, özellikle sigara kullananlarda, güneşe fazla maruz kalanlarda, hipertansiyon, şeker hastalığı 
olan, kolesterolü yüksek olanlarda sarı nokta hastalığının daha sık görüldüğünü söyledi.Uyar, sözlerini şöyle 
tamamladı: 
"Özellikle fayanslar, yer karoları gibi çizgili alanlara baktıklarında burada kırılmalar gören kişilerde sarı nokta 
hastalığı için bu bir alarmdır, hemen bir göz hekimine başvursunlar. En azından haftada bir defa gözünün birini 
kapatarak, ayrı ayrı bakarak kontrol etsinler. Bunun kontrolü için küçük kare kağıtlarımız da var. Yakın gözlük- 
lerini takarak ortadaki noktanın kayıp olup olmadığına da bakabilirler. Tek gözünde problem olan insan, diğerini 
kapatmadan anlayamıyor."

Pandemide ‘sarı nokta’ sebepli  
görme kayıpları arttı

Aralık-2022
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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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Sürdürülebilirlik Aralık-2022

Barry Callebaut, sürdürülebilir çikolata üretimi hedefiyle 
2016 yılında başlattığı Forever Chocolate hareketinin 2021/22  
ilerleme raporunu yayınladı.

Rapora göre; 
◆ Satılan ürünler arasında %100 sürdürülebilir kakao veya 
çikolata içeren ürünlerin oranı yüzde 42,6’dan 49,4’e yükseldi. 
◆ Şirket, 200 bin çiftçiyi yoksulluktan kurtardı, 170 binin  
üzerinde çiftçiye Çiftçilik Hizmetleri ulaştırdı ve Fildişi  
Sahili ve Gana’da üretim maliyetini düşüren destek program-
larını genişletti. 
◆ Çiftçi grupları arasında çocuk işçiliğini tespit, düzeltme ve  
önleme sistemi bulunan grupların oranı yüzde 61’den yüzde 
81’e yükseldi.  
◆ Çevresel hassasiyetlerle Gana ve Fildişi Sahilleri’nde 11 bin 
hektarlık alanda tarımsal ormancılık faaliyetleri başlattı.  
◆ Bu çabalarıyla Barry Callebaut, uluslararası sürdürülebilir-
lik derecelendirme kuruluşu Sustainalytics tarafından, tedarik  
zinciri risk yönetimi açısından 600’e yakın gıda şirketi arasından 
birinci olarak seçildi.
 
Barry Callebaut, 2025 itibariyle 500 binin üzerinde kakao  
üreticisinin refahını yükseltmeyi, çocuk işçiliği tamamen son-
landırmayı, karbon pozitif olmayı ve tüm ürünlerinin %100 
sürdürülebilir çikolata olmasını hedefliyor.

Daha fazla kakao üreticisinin refah seviyesi artıyor
Forever Chocolate ile 200 binin üzerinde kakao çiftçisi  
Barry Callebaut tedarik zincirine dâhil olarak, Dünya Bankası’nın 
günlük 1,90 dolar olarak belirlediği yoksulluk sınırının üstüne 
çıktı. 
Çocuk işçiliğinde 20 puanlık iyileştirme
Fildişi Sahili, Gana ve Kamerun’da yaygın olan çocuk işçiliğinin 
önüne geçmeyi ve 2025 yılına kadar bu durumu sonlandır-
mayı hedefleyen Barry Callebaut, Forever Chocolate programı 
ile rapor döneminde 25 binin üzerinde çocuk işçiliği vakası  

belirledi, 100 binin üzerinde çiftçiye çocuk işçiliği farkındalık 
eğitimleri düzenledi. Toplamda 41 binin üzerinde çocuk işçi 
vakasında iyileştirme sağladı. Çiftçi grupları arasında çocuk 
işçiliğini tespit, düzeltme ve önleme sistemi bulunan grupların 
oranı bir önceki raporda yüzde 61 iken, yeni dönemde bu oran 
yüzde 81’e yükseldi.

11 bin hektarlık alanda tarımsal ormancılık 
Şirket, karbon emisyonlarını azaltmak için ve etkin kaynak  
kullanımına yönelik de çalışmalar yürüttü. Bir ton ürün başı-
na karbon yoğunluğu 3,5 iken, karbon ayak izi 8,11 milyon  
ton olarak kaydedildi. Gana ve Fildişi Sahilleri’nde 11 bin 
hektarlık alanda tarımsal ormancılık faaliyetleri başlattı. 

2 üründen 1’i %100 sürdürülebilir kakao veya 
çikolata içeriyor 
Barry Callebaut, 2021/22 döneminde süt, şeker, kuruyemiş, 
vanilya gibi kakao dışı çikolata bileşenlerinin yüzde 73’ünü 
sürdürülebilir kaynaklardan tedarik etti.  Kakao dâhil edildiğinde 
ise bu oran yüzde 50 oluyor.

Satılan ürünler arasında %100 sürdürülebilir kakao veya çikola-
ta içeren ürünlerin oranı ise yüzde 42,6’dan 49,4’e yükseldi. 
Yaklaşık 600 şirket arasında 1. sırada
Kaydettikleri gelişmelerden memnuniyetini dile getiren  
Barry Callebaut CEO’su Peter Boone, “2016 yılında başlat-
tığımız hareket ile artık sadece kendi ağımızı değil tüm kakao 
tedarik zincirini geliştirecek dönüşümü amaçlıyoruz. Ancak bu,  
planlı hareket etmeyi, kalıcı ve sistemli politikalar oluşturmayı 
ve kurumlar arası iş birliğini gerektiren uzun soluklu bir yol-
culuk. Barry Callebaut olarak geldiğimiz nokta, 2025’e yönelik  
hedeflerimiz için bizi motive ediyor. Tüm çalışmalarımız aynı  
zamanda Birleşmiş Milletler ’in Sürdürülebilir Kalkın-
ma Amaçlarını da destekliyor. Attığımız adımlarla hem  
sektörümüzde öncü olmaktan hem büyük resme katkı  
sağlamaktan gurur duyuyoruz,” dedi. 

Barry Callebaut, Forever Chocolate hareketinin 
ilerleme raporunu yayınladı
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Köşe Yazısı

Yüce CANOLER  
Ziraat Yüksek Mühendisi 

Bilimsel Tavukçuluk Derneği (WPSA Türkiye Şubesi)  Yönetim Kurulu Üyesi 
yucecanoler@gmail.com
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31 Aralık akşamı yeni bir yılı karşılamak üzere kurulan  
sofralarda başköşeye hindi koyma çabamız nereden geliyor diye 
düşündünüz mü hiç? Hindi olmadan kurulan yılbaşı sofralarının 
içinizi burktuğu, yeni yılı layıkıyla karşılayamadığınız hissine 
kapıldığınız oldu mu? Benim oldu. Yılbaşı ve hindi, birbirinden 
ayrılmaz bir ikili. Doğal olarak, neden sadece yılbaşında hindi 
tüketiliyor da yılın diğer günlerinde aranıp sorulmuyor diye 
düşünenler de çoktur. O halde şimdi bu soruları yanıtlamaya 
çalışalım.

Yenidünyanın yani Amerika kıtasının 1492 yılında keşfedilme- 
sine kadar hindinin varlığı bilinmiyordu. Bundan da anlaşılacağı 
üzere hindinin anavatanı Kuzey Amerika’dır. Yabani ortamda 
yaşamını sürdüren hindinin 1300’lü yıllarda Aztekler tarafından 
ehlileştirilip yetiştirilmeye başlandığı biliniyor. 1500’lü yılların 
sonuna doğru İspanyollar ve Portekizliler tarafından İspanya 
’ya getirilen hindiler buradan Avrupa kıtasına yayılmışlardır. 
Osmanlı İmparatorluğu da o zamanlar Avrupa’da bulunan  
eyaletleri vasıtasıyla hindiyle tanışmış hatta Asya’ya geçmesine 
vesile olmuştur.

Hıristiyan aleminde her yılın sonunda bir kutlama yapılır, 
geçen yılın hasadına ve elde edilen nimetlerin tümüne 
şükretmek için bir Şükran Günü Yemeği düzenle-
nir.  Amerika’ya yerleşen Hıristiyan göçmenleri Şükran 
Günü Yemeklerinde sıklıkla hindi tüketmeyi tercih  
etmişler ve ilerleyen zaman içerisindebu tercih popüler 
hale gelmiştir. Bu gelişme İngiliz hanedanın da dikkatinden 
kaçmamış 1850’li yıllarda yılbaşı menüsünde kızarmış kuğu 
eti yerine hindi etine geçiş yapılmıştır. 19.yüzyıl sonları-
na doğru Avrupa’da da Şükran Günü Yemeklerinde hindi  
tüketimi yaygınlaşmıştır. 

Bugün Şükran Günü Yemeğinin yerini yılbaşı  
yemeğine bırakmış olduğunu, inanç ayrımı yapıl-
madan tüm uluslar tarafından bir yeni yılı karşılama  
kutlaması olarak benimsendiğini söylemek sanırım yanlış  
olmayacaktır.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de hindi eti ağırlıklı  
olarak yılın son günü yani yılbaşında tüketiliyor. Onun dışında 
birçok süper marketin et reyonlarında çiğ et ve ileri işlenmiş 
et ürünü olarak hindi etine 12 ayın her gününde ulaşılması  
mümkün olmasına rağmen fazla bir talep görmediği için satışlar-
da beklenen artış bir türlü gerçekleşmemektedir.
 
Hindi eti üretimi:

Ülkemizde hindi yetiştiriciliği uzun yıllar yerli ırklar ve  
geleneksel metotlarla yapıldı. Yabancı ırk hindi yetiştiri-
ciliği 1960’lı yılların sonuna doğru Devlet Üretme Çiftlikler-
inde başlatılmış buradan dağıtılan materyal ile kırsal alana 
yayılmasına çalışılmıştır. 1995 yılında rahmetli Şerafettin  
Erbayram tarafından Bolu’da kurulan modern hindi eti 
entegre tesisi vasıtasıyla sözleşmeli üretim modeli uygulaması-
na geçilmiş, ülkesel olarak hindi eti üretiminde olduğu kadar 
tüketiminde de artışın başlaması sağlanabilmiştir. Bugün 5 firma  
modern entegre tesislerde hindi eti üretimi yapmaktadır.  
Türkiye’nin hindi eti tüketim ihtiyacının tamamını karşıladıkları 
gibi, her yıl toplam üretimin %15-20 sini ihraç etmektedirler.  
 

 

Yılbaşı ve hindi
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2011-2020 yılları arasında hindi eti üretiminde 2013, 2016, 2019 
ve 2020 yıllarında düşüş yaşandığı,  buna mukabil kalan 6 yıllık 
süreçte üretimin % 8-33 arasında arttığı tablolu grafikte net  
olarak görülmektedir. Ancak, 2018 yılında hindi eti üretiminde 
talebin çok üzerine çıkıldığı ve bu nedenle 2019 yılında üretimin 
%-14,2, 2020 yılında da %-2,4 seviyesinde gerilediği anlaşılmak-
tadır. Buna rağmen 2011-2020 döneminde hindi eti üretimindeki 
artış % 60 olmuştur.

Hindi eti Tüketimi:

1995 yılı ve öncesinde kişi başına düşen hindi eti tüketim  
miktarı 42 gr/yıl seviyesinde idi. Bolu’da ilk entegre tesisin  
kurulması ve sözleşmeli üretime geçmesi sonucunda 1998 de kişi 
başına tüketim 145 gr/yıl, 2000 de 342 gr/yıl’a çıkmıştır. Zaman 
içerisinde hindi eti entegre tesisine sahip firma sayısının artması, 

iyi bir pazarlama ağının kurulması, parça, bütün etler yanında ileri 
işlenmiş hindi eti ürünlerinin çeşitliliği sonucu üretim ve tüketim 
bu günkü seviyesine ulaşmıştır.
 
“Türkiye Hindi Eti Tüketimi Kg/Kişi”  başlıklı tabloda görüldüğü 
üzere Ülkemizde son beş yılın ortalaması kişi başına yaklaşık 
0,600 kg/yıl hindi eti tüketilmektedir.  İsrail’de kişi başına tüketim  
yaklaşık 13 kg/yıl, ABD 12 kg/yıl, Avrupa Birliğinde 8 kg/yıl civarın-
dadır. Hindi eti tüketiminin artışı büyük oranda kişi başına düşen 
gelir seviyesinin artışına bağlıdır. Hayat standardı yüksek olan 
ülkelerde hindi eti tüketimi de yüksek olmakla birlikte, gelenek-
sel alışkanlıkların da tüketim miktarı üzerinde etkili olduğu bir 
gerçektir. Ayrıca, geçtiğimiz dört yıldır yaşanan halen de devam 
eden ekonomik kriz ile Covit-19 pandemi dönemleri de hindi eti 
üretim ve tüketimi üzerinde olumsuz etki yapmıştır.

Kırmızı et üretimi konusunda yıllardır süre- 
gelen sorunlara kalıcı bir çözüm getirilememiştir. 
Kırmızı et ve süt fiyatlarındaki istikrarsızlık  
nedeniyle üretim düşmeye, et fiyatları artmaya 
devam etmektedir. Enflasyonun beklenmedik bir 
şekilde yükselmesi sonucu halkın satın alma gücü 
iyice düşmüş, dar gelirli vatandaşların kırmızı et  
alması imkânsız hale gelmiştir. Bu gibi durumlarda 
kanatlı eti halkın hayvansal protein gereksinimini 
karşılamada cankurtaran rolü oynar. Hindi etinin  
fiyatı, kırmızı ete benzer kısımları, düşük yağ ve koles-
terol oranıyla bu krizi fırsata çevirmeyi başarmasını 
temenni ediyor, tüm okuyucularımın yeni yılını  
kutluyorum.

YENİ YIL KU TLU  OLSUN
Sağlık,Mutluluk,Huzur ve  

bol kazançlı bir yıl diliyoruz

C A T E R I N G
g   u   i   d   e

“Güncel ile, Bilimi Birleştiren Dergi”
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Yonca başta olmak üzere hayvanlara verilen yem bitkilerini  
üreten çiftçiler ve köylüler, dövizle daha çok gelir getiriyor 
diye ürettiklerini Ortadoğu ve Körfez ülkelerine ihraç edince,  
hayvancılık sektörü ot kriziyle karşı karşıya kalmıştı. Yonca  
ihracatı yasaklandı ama kriz bitmedi. Türkiye’nin 15 milyon ton 
yem açığı var.

Peki çözüm nedir?

Hayvancılık yapan firmalar, krizin aşılması için Hazine’ye ve Milli 
Emlak’a ait çorak arazilerin yem bitkileri üretmek üzere kendi- 
lerine kiralanmasını istiyor.

Hayvancılık sektöründe de faaliyet gösteren iş insanı Abide 
Gülel, sektörde yaşanan doğal yem krizi ve çözüm yolları  
hakkında şu bilgileri verdi:

Yonca ihracatı yasaklandı ama 15 milyon ton açık var

“Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde hayvancılık işletmeleri, yem 
ihtiyaçlarını ağırlıklı olarak meralardan karşılamakta, bu sayede 
çok daha düşük maliyetlerle doğal üretim gerçekleştirebilmek-
tedir. Bunun aksine ülkemizde yeterli doğal yem üretimi yok. 
Özellikle yonca, kaliteli süt üretiminde çok önemli bir bitki. 

Artan kurlardan dolayı Ortadoğu ve Körfez ülkelerine ihra-
catın artması hayvancılık sektörünü zor durumda bırakmıştı.  
Hayvansal yem üreticilerimiz, çiftçilerimiz, köylülerimiz haklı 
olarak bizimle değil yurtdışıyla çalışmayı tercih ediyordu. 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan karar gereğince, 
ülkemiz ihtiyacı göz önüne alınarak, yetiştiricilerimizin 
kaba yem temininde sıkıntı yaşamamaları için yurtdışına  
yonca ve kaba yem ihracatı yeni bir talimata kadar yasak-
landı. Gecikmiş bir karar olsa da yerinde bir karar. Bu sayede  
sektör biraz olsun rahatladı ama sorun tam anlamıyla çözülmedi.  

Gdo’lu yem yedirmek istemiyouz

Hayvanın yediği yemin kalitesi, çeşidi sütün de kalitesini 
değiştiriyor. Hayvanlarımıza genetiği değiştirilmiş ithal yem  
yedirmek istemiyoruz. Yonca, süt kalitesini etkileyen önemli bir 
besin kaynağı.

Çözüm, hazine ve milli emlak arazilerinde

Hem yem açığının kapatılması hem de dışarıdan GDO’lu yem 
ithal etmemek için hayvancılık yapanlar doğal yem üretimini 
kendileri yapmak istiyor. Hazine ve Milli Emlak’a ait kullanılma-
yan, çorak arazilerin hayvancılık yapan firmalara kiralanması  
bu sorunu kökten çözecektir. Çorak arazileri üç yıl içinde sulu 
tarım arazisine dönüştürebiliyoruz.  Defalarca Milli Emlak’a, 
Hazine’ye başvurduk. ‘Atıl durumdaki arazileri bize kiralayın 
dedik’ ama olumlu cevap alamadık.

Yem masraflarımız işletme maliyetleri içerisinde maalesef 
yüzde 70 oranında. Hayvancılık sektöründeki doğal yem sorunu 
çözülmezse et ve süt fiyatları daha da artar. Belki de gelecekte 
yapay etleri yemeye mecbur kalacağız.”

Yonca Aralık-2022

Yonca ve ot krizine  
hazine arazisi formülüAbide Gülel
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ÇorbaAralık-2022

Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, son dört yılın 
verileriyle Türkiye’nin en sevilen çorbaları istatistiklerini yayım-
ladı. En çok tercih edilen çorbaların türüne, şehrine, mevsimine, 
eşlikçisi olduğu yemeğe ve fiyat skalasına göre Yemeksepeti üye 
restoranlarının siparişlerinden derlenen veriler dikkat çekici 
sonuçlar ortaya koydu.

En yüksek fiyatlı çorba Beyran 
Türkiye çapında Yemeksepeti üye restoranlarının 2022 yılı  
verilerine göre, 21 TL ortalama fiyatla en uygun fiyatlı çorba  
Ezogelin Çorbası olurken, Mercimek   Çorbası 22 TL’lik ortalama  
fiyatla ikinci sırada yer aldı. En uygun fiyatlı çorbalar listesinde 
üçüncü sırayı 23 TL’lik fiyat ortalamasıyla Yayla Çorbası aldı. 
Fiyat olarak en yüksek ortalamaya sahip çorba ise 53 TL ile Beyran 
Çorbası oldu. Güneydoğu şehirlerinde en çok sipariş edilen 
üçüncü çorba olan Beyran Çorbası’ndan sonra ikinciliği 51 TL  
ortalama fiyatla Köy Tavuğu Çorbası ve üçüncülüğü 48 TL ile  
Tuzlama Çorbası aldı. 

Ayran Aşı Çorbası’ndan büyük atak 
Mevsimsellikten kaynaklı olarak yaz ve kış aylarında tercih edilen 
çorbalar arasındaki farklılık da dikkat çekici. Yaz aylarında Ayran 
Aşı Çorbası sipariş adetlerinde öne çıkarken, kış aylarının yükse- 
len yıldızı ise Balık Çorbası oldu. 
Tüm veri türlerinde şampiyon: Mercimek Çorbası 
Türkiye’nin en sevdiği çorbanın Mercimek Çorbası olduğu,  
Yemeksepeti’nin istatistiklerinde de yine net biçimde ortaya  
çıktığı görülüyor. Tüm şehirler incelendiğinde, Mercimek Çorbası 
farklı biçimde listenin ilk sırasında yer alıyor. İkinci en çok sipariş 
edilen çorbalar incelendiğinde ise şehirlere göre değişen biçimde 
Ezogelin, Kelle Paça, Tavuklu Çorba ve Paça Çorba'nın yer aldığı 
görülüyor. 

Sebzeli ve etli çorbalar yarışıyor 
Türkiye’nin dört bir yanında en sevilen çorbalar 
arasında en üst sıralarda Mercimek, Kelle Paça, 
Tavuk Suyu, İşkembe, Domates, Yayla, Paça ve 
Ezogelin gibi çorbalar yer alırken; bazı şehirlere 
özgü Dil Çorbası, Tandır Çorbası, Bomba Çorba, 
Beyin Çorbası, Selanik Çorbası ve Toyga Çorbası 
gibi çorbalar da dikkat çekti.   
Türkiye’nin tüm şehirlerinin en çok sipariş 
edilen ilk 12 çorba listelerine girmeyi başarmış 
çorba sayısı ise 30 olarak ortaya çıktı. Türlerine 
göre Domates Çorbası, Bamya Çorbası, Patlı-
can Çorbası ve Brokoli Çorbası gibi sebze zor-
baları listeleri zorlarken; Beyran Çorbası, Et 
Çorbası, Balık Çorbası ve Tavuk Çorbası gibi etli  
çorbalar da üst sıralarda yer almayı başardı. 
Çorbayla birlike en çok lahmacun sipariş 
ediliyor 

Çorba siparişlerindeki yemeklerle ilgili veriler incelendiğinde 
tüm çorbalar klasmanında Lahmacun açık ara önde görünürken,  
çorbanın en çok eşlik ettiği diğer yemekler Adana Dürüm, Tavuk 
Şiş, Kıymalı Pide ve Pilav olarak kendine yer buldu. 

Domates Çorbası’ndan gururlu beşincilik 
Yemeksepeti’nin 2019 ila 2022 arası dönemdeki total verileri 
incelendiğinde, Mercimek Çorbası yine birinciliği bırakmaz-
ken, Ezogelin’in ikinciliğe tutunduğu net biçimde görülüyor.  
Tavuk Suyu Çorba’nın 2019’dan sonra üçüncülüğü Kelle Paça’ya 
kaptırdığı görülüyor. Bu dört yıl boyunca Domates Çorbası’nın  
istikrarlı bir beşincilik içinde bulunduğu da bir başka dikkat çekici 
ayrıntı olarak gözler önüne seriliyor.   

Türkiye’nin az bilinen yerel çorbaları 
Ülkemizin her şehrinde en az birkaç özgün yerel çorbaya  
rastlamak mümkün. Yaygın olarak bilinen çorbalar haricinde, 
Yemeksepeti restoranlarında yoğun olarak sipariş edilen yerel 
çorba çeşidi 250’yi geçiyor. Türkiye’nin yemek zenginliğini bir  
başka yönüyle ortaya koya çorbalar, malzeme ve yapılış biçimiyle 
de yerel unsurlar barındırıyor.   
Bu listede yer alan bazı az bilinen çorbalar şöyle sıralanıyor: 
Balıkesir ve Bursa Süt Çorbası, Konya ve Bilecik Ovmaç Çorbası, 
Yozgat,Artvin ve Ardahan Helle Çorbası, Çanakkale Kaz Dağı Çor-
bası, Amasya Toyga Çorbası, Bayburt Kavut Çorbası, Çorum Çatal 
Çorba, Kastamonu Göce Çorbası, Samsun Baklalı Yarma Çorba, 
Trabzon Golva Çorbası, Muğla Tingil Çorbası, Afyon Sakala Çar-
pan Çorbası, Antalya Gülüklü Çorba, Kahramanmaraş Toğa Çor-
bası, Mersin Lepe Çorbası, Ankara Fıtı Çorbası, Kayseri Kurşun Aşı 
Çorbası, Sivas Düğürcük Çorbası, Aksaray Kokina Çorbası, Kırşehir 
Köme Çorbası, Ağrı Girar Çorbası, Bitlis Gebol Çorbası, Kars Hörre 
Çorbası, Malatya İrinti Çorbası, Tunceli Şorbik Çorbası, Gaziant-
ep Antep Yuvarlaması, Diyarbakır Habenisk Çorbası ve Giresun 
Malhıta Çorbası

Yemeksepeti, Türkiye’nin Çorba Haritasını Çıkardı

Mercimek Çorbası birinciliği yine kaptırmadı 
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İTO 17.Restoran, Yiyecek ve İçecek sektörünü temsil eden 
komite, oy birliği ile Ebru Köktürk Koralı’yı başkan seçti.  
Sektörün yakından tanıdığı, yenilikçi ve öncü misyonu ile öne 
çıkan Koralı, yeni dönemde görev yapacak 81 komite içinde tek 
kadın başkan ve 273 kişilik meclisin 8 kadın meclis üyesinden 
biri. 

Başkan Ebru Koralı yaptığı açıklamada, 17.Restoran, Yiyecek 
ve İçecek Komitesi olarak, sektörün problemlerinin çözümüne 
yönelik aktif bir tutum izleyeceklerini ve karar birliğiyle saptanan 
konular üzerine yoğunlaşarak gündem oluşturacaklarını söyledi. 

Koralı, sözlerine şöyle devam etti:“Elbette, sadece sorun çözen 
bir komite değil, sektörü geliştiren, büyüten bir sürecin de 
parçası olacağız. Kentin turizm potansiyeline yakışan iş birlikleri 
ve kısa süreli eğitimlerle sektörün ihtiyacı olan çalışanların ka-
zanımına önem vereceğiz.”Ebru Koralı, gastronominin, yaratıcı 
ekonominin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve genç istihdamı 
konusunda fark yaratan bir sektör olduğunun da altını çizdi.

Yeni dönem kararları
 
17. Komitenin 15 Aralık günü gerçekleşen toplantısında Müzik 
yayını yapan işletmelere yapılan denetimlerin yürürlükte olan 
‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönet-
meliği’ kapsamında olması ve ruhsat saatlerinin dikkate alınması 
gerekliliğine dikkat çekildi. Sektörel sorunların masaya yatırıldığı 
toplantıda, İstanbul için birçok yeni projenin de hayata geçiril-
mesi konuşuldu. Ayrıca, 17. Komite tarafından yiyecek içecek 
ve restoran sektörünün ekonomik gelişimi kadar,  kültürel ve  
sosyolojik gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen yeni dönem 
kararları da alındı. 

Ebru Koralı TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi 
İşletmeleri Derneği) kurucularından ve yönetim kurulu üyesi. 
1995 yılından bu yana İstanbul gastronomi ve eğlence dünya- 
sının yakından tanıdığı bir isim. Hayal Kahvesi Çubuklu, Yalı 77, 
Sade Gastronomy & Film markaları, yarattığı festival ve etkin-
liklerle tanınıyor. 
Sektörün gelişimine katkı yapan pek çok projede imzası var. 
Bunlardan en önemlisi Global Gastro Ekonomi Zirvesi. Yaratılan 
büyük etki bugün Anadolu’nun her köşesinde hissediliyor ve 
Türk Mutfağı etkin ‘yumuşak’ güç olarak pozisyonlanıyor.  Sosyal 
Gastronomi, Gastro Diplomasi, ülke ve kent markasına katkı koy-
an tüm disiplinlerde iş birlikleri yapıyor ve geliştiriyor. İletişim ve 
marka yönetimi konusunda hizmet veren bir ajansında sahibi. 

Ticaret odasının en kalabalık grubu

17.Restoran, Yiyecek ve İçecek komitesi;
Başkan ve Meclis Üyesi Ebru Koralı Sade Gastronomy, 
Başkan Yardımcısı Okan Akkaş Akkomarka, 
Meclis Üyesi Atilla BingölBridge Restoran, 
Meclis Üyesi Barış Tansever SunsetGrill Bar, 
Meclis Üyesi Yücel Özalp Pandeli, Firuze ve Topaz,  
Meclis üyesi Ali Gökçek TheHungerHilltown, 
Komite Üyesi Faruk Ügümü Hünkar, 
Komite Üyesi Halit Akdeniz Destan Grup 
Komite Üyesi Nazım Topuz Minoa
Komite Üyesi Rouzben Gergeri Ziba Gıda AŞ.
Komite Üyesi Selim Yel - Kasket Gıda LTD. ŞTİ den oluşuyor ve 
ticaret odasında en kalabalık sektörlerden birini temsil ediyor. 

İTO’nun 81 komitesi içinde  

tek kadın Başkan  
Ebru Koralı

Sivil Toplum Aralık-2022
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Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu’nun (FEVE) araştırmasına göre her 
10 kişiden 8’i camdan yapılmış ürün kullanırken, katılımcıların 10’da 7'si geri 
dönüştürülmüş camın gıdayı korumaya devam ettiğine inanıyor. Gıda israfının 
önüne geçmede ve gezegenin geleceğini korumada en iyi ambalaj malzemesi olar-
ak görülen camın nasıl geri dönüştürüleceği de tüketicilerin yüzde 82’si tarafından 
çok iyi biliniyor. 

Avrupa genelinde güvenli bir şekilde geri dönüştürülebilen cam ürünleri sağlıklı 
bir yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediliyor. Avrupa Cam Amba-
laj Üreticileri Federasyonu (FEVE) tarafından 13 Avrupa ülkesinde 4 binden fazla 
tüketicinin katılımıyla, bağımsız bir araştırma anketi, camın her 10 kişiden 8'i için 
sürdürülebilir malzeme olduğunu ortaya koydu. 

“Cam insanları ve gezegeni koruyan en iyi malzeme”
Araştırma sonuçlarını değerlendiren GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, 
“Sağlığa ve doğaya zarar vermeyen malzeme tercihi alışveriş yapanların gün-
deminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Avrupa Cam Ambalaj Üretici- 
leri Federasyonu’nun araştırmasından edindiğimiz sonuçlara göre,her 10 tüketici-
den 6'sı gıda israfını azaltmayı, geri dönüşümü ve fiziksel ve zihinsel sağlığı koru-
mayı günlük yaşamlarında en önemli üç sürdürülebilirlik unsuru olarak görüyor. 
Ankete katılan tüketicilerin üçte birinden fazlası, cam ambalajı sağlığı daha iyi  
koruduğu ve ürünleri daha uzun süre güvenli tuttuğu için tercih ettiğini belirtiyor. 
Her 10 Avrupalıdan 7'si  geri dönüştürülmüş camın, yiyecek ve içecekleri koruma-
ya devam edeceğine inanıyor. Bu nedenle cam, tüketiciler tarafından insanları ve 
gezegeni koruyan en iyi malzeme olarak görülüyor. Camın raftaki dayanıklı nite-
likleri, insanların en sevdikleri ürünleri daha uzun süre koruyarak gıda atıklarını da 
azaltmalarına olanak tanıyor” şeklinde konuştu. 

Tüketiciler, markaların kimliklerini belirtmelerini istiyor 
Sürdürülebilir ambalaj kullanımı konusunda şirketlere ahlaki bir yükümlülük 
düştüğü konusunda katılımcıların 5’te 4 oranında hemfikir olduğunu söyleyen  
Abdullah Gayret, şu ifadeleri kullandı: “Tüketiciler, markaların sürdürülebilirlik 
konusundaki ilerlemelerini veya kimlik bilgilerini ambalajlarında açıkça belirtme-
lerini istiyor. Çevreyi değerli bir hazine olarak gören ve insanlığının ve tüm can-
lıların yararını gözeterek en iyi şekilde korunması gerektiğine inanan bir şirket 
olarak, tüketicilerin bu farkındalığından ve camın bizi geleceğe taşıyacak ambalaj 
malzemesi olarak kabul görmesinden çok memnunuz.”

Endüstriyel üretim ve verimlilik için geri dönüşümbir ihtiyaç
Türkiye’de cam ambalajlarının geri dönüşümü konusunda yeteri kadar çalışma 
yapılmadığına dikkat çeken Gayret, endüstriyel üretim ve verimlilik açısından 
geri dönüşümün büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. GCA’nın çevresel kirlen-
meyi önlemek, atıkları kaynağında azaltmak ve geri kazanmak gibi aksiyonları 
ilke edindiğini hatırlatan Gayret, “Bu kapsamdan hareketle, cam, plastik ve metal 
içecek ambalajlarının depozito iade makineleri ile yüzde 100 geri dönüşümünü 
sağlamak amacıyla GCA, BİRCAM Vakfı ve Park Cam iş birliği kapsamında 
EKOMAT Projesi’ni hayata geçirdik. Yalova’da başlattığımız bu pilot projeden elde 
edilecek verilerin ileride kurulacak sistemlere ışık tutacak olması, sürdürülebilirlik 
bakımından büyük önem taşıyor. Farkındalık yaratmak amacıyla başlattığımız bu 
proje sadece sürdürülebilirlik açısından değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da 
büyük bir öneme sahip. GCA olarak hem çevresel kirliliği engellemek hem de geri 
dönüşüme katkıda bulunmak konusunda üzerimize düşenleri tamamen yerine ge-
tiriyoruz” diye konuştu.

Gıda israfını 
engellemek  
isteyenlerin  

ilk tercihi  
cam ambalaj

Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri  
Federasyonu (FEVE) tarafından 13 
Avrupa ülkesinde 4 binden fazla 
tüketicinin katılımıyla, bağımsız 
bir araştırma anketi, camın her 10 
kişiden 8'i için sürdürülebilir malzeme 
olduğunu ortaya koydu. 

AmbalajAralık-2022
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Soykan ÖZÇELİK
Yazılım Geliştirici  @ Çözbim Yazılım 

soykanozcelik@cozbim.com.tr

Köşe Yazısı Aralık-2022

Acısı ile tatlısı ile bir yılı  daha geride bırakıyoruz. Geçtiğimiz son iki 
yılın aksine bu yıl Dünyayı kasıp kavuran Covid salgının gölgesinde 
girmiyoruz yeni yıla. Covid son iki yıla damgasını vursa da yarat-
tığı etki ve her alanda yaşanan değişim hayatımızı şekillendirmeye 
devam ediyor. Hibrit, uzaktan ve tam zamanlı çalışma modelleri-
nin ortaya çıkması, teknolojik çözümlerin artması ve bir çok 
işlemin internet üzerinden yapılır hale gelmesi hayatımızdaki  
yenilikler. 

Şöyle geriye dönüp bakacak olursak 2022 yılına damgasını vuran 
teknolojik gelişmeler ise; Microsoft’un Activision’u satın alması, 
Apple’in 14 serisi telefonlarını-M2 işlemci PC’lerini tanıtması, 
Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması, Citroën’nin elektrikli Ami 
modeli, BMW’nin renk değiştiren elektrikli modeli, Mercedes’in 
Vision EQXX modeli, az gören yada okuma güçlüğü çeken  
kişiler için tanıttığı OrCam MyEye Pro gözlüğü, Samsung’un  
katlanır modellerini tanıtması ve Galaxy Note serisine son verme-
si, İlk giyilebilir Mouse olan Magnima AirPoint Ring, 5G ile Endüstri 
4.0 Denemesi, 5G ve kuantum gibi veri iletişim teknolojilerini 
kullanarak daha kolay veri paylaşımı, Facebook’un Metaverse’i 
Kripto para ve Blockchain’in daha fazla hayatımıza girmesi, Yapay 

zeka ve makine öğrenmesinde kaydedilen gelişmeler ve yılın son 
ayında hayatımıza giren ChatGPT AI (Artificial intelligence - Yapay 
Zekâ) örneklenebilir.  Liste daha da uzayabilir ancak uzatmamak 
adına en dikkat çekenleri örneklemek istedim.

2023 ve sonrası içinde takipçisi olacağımız ve hayatımıza girecek 
olacak teknolojileri ise; Artificial intelligence - Yapay Zekâ, 5G 
ve Gelişmiş Bağlantılar, Edge Bilişim (düşük gecikme süresi ve  
yüksek hızlı veri işleme sağlayan yeni bir teknoloji), IoT (Nesneler-
in interneti-Internet Of Things) den sonra Davranışların İnterneti 
(IoB - Internet of Behaviors), Quantum hesaplama, Kripto paralar, 
Dağıtık bulut teknolojileri olarak özetleyebiliriz.

Biz de Çözbim Yazılım ailesi olarak geride bıraktığımız 2022 yılın-
da mevcut çözümlerimize yeni çözümler katarak, yeni ürünler  
ekleyerek ürün yelpazemizi genişlettik.

Açık Bankacılık, e-Talep, e-Sipariş, Hal Borsası ve Satınalma Takip 
Sistemi ürün portföyümüze yeni eklenenler ve bu yeni ürün- 
lerin tanıtımı önceki yazılarımızda yapmıştık. Elbette bununla da  
kalmadık ana uygulamamız olan Yemekçi’de de önemli güncelle-
meler yaptık. 

2023 yılında da online ödeme-tahsilat sistemlerini uygulama-
larımıza adapte etmeyi hedefliyoruz böylece kullanıcılarımız 
ödeme yapabilir-alabilir olacaklar. Bulut hizmetlerine yönelim 
her geçen gün artarken bizler de bu konuda kullanıcılarımızın 
bir kısmını bu teknolojiye geçirmiş bulunuyoruz ve bu sayının  
artacağını öngörüyoruz. 

Yaş 35 yolun yarısı eder misali 35 yılı geride bırakmakta olduğu-
muz yazılım geliştirme hayatımızda; ilk günden bu güne çözüm 
odaklı, zamanında ve kaliteli gerek yerinde gerekse uzaktan 
destek hizmeti konusunu ilke edinen,kullanıcı memnuniyetini ön 
planda tutan anlayışımızı yeni yılda da önümüzdeki yıllarda da 
ödün vermeden sürdürme gayreti içerisinde olacağız. 

Yeni yılın tüm insanlığa; öncelikle sağlık, barış, huzur, bereket ve 
bol kazanç getirmesini dilerken yeni yılınızı da Çözbim Yazılım  
ailesi olarak kutluyoruz. 

Yeni yılda yeni çözümler, yeni ürünlerde buluşmak üzere…

2022’yi Uğurlarken…
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Geçen yazımızda Kafkas Dağlarının antik Yunan ve Roma uygar-
lıklarına nasıl ilham kaynağı olduğundan bahsetmiştik. Aslında 
bize çok yakın olan İran edebiyatı da bu erişilmez zirveli dağlardan  
etkilenmiş. Kafkas Dağlarına, Kaf Dağı demiş. Burada Zümrüdüanka 
kuşunun yaşadığı, yaşlanınca yanarak küle dönüştüğü ve küllerin-
den tekrar doğduğu yer olarak tanımlamış. Çocukluğumuzda dinle-
diğimiz erişilmez Kaf Dağları, şimdi Gürcistan’ın Rusya ile sınırlarını 
oluşturmuş.  
Svaneti Bölgesi 
Svan Halkı yüzyıllardır bu karlı, sarp dağların, çılgın akan nehir- 
lerin olduğu masallar ülkesinde yaşamış. O yüzden buraya Svaneti  
Bölgesi denilmiş. Svanların kendilerine ait dil ve kültürleri varmış. 
Doğa koşulları gibi Svanlarda sert ve savaşçı bir toplum olmuş. 
Yörede kan davası da çok yaygınmış. Bu nedenle düşmanlarından 
ve kan davalılarından korunmak için evlerinin yanına 20-25 m. yük-
sekliğinde kuleler yapmışlar. Yolculuğumuz sırasında tek tük kuleli 
evlere rastladık. Ortaçağ ruhunu kaybetmemiş,  bu kuleli evleri en 
çok Mestia’da gördük. 
Mestia
Mestia, Svaneti’nin turizm açısından en gelişmiş kasabası. Bu 
küçük, sevimli Svan kasabasında kalıp günübirlik geziler yaptık.  
Ciddi bir restorasyon geçiren kasabanın kuleli ve taş evlerinin  
arasında kendinizi zamanda yolculuk yapıyor, Kaf Dağına gidiyor 
sandık. Kasabadaki bazı evlerin kuleleri ziyarete açık. 
Savunma amaçlı olan kuleler 4-7 kat arasında yapılmış. Düşman 
ya da kan davalılarının saldırısında kendilerini bu kulelere hap-
sediyor aylarca saklanıyorlarmış. Kulenin katlarına hareketli tahta 
merdivenlerle çıkıyor, sonra merdiveni yukarı çekip, büyük kay-
alarla girişi kapatıyor, kendilerini koruyorlarmış. Biz de İngiltere 
Kraliçesi II.Elizabeth’in “Dağların Kaplanı” unvanını verdiği Mikheil  
Khergiani’nin müze evindeki ve Usguli yakınlarındaki Aşk kules-
ine tırmandık. Tırmandık diyorum çünkü merdivenler çok dik ve  
basamak aralıkları bayağı geniş. Tepeye ulaşınca da manzara 
karşısında iyi ki çıkmışım diyorsunuz.  
Khergiani Dağcılık Müzesi 
1932-1967 yılları arasında yaşayan ünlü dağcının doğduğu 2 kat-
lı ev, şimdi müze olarak hizmet veriyor. Alt katında ortaçağda  
yatak gibi kullanılan tahta kerevetler var. Ailenin en yaşlı erkeğinin 
oturduğu tahta koltuk gibi etnografik eşyalar ve üst katında  

Khergiani’nin kişisel eşyalarıyla, hakkında yazılan gazete kupürleri 
gibi bilgiler sergileniyor. 
Salonun bir yerinde ziyarete gelen dağcılık kulüplerinin bırak-
tığı flamalar dikkatimizi çekti. Bize eşlik eden görevliye, dağcılık 
kulübü olduğumuzu söyleyip flamamızı bıraktık. Bizim de flamamızı  
asacağını, ertesi gün gelip görebileceğimizi söyleyince, merakla 
tekrar gittik. Gerçekten asmıştı! Çok mutlu olduk. 
Şehrin içinde ziyarete açık küçük bir arkeoloji müzesiyle, bir de 
kilisesi var. Onları da gezdik. Fakat asıl amacımız Kafkas Dağlarının 
vahşi coğrafyasında trekking yapmaktı.

Chalaadi Buzulu
Günübirlik yaptığımız yürüyüşlerin ilki Chalaadi Buzuluna oldu. 
Yemyeşil ağaçların içinden, Mestiachala Nehrinin kıyısından buzula 
ulaştık. Orta zorlukta olan rotada yaklaşık 22 km. yürüdük. Dönüşte 
kötü bir sürpriz beni bekliyordu. Covid öncesi alıp da 3 yıldır  
giyemediğim botlarımı buraya getirmiş, buzula onlarla yürümüştüm. 
Giderken sıkıntı olmadı. Fakat dönüşte tabanları açıldı. Taş gibi yeni 
botlarım beni yarı yolda bıraktı. Akşam yapıştırıcı aradık, bulama-
dık. “Sabah ola hayrola.” dedik. 
Koruldi Buzul Gölleri ve Haç Tepesi 
Ertesi gün Koruldi Buzul Gölleri ve Haç Tepesi gibi zorlu bir rotamız 
vardı. Benim ise botlarım yoktu! Yenisini alayım desem, ayağıma 
göre bulma şansım zayıf, hadi buldum diyelim fiyatı ateş pahası. 
Kahvaltıda “Ne yapsam?” diye konuşurken Isauria Yolu yürüyüşünde 
birlikte yürüdüğüm arkadaşım Nurten “Bizim grup Ushguli’ye  
gidiyor. Ayakkabılarımı verebilirim” deyince dünyalar benim oldu. 
Bir koşu Nurten’in botlarını alıp düştük yollara. Bütün yürüyüş  
boyunca çok dik tırmandık. Yaklaşık 6 km. sonra Haç’ın bulun-
duğu tepeye ulaştık. Buraya çok güzel seyir terası ve dinlenme yeri  
yapmışlar. Bazı arkadaşlar keyif yapıp Mestia’yı tepeden seyret-
mek için burada kaldı. Geri kalanlarla tırmanmaya devam ettik. 
Yol uzun. Git git tırmanış bitmiyor. Ha şu tepenin arkası, ha şu 
dönemecin sonu diyerek inatla devam ettik. Sonunda irili ufaklı 
7-8 tane gölden oluşan Koruldi’ye vardık. Göllerin birinde inekler 
keyif çatıyor, diğerinde yılkı atları dolanıyordu. Biz de bu keyifli  
manzaraya karşı çay içip, kumanyalarımızı yanımıza gelen 2 yılkı 
atıyla paylaştık. Başta dokunmaya cesaret edemesek de sonra 
cesaretimizi toplayıp sevdik. Anlaşılan bölgeye gelen turistlere 
alışmışlar. Sonra da geldiğimiz dik yollardan iniş yaptık. Toplam  
21 km. yürüdük. Yürüdüğümüz rotaları, telefonuma indirdiğim 

Kaf Dağına Yolculuk-2
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“Wikiloc” uygulamasına kaydediyorum. Program rotayı orta zorluk-
ta gösterdi ama külliyen yalan. Zorlu bir rotaydı. Bu arada ihtiyacınız 
olursa Wikiloc’ta“Gülçin Soytutan” olarak beni bulabilir ve kaydet-
tiğim rotalarda yürüyüş yapabilirsiniz. Ufak bir ayrıntı, yürümekte 
sıkıntı yaşayanlar için araçla göllere ulaşım sağlanıyor.   
Hastavali Kayak Merkezi (Teleferik), Zuruldi Dağı 
Mestia merkezden hareket eden teleferikle 2 aktarma yapıp kay-
ak pistlerine ulaşılıyor. Kışın kayak yapmak için yazınsa manzarası 
için tercih ediliyor. Özellikle Kafkas Dağlarının en ünlüsü olan 4.710 
m. yükseklikteki çift başlı Uspha buradan görülüyor. Bir günümüzü 
de buraya ayırıp teleferikle inip çıkarak Kafkas Dağlarının tadını  
çıkardık. Ayakkabılarımı merak ediyorsanız bu sefer Kumru’cuğum 
sağ olsun onun spor pabucunu giydim. 
Ushguli 
Son günümüzü Ushguli’ye ayırdık. Küçük kasaba, Kafkas Dağlarının 
en  yüksek zirvelerinden olan 5.193 m.yükseklikteki Shara’nın 
eteklerinde bulunuyor. Mestia’ya 46 km. mesafede olmasına 
rağmen yollar çok bozuk olduğundan aracımızla gidemedik. Bu 
yollara sadece 4x4 Delicalar gidiyor. Ekstra kiraladığımız bu araçlar-
la ulaştık. Yolculuk 2,5-3 saat sürdü. Doğrusu gittiğimize değdi.  
Mestia’dan buraya 4 günlük bir yürüyüş rotası da var ama Allah’tan 
programa almamışız, yoksa botlarım beni ilk gün bırakınca perişan 
olacakmışım.  
Ushguli, 4 mevsim yaşayan (Dikkat!)Avrupa’daki en yüksek yerleşim 
yeriymiş. (Avrupa neymiş abi, lastik gibi sünüyor. Büyüklerin canı 
nereden isterse oradan kesip buraya ekliyorlar.) Daimi olarak 70 
aile yaşıyormuş. Okulu, müzesi hatta sineması bile vardı. Tepedeki 
küçük St. Giorgi Kilisesi 12. yy.dan kalmış ancak kapalıydı. 10. yy 
tarihli Lamaria Manastırı, Svan Kulesiyle bölgeye uyum sağlamış. 
Burası açıktı ve ziyaret edebildik.  
Aşk Kulesi 
Ushguli ve Mestia kasabaları arasında yer alan ve Aşk Kulesi  
olarak adlandırılan Svan Kulesini de es geçmedik. Engürü Nehrinin 
kenarındaki kulenin hikayesi şöyle; Bey kızı bir avcıya âşık olur. Tabii 
ki evlenmelerine izin verilmez. Gençler yine de görüşmeye devam 
eder. Delikanlı bir gün yine ava gider. Günler, aylar geçer haber alın-
maz. Güzel kız çektiği ıstırapla kendini bu kuleye hapseder. Sevgili- 
sinin yokluğuna daha fazla dayanamayan genç kız, kuleden nehre 
atlar. Bir mucizeyle nehirde balık olur ve avcıyı arar durur. Şimdi  
nehirde bulunan balıklar bu genç kızdan türemiş. Bu hikayemizle 
hem Aşk Kulesini, hem de Svaneti bölgesindeki gezimizi bitirdik. 
 

Sataplia Tabiat Koruma Alanı 
Sabah gün doğmadan yola çıktık. Rotamızı bu sefer Kutaisi  
üzerinden Batum’a bağladık. Ormanların içinden, dağların  
arasından, korkunç virajlar, uçurumlar sonrası Kutaisi’ye 10 km.  
mesafede bulunan Sataplia Tabiatı Koruma Alanı’na ulaştık.
Sataplia sönmüş bir volkan. “Bal alanı, bal toplanılan yer ” gibi 
bir anlamı var. Yakın zamana kadar arılar dağdaki küçük delik ve 
mağaralarda yaşayıp buralarda bal üretiyormuş, hatta yuvalarından 
da bal akıyormuş. Halk da gelip buralardan bal topluyormuş. Ancak 
fazla bal toplayıp arıları aç bıraktıkları için soyları tükenmiş. Şimdi 
sadece yuvaları görülebiliyor. Bu çok ilginç! fakat bizim asıl gelme 
sebebimiz dinozor ayak izlerini görmekti. 
Koruma alanına rehber eşliğinde girebildik. İlk önce karstik  
Sataplia Mağarasına gittik. 55-60 milyon yıl önce bölge deniz 
kıyısıymış, deniz çekildikçe bu bölge oluşmuş. Tabanları olan iri ayak 
izleri otobur dinozorlara, 3 parmaklı izler etobur dinozorlara aitmiş. 
Bütün bu ayak izlerini hayret ve hayranlıkla seyrettik.
Tabiat alanında küçücük bir de cam teras var. Buradan Kutaisi ve 
çevresi çok güzel görünüyor. 
Sataplia’dan 20 km. ilerde bir mağara daha var. Prometeus Mağar-
ası fakat yolu o kadar bozuk ki 1 saatte ancak ulaşılıyormuş. Bizim 
yolculuğumuzu en az 3 saat daha uzatacak olunca vazgeçmek zo-
runda kaldık. Halbuki peşine düştüğümüz masalların merkeziydi. 
Aklımızın bir köşesine not edip şehre geçtik. 
Kutaisi 
Zamanımız kısıtlı olunca, 4.000 yıllık tarihi olan bu şehri şöyle 
bir gezdik. Merkezdeki Colchis Çeşmesi karşımıza ilk çıkan oldu.  
Gürcistan’da bulunan arkeolojik eserlerin modelleri ile tasar- 
lanmış. Tam ortada elinde içki kadehi bulunan adam heykeli yani 
Tamada  M.Ö. 7 yy.da bulunmuş. Tamada, ağzı güzel laf yapan 
ve içki sofrasını yöneten kişilere verilen bir unvan. Diğer eser- 
ler yine antik Gürcü figürlerinden esinlenerek bir kadının altın ve 
değerli taşlardan oluşan mücevherleri olarak tasarlanmış. Pırıl pırıl  
parlıyor. Meydanın 4 tarafı tarihi yapılarla çevrili. En gösterişli olanı 
elbette tiyatro binası. Central Garden ve etrafta pek çok yer de 
heykellerle süslü. 
Hem şehirde hem de çevrede gezilip görülecek pek çok yer var ama 
bizim programımız bitmişti ancak Rion Nehrinin kıyısında peynirli 
khinkali (Gürcü mantısı) yiyecek kadar zamanımız vardı. Mantımızı 
yedikten sonra da Sarp Sınır Kapısına doğru yolumuza devam ettik.
Böylece Gürcistan gezimizi de bitirdik. Bize bu güzel turu organize 
eden Ritur’a teşekkür ederiz. Yeni bir yerde buluşmak üzere, hayal-
lerinize dokunmanız dileğiyle…
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Dünyada hızla artan nüfusun ihtiyacı olan gıda ürünlerini taşımak için güvenilir soğuk zincirlere yönelik artan 
talep, yeşil enerjiye geçişte ihmal edilen önemli bir nokta. Danimarkalı mühendislik şirketi Danfoss,  gıda israfı 
ve gıda güvenliğinin artırılması adına,soğuk zincir teknolojilerine daha fazla yatırım yapılması gerektiği çağrısında 
bulundu. 

Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre dünya nüfusunun 2050 yılına kadar yaklaşık 2 milyar artması bekle-
nirken , artan nüfusun gıda ihtiyacı, sürdürülebilir soğuk zincir teknolojilerine acil olarak yatırım yapılmasıgereklil-
iğini gündeme getiriyor. Dünya genelinde üretilen gıdaların yüzde 13’ü soğuk zincirin, yani gıdayı doğru sıcaklık da 
taşıma ve depolama eksikliği nedeniyle israf oluyor. Soğuk zincir teknoloji yatırımlarının olmaması sebebiyle israf 
olan gıda ile yılda 950 milyon insanın beslenebileceği düşünülüyor .WWF’in açıkladığı verilere göre, gıda israfı bir 
ülke olsaydı, ABD ve Çin’den sonra en fazla karbon salınımına yol açan üçüncü ülke olacağı ve dünyadaki karbon 
salınımının yüzde 10’una yol açacağı tahmin ediliyor .

Diğer yandan, artan gıda üretimi ve soğuk zincir ihtiyacı, daha fazla karbon salınımı riskini de beraberinde  
getiriyor. Bu yüzden, soğutma teknolojilerinin enerji ihtiyacını azaltmak ve enerji verimliliği yüksek sürdürülebilir 
soğuk zincir altyapıları oluşturmak için küresel olarak eyleme geçilmesi gerekiyor.

Soğuk zincirin büyük potansiyeli
 
Dünyadaki her üç muzdan biri Hindistan’da üretiliyor. Soğuk zincir, muzların tüketicilere ulaşana kadar doğru 
sıcaklıkta kalmasına imkan tanıyor. Danfoss, Hindistan’daki muz üreticileri ile sürdürülebilir soğuk zincir teknolo-
jileri üzerinde çalışarak, muz israfının yaklaşık yüzde 20 azaltılmasına yardımcı oldu. Yerel çiftçiler ürünlerini ilk 
defa Avrupa’ya ihraç ederken gelirleri üç katına çıktı .

Ayrıca soğuk zincir risklerinin erken aşamalarda tespit edilerek israfın önlenmesi adına soğuk zincirin sıcaklık 
kontrolleri ve alarmlar gibi dijital izleme teknolojileriyle desteklenmesi, optimum verimlilik adına önemli. Diji-
tal izleme teknolojileri, soğuk zincir boyunca yolculuğun sorunsuz ilerlemesini sağlayarak gıda sevkiyatlarının 
takibine de yardımcı olabilir.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Danfoss Türkiye, Orta Doğu ve Afrika İklimlendirme Çözümleri Kıdemli 
Satış Direktörü Mert Kalafatoğlu;“İklim hedeflerimizi yakalayabilmek amacıyla gıda israfını önlemeli, taşımacılık-
tan kaynaklanan karbon salınımını kontrol altına almalıyız. Dünya genelinde soğuk zincir teknolojilerini araştırma-
ya yönelik yatırımlarımızı artırarak, soğuk zincir teknolojilerimizi modernize etmeliyiz. Bu anlamda karar verici ve 
uygulayıcı kurumlara büyük bir görev düşüyor. Yüksek enerji verimliliği sağlayan teknolojinin kullanımının yaygın-
laşması için finansal teşvikler sağlamalı ve karar vermeyi daha etkili hale getirmek için soğuk zincir süreçlerinin 
dijital olarak izlenmesini hızlandırmalıyız” dedi.

Soğuk zincir eksikliği nedeniyle 
950 milyon insana yetecek gıda 
israf oluyor
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Antakya’da, saygın yurt dışı yayın-
larının dünyada mutlaka görülmesi 
gereken otellerden biri olarak göster-
diği çok özel bir otelin bulunduğunu 
biliyor musunuz? 2300 yıllık bir  
tarihe ev sahipliği yapan The Museum  
Hotel Antakya, bu özelliği ile misafirl-
erine dünyada eşi benzeri olmayan bir  
konaklama deneyimi yaşatırken, 
şehrin gastronomi zenginliğini yansıtan  
mekânları, arkeolojik parkı yakından 
görebileceğiniz seyir yolları ve tam  
donanımlı SPA merkezi ile de bu dene- 
yimi taçlandırıyor.
2009 yılında Asfuroğlu Ailesi tarafından 
temelleri atılan The Museum Hotel 
Antakya, 10 yıl süren kazı, restorasyon 
ve inşa çalışmasının ardından misa-
firlerini ağırlamaya başladı. Otelin mi-
mari tasarımı ise uluslararası arenada 
başarılı projelerle adını duyuran Emre 
Arolat tarafından yapıldı.
Dünyanın en büyük tek parça taban 
mozaiği de dâhil olmak üzere 30 bine 
yakın arkeolojik eserin bulunduğu otel-

de, müze ve kazı alanı, dağ, St. Pierre 
Kilisesi ve şehir manzaralarına hâkim 
standart, süit ve kral dairesi seçenekleri 
bulunan 200 oda bulunuyor. Ayrıca 
ayrı bir girişi ve toplantı odaları olan 
Nas Konut, otelden daha izole bir tatil 
geçirmek isteyen konuklar tarafından 
tercih edilebiliyor.
 
“Beş kültür katmanında 13 farklı 
medeniyet”
 
The Museum Hotel Antakya’nın  
içerisinde Helenistik Dönem’den  
başlayarak İslami Dönem’e uzanan beş 
kültür katmanı ve 13 farklı medeni-
yete ait eserler bulunuyor. The Muse-
um Hotel Antakya’da yerinde görüle- 
bilecek eserler arasında, M. S. 4.  
yüzyıla tarihlenen “Dünyanın en büyük 
tek parça taban mozaiği”, bir Roma 
hamam yapısı, M. S. 2. yüzyıla tari-
hlenen Pegasus mozaiği, Roma döne-
minden kalma bir cadde ve Helenistik 
Dönem’e ait bir duvar yapısı bulunuyor. 

Mimari dokusu, baştan sona yenilenmiş dekorasyonu, özel  
lezzetleri ve servis kalitesi ile Sultanahmet’in büyüleyici 
yapılarından olan Four Seasons Sultanahmet, dünyanın önde  
gelen yayın kuruluşu Conde Nast Traveller’ın 2023 ‘Altın  
Listesi’nde dünyanın en tercih edilen otelleri arasında yerini aldı.  

1918 yılında Sultanahmet'te hapishane olarak inşa edilen ve 1996 
yılında Four Seasons Sultanahmet olarak yeniden hayata geçirilen 
otel dünyanın dört bir yanından müdavimlerini ağırlamaya devam 
ediyor.
İki yıl süren bir renovasyonun ardından 2022'de yenilenerek hiz-
met vermeye devam eden Four Seasons Hotel Sultanahmet’in 
iç mekanları Londra merkezli ödüllü stüdyo Goddard Littlefair 
tarafından otelin tarihi, özel konumu ve lüks hizmet konusundaki 
başarılı geçmişi esas alınarak yeniden tasarlandı. 
Executive Chef Özgür Üstün’ün yönetimindeki mutfak ekibi,  
avlunun kalbinde yer alan ve aynı ismi taşıyan AVLU Restaurant'ta 
Anadolu mutfağının seçkin lezzetlerini en kaliteli yerel ürünler-
le hazırlayarak servis ediyor. Tarihi bir binanın avlusunda yemek 
yemenin keyfi, otelin çekici detayları arasında yer alıyor. Otelin 
terasında yer alan Süreyya, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii ve 
Tarihi Yarımada’nın çarpıcı siluetine eşsiz bir bakış sunuyor.

‘Altın Liste’de yer alan Four Seasons Hotel Sultanahmet’in  
lobisinin adeta Sultanahmet’i yansıttığı belirtiliyor. Lobide yer 
alan La Pistache, Türk tatlılarını sunarken antika bir kitapçı olan 
Sahaf, baskıları ve haritaları ile misafirlerini tarihi bir yolculuğa 
çıkarıyor.  Editörün yorumlarına göre özel bir mücevher mağazası 
gözleri kamaştırırken Lingo Lingo Bar&Restaurant deniz ürünleri 
ve mezelerin en güzel örneklerini sunuyor. 

2300 yıllık bir tarihe ev sahipliği yapan 
"The Museum Hotel Antakya"

Four Seasons Sultanahmet, Conde Nast Traveller’ın 
2023 ‘Altın Listesi’nde yerini aldı
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Hilton Türkiye’nin sosyal fayda odaklı seyahat ve turiz-
mi destekleme konusundaki kararlılığı Boğaziçi Üniversitesi 
tarafından “Sürdürülebilirlik Ödülü” ile taçlandırıldı.  
Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen İş Dünyası 
Ödülleri’nde 30,000’den fazla kişi 22 farklı kategoride oy  
kullanarak en prestijli markaları değerlendirdi. Hilton Türkiye, 
22 aksiyondan oluşan “Çevresel, Sosyal ve Yönetim (ESG)  
Taahhüdü” ile Sürdülebilirlik kategorisinde ödüle layık görüldü.  
Taahhüt, Hilton’un küresel ölçekte sosyal faydayı arttırmaya  
odaklanan seyahat ve turizmi desteklemeye yönelik “Travel with 
Purpose” stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Hilton, “Travel 
with Purpose” ile operasyonlarına, tedarik zincirine ve dünyanın 
dört bir yanındaki paydaşlarına çevresel ve sosyal alanlarda pozitif 
yönde katkı sağlamayı amaçlıyor. 

Bu onur verici ödül için Boğaziçi Üniversitesi’ne teşekkür eden 
Hilton Türkiye Üst Sınıf ve Lüks Otellerden Sorumlu Bölge Müdürü 
Armin Zerunyan şu ifadeleri kullandı: “Hilton olarak sürdürülebil-
irlik konusundaki kararlılığımızın ve tutkumuzun karşılığını böyle 
değerli bir ödülle almak bizi çok gururlandırdı. Çevresel ve sosyal 
etkimizi ölçmek, izlemek ve raporlamak için ödüllü platformumuz 
LightStay'i kullanmaktan Karbon Nötr iş toplantılarını başlatmaya, 
özel ihtiyaçları olan bireylere eğitim vermek ve fırsatlar yaratmak 
için Down Türkiye ve Tohum Otizm Vakfı gibi toplum kuruluşlarıy-
la ortaklık kurmaya ve ekip arkadaşlarımıza çeşitli öğrenme ve 
kariyer gelişmi programları sunmaya kadar, Türkiye'de otelciliği 
daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir sektör haline getirme yolun-
da önemli adımlar attık. Bu da sadece bir başlangıç. Türkiye'de 
ve dünyada olumlu değişimin bir parçası olmaktan heyecan  
duyuyoruz”.

Hilton’a Boğaziçi Üniversitesi’nden 
Sürdürülebilirlik Ödülü

Yeni otel projelerine hız kesmeden devam eden Türkiye’nin en 
büyük yerli ve milli otel zinciri Dedeman Hotels & Resorts Interna-
tional’ın yeni durağı Cizre oldu.  

22 Aralık 2022 tarihinde Dedeman Bostancı’da gerçekleştirilen 
törende Dedeman Turizm Yönetimi ile Karçağ Group arasında 
Dedeman Cizre için franchise sözleşmesi imzalandı. 

İmza töreninde konuşan Karçağ Group Yönetim Kurulu Başkanı  
Süleyman Çağlı, “Bundan 8 yıl önce zor bir dönemde bu otel 
yatırımını yaptık, birçok engeli aştık. Bugün geldiğimiz noktada ise 
Dedeman ekibi ile büyük bir uyum yakaladık ve anlaşma sürecimiz 
bu nedenle çok hızlı oldu. Dedeman bayrağının Cizre’de dalga- 
lanacak olmasından mutluluk duyuyoruz.” dedi.   
“Yerli ve milli bir marka olmanın sorumluğunu taşıyoruz”
Konuşmasında Dedeman Cizre hakkında bilgi veren Banu  
Dedeman, “Yatırımcımız Süleyman Çağlı’nın bölgede üstlendiği 
birçok görevin yanı sıra Cizre’de ‘halkın adamı’ olarak tanımlan-
ması, bölgeye birlikte nasıl önemli bir değer katacağımızın da  
ipuçlarını veriyor. Kendileri Cizre’ye çok güzel bir proje  
kazandırmışlar. Bu iş birliğine girmekten büyük bir mutluluk  
duyuyoruz.” dedi.  
Cizre turizmi Dedeman markasıyla büyüyecek 
Mezopotamya’nın bereketli toprakları üzerinde, Dicle kıyısında 
konumlanan Cizre, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahip-
liği yapmış. Tarihte ilk robotu yapan, Leonardo da Vinci’ye ilham  

Dedeman kalitesi  
Cizre’de

olmuş büyük dâhi El-Cezeri ’nin yurdu Cizre; Cizre Kalesi, Çağlayan 
Kalesi, Ulu Cami, Kırmızı Medrese, Hz. Nuh Türbesi ve Nuh Cami-
si, Mem-u Zin Zindanı, Yafes Köprüsü, Cudi Dağı, Kasrik Boğazı 
ve birçok ören yerleri ile doğa ve tarih tutkunlarının seyahat  
rotasında yer alıyor. Dedeman Turizm Yönetimi ve Karçağ Group 
iş birliğiyle gerçekleştirilen proje, Cizre’nin sahip olduğu bu 
potansiyeli daha da görünür kılmayı, bölge turizmini ileriye  
taşımayı hedefliyor.  
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Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden CVK ailesi, gastronomi 
alanında büyük bir yatırıma imza atıyor. MAHİZER markasıy-
la Anadolu’nun zengin tatlılarını eşsiz kalite ve emsalsiz bir 
 lezzetle dünyayla buluşturacaklarını belirten CVK Maden A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, gastronomi yatırımının 
aile geçmişlerine ve ülkelerine ahde vefa olduğunun da altını çizdi. 

CVK, gastronomi alanında da kendini göstermeye 
hazırlanıyor.  
Gastronomi yatırımlarının temelinde Türkiye’nin zenginliğinin 
sunulması ve dünyayla buluşması olduğunun altını çizen CVK aile-
si, ilk aşamada 5 milyon dolarlık bir yatırımda bulunuyor.  
‘’Mahizer’’ismiyle Anadolu’nun zengin tatlı birikimini  
sunacaklarını ve aile geleneklerinde gastronominin önemli yer 
tuttuğunu belirten CVK Maden A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Çevik, gastronomi alanına giriş yapmanın bir ahde vefa old-
uğunu belirtiyor. Çevik, ayrıca 2023’ün ilk aşamasında İstanbul’da 
11 şube açılışı gerçekleştireceklerini dile getirdi. 

Ustaları yetiştiren ustalar ile çalışıyoruz 
6 yıllık bir ARGE döneminin sonucunda Mahizer markasının or-
taya çıktığını ustaları yetiştiren büyük ustalarla çalıştıklarını, 
her aşamada en kaliteli ve doğrudan yöresinden temin 

edilen malzemeyle üretim yaptıklarının altını çizen Çevik,  
‘’Baklavadan, lokuma, sütlü tatlıdan, katmere kadar çok çeşitli 
menüye sahibiz. Şu an menümüzde 79 çeşit tatlımız var. Çok özel 
reçeteler kullanıyoruz, 20 çeşit baklava, 7 çeşit katmer kadayıf,  
5 çeşit trileçe, 17 çeşit muhallebi ve 13 çeşit pastaya sahibiz. 
Çeşitlerimizden spesiyal tabaklar da oluşturduk’’ diye konuştu. 

‘’Bu topraklara borcumuz var’’ 
Gastronomiye ilgisinin hep çok yüksek olduğunu vurgulayan Çevik 
şunları söyledi:‘’Bizi yetiştiren ülkemize borcumuz var. Bu borcu 
da ona en iyi şekilde hizmet ederek, saygınlıkla temsil edilmesine 
çaba harcayarak ödeyebiliriz.
 
Bu noktadan hareketle amacımız kadim Anadolu coğrafyasının 
eşsiz zenginliğini tüm dünyaya göstermek. Gastronomi açışından 
ülkemizin eşi benzeri yok. Her yörenin neredeyse kendi özgü 
tatlısı var. Ayrıca aile geleneğimizde de fırıncılık var. 1930’lardan 
1990’lara kadar fırıncılık yapmış bir aileyiz. Gastronomi 
yatırımımızda bunun da etkisi büyük. 
 
Anadolu’nun muhteşem tatlılarını, özüne sadık, emsalsiz bir 
kalite, damaklardan izi silinmeyecek bir lezzetle dünyayla bu-
luşturmaya geliyoruz. ‘’

‘’Anadolu’nun eşsiz tatlılarını 
dünyayla buluşturacağız’’

CVK’dan gastronomiye dev yatırım
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Başkan Demir Şarman, TGDF tarafından aylık olarak yayınlanan 
"TGDF Vizyon"un Aralık sayısı için bir açıklama yaptı. 
2022 yılının Türk gıda ve içecek sektörü açısından nasıl geçtiğini 
değerlendiren TGDF Başkanı Şarman, 2023 yılına yönelik beklen-
tilerini sıraladı. Şarman, 2022 yılının sonuna gelinirken sektör 
olarak planlarını en verimli şekilde yaptıklarını, 2023 yılına ise 
ümitle bakmaya çalıştıklarını dile getirdi. 
Son yıllarda sektörümüze yön veren hızlı değişimler ve belirsiz-
likler 2022 yılını da şekillendirdi. Tüm dünyada gıda emtia fiyat-
larındaki artışlara ek olarak bizim maruz kaldığımız kur artışları 
hammadde fiyatlarımızı ve dolayısıyla maliyetlerimizi ciddi ölçüde 
artırdı. 
Dünya tedarik zincirlerindeki aksamalar, enerji ve petrol kaynaklı 
ulaşım maliyet artışları, üretim maliyetlerimizde ciddi yükselişlere 
neden oldu. Ülkemizde üretici ve tüketici enflasyon rakamlarından 
da anlaşıldığı üzere bu maliyetler raflara bire bir yansımadı. Yılın 
başında patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı, gıda maddeleri ve 
ihracatımız açısından öngörüldüğü kadar hayati bir sıkıntı yarat-
madı. Gıda ve içecek fiyatlarında 2022’de görülen artış hızının, 
2023’ün ilk yarısında yavaşlayacağını umut ediyoruz. 
" Tarım gıda zincirindeki aktörlere yönelik politikalara 
daha fazla özen gösterilmeli" 
TÜİK dış ticaret verilerini kullanarak oluşturduğumuz TGDF Diji-
tal Veri Paneline göre, bu yılın ilk 10 ayında tarım, gıda ve içecek  
sektörü olarak 20,2 milyar dolarlık ihracata karşı 17 milyar dolarlık 
ithalat yaptık. Dış ticaret fazlasındaki gerileme, yetiştirdiğimiz 

tarımsal ürünlerin ancak kendimize yeter hale gelmekte old-
uğunu gösteriyor. Hem içeride fiyat artışının yavaşlaması, hem dış  
ticaret gelirimizin artması için tarım gıda zinciri içindeki tüm  
aktörlere yönelik politikalara daha fazla özen göstermek  
gerekiyor.  
Türkiye İstatistik Kurumu’nca Kasım ayında tüketici fiyatları en-
flasyonunun %84’e, üretici fiyatları enflasyonunun ise %136’ya 
düştüğü açıklandı. Bu durum öncelikle üreticiye yansıyor. Re-
smi verilere göre; üreticilerin maliyeti bir yıl içinde yaklaşık bir 
buçuk kat artarken; yani 1 liraya temin ettiğimiz ham madde 
2,5 liraya yükselirken bunun etkilerinin tüketiciye yansımaması 
mümkün değil. Türkiye İstatistik Kurumu’nun resmi verilerine 
göre üretici maliyetlerinde yaşanan orantısız artış, sektörün 
yoğun çabaları sayesinde tüketiciye tümüyle yansıtılmıyor.  
Tabi bu durum da sektördeki paydaşların faaliyetlerinin 
sürdürülebilirliğini etkiliyor. Bir diğer başlık olarak, finansma-
na erişimde yaşanan sıkıntılar da önemli bir sorun teşkil ediyor. 

"Belirsizlikler, geleceğe yönelik tahminleri 
 zorlaştırıyor"
 
Mevcut enflasyon ortamı ve belirsizlikler, 2023 ve sonrasına yöne-
lik tahmin yapmamızı zorlaştırıyor. Küresel iklim değişikliğinin 
getirdiği öngörülemez ortam da sektörümüz açısından tüm dina-
mikleri etkiliyor.  TGDF olarak her zamanki gibi 2023’te de, hem iç 
hem dış pazarda sürdürülebilir şekilde büyümeyi devam ettirmek, 
ekonomimize ve vatandaşlarımızın refahına katkı sağlamak için 
çalışacağız. Yılın bu son günlerinde, gelecek yıla umutla bakıyor, 
sorunların düzeleceğine dair inancımızı koruyoruz.  

TGDF Başkanı Demir Şarman,  
2022'yi değerlendirdi, beklentilerini sıraladı
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Dijital güvenlikte dünya lideri olan ESET, son 12 ayda 
birçok hedef noktayı etkileyen, en kötü bilgisayar korsan-
lığı ve veri ihlali olaylarının neler olduğunu inceledi. 
2022 yılında küresel ekonomi, bir krizden diğerine 
sürüklenerek altüst oldu. COVID-19 birçok bölgede azal-
maya başladığında, bunun yerini artan enerji faturaları, 
yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı aldı. Bunların bir 
kısmı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin sonucuy-
du. Bu gelişmeler finansal güdümlü ve devlet destekli  
tehdit aktörleri için yeni fırsatların kapılarını açtı. Bu 
aktörler, hükümetleri, hastaneleri, kripto para şirketlerini 
ve birçok diğer kuruluşu hedef aldı.Hazırlanan liste belli 
bir sıralama ölçütü taşımıyor. Uzmanlar, listeyi Ukrayna’yı  
hedef alan ve hemen ardından dünya genelinde 
karşılaşılan kötü amaçlı siber saldırıları göz önüne alarak 
oluşturduklarının altını çiziyorlar. 

1. Siber saldırı altındaki Ukrayna: Rusya işgalinin başların-
da ESET araştırmacıları, ülkenin elektrik şebekesini  
hedefleyen ve yüksek voltajlı elektrik trafo merkezlerine 
karşı kullanılan Sandworm isimli yıkıcı kötü amaçlı yazılımı 
da içeren bir saldırıyı etkisiz kılmak için CERT-UA ile yakın 
bir şekilde işbirliği yaptı. 
2. Daha çok veri temizleyici saldırısı:Uzmanlara göre  
CaddyWiper, Rusya işgalinin hemen öncesinde veya 
ilk haftalarında Ukrayna’da tespit edilen tek yıkıcı veri  
temizleyici değil. 23 Şubat’ta ESET telemetrisi, Ukrayna’da-
ki birkaç kuruma ait yüzlerce cihazda HermeticWiper veri 
temizleyicisini tespit etti. Ertesi gün, Ukrayna hükümet 
ağına karşı ikinci bir yıkıcı, veri silme saldırısı başladı ve  
bu sefer IsaacWiper ortaya çıktı. 
3. İnternetin yavaşlatılması: İşgalden yaklaşık bir saat önce 
ticari uydu internet şirketi Viasat’a yönelik gerçekleştirilen 
büyük bir siber saldırı, Ukrayna’daki ve Avrupa’nın diğer 
yerlerindeki yüzlerce insanın kullandığı geniş bantlı inter-
net hizmetini aksattı ve geride bir işe yaramayan binlerce 
modem bıraktı. Uydu ağ sisteminin yönetim bölümüne 
erişim sağlamak amacıyla yanlış yapılandırılmış bir VPN 
hizmetinin kullanıldığı söz konusu saldırı ile işgalin ilk 
saatlerinde Ukrayna komuta kademesinin haberleşme  
yeteneklerinin bozulmasının amaçlandığı düşünülüyor.  
4. Kosta Rika’da Conti saldırısı: Bu yıl kayıt dışı siber suç 
dünyasının bir büyük oyuncusu da hizmet olarak fidye 
yazılımını (RaaS) kullanan Conti grubu oldu. Bu grup, en 
ciddi saldırılarından birini küçük bir Güney Amerika ülkesi 
olan Kosta Rika’ya karşı gerçekleştirdi.  Hükümet bu sarsıcı 
saldırıyı “siber terörizm” olarak adlandırdıktan sonra  
ulusal acil durum ilan etti.  
5. 2022’dediğer fidye yazılım aktörleri de harekete geçti. 
Eylül ayına ait bir CISA uyarısı, İran bağlantılı tehdit aktör- 
lerinin diğer hedeflerinin yanı sıra ABD’deki bir yerel  
yönetime ve havacılık şirketine saldırı düzenlediğini 
açıkladı. Bu saldırıda, devlet destekli kuruluşlar için pek 

de yaygın olmayan bir şekilde fidye yazılımı saldırıları için 
kötü üne sahip Log4Shell kullanıldı.İsmi açıklanmayan bir 
Federal Sivil Yönetim Organı (FCEB) kuruluşu veri ihlaline 
maruz kalmış ve bu saldırıda kripto para madenciliğine 
yönelik bir kötü amaçlı yazılım kullanılmıştır.
6. Ronin Network, Vietnamlı blok zincir oyun geliştiricisi 
SkyMavis tarafından AxieInfinity oyunu için Ethereum 
yan zinciri olarak oluşturuldu. Mart ayında bilgisayar 
korsanlarının, ele geçirilmiş özel şifreleri kullanarak iki 
ayrı işlemle RoninBridge’den 173.600 Ethereum (592 
milyon ABD doları) ve 25,5 milyon ABD doları tutarın-
da para çektiği ortaya çıktı. Mart ayı fiyatlarıyla 618 
milyon ABD doları tutarındaki hırsızlık, bir kripto fir-
masından yapılan şimdiye kadarki en büyük hırsızlık oldu. 
Kötü üne sahip Kuzey Koreli grup Lazarus, saldırıdan 
itibaren olayın arkasındaki isim olarak gösteriliyor.  
7. Lapsus$  2022’de bir şantaj grubu olarak adını duyur-
du ve kurumsal kurbanlarından zorla ödeme alabilmek 
için yüksek profilli veri hırsızlıklarını kullandı. Söz konusu  
kurumsal kurbanları arasında Microsoft, Samsung,  
Nvidia, Ubisoft, Okta ve Vodafone var. Kullandıkları  
yöntemler arasında ise firmalardaki veya yükle- 
nicilerdeki kişilere rüşvet vermek yer alır. Grup bir 
süre boyunca nispeten sessizliğini korumuş olsa 
da Grand Theft Auto’nun geliştiricisi Rockstar-
Games’e saldırarak yılın sonunda tekrar ortaya çıktı.   
8. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC): Ocak ayında ICRC, 
515.000’den fazla “savunmasız” kurbanın kişisel bilgil- 
erini tehlikeye atan büyük bir veri ihlalini bildirdi. İsviçreli 
bir yükleniciden çalınan veriler arasında çatışma, göç ve 
doğal afet gibi nedenlerle ailelerinden ayrılan kişilerin, 
kayıp kişiler ile bunların ailelerinin ve gözaltındaki kişilerin 
bilgileri yer alıyor.  
9. Uber: Paylaşımlı yolculuk uygulaması devi, 2016’da 57 
milyon kullanıcının bilgilerinin çalınmasıyla büyük veri 
ihlalleri arasında adını duyurdu. Eylül ayında Uber, mu-
htemelen Lapsus$ grubu üyesi bir bilgisayar korsanının  
e-posta ve bulut sistemlerini, kod havuzlarını, kurum içi 
Slack hesabını ve HackerOne biletlerini ihlal ettiğini bildir-
di. Söz konusu tehdit aktörü, Uber’in bir dış yüklenicisini 
hedef almış ve bunu da büyük ihtimalle karanlık ağdan bu 
kurumun kurumsal şifresini ele geçirerek yapmıştır. 
10. Medibank: Fidye yazılımı aktörleri, Avusturyalı sağlık 
sigortası devinin dört milyon müşterisinin tüm kişisel  
verilerini firmaya 35 milyon ABD dolarına mal olan bir 
saldırı ile ele geçirdi. Sorumluların, ilk erişimden sorum-
lu, tehlikeye atılmış ayrıcalıklı kimlik bilgileriyle kötü 
şöhretli bir hizmet olarak fidye yazılımı (RaaS) grubu REvil 
(namı diğer Sodinokibi) ile bağlantılı olduğuna inanılıyor. 
Saldırıdan etkilenenler, devamında kimlik hırsızlıklarıyla 
ciddi oranda karşılaşabilir.

2022 yılının en büyük 10 siber saldırısı
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Kısa...Kısa...Kısa Aralık-2022

CEO’su ve çalışanlarının yüzde 70’i kadın olan Patiswiss Çikolata, hem kadın istihdamını 
artırıyor hem de kadınlara yönelik projelerle fark yaratıyor.
 
Kârını bağışlıyor
 
Ankara'da 200 metrekarelik bir pastaneyi satın alarak 30 bin metrekarelik çikolata devine 
dönüştüren Patiswiss Çikolata Ceosu Elif Aslı Yıldız, 20 ülkeye ihracat yapıyor. Firma, 
talebe yetişmek için 4. fabrikasını açtı.  
 
Şu anda yüzde 70'i kadınlardan oluşan 700 çalışanıyla 10 bin ton üretim yaptıklarını be-
lirten Yıldız “Üretimimizin yüzde 10'unu ABD, Rusya, İngiltere başta olmak üzere 20 ülk-
eye ihraç ediyoruz. Yılı 250 milyon TL ciroyla kapatıyoruz. Gelecek yıl hedefimiz bu sayıyı 
500 milyon TL çıkarmak. Bunları yaparken kadınlara yönelik birçok proje de yürütüyoruz. 
EQUALITY isimli projeyle yardıma muhtaç kadınlara destek oluyoruz.  Bu projeyle şirket-
imizde sadece kadın çalışanların ürettiği portakal kaplı çikolatalarımızdan elde edilen ge-
liri Mor Çatı'ya bağışlıyoruz. Böylece kadınlardan kadınlara destek vermiş oluyoruz” dedi.
 
Türkiye’de ilk 

Yıldız, İsviçre’den getirdikleri hammaddeler ile bir ilki de başardıklarına dik-
kat çekerek “Patiswiss duruşuna çok yakışır yeni bir döneme geçti. Türki-
ye’de bir ilki yaparak yeni bir sınırı daha kendisi belirledi. Patiswiss artık fair-
trade belgeli çikolatalar üretecek. Peki nedir bu adil ticaret? Üreticilerin yaşam 
standartlarının ve kalitelerinin iyileştirilmesi, Dünya ticaretinde dezavantajlı du-
rumda olan üreticilere kalkınma olanağı sağlanması ve bunlara ek olarak kadınların 
daha aktif ve eşit şartlarda çalışması ve çocuk işçi çalıştırılmaması; eğitim imkanları  
sağlanması gibi çok ciddi maddeler içeren sürdürülebilirliği temel alan bir uygulama. 
Patiswiss’in 2024 hedeflerinde ise tamamen geri dönüştürülebilir ambalajlara geçiş 
yaparak yeni ürünler tasarlamak bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Patiswiss’ten 
kadınlara 

destek

İnsan sağlığına olumlu etkileri olan antiok-
sidanları içerisinde bulunduran yeşil çay, 
yıllar geçtikçe daha fazla tercih edilen bir 
bitki çayı haline geldi.  Peki, iyi bir yeşil çay 
nasıl anlaşılır? Yeşil çayı faydalı ve iyi bir çay 
haline getiren ise içinde bulunan maddeler-
in miktarı. Yeşil çayın antioksidan etkisini ve 
faydasını borçlu olduğu aktif maddeler Kate-
chin, Polifenol ve Ekstrakt oranları.

Türk çay markası Lazika, tamamen el ile to-
planan ve el ile işlenen yeşil çayındaki yüzde 
44’lük ekstrakt oranıyla iyi çayı tüketicilere 
sunuyor. Dünya standartlarına göre oldukça  
yüksek bir orana sahip olan Lazika, Japonya 
ve Çin’in yeşil çaylarıyla hem lezzet hem de 
fayda olarak rekabet ediyor. 

Lazika Yeşil Çayların ekstrak oranı 
yüzde 44
 
Bu yıl Lazika’da geçtiğimiz yıla göre beş kat 
daha fazla yeşil çay yaptıklarını belirten Lazi-
ka Kurucu Ortağı Emre Erçin, “Yeşil çayımızı 
bu sene de analiz ettirdik ve sonuçlar bizi 
aşırı mutlu etti. Kolaya kaçmadan üretim 
yapmamanın faydalarını görünce mutlu 
oluyoruz. Acı olmayan, dolgun, çift demleme 

yapabildiğiniz, lezzetli çay iyi çaydır.” 

Yüksek oranda polifenol ve kateşin 
yeşil çaydaki antioksidan etkisini 
sağlıyor 
Gıda Kodeksinin belirlediği polifenol or-
anının yüzde 11, kateşin oranının ise 7 old-
uğunu belirten Emre Erçin; Lazika çaylarda-
ki polifenol oranınınise yaklaşık yüzde 15 
olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Dolayısıyla 
yaklaşık yüzde 45 daha fazla polifenola sa-
hibiz. Kateşin oranımız ise yaklaşık yüzde 11 
veLazika olarak yeşil çaylarımızda yüzde 60 
daha fazla kateşin bulunuyor.” 

2,5 yapraklardan elde üretilen Lazika 
yeşil çaylar dünyaya ihraç ediliyor  
Yetiştiği Karadeniz Bölgesi’nde 100’ün üzer-
inde kadın tarafından Mayıs ayında ilk hatta 
elle toplanan 2,5 yapraklardan elde üretilen 
Lazika yeşil çaylar Türkiye dışında, Ameri-
ka, Almanya, Fransa, Dubai, Rusya ve İngil-
tere’ye ihraç ediliyor.  

Çaylar, doğada çözülebilen PLA bazlı 18 adet 
piramit poşetlerde sunuluyor. 

Acı olmayan, 
dolgun ve  

lezzetli çay  
iyi çaydır
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Su ÜrünleriAralık-2022

Gıda arz ve güvenliğinde su ürünleri yetiştiriciliğinin öneminin her geçen gün arttığını belirten Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ ATALAY, 8 milyarı bulan dünya nüfusun beslenmesinde 
ve hayvansal orjinli protein ihtiyacının giderilmesinde su ürünlerinin önemine vurgu yaptı. Bakanlığımız 
tarafından uygulanan başarılı politikalar ile 2002 yılında 61 bin ton olan su ürünleri yetiştiriciliği üreti-
minin 2021 yılında 472 bin tona ulaştığını, 2022 yılını yaklaşık 515 bin tonla nihayetleneceğini, “Türkiye 
Yüzyılında” ise 600 bin tonluk ülke üretimine ulaşılmasını öngördüklerini belirterek, Türk somonunun 
üretimdeki payının ise her geçen gün arttığını ifade etti.
 
Atalay, son dönemde Bakanlıkça uygulanan   politikalar sayesinde tüm tarım sektöründe artan üretim 
ve buna bağlı tarımsal üretim ihracatının önemli bir kısmının su ürünlerinden elde edildiğini, su ürün-
leri yetiştiriciliğinin adeta lokomotif görevi üslendiğini, yıl sonunda 1,6 milyar dolarlık ihracata ulaşa-
caklarını, Türk Somonu yetiştiriciliğine yapılan yeni yatırımların ve önümüzdeki dönemlerde de hayata 
geçecek çift kabuklu üretiminin 2023 yılı olan 2 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalamada ise başrolü 
oynayacağını düşündüğünü belirterek Ülkemizdeki 2.223 adet yetiştiricilik tesisi ile 2021 yılında su 
ürünleri üretimini 472 bin ton olarak gerçekleştirdiklerini, 2022 yılını yaklaşık 515 bin tonla nihayetle-
neceğini, “Türkiye Yüzyılında” ise 600 bin tonluk Ülke üretimine ulaşılmasını öngördüklerini, yetiştirilen 
balıkların kalite, lezzet ve sağlık bakımından yüksek standartlara sahip olduğunu, 100 den fazla Ülkeye 
ihracatın gerçekleştiğini, özellikle su ürünlerinin uluslararası lezzet ve kalite kuruluşlarından her yıl ödül 
aldığını da ifade etti. 
 
Karadeniz’de yetiştirilen ve başta Rusya olmak üzere Çin, Almanya, Japonya, Kanada ve  Vietnam dahil  
30 ülkenin en çok tercih ettiği balıklardan olan Türk Somonunun, 2021 yılında 40 bin tonluk üretiminin 
gerçekleştirildiğinini, geçen yıl 23 bin ton olan Türk somonu ihracatının ise, bu yıl % 100 artışla 45 bin 
tona ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

“Su Ürünleri Yetişiriciliğinde  
100. Yıl Hedefi : 600 bin ton”

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü  
Dr. Mustafa Altuğ ATALAY,
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2014 yılından bugüne HoReCa sektöründe faaliyet göstererek, 
otel, restoran ve catering sofralarında şıklık yaratan Türkiye’nin 
ilk %100 premium HoReCa markası Bonna, ihracattaki başarısını  
aldığı ödüllerle tescillemeye devam ediyor. Çimento, Cam,  
Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 
dördüncüsü düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödülleri’nde, 
Porselen Sofra Mutfak Eşyası kategorisinde “En Fazla İhracat 
Gerçekleştiren” ikinci firma olan Bonna, 6 kıtada 90’dan fazla  
ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Ağırlıklı olarak Avrupa, Rusya, Latin Amerika’ya ürün ihracatı  
yapan firmanın ihracattaki en büyük pazarları ise İspanya, Mısır, 
İtalya, Rusya, Meksika, İsveç, Fransa, Almanya ve İsrail olarak 
sıralanıyor. Sır altı el dekor tekniği, ilk kare form ve dijital de-
korlama gibi yenilikleri sektöre kazandıran ve kenar çıtlama  

garantisi veren ilk firma olan Bonna, bu sayede ürünlerinin kul-
lanım ömrünü uzatıyor ve HoReCa sektöründe tabak zaiyatını 
yüzde 40’lardan yüzde 5-6’lara kadar düşürüyor.
Bonna, pazarın global bir oyuncusu
Törenin ardından, Bonna Genel Müdürü Erbil Aşkan ŞUNLARI 
SÖYLEDİ “İhracatta başarının yolu kalite ile tasarımdan geçer. Ye-
nilikçi bakış açımız, zengin ürün gamımız, premium ürün kalitem-
iz ile Bonna olarak bugün dünyanın her tarafında iş ortaklıkları 
kuruyor ve onlarla beraber markamızı büyütüyoruz. Avrupa kali-
tesindeki ürünlerimizle hedefimiz Bonna’yı bir dünya markası 
haline getirmekti. İhracattaki başarımız ve aldığımız ödüller, ne 
kadar doğru yolda ilerlediğimizin ve ne denli güçlü bir pazar ortağı 
olduğumuzun en iyi ifadesi.”

Son yılların trendi doğallık ve sadelik sofralarda da karşımıza 
çıkıyor. Bu anlayışı benimseyerek fark yaratan tasarımlar ortaya 
çıkaran Porland, Danshari koleksiyonu ile yer, gök ve orman  
renklerinden esinleniyor. Danshari; yaratıcı ve estetik özellikleri, 
çok yönlü renkleriyle sadelik trendiniyeni nesil bir yaklaşımla  
evlerinize taşıyor.

İlhamını doğadan ve doğallığın çağdaş bir anlayışla sunulmasından 
alan Porland Danshari koleksiyonu, Forest, Sky ve Earth adlı üç 
seriden oluşuyor. Tabiatı anlatan ve 3 ana rengi işleyen koleksi-
yon;gök, yer ve ormanı temsil eden mavi, toprak ve yeşil rengini 
eşsiz modern formlarda yeni bir bakış açısı ile yansıtıyor. En  
temel ve en saf haliyle doğada bulunan renkleri yaşam alanlarına  
getiren koleksiyon,sofralarda dingin ve sakin bir etki yaratıyor.

Canlı renkler ve eşsiz malzemeler bir arada
 
Ormanların derinliklerinin gizemiyle yaratılan Danshari Forest ser-
isi, doğanın en yalın ve eşsiz halini, etkileyici rengi yeşil rengi ile 
estetik ve zarafetle buluşturuyor.  Canlı renkler ve eşsiz malzeme-
leri bir araya getiren koleksiyon; stilini ve karakterini yansıtmak 
isteyenlere cesur bir davet sunuyor.  
Yumuşak renk paleti ile aydınlık bir görünüm
 
Gökyüzünün huzur veren maviliğinden doğanDanshariSky serisi, 
sofralarınızı mavinin saf derinliğiyle taçlandırıyor. Koleksiyonda-
ki yumuşak renk paleti sakin ama zarif ve aydınlık bir görünüm 

kazandırıyor. Sky ile sunumlarınız parlak, canlı ve modern şıklığa 
bürünüyor. 
Sadeliğin en görkemli hali yeni bir formda…
 
Doğanın yansımasını zarif dokunuşlarla porselene aktaran  
Danshari Earth serisi, sadeliğin en görkemli halini yeni bir formda 
ortaya koyuyor. En sade detaylarla doğanın muhteşem sesine ku-
lak veren seri, doğa ile bütünleşerek yaşamın değerini simgeliyor.

En fazla ihracat yapan ikinci firma oldu

Bonna’ya ihracat ödülü

Porland’dan en şık doğa yorumu: Danshari

End.Mutak Ürünleri Aralık-2022
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Kütahya Porselen’in 
İhracattaki Başarısı 

Ödüllendirildi
Tasarımda mükemmelliği yeniden tanımladığı koleksiyonlarıy-
la dünya sofra kültürüne Türk ürünlerini kazandıran Kütahya  
Porselen, küresel ticaretten aldığı payı her geçen gün artırıyor. 
İhracat faaliyetlerindeki yükselişle dikkat çeken Kütahya  
Porselen, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları 
Birliği (ÇCSİB) tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen İhracatın Şampi-
yonları Ödül Töreni’nde porselen ve seramik sofra 
mutfak eşyası kategorilerinde 3 ödüle birden layık 
görüldü.

Türkiye’de 5 fabrikasıyla sektörün en yüksek 
kapasiteli üretimini gerçekleştiren ve tasarım-
daki yenilikleri yakından takip eden Kütahya 
Porselen, başarılı ihracat performansı sergileyen  
şirketlerin ödüllendirildiği törenden 3 ödülle döndü. 

6 kıtada 70 ülkeye ihracat çalışmalarını yoğun bir 
şekilde sürdüren Kütahya Porselen, ödüllerine yenil-
erini ekledi. Şirketlerin 2021 yılı ihracat faaliyetler-
inin değerlendirildiği İhracatın Şampiyonları Ödül 
Töreni’nde Kütahya Porselen, Seramik Sofra Mutfak 
Eşyası “İhracatını En Fazla Arttıran Firma” katego-

risinde 1.’lik ödülüne ek olarak Porselen Sofra Mutfak Eşyası “En 
Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma” ve Seramik Sofra Mutfak 
Eşyası “En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma” kategorilerinde de 
ödüllere layık görüldü. 
Tüketicilerin hayatının en güzel yerinde yer almayı 
hedefliyor  
Sofra estetiğinden ev dekorasyonuna kadar yaşamın tüm alanları-
na değer katan Kütahya Porselen, tasarımlarında mükemmellikte 
sınırları aşan bir yaklaşım sunuyor. Trendleri belirleyen zamansız 
tasarımlarıyla şık ve kullanışlı koleksiyonlara imza atan Kütahya 
Porselen, doğadan esinlendiği koleksiyonlarıyla tüm zamanların 
ruhunu yakalıyor. Atık malzemeler kullanarak geliştirdiği koleksi-
yonlarıyla da sürdürülebilir üretimi destekliyor. 

Güzel anların destekçisi LAV, hem sofralarda hem dekoratif bir 
obje olarak evinizde kullanabileceğiniz Argos Büyük Boy Salata 
Kasesi’ni sunuyor. Şık tasarımıyla dikkat çeken Argos, salatadan 
meyveye dilediğiniz her şeyi zarafetle sunmanıza fırsat veriyor.

Küçük mutlulukların değerini bilen LAV, Argos Büyük Boy Sala-
ta Kasesi ile zarif sofraların, şık sunumların vazgeçilmezi oluyor. 
Geniş hacmiyle misafirleriniz, aileniz, sevdiklerinizle oturduğunuz 

kalabalık sofralarda kullanabileceğiniz Argos, meyve, salata, tatlı, 
börek gibi birçok farklı lezzetin sunumu için de kullanılabiliyor. 

Estetik ve yenilikçi çizgileriyle sadece mutfakta ya da sofra-
da değil, evinizin istediğiniz bir yerinde dekoratif bir obje gibi  
sergileyebileceğiniz Argos, hayal gücünüze sınır çizmiyor. 

Sofranıza Estetik  
Bir Dokunuş:  
"LAV Argos"

End.Mutfak ÜrünleriAralık-2022
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Araç değerlerindeki astronomik artışlar, enflasyon, döviz  
kurundaki dalgalanmalar, hasar maliyetlerindeki artışlar  
nedeniyle kaskoda fiyat yüzde 230 arttı. Günümüzde artan 
araç bedellerinden dolayı KASKO sigortasının önemli olduğuna  
dikkat çeken Monopoli Sigorta Kurucu Ortağı ve CEO’su Erol  
Esentürk yaptığı açıklamada sigorta şirketlerinin bir süredir 
kasko ürünlerini çeşitlendirdiğini söyledi.

Konu ile ilgili güncel gelişmeleri değerlendiren Erol Esentürk 
“Kasko fiyatlarına yaklaşık yüzde 230 zam geldi. Bu artışın en 
önemli sebebi araç bedellerindeki artışın yüzde 110’ları bulmuş 
durumda olması. Araç bedellerindeki artışın dışında diğer bir 
etken de enflasyon ve kur nedeniyle araç onarımında kullanılan 
yedek parçaların fiyatlarının artmış olması. Asgari ücretteki artış 
da işçilik maliyetlerini artırdı. Bundan dolayı da sigorta şirket-
lerinin hasar maliyetleri arttı. Bu maliyeti karşılamak isteme- 
yen sürücüler artık kaskosuz trafiğe çıkmaya başladı. Ancak araç 
bedelleri bu kadar yükselmişken, araçların artık bir yatırım aracı 
haline geldiğini düşünürsek; kasko yaptırmamak büyük bir hata 
olur” dedi.

Araç başına, tipine ve kullanıcı özelliğine göre, değişmekle 
birlikte geçtiğimiz seneye göre araç bedelinde herhangi bir 
değişiklik olmadığını varsayarsak yüzde 30-40 civarında bir artış 
görünüyor. Hasarsızlık indirimi dediğimiz kavram aynı şekilde 
devam ediyor. Hasarsız olan araçların kasko prim maliyetleri 
daha aşağılarda. Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi aslında 
mevcutta vardı ancak SDDK yeni yapmış olduğu düzenlemeyle 
daha önceden 7 basamak olan trafik sigortalarındaki prim tespi-
tine ek olarak iki basamak daha ekleyecek. Çok hasarlı sürücüler 
için 0’ıncı basamak ve hasarsız sürücüler için de 8’inci basam-
ak olacak.  Çok kötü sürücülerin yüzde 200 oranında şu anda  

zamlanması söz konusu. İyi sürücülerinde yüzde 50 indirim 
alması söz konusu. Dolayısıyla burada adil bir tavır içerisinde 
düzenleme oldu ve tüketiciye ciddi anlamda avantaj getirdi. 
Kasko sigortasında geçmişte devam eden yüzde 60 - 65 olan 
hasarsızlık indirimi devam ediyor” dedi. 

Uzun vadede aracın onarım maliyetinin her zaman kasko 
prim maliyetinden daha yüksek olacağını belirten Esentürk: 
“Araç sahiplerinin kasko poliçesini devam ettirmek için  
herkese genişletilmiş kasko, tam kasko gibi ürünler sunmak  
yerine; aracını az kullananlara ya da tek sürücü kullanımına 
göre veya da sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu tamirhanelerde 
onarım yapılması gibi daha dar kapsamlı ve fiyatı daha düşük 
ürünler sunulmaya başlandı” diye ekledi. 

Sigorta şirketleri bazı branşlardan çekilebilir

Sorunu acenteler açısından değerlendiren Erol Esentürk:  
“Sigorta şirketlerimizin içerisinde bulunduğu zor koşullara acen-
teler tarafından bakacak olursak, bu gelişmeler sigorta şirket- 
lerinin bilançolarının gelecek yıllardaki durumunu öngörmemizi 
zorlaştırıyor. Biz müşterilerimiz için en doğru poliçeyi seçmeyi 
amaçlıyoruz.  Bu nedenle son dönemlerde özellikle bilançosu 
çok zarar görmemiş ve gerektiğinde sermaye artırımı yapa- 
bilecek şirketlere yönelmeye çalışıyoruz. Çünkü sigorta şirketleri 
oto branşında yaşanılan zararları oto-dışı branşlarda telafi  
etmeye çalışmakta oldukları için ister istemez bu branşlar-
da daha tutucu bir sigortacılık anlayışına yönelebiliyorlar. 
Önümüzdeki dönemlerde bir kısım sigorta şirketleri bazı 
branşlardan çekilebilir ya da bu branşlara yüksek prim ve muafi-
yetler getirebilir" diye vurguladı. 

Kasko ve  
trafik sigortasında  

yeni dönem

Sigorta Aralık-2022
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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.

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

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 - İstemeniz halinde Dergi de 4 x 8 cm ebadında ilanınız / 
iletişim bilgileriniz bir yıl süre ile ÜCRETSİZ yayınlanacak.

YILLIK ABONE ÜCRETİ  500 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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Artvin, Şavşat, köyleri ve yaylalarında 
dünyaca ünlü endemik çiçeklerden elde 
edilen orijinal, saf ve doğal baldır.  
İçerisinde takriben 3200 ila 4200 çiçek 
barındıran balımıztam bir şifa kaynağıdır

Artvin, Maçahel, Mançuna vadisi başta 
olmak üzere ülkemizin diğer nadide kes-
tane ormanlarında ve Aphazya, Ukrayna 
gibi ülkelerde üretilmektedir. Endemik 
kestane balları, orjinalliği ve şifa kaynağı 
olarak KOLEKSİYONUMUZ da yerlerini 
almaktadır

Şampiyon Bal

KAÇKAR ÇİÇEK BALI  
2800 Bitki çeşitliliğine  
sahiptir. Sarı kadim  
çiçekler (endemik) 
ağırlıklıdır.

Erişilmez Bal ūnvanıalmıştır. 
2009 öncesi ve sonrası birincilik alan 
balların hepsini geridebırakan bu bala 
denk bir bal bulunamamıştır.  
Tek rakibi bölgesinin başka vadisidir.

Kafkasya bölgesi Şavşat, Posof ve Ahıska  
platolarında üretiliyor. İçerisinde takriben  
360 endemik çiçek bulunuyor. Sağımdan kısa 
süre sonra donarak “KREM” haline gelerek 
beyazlaşıyor. AK BAL veya KREM BAL ’da 
deniliyor

KESTANE BALLARI

ŞAVŞAT BALI

KAFKASYA DAĞ ÇİÇEKLERİ  
BALI

ŞAMPİYON BAL

Endemik çiçeklerden elde edilen ballar

"Kışlalarda, Yaylalarda, Dağlarda,  
Mağaralarda, Ağaç kovuklarında, 
Vadilerde, kendi doğallığı ile üretilen  
ballarla insanlığa hizmet ediyoruz"

Bal çeşitlerimiz ve sorularınız için lütfen bizimle irtibata geçin
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Kars ve Iğdır platolarında beş ayrı 
yaylada kovanlar gezdirilerek üretilme-
ktedir. Takriben 2800 – 3200 çiçekten 
elde ediliyor.

KIZIL ARDIÇ BALI 

Kastamonu ve Çankırı bölgelerinde 
bulunan Kızıl Ardıç ormanlarında 
üretilmektedir. Ardıç reçinesi, kekik, 
çiçek ve yabani meyvelerden elde 
edilen saf ve orijinal bir baldır.

Karadeniz’de KÜTÜK BAL, Orta Anadolu 
’da SEPET BAL olarak adlandırılmaktadır. 
Yeni sistemde fenni kovanlarda yuvarlak 
kasnaklarda üretilmektedir. İnsan  
faktörünün fazla müdahale etmediği mum 
kullanılmadan doğal haliyle üretilen  
MİNERALLİ BALLARDIR.

Arıların doğal yollarla yuvalandığı, kaya  
kovuklarında ve mağaralarda bulunan ballardır.  
Kaya Balı –Peri Balı vitamin ve mineral  
deposudur. Arıları aktif olan kovanlardan  
elde edilenlere KAYA BALI, sönmüş olanlara 
PERİ BALI denilmektedir. 

Kaya Balı

ARTVİN ÇİÇEK BALI 

Artvin Bio sistemi çeşitlilikbakımın-
dan, Dūnya çiçek rezervinin bir 
özetidir. Būtūn Dünyanın en kaliteli 
balları Artvin’den çıkıyor.

KARS-IĞDIR-BEŞKÖY BALI

KAYA BALI PERİ BALI

Endemik çiçeklerden elde edilen ballar

İletişim 
Dursun ARIK - 0507 179 56 02  Atilla ÖZCAN - 0533  613 16 88 

balkoleksiyonu@gmail.com

KARA KOVANLAR

◆ Ak Bal
◆ Akasya Balı
◆ Aphazya Balı
◆ Artvin Çiçek Balı

◆ Bulgaristan Balı
◆ Çavuşistan Balı
◆ Çeçenistan Balı
◆ Çörekotu Balı

◆ Fermente Bal
◆ Hayıt Balı
◆ Keçiboynuzu Balı
◆ Kekik Balı

◆ Kırgızistan Balı
◆ Lavanta Balı
◆ Meşe Balı
◆ Narenciye Balı

◆ Ukrayna Kızıl  
   Kestane Balı
◆ Yemen Balı

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ
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Karadeniz sıra dağlarının kuzey yamaçlarından çıkarak 
Giresun’da denizle buluşan yaklaşık 80 Km.lık Aksu Dere-
si’nin bir bölümünde suyun maviye dönüşmesi ve yer yer 
göllerin oluşmasıyla ortaya çıkan Mavi Göl yerli ve yabancı 
turistlerin ilgisini çekiyor. Denize döküldüğü Karadeniz  
sahilinden 50 Km uzaklıkta, Aksu Deresi üzerinde bulunan 
Mavi Göl ziyaretçi akınına uğruyor. Suyun maviye dönüş- 
mesi belli bir alanda ortaya çıktıktan sonra derenin rengi 
alışılmış haline dönüyor. Bu renk değişimi insanlara ilginç 
geliyor.
 
Mavi Göl, daha geniş bir açıdan bakıldığında Giresun- Sivas 
karayolu üzerinde bulunuyor. Ya da Giresun- Şebinkara-
hisar yolu üzerinde de diyebiliriz. Bu yol dağlık bir arazide 
Aksu Deresi’ne paralel olarak kıvrıla kıvrıla ilerlerken  
ortaya ilginç manzaralar çıkartıyor. Çok virajlı olan bu yolun 
her adımında ömrünüzde ilk defa görebileceğiniz zengin 
farklılıklar yaşayabilirsiniz. Mavi Göl de bunlardan birisidir. 
Yol boyunca etrafınızı kuşatan çam ormanlar sizi yemyeşil 
Karadeniz yaylalarına götürecektir. 
 
Bu kadar uzun bir derede neden sadece bir bölümde  
suyun rengi maviye dönmektedir? Bu tamamen arazinin 
yapısıyla ilgili… Arazi yapısı kalker olan zeminlerde bir de 
sodalı su kaynağı varsa bu bileşim suyun rengini maviye 
dönüştürüyor. Mavi Göl olarak bilinen bölgede bu karışım 
gerçekleşmekte. Bölgede dere yatağı ve etrafın zemin yapısı 
tamamen kireç taşı. yani kalkerden oluşmakta ve buraya 
yakın bir yerden de yöre insanının acı su dedikleri sodalı 
su çıkmaktadır. Bu bileşenler  Mavi Göl’ü oluşturmaktadır.
 
Mavi Gölün bulunduğu bölüm farklı coğrafi özellikleriyle de 
dikkat çekiyor. Kuzalan Şelalesi ve traverterler bunların en 
bilinenleridir. Aynı alanda Türkiye’nin elle kayaya açılmış ilk 
karayolu tüneli de vardır. Bölgenin tamamı milli park olarak 
değerlendiriliyor. Giresun İl Özel İdaresi bu bölgede yaptığı 
çalışmalarda her gün yeni özellik keşfedip Giresun’un 
turizm kaynaklarına bunları ekliyor. Sadece bulmakla 

kalmıyor bu bölgenin tanıtımını da yapıyor.  Karadeniz  
yaylalarına giden yolun üzerinde olması tanıtım bütün-
lüğünde kolaylık sağlıyor.
 
Mavi Göl’ün keşfi çok eskilere gitmiyor. Keşiften sonra 
tanıtıma yönelik çalışmalar başlıyor. Bunun da ötesinde 
alanın düzenlenmesi ve ziyaretçilerin rahatlıkla ilgili  
yerlere ulaşımının sağlanması gerekiyor. Araç park  
yerleri, göle inip çıkmayı sağlayacak yolun ve merdiven- 
lerin yapılması, çay ve soğuk içeceklerin sunumuna yönelik 
büfe tarzı satış yerlerinin yapılması öncelikle hayata geçiril-
mesi gereken konular olarak sıralanıyor. Bu çalışmaların 
büyük bir bölümü tamamlanmış. Mavi Göl’e inecek ahşap 
merdivenler yapılmış. Gölün etrafı düzenlenerek özel-
likle fotoğraf çekmek isteyenler için alanlar oluşturulmuş. 
Karayolu üzerine araç park yerleri inşa edilmiş.
 
Yoğun bir ziyaretçi akını var Mavi Göl’e. Özellikle bölgenin 
değişik kesimlerinden çok sayıda ziyaretçi geliyor. Kara- 
deniz’de onlarca dere var ama hiç birinin suyu belli bir 
alanda maviye dönüştükten sonra tekrar normal gergine  
dönmüyor. Aksu deresi normal renginde akarken bir 
bölümde maviye dönüştükten sonra tekrar eski rengini 
alıyor. Bu ilginç renk değişimi de insanların ilgisini çekiyor. 
 
Karadeniz sahil yolundan Dereli- Şebinkarahisar- Sivas  
yoluna girdiğinizde 30 Km. sonra Dereli ilçesine varıyor-
sunuz. Aynı yolu devam ederek 20 Km. sonra da Mavi 
Göl’de oluyorsunuz. Yüzmek için göle girmeye izin veril- 
miyor. Paçalarını sıvayarak çıplak ayakla göle girilebiliyor. 
Güldür güldür akan Aksu deresinin sesine Mavi Gölü’n 
büyülü rengini katarak inanılmaz bir iç huzur yaşıyor insan. 
Yeni keşfedilen bu doğa harikası oluşumun bölgeye gelenler 
tarafından mutlaka görülmesi gerekir. İlin turizm değerleri 
arasında önemli bir yeri olan Mavi Göl’ün gelecekte daha 
da önem kazanacağını düşünüyoruz. Güzel ülkemizin bu 
tür özel yerlerinin tanıtım anlamında öne çıkartılmasının 
gerekli olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyoruz.

Mavi Göl Nihat ÖZTÜRK






