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Şubat 2017

En güzel sebze ve meyveleri, tahılları, gıdaları seçip alıyoruz, 
temizliyoruz, pişiriyoruz, servis ediyoruz.

700’den fazla çalışanımız ile 17 ilde yılda 50 milyon 
kap yemek üretiyoruz.

Kurumlara yerinde ve taşıma sistemi ile 
catering hizmeti sunuyoruz.

“Ne yediğimi biliyorum”

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

www.resport.com.tr  . info@resport.com.tr  . facebook.com/resportcatering
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Merhaba;

Kapkara bir yıldan kurtulmanın sevincini yaşıyoruz.  
2022 giderken de inşallah böyle demeyiz.

2021 Yılının son sayısı ile karşınızdayız.
Bu sayımız da her zaman olduğu gibi dop dolu içeriklerden oluştu. 
Türkiye ve Avrupa'nın en modern yemek fabrikası olma iddiasında 
ki Begüm Referans Catering'i Bursa'da ki fabrikalarında ziyaret ettik. 
Bu ziyareti YEMEKDER Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte 
gerçekleştirdik. Tesis ve konukseverliklerinden çok etkilendik.Tekrar 
teşekkür ediyoruz.

"KARALİ ÇAY ile ÇAY MOLASI" bölümümüzün bu ay ki konuğu  
Metplas'ın 2. kuşak yöneticisi Alper İlter oldu.Ürünleri ve  
firmalarının gelişimi hakkında bilgiler aldık.

Yenilebilen tek maden olan Tuz'daki tehlikenin farkındamıyız. 
Yazarlarımızdan Mehmet Baki Asutay bu konuya dikkat çekiyor.
İçinden geçmeye çalıştığımız krizi Yüce Canoler analiz etti. 
Yeşil binaların önemi,2022 yılı pastacılık trendleri,catering  
sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılı durum yazarlarımız  
tarafından analiz edildi. 
2022'de buluşmak umuduyla hoşcakalın 
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TEK KULLANIMLIK
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35 yıldır üretiyoruz..
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Dursun ARIK 
Yayın Yönetmeni

dursun.arik@ardayayin.net    
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bakınca görülececektir Kasım - Aralık 2021

Hayvanlar üzerinden geliştirilen hakaretler, herkes tarafından bilinir ve sıkça  
kullanılır. 
Bunlar nedir? Hemen aklıma gelenleri sıralayayım.

Angut, sazan, ibibik, malak, sığır, öküz, keçi, davar, deve, tosbağa v.s

Daha birçok cinsi sayabiliriz. Anlatmak istediğim konu için bu kadarı yeterli olur. 
ANGUT; Bize göre, ahmak, aptal, bön, budala birini gördüğümüzde hemen sıfatı 
yapıştırırız. Angut

Peki, Angut’un ne olduğunu biliyor muyuz? Birçok insan bilmiyor.  
Ama karşısındaki insan O’nun için Angut onu biliyor.  
Görünüşü kazı andıran evcilleştirilebilen güzel bir ördek türüdür. Eşi ölen Angut 
sonraki yaşantısında eşine sadık kalarak diğer kuşlarla bağlantı kurmaz. 
Eşinin arkasından yas tutar. 
Sizce, Angut hakaret kelimesi olarak kullanılmayı hak ediyor mu? Bence etmiyor.

İBİBİK; Günlük yaşantımızda gereksiz veya saçmalayan insanlara söylenen argo bir 
kelimeye dönüşmüştür. 
Oysaki şarkılara konu olmuş bir kuş türüdür. “İbibikler öter ötmez ordayım” şarkısı 
hangimizin gönül telini titretmemiştir.
Hüthüt veya Çavuş Kuşu olarak da bilinir. Pek süslüdür. İbibikler de eşlerine olan 
bağlılıklarıyla bilinirler, eşleri ölünce yeni bir eş aramaz, yaşlandıklarında anne 
babalarının yiyeceklerini temin ederler. Gerçekten tam bir sevgi ve adanmışlık 
örneğidir İbibikler.

Bize ne yaptılar da, İbibikleri hakaret kelimesi yaptık. Hak ediyorlar mı?  
Bence etmiyorlar.

İnek, deve, keçi,manda  bunlar da hakaret kelimesi olarak sıkça 
kullanılan hayvan türleri

Bu hayvanların yaşantımıza olan katkılarını hiç düşündünüz mü? 

İnek, deve, keçi ve mandanın sütünden tereyağı, kaymak, kefir, yoğurt yapılır.  
Aynı sütten yaklaşık 200 çeşit peynir üretilir. Beyaz peynir, kaşar peynir, tulum 
peyniri, çökelik, küflü peynir v.s. Yoğurttan ayran yapılır. Sadece sütümü; etinden  
yüzlerce çeşit yemekler, kebaplar yapılır. Birçok kişinin bayılarak yediği kokoreç, 
işkembe, beyin ve diğer sakatatlar da bu hayvanların ürünüdür. Kemikleri kullanılır. 
Derisinden ceket, mont, kemer cüzdan yaparız. Yeri gelir arabaya, çifte koşarız. Gübresinden 
bile yararlandığımız bu canlılar nasıl oluyor da hakaret olarak anılabiliyor.  
Ben anlamıyorum.
Siz anlıyor musunuz? 
Bu kadar vefalı ve yararlı hayvanları hakaret olarak kullanmadan önce biraz düşünün. 
İnsanlığa inek mi daha yararlı yoksa biz mi?
 
Peki Ebabil?
Ebabil sadece kuştur. Söyleyeceklerinize aracı etmeyin..

Ebabil kuştur...
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Engin GÜNER
eguner@tamamutfak.com.tr

Kasım - Aralık 2021

Yılı bitirmek üzereyiz. Bu satırları okurken 
de, ihtimal 2022’ye girmiş olacağız. 2021 ve 
özellikle son 3 aylık dönemine dair ekono-
mik gelişmeler medyada, sosyal mecralarda,  
iş dünyasından, günlük hayatımızda her 
yönüyle yazıldı, çizildi, konuşuldu, irdelendi. 
Sadece şöyle bir şey ilave etmek istiyorum. 
Çıkışları ve özellikle inişleri ile “olmaz dene- 
bilecek” bir çok şey oldu ve biz gıda işletmeci-
leri olarak seyretmekten başka bir şey yapa- 
madık. Neredeyse, şaşırma duygumuzu bile 
yitirdik.

Bizler gıda işletmecileriyiz. Müşterilerimize 
toplu ve perakende olarak yemek hazırlayıp, 
sunuyoruz. Bu yolda yalnız değiliz. Bizimle 
birlikte hareket eden gıda ve gıda dışı mal ve 
hizmetleri aldığımız tedarikçilerimiz, servis 
sağlayıcılarımız var. Gıda fiyatları, 2012 yılı  
bahar aylarından bu yana diğer fiyatlara 
kıyasla daha yüksek oranlarda artmaktaydı.  
Özellikle pandemi ve kurdaki hareketler  
bu artışları olağanüstü rakamlara taşıdı. 
Önceki dönemde gıda maliyetleri biz işletme-
cileri  aşırı zorlarken, yağ, un, çiğ et - tavuk 
ve süt ürünleri gibi en temel maddelerdeki 
olağanüstü artışlar sektörü adeta kaskatı etti. 

Biz hep işin gıda tarafı ile uğraşırken, bu  
zamana kadar gözümüze pek görünmeyen 
ambalaj, sarf ve temizlik malzemelerindeki 
artışlar, sektörü yaralayan başka bir cephe 
oluşturdu.

Pandemi başlangıcında, önce muayene  
eldivenleri ile başlayan hareketlenme, tüm 
dünya ile Türkiye’de de yemek dahil, çatal-
kaşık - bıçak, tuz, baharat, salata - meze,  
soslar, ekmek, peçete, dezenfektan gibi  
malzemelerin kullan - at ambalajların içine 
girmesi, hem bu ürünlere olan talebi, hem  
bu ürünlerin hammadde fiyatlarını uçurdu. 
Kağıt, sarf, kimyasal, ambalaj malzemelerin-
in üretim içindeki yüzdelik maliyeti artık iki  
haneli rakamlara ulaştı.

Perakende hizmet veren lokanta, restoran, 
kafe gibi toplu tüketim işletmeleri fiyatlara 
zam yaparak maliyet etkilerini biraz hafiflet-
melerine rağmen, belli süreleri kapsayan  
sözleşmelerle hizmet veren toplu yemek  
firmaları bu süreçten en fazla etkilenen  
oldular.

Toplu yemek işletmeleri emek yoğun bir  
sanayi türüdür. Gıda ve sarf-ambalaj malze-
melerinde durum ortadayken, yılbaşından 
itibaren personel ücretlerinde yapılacak ayar-
lamanın getireceği maliyet, toplam maliyeti  
% 15-20 civarında arttıracak.  

Şimdi tüm bu hususları alt-alta veya üst-üste 
koyalım. Döviz düştü ama, özellikle son 3 
ayda fiyatlar muazzam arttı ve fiyatların geri 

gelip gelmeyeceği belli değil. Gelse bile son 
3 aydaki zarar, halâ daha masanın üzerinde 
bekliyor. İşçilik maliyeti artacak. Üretici yoğun 
rekabetten dolayı zaten minimum fiyatları 
vermek zorunda… Yemek başına kâr, yarım  
ekmek değerinde değildi. O da neredeyse  
% 100 arttı. Ambalaj ve sarflar da öyle…  
Sonrası belli değil…

Dünyadaki genel gidişat, şöyle görünüyor.  
İnsanlar artık daha az çalışıp, daha fazla tüket-
mek istiyor ve tüketiyor. Üstelik de, herşeyin 
ayağına gelmesini istiyor. Dünya nüfusu  
artarken, gıdalarımızın temel kaynağı tarım 
alanlarının büyüklüğünde bir gelişme yok.  
Belli ki; arz aynı kalırken, talep artacak ve buna 
bağlı olarak fiyatlar ve maliyetler de artacak.

Kaynakları verimli kullanmadığımız ve gereksiz 
sarfiyatı önlemediğimizde, maalesef yukarıda-
ki olumsuz senaryo kaçınılmaz… Bu noktada 
üretici, tüketici ve karar vericilere çok önemli 
görev düşüyor. İsrafı önlemek…

Sektör başlangıçta 2 veya 3 kaptan oluşan 
mönülerle işe başladı. Sonra 4 kap… Ardından 
ilave salatbar, alternatifli çorba - ana yemek 
- yardımcı yemek ve tatlılar, ekmek çeşitleri, 
soslar, baharatlar…  Bunlar da yetmedi ızga-
ra, makarna, döner, pizza, pide vs. vs. korner- 
leri…. Şimdi de bunların çoğu ve yemekler 
de kullan-at paketlerin içinde… Hem maliyet, 
hem kıtlık, hem de çevre kirliliği kapıdayken 
tüm bunlara ihtiyaç var mı?
 
Bunu herkes düşünecek. Ama en çok düşün-
mesi gereken toplu yemek üreticileri… Düşük 
maliyet dönemi sona erdi. Artık müşteri- 
nin önüne getirdiğiniz yemek, yemeğin kabı, 
ekmek, poşet içindeki çatal-bıçak-kaşık-tuz-
baharat-ketçap-mayonez-yağ-sos-peçete ve 
kimyasal…. Hepsi çok değerli çok pahalı ve bir 
hafta sonraki fiyatını kimse bilmiyor.

Bizlerin asıl işi gıda… Pandemi hepimizi  
paketçi yaptı ve geldiğimiz noktada bir çıkmaz-
dayız. Bundan sonra müşterilerimizin kapısını 
çalarken tek fiyat konuşma zamanı bitmiştir. 
Yıllardan beri piyasa ne kadar dalgalı olursa 
olsun, gıdanın fiyatlarını ve maliyetlerini bir 
şekilde yönetebiliyoruz. Ama diğerleri farklı…

Artık mönü dışındaki ekmek, kullan-at mal-
zeme, ambalajlı ürün, peçete ve diğer sarf 
malzemelerine ayrı fiyat verme zamanı 
gelmiştir. Hem de, öyle belli sürelerde için 
değil. Fiyatları yukarı ya da aşağıya doğru nasıl 
değişirse, faturaya da aynı şekilde yansıtarak…

İsrafın, fiyatların aşırı yükselmesinin, kıtlığın, 
çevre kirliliğinin önüne ancak böyle geçebiliriz.

2022’nin umutlarımızı yeşertecek bir yıl  
olmasını dilerim.

Diğerlerini  

fiyatlandırmanın  

zamanı geldi
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Kasım - Aralık 2021

"Begüm Referans Catering ne zaman ve nasıl 
kuruldu? Kurucuları kimlerdir?"
Mesleki deneyimimiz 25 yıl önce Alakart Yemek adı altın-
da başladı. Referans Catering  ise 2009 yılında Yusuf Yarar ve  
Salim Usta tarafından kuruldu. İki yıldır da Bursa Nilüfer Organize  
Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) 55 milyon liralık yatırımla 7500 
metrekare kapalı alana sahip olan ve üretimin önemli aşama-
larında robotik sistemlerin kullanıldığı fabrikamızda hizmet  
vermekteyiz.

"Firmanızın faaliyet alanları hakkında  
bilgi alabilir miyiz?"
Gıda güvenliği ve kaliteli hizmetin her aşamasını en üst düzeye 
çıkarmayı, sürekliliğini sağlamayı ve tek güvenilir firma haline 
gelmeyi, müşterilerimizle işbirliği kurarak talep ve beklenti- 
lerinde çözüm ortağı olmayı hedefleyen şirketimizin faaliyet 
alanlarını 
•   Yerinde yemek hizmeti
•   Taşıma yemek hizmeti
•   Outside catering
•   Referans akademi sanat ve etkinlik alanı 
•   Unlu mamuller ve rol ekmek üretimi
•   Besicilik olarak özetleyebiliriz.   
Değişen dünyaya göre çalışmalarına yön verdiğimiz sektörlerin 
ciromuz içindeki payı ise şu şekildedir.
• İş merkezleri ve fabrikalar %60  
  (otomotiv- otomotiv yan sanayi-tekstil-gıda)
• Sağlık kurumları %20
• Eğitim kurumları %10
• Kamu kurumları %10 dur
 

Söyleşi

“Hedefimiz, sektörde 
REFERANS gösterilen 

tek firma olmak”

Avrupa’nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan 
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde 7 bin 500 
metrekare alan üzerine kurulan Begüm Referans 
Catering, kullandığı robotik teknoloji sayesinde  
el değmeden yapılan yemekleri müşterileriyle 
buluşturmaya devam ediyor. 
Begüm Referans Catering Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf YARAR ile firmalarını konuştuk
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Kasım - Aralık 2021

"Firmanızı öne çıkaran özellikleriniz  
var mıdır/nelerdir?"

Yemek üretme işi artık bilim ve teknoloji ile yapılıyor. Sağlıklı 
bir yemek üretmek özveriyle devam eden bir çalışmanın  
sonucudur. Bu, raftan alınıp önünüze konularak gerçekleşecek 
kadar basit bir iş değil. Bizde bu düşüncede firmamıza  
55 milyonluk bir yatırım yaptık. Her biri saatte 3000 kişilik 
üretme kapasitesine sahip olan makinalarla sofraların başlangıç 
lezzeti olan çorbalar teknoloji ile enfes bir hale geliyor. Temiz-
lik ve hijyen bakımdan maksimum seviyede olan su kaynatma 
kazanıyla yüksek hacimli su ihtiyacı karşılanırken zamandan 
da tasarruf edilmektedir. Konvektörlü kızartma makinesi ile  
geleneksel kızartma yöntemlerine gene çok daha güven-
li sağlıklı ve hızlı bir operasyon sağlanmaktadır. İleri teknoloji 
ürünü olan ve hijyen açısından en üst seviyedeki pilav makinası 
ile pilav erişte ve makarna pişiriliyor. Tamamen gıda güvenliğine 
uygun ve tamamı paslanmaz çelikten imal edilmiş paketleme 
makinası ile dokunmatik panelde saatte 3600 paket yemek 
paketlenebiliyor. Çok miktarda sebzeyi aralıksız yıkayabilen 
sebze ve meyve yıkama makinası yüksek basınçlı su ile kir ve 
kumdan arındırırken yüksek tamburu sayesinde yabancı mad-
deleri ayıklama özelliğine sahiptir. Yemekler Ürün sıcaklığını 
onu çevreleyen sıcaklığın altına indirme ve orda muhafaza  
edebilme özelliğine sahip BlastChıller da soğutulmaktadır. 
Böylece normal ortamda oluşan yeterince soğutulamayan  
ortamlarda gelişen bakteri artışı önlenmektedir. Sebze  
Santrifüj makinesi ile tüm sebzeler el değmeden kurutulur.  
Son teknoloji ile donatılmış laboratuarlarımız da bütün  
denetimler bünyemizde yapılmaktadır. Sütlü tatlılar Otomatik 
dolum yapabilen sütlü tatlı makinası ile el değmeden üretime 
hazır hale getirilmektedir.

"Personel motivasyonu ve sürekliliğini nasıl  
sağlıyorsunuz?"
 
Biz şirket içinde yaptığımız etkinliklerle bireylere iş ve özel 
yaşantılarında kullanabilecekleri pek çok kazanım sağlama-
ya çalışıyoruz. Böylece sadece iş yaşantısın da değil günlük 
yaşamında da aidiyet, dayanıklılık, hız, koordinasyon, lider-
lik vb. gibi özellikleri de yaşamlarına katmalarını sağlıyoruz.  
3 ayda bir Kalite birim yöneticileri tarafından ayın en iyi bölümü  
seçiliyor. Her yıl yılın elemanı ödülümüz mevcut. Her ay düzenli 
olarak beyaz yaka ve mavi yaka çalışanlarımızın doğum günleri 
toplu olarak kutlanıyor. Beyaz yaka çalışanlarımızla Enstrüman-
ları Mutfak Malzemelerinden oluşan bir Ritim Atölyemiz var. 
Ayrıca her ay düzenli nefes terapisi aldırıyoruz bu sayede  
kaygıyı yatıştırıp odaklanmayı sağlıyoruz. Rahatlamak ve nefesi 
serbest bırakmak bedendeki ve zihindeki gerilimi azalttığı için  
çok verimli bir atölyedir. En önemlisi personelimizin bütün özel 
günlerini düğün sünnet gibi cemiyetlerini kendi çiftliğimizde 
tüm imkânlar şirketimiz tarafından karşılanarak koordine  
ediyoruz.
 
"Müşteri memnuniyetinin çok zor sağlandığı  
bu sektörde bu alanda neler yapıyorsunuz?"
 
Birçok kültür ve yetişme tarzının içinde bulunduğu sektör- 
lere yemek hizmeti vermeye çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki  
her kesin yöresel ağız tadı ve damak lezzeti farklı. Biz bu  
babda ortak lezzetler kalite ve hijyen kurallarına uygun  
doğru  mönülerle  sürekliliği  sağlıyoruz. Sürdürülebilirlik,  
standardizasyon ve hijyen değişmeyen 3 kuralımız diyebili-
riz. Tabiki kullandığımız teknoloji sayesinde işi sadece aşçının  
yeteneklerine bırakmıyoruz.

Söyleşi
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İş dünyası güne kahve içerek başlıyor, en çok kahve 08.30-10.00 
arası tüketiliyor

Çalışanların yüzde 47'si güne kahve içerek başlıyor. İş yerin-
in alışveriş yeri Avansas, hem çalışanlara hem de işverenlere 
kahve tüketim alışkanlıklarını sordu. 26 - 45 yaş aralığında- 
kiler en çok Türk kahvesini tüketmeyi severken, filtre kahvenin 
en çok tercih edildiği yaş grubu ise 17-35 oldu. Günlük kahve 
tüketim süresinin 30 dakika olduğu aktarılan araştırmada, 
kahve tüketiminin iki ile üç fincan arasında değiştiği belirlendi.  
Şirketlerde aylık kahve masrafı ise 195 TL oldu.

Avansas,5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü dolayısıyla  
“İş Yerlerinde Kahve Tüketim Alışkanlıkları” araştırmasını yayın-
ladı.Bin 670 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma; iş  
yerlerinin ve çalışanların kahveye olan ilgilerini ve alışkan-
lıklarını ortaya koydu. Aynı zamanda araştırma ile tüketicilerin; 
en çok tercih ettiği kahve çeşitleri, günlük kahve tüketimi ve 
kahve tüketme saatleri gibi alışkanlıkları incelendi.

Çalışanlar bir yılda 7 bin 800 dakika kahve tüketiyor
 
Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre,2021 yılında işyerlerinde 
en çok Türk kahvesi tercih edildi;Türk kahvesini, hazır kahve ve 
filtre kahve izledi. Türk kahvesi ve hazır kahvelerien çok 26-45 
yaş aralığındaki X ve Y kuşağıtercih ederken, filtre kahveyi ise en 
çok 17-35 yaşaralığındaki Z ve Y kuşağı tüketti. 

Araştırmaya göre, çalışanların kahve tüketimi günde iki ile 
üç fincan arasında değişirken, katılımcıların yüzde 47’si saat  

08.30 – 10.00 aralığında kahve içtiğini belirtti. Kahvenin en 
çok; sabah işe başlarken ve molalarda tüketildiği gözlemlen-
di. Günlük kahve tüketim süresinin 30 dakika olduğu aktarılan 
araştırmada, çalışanların bu kapsamda yılda yaklaşık  7 bin 800 
dakikasını kahve içmeye ayırdığı bilgisi paylaşıldı.

Aylık kahve harcaması 195 TL
 
Aylık alışveriş oranlarının yüksek sonuçlar sunduğu araştırmada, 
şirketlerin aylık ortalama kahve harcaması 195 TL oldu.Kahve  
tedariki; 50’den az sayıda çalışana sahip iş yerlerinde yüzde 49 
ile zincir marketlerden sağlanırken, 50’den daha fazla çalışana 
sahip iş yerlerinde ise yüzde 52 oranla Avansas tercih edildi.

İşyerlerinin en çok tercih ettiği alışveriş kanallarından biri  
olmanın verdiği mutluluğa değinen Avansas Genel Müdürü 
Sedat Anak, “Kahve tüketim alışkanlıklarını konu alan araştır-
mamızın sonuçları; işyerlerinin ve çalışanların kahve tüketi-
minde gösterdikleri eğilimleri daha net görmemizi ve bu sayede 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru analiz etmemizi sağladı.  
Bu doğrultuda Avansas olarak yeni dönemde kahve katego-
risinde fark yaratacağımızı düşünüyoruz” dedi. 

Değerlendirme sonuçlarına göre, çalışanların yüzde 69’u  
kahvesini sade tüketirken, yüzde 31’i sütlü kahve sevdiğini  
belirtti.Kahvenin yanında en çok tercih edilen lezzet ise çikolata 
oldu.Lokum, kurabiye ve bisküvi ise kahve yanında tercih edilen 
diğer atıştırmalıklar arasında yer aldı. 

İş yerinde 
kahve  

tüketim  
alışkanlıkları

Kahve

Toplu yemek ve catering sektöründe 
"YENİ BİR SESYENİ BİR NEFES" 

www.yemekder.org



KÜLSAN, hayatı kolaylaştıran ve şıklığı 
ön planda tutan bu ürünlerini,  
Thermoset hammadesi kullanarak  
                markası altında üretmektedir

Estetik, dekoratif,  
ve dayanıklı 

servis ürünleri...

kulsanprofesyonel

Geniş üretim kapasitesi ve yaygın  
dağıtım ağı ile KÜLSAN; İzmir’den 
Diyarbakır’a Trabzon’dan Antalya’ya  
81 İlimize ürünlerini ulaştırmaktadır

Karaağaç OSB Mahallesi 101.Cadde No:6/2 59510 Kapaklı / Tekirdağ Tel:0282 758 26 44 - info@kulsan.com.tr 

 www.kulsan.com.tr

kulsanprofesyonel"Ürünlerimiz  
MELAMİN değildir. 

Thermoset hammadesi 
ile üretilmektedir"

KÜLSAN ürünleri  
yurtdışında 40 ülkeye 

ihraç edilmektedir
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Mehmet Baki ASUTAY  
Hijyen Grup Gıda  

Hijyeni Koordinatörü    
hijyengrup@hotmail.com
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TUZ KOKTU
Bu beyaz kristalleri 
de kaybettiğimizde 

hayatın tadı  
kalmayacağı gibi 

yaşamımızı da  
tehlikeye sokacağız. 

Atalarımız “Tuz koktu” diyerek, denetim mekanizmasının yozlaşmasını ifade etmek,  
olumsuzluklar karşısında çaresizliği anlatmak ve bir olaydaki olumsuzluğu gidermesi  
gereken unsurun da o olumsuzluğa karıştığını belirtirmiş. Tuz’un fiziksel olarak kokabileceğini 
düşünmemişler. Daha çok metaforik anlamda kullanmışlar ama günümüzde gerçek kokma, 
bozulma anlamında maalesef tuzumuzda kokmaya başladı. 
 
Hayatımızın en önemli minerallerinden olan TUZ insanoğlunun sorumsuz ve bilinçsizce 
davranışları sonucunda pis kokmaya başladı. Aslına bakarsanız normalde tuz kokmaz, 
işleme esasında doğal özellikleri bozulabildiği gibi içerisine eklenen iyot (kaya tuzlarında) ve 
topaklanmayı, sertleşmeyi önlemek açısından Potasyum Ferrosiyanür kullanıyor,(E 535  
Sodyum ferrosiyanür, E 536 Potasyum ferrosiyanür, E 538 Kalsiyum ferrosiyanür de)  
kullanılan katkıların bozulması ve çevre kirlilikleri sonucunda muhteviyatını kaybetmesi  
sonucunda kokmaya başlar. Ayrıca bu siyanür türevleri, maalesef dozajında kullanıl-
madığında kansere yol açtığı biliniyor. Guatra iyi gelen tuz istenilirse içine ekstradan %0,005  
potasyum iyodür eklenerek satılır. 
 
Neredeyse tüm deniz ürünlerinde olduğu gibi doğal deniz tuzunda da iyot bulunur. Sanılanın 
aksine, toplumda "Doğal Himalaya Tuzu" olarak bilinen tuzlarda iyot bulunmamaktadır  
(Ancak sonradan ilave edilebilmektedir).
 
Yanlış çevre politikaları ve özellikle atıkların denizleri, gölleri, karaları kirletmesi sonucunda 
artık Tuz’umuzda pis kokuyor. Oysaki bu Altın değerindeki beyaz kristaller insanlığın yaşam 
sürecine eşlik etmiş kutsal bir maddedir. Tuz olmazsa hayatımızın tadı, tuzu kaçar.
 
Doğadan üretildiği şekliyle rengi gri, sarı, kırmızı hatta mavi ve yeşil olabilir. Tuz saf halde iken 
renksizdir. Ekonomik değer taşıyan tuz kaynakları katı ve sıvı olarak ikiye ayrılmaktadır. Tuz 
sıvı halde denizlerde, tuzlu su kaynaklarında ve katı halde kaya tuzu şeklinde bulunmaktadır.
 
Daha doğar doğmaz anne sütünden sonra karşılaştığımız doğum sonrası veya 40. günümüzde 
ebeveynlerimiz tarafından kokmayalım veya ten rengimiz beyaz olsun, mikroplardan  
korunalım diye,sağlıklı ve bereket getirsin inancı ile tuz ile ovalanarak yıkanıyoruz. (Bu arada 
işin uzmanları bilimsel dayanağının olmadığı bu uygulamanın bebekler için ölümcül tehlikesi  
olduğunun altını çiziyor).
 
Bebeğin sağlığını ve hayatını tehdit eden bu uygulamaların hiçbirinin bilimsel dayanağının  
olmadığının altını çizen Dr. Öğr. Görevlisi Bilge Bayraktar şöyle diyor:“Annelerin ve anne 
adaylarının bebek bakımında doktor tavsiyesine uymaları, bebeklerinin sağlığı için en  
doğru yoldur. Annelerin bebeklerini büyütürken kulaktan duyulan, bilimsel geçerliliği  
olmayan bilgilere itibar etmemeleri, bebeklerinin sağlığı için elzemdir.”
 
İnsanoğlu ve tüm canlıların en eski ve önemli bir gıda maddesi olduğu gibi ticari bakım-
dan da önemli bir kimyasal maddedir.  Besin maddesi olması dışında tuz; dericilikte, hayvan  
besiciliğinde, su yumuşatma sistemlerinde ve kimya sanayisinde yaygın olarak kullanılır.  
Tuz tarihte Beyaz Altın olarak adlandırılmıştır. Tuz olmasaydı insanlık tarihi değişebilirdi,  
insanoğlu doğada bulunan tuzun da gıdaların bozulma süresini uzattığını fark ettiler ve tuzu 
et, balık, peynir, ekmek gibi temel gıdaları korumada kullanmaya başladılar.
 
Ancak fazlası tuz zehirlenmesine (Damar sertliği,siper tansiyon vb), azı ise hastalıklara  
sebep olmaktadır. Birçok gıda ürününde binlerce yılın damak alışkanlığı olarak hala fazla tuz  
kullanıldığını görüyoruz. Tuzun içerdiği sodyum ve klor yaşam için önemli elementlerdir. 
Bunlar vücut elektrolit dengesini stabilize ederek kan basıncını ayarlarlar. Bilimsel çalışma-
lar diyetle alınan tuz miktarının günde beş gramı geçmemesini önerirken araştırmalar ülke- 
mizdeki tuz tüketiminin bunun üç misli olduğunu göstermektedir. İçerdiği faydalı mineraller 
alınarak doğal yapısı bozulmuş olan sofra tuzu tüketildiğinde vücut bunu kimyasal bir madde 
olarak algılamakta ve yapılan araştırmalara göre 1 gr sofra tuzunu uzaklaştırmak için vücudu-
muz 23 katı yani 23 gr suya ihtiyaç duymaktadır.
 
Basit bir kimyasal bileşik olan sodyum klorür (NaCl), diğer adıyla yemek tuzu içeriğinde  
sodyum ve klor olmak üzere 84 mineral ve element, kil ve diğer yabancı maddeler bulunur.
Deniz ve Göl sularından elde edildiği gibi toprak altında kaya tuzları da bulunur.
 
Zengin mineralleri içeren deniz tuzunun rengi, tanecik boyutu ve özellikte tadı sofra  
tuzundan çok farklıdır. Bu yüzdendir ki tüm dünyada gurme ve şefler deniz tuzunun  
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tüketilimesini tavsiye etmektedirler. Çünkü deniz tuzu yemekleri 
çok daha lezzetli ve sağlıklı yapmaktadır.
 
Ülkemizde çok kullanılmamakla birlikte (zira sadece bir  
üretici firmamız var) Avrupa’da Altın Suyu diye tabir edilen sıvı 
formundaki tuz kullanımı yakında toz, kristal formun yerini alacak 
gibi gözüküyor. Yerin 1000-2000 metre altından çıkarılmaktadır. 
Sprey ve şişe yemeklik sıvı tuz mineral ve lezzet farklığı, ağır  
metal içermemesi ve hiçbir işlem görmeden yani rafine edilmeden, 
koruyucu ilave edilmeden doğal olarak dolumu yapıldığı için öne 
çıkıyor. 
 
Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Semih Ekercin, kuraklık tehdidiyle 
yok olma noktasına gelen Tuz Gölü'nün son yıllardaki yağışlar-
la birlikte toparlanma sürecine girdiğini söyledi. Tuz Gölü'nde  
açılması planlanan 10 adet yeni tuzla alanının milyonlarca ton 
taş ve toprakla gölü ikiye böleceği ve kurumasını hızlandıracağı 
bildirdi.
 
Maalesef deniz ve gölleri kirlettiğimiz gibi milyonlarca yıl önce 
oluşmuş toprak altındaki kaya tuzlarını da kirletiyoruz. Atık  
suların denizlere boşaltılması ve çevre kirliliklerinin de akarsularla  
denize ve göllere ulaşması sonucunda denizlerimiz MUSİLAJ  
(Deniz Salyası kirlenmesi) ile ilk tepkileri vermeye başladı.
 
Üstelik bunları devlet eliyle yapmak çok daha üzücü, ayrıca bele-
diyelerimiz sanayi, kimyasal atıklarında buralara ulaşmasına göz  
yumuyor (Bir Devlet Hastanesinin kanalizasyonu ve tıbbi atıklarının 
nehire akmasına 4 yıl gibi seyirci kalmak çok üzücü ve korkunç). 
Yanlış çevre politikaları yüzünden Tuz’umuz kokmaya başladı.
 
Kirlilik kaynakları başlıca 4 bölümde toplanmaktadır. Bunlar: 
 
• Evsel ve kanalizasyon atıkları 
 
• Sanayi kuruluşlarının atıkları 
 
• Pestisitler (zirai ve Tarım ilaçları)
 
• Madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan kirlenme
 
Bunlara “DUR” diyemezsek en önemli besin kaynaklarımızdan 

Tuz’suz, Tatsız bir hayat bizi bekliyor demektir.  Sadece TUZ’ umuz 
değil aynı zamanda Sularımızda bu kirlilikten nasibini alıyor. 
Doğa bizi anlamamız için alarm veriyor. “TUZ KOKMAYA BAŞLADI” 
önlem alın.

Bir de Çin Tuzu meselemiz var (kısa adı MSG: mono sodyum glu-
tamat) glutamik asit olarak da bilinen bir aminoasidin tuzudur.  
Hazır gıdaların çoğuna lezzet algısını arttırmak ve bağımlılık  
sağlayarak çok tüketilmelerini sağlamak amaçlı katılır. Resmi 
Gazete ilanı ile E-621 kod numarası ile katlı maddesi olarak 
ülkemizde kullanımına izin verildi. Görüldüğü gibi aslında bir katkı 
maddesi ama tuz kadar çok kullandığından ve Çin’den daha çok 
ithal edildiğinden adı ÇİN TUZU. Ancak gelin görün yiyeceklere 
katıldığında lezzet verdiği, ancak merkezi sinir sistemini tahrip 
ederek Alzheimer, Parkinson, Huntington, epilepsi ve retina  
bozukluğu gibi hastalıklara sebep olduğu için halen tartışılıyor. 
Ayrıca GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, "Pakistan'da 
'Çin tuzu' olarak bilinen mono sodyum glutamat sağlığa zararlı 
olduğu gerekçesiyle yasaklandığını ve GİMDES' in helâl sertifika- 
landırma standardında izin vermediği zararlı katkı maddelerini 
kamuoyu yeni yeni fark ediyor" diyor.
 
Anlayacağınız sadece bizim değil dünyanın diğer ülkelerinde de 
TUZ kokmaya başladı.
 
KAYNAKLAR :
 
http://nezihmuftugil.com/tuz-olmasa-tarihin-akisi-degisirdi.html
-Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu 118-19 Ekim 2001, İzmir, Türkiye 

Tuz Gölü'nde Oluşan Kirlenmenin Göl Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması 

A. M. Kılıç; Çukurova Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. Maden Müh. Bölümü 
01330 Balçak, Adana 

E. Uyanık - Tekel Kaldırım Tuzlası, Ş. Koçhisar, Ankara 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yemek_tuzu 
https://www.binbirgida.com/tuz/tuz-nedir 
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tuz-golu-tehdit-altinda-267044
 
https://www.hurriyet.com.tr/aile/yazarlar/melin-kahraman/be-
bekleri-tuzlama-gelenegi-olume-davetiye-cikariyor-428225
http://www.drsalt.net/hakkinda.html
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İş, hep iş nereye kadar;

"ÇAY MOLASI"
Söyleşi: Engin GÜNER Konuk: Alper İlter

'ile

Çay Molası’nda bu defa Rubikap markalı polikarbon ürün-
ler üreticisi, Metplas firmasının ikinci kuşak yöneticilerinden  
Alper İlter’in misafiriyiz. Metplas Metal ve Plastik Sanayi A.Ş. 
1988 yılında Arif İzzet İlter ve Murat İlter kardeşler tarafından 
beyaz eşya yan sanayi ürünleri üreticisi olarak kurulmuş. 
Başlangıçta telefon, şofben kutuları gibi fason üretim yapılır- 
ken, bu ürünlerle birlikte 1994 yılından itibaren kendilerine ait 
Rubikap markalı ürünleri üretmeye başlamışlar, 1990’ların son-
larında da sadece kendi markalarına dönmüşler. Bundan son-
rasını, isterseniz Alper İlter’e soralım.

Polikarbon nedir, özellikleri nelerdir?

Tam ismi polikarbonat’tır. Plastiğin bir çeşidi polimerdir.   
Piyasada polikarbon olarak kısaltılmış ve bu isimle anılmaya  

devam etmektedir. Darbelere dayanıklıdır, şeffaflığı çok iyidir, - 
30 o C / + 120 o C aralığı gibi bir ısı dayanımı vardır, yıkanabilir, 
içine kaynayan ürün de konulsa, derin dondurucuya da girse, 
fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder, gıdayla temasa 
ve medikal malzeme olmaya uygundur. Bu özelliklerinden dolayı 
örneğin uçak camları ve göz içi lens gibi saydam, hassas ve muka-
vemet gerektiren ürünler polikarbonattan üretilmektedir.

Hammadde malzemenin özellikleri çok ilginç ve hay-
ranlık uyandırıcı.  Peki siz bu malzeme ile hangi çeşit 
ürünleri üretiyorsunuz?
 
Ürün çeşitlerimize geçmeden önce şunu söylemekte fayda 
var. Biz Türkiye’de polikarbonat hammadde ile üretim yapana  
kadar, bu ürünler başta Amerika olmak üzere yurtdışından ithal 

Alper İlter

Engin Güner

Rıza Akkaya

"Biz Türkiye’de polikarbonat hammadde ile üretim  
yapana kadar, bu ürünler yurtdışından ithal ediliyordu"
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ediliyordu. Başlangıçta ürün yelpazemizde sadece 10 ürün  
varken, geldiğimiz noktada 500 çeşit civarında ürün ve 
tasarımımız var. Artık bu grup ürünlerde ithalat yapılmadığı 
gibi, bugün itibariyle 62 ülkeye de ihracat yapıyoruz. 
Sorunuza gelecek olursak. Başta insan hareketlerinin yoğun 
olduğu tatil mekânları olan oteller, tatil köyleri gibi işletme-
ler ile toplu yemek işletmeleri, restoranlar, kafeler, hazır  
ambalajlı tatlı ve gıda üreticileri olmak üzere, çok geniş bir  
yelpazedeki gıda işletmelerine sık kırılabilen cam ve porselen 
gibi ürünlerin yerine ikame edilebilecek tabaklar, bardaklar, 
tabak kapakları, buz kovaları, sürahiler, tatlı kapları, kâseler, 
sunum kapları üretiyoruz. 

Gıda ile temas eden ürünlerimizi genel olarak iki başlık altında 
toplayabiliriz. Bunlardan ilki sürekli kullanıma uygun yıkana- 
bilir polikarbon ürünler, diğeri de bir kullanımlık ya da  
kullan-at olarak tanımlayabileceğimiz ürünler. Her iki ürün 
yelpazesinde yaklaşık aynı ya da birbirine yakın tasarımlarımız 
bulunmaktadır. Yerleşik işletmeler genellikle polikarbon ürün-
leri tercih ederken, outside catering veya hazır ambalajlı gıda 
ürünü üreten işletmeler kullan-at malzemeyi tercih etmek-
tedir. Ürünlerimizi hem cam gibi şeffaf, hem de porselen gibi 
istediğimiz renkte üretebilmekteyiz.

Söz konusu gıda olunca, hemen akla gıda güvenliği 
normları geliyor. Bu konudaki çalışmalarınız nedir?
Bilindiği gibi gıda ile temas eden madde ve malzeme  
üreten işletmelerin, Türk Gıda Kodeksi’ne göre kayıt  
belgesi alma zorunluluğu vardır. İşletmemiz kayıt belgesi ve  
gıda güvenliği kalite sistem belgelerine sahip olup, ürünleri-
mizin kalite ve güvenirliğini "EU Regulation 10/2011" ve "TGK 
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği 
219/44" normlarına göre akredite laboratuvarlarda yapılan 
analizlerle belgeliyoruz.

Ürünleriniz cam ve porselen ürünlere göre hangi 
avantajları sağlamaktadır?
Polikarbonat ürünlerimiz görünüm ve estetik olarak cam ve 
porselenden çok farklı görünmemesine rağmen, bu malze-
melere göre çok daha uzun ömürlü olduğu için her şeyden 
önemlisi maliyet avantajı sağlamaktadır. Kullan-at ürünle- 
rimizin özellikle outside catering hizmetleri, hazır ambalajlı 
tatlı üreten işletmeler ile perakende işletmelerin sunum ve 
dağıtım kapasitesini önemli ölçüde arttırırken, kalitelerini 
en üst seviyeye taşımaktadır. Kullan-at malzemelerimizin bir 
diğer özelliği de, dikkatli kullanıldığı takdirde yıkanabilmekte 
ve birden fazla kullanıma izin vermektedir. 
Anlattıklarınızdan o kadar etkilendim ki, polikar-
bonu daha önceden tanımamış oluğuma çok 
üzüldüm.

Kullan-at ürün gamı içinde çatal-kaşık-bıçak gibi ürünlerimiz de 
var. Üretimine yeni başladığımız ve ülkemizde pek bilinmeyen,  
PLA (PolyLacticAcid) ile ürettiğimiz çatal, kaşık, bıçak ürünleri- 
miz, yanlışlıkla ısırılıp yutulsa bile insan bünyesinde sindir-
ilebiliyor, doğaya karıştığında ise kendiliğinden gübreleşme 
(Compostable) özelliğine sahip.

İnsan vücudunda eriyip, doğada kendiliğinden yok 
olan bir malzeme… Bu da çok ilginç?

AB ülkelerinde, kalınlığı belirlenen ölçülerin üzerindeki ham- 
madde ile üretilen plastik kullan-at malzemeler kullanımdan 
kaldırıldı. Bunun yerine içeriğinde petrol türevi bulunmayan ve 
hammaddesi mısır nişastası olan PLA (PolyLacticAcid)’lı ürünler 
tercih edilmeye başlandı. Biz de artık bu üründen çatal-kaşık-bıçak 
üretiyoruz.

Okurlarımızın, böylesine güvenli ve teknolojik ürün-
leri üreten firmanın ikinci kuşak yöneticisinin nasıl biri  
olduğunu merak ettiğini duyar gibi oluyorum…
Öğrencilik yıllarımdan beri, babam ve amcamın kurduğu Metplas 
’ın içindeyim. Işık Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. 
2007 yılından bu yana şirketteyim. Satış Pazarlama ve İhracat’tan 
sorumlu Yönetici Ortak olarak görev yapıyorum. Evli, 1 çocuk  
babasıyım. Amatör fotoğrafçılık, boks, doğa sporları ile ilgileni-
yorum.  
Alper Bey, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. 
Başarılarınızın ve yenilikçi ürünlerinizin devamını dilerim. 
Sizleri ve ürünlerinizi her platformda görmek isteriz.

Arif İzzet İlter
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Yarım asırlık Sardunya markasının bünyesinde haya-
ta geçen markalardan Beslem Et Ürünleri, pişmiş 
veya yarı pişmiş lezzetli hazır yemek seçenek- 
leriyle eve serviste kalitenin çıtasını yukarı taşıyor.  

Türkiye modern yemek tarihinin en önem-
li yapı taşlarından biri olan Sardunya Catering  
markasının pandemi sırasında filizlenen hazır  
yemek markası Beslem, pişmiş veya yarı pişmiş 
ürünleriyle nefis bir çıkış yaptı. 

Sardunya Catering’in tedarikçisi 
Beslem faaliyetlerine, 1976 yılından Sardun-
ya Catering’in et ve et ürünlerini tedarik ederek 
başladı. Sardunya Catering’in kendi iştiraki 
olan firma, 2021 yılı itibariyle pandeminin de  
etkisi ile pişmiş ve yarı pişmiş hazır yemek üre-
timine geçti Şef Çiğdem Alagök bu süreci şöyle  
anlatıyor, “Kapanma döneminde misafirlerimizden 
uzakta kaldık. Onlara her zamanki kadar yakın  
olmak isteğimiz, uzun süredir planladığımız eve ser-
vis hazır yemek sürecine hız kazandırdı ve Beslem’in 
şef tarifli menüsü doğdu.”

 

“Bizde sadece hizmet hızlı”
Hızlı yemek hazırlamanın ve keyifle yemenin 
çalışan insanların doğal bir ihtiyacı olduğunu  
vurgulayan Alagök  “Eve servis edilen pişmiş veya 
 yarı pişmiş dondurulmuş yemeklerimizi standart  
hazır yemek kategorisinde değerlendirmek müm-
kün değil’ diyen Alagök, “Bizde hızlı olan sadece  
evlerindeki misafirlerimize hizmet vermek.  
Yemeklerin ne reçeteleri ne de üretim süreleri hızlı 
değil. 15 dakika içinde harika bir ana yemek olarak  
sofranıza koyabileceğiniz dana küreğin sadece  
marinesi bile 12 saatte gerçekleşiyor’ ifadelerini 
kullandı. 

Siyez Bulgurlu köfte mi lazanya mı? 
Beslem’in şef tarifli zengin menüsü farklı damak  
tatlarına yönelik özel lezzetlerle farklılaşıyor. 
Örneğin, tahılların atası sayılan siyez bulgurlu köfte 
hem tencere hem de fırın yemeklerine uygun ve  
kullanıma hazır bir şekilde evinize ulaşıyor. 
İstediğiniz formatta pişirebileceğiniz bu özel  
lezzet, sağlıklı tahıl tüketimi için harika bi seçenek. 
Menünün bir diğer yıldızı olan Bolonez Soslu Lazan-
ya ise fırına attıktan 23 dakika sonra yemeğe hazır.

Hızlı fakat fast değil

Kasım - Aralık 2021

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, geliştirdiği dijital ürünler, geniş 
hizmet ağı ve girişim ekosistemiyle iş süreçlerini dijitalleştirmek isteyen işlet-
melerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi hizmetler sunuyor. 
Mobil Kart kullanımı yüzde 50’ye yakın arttı  
Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ersoy 
Bayraktar; “Günlük yaşantımız mobil ve esnek bir dünyaya dönüşüyor. Sodexo 
olarak Türkiye genelinde her gün 20 binden fazla müşterimize, 80 binden fazla 
üye noktamız ile  bir milyondan fazla kullanıcımıza  ulaşıyoruz. İş ortaklarımızın 
yükünü arttıran ve zaman kaybettiren durumlar iş verimliliğini etkiliyor.” dedi.  
Üye ağının yüzde 50’si organik gıda üreticilerinden oluşuyor 
Tüketici alışkanlıkları, yeme içme trendindeki değişiklikleri hızlıca fark ederek 
aksiyon aldıklarını belirten Bayraktar; “Sunduğumuz hizmetleri geliştirirken 
gerekli veri setlerini kurup senaryolarımızı inşa ediyoruz. Bu dönemde sağlıklı 
beslenme ve online alışveriş tüketiciler için odak haline geldi. Bu doğrultu-
da organik gıda üreticilerini müşterilerimizle buluşturduk. Toplam online üye 
ağımızın yüzde 50’sini organik gıda üreticileri oluşturuyor. Böylece mobil uygu-
lamamız üzerinden Türkiye’nin dört bir yanında bulunan girişimci ve üreticilere 
yeni bir satış kanalı açıyoruz, farklı mecralardaki iletişimlerimizle üye işletme-
lerimizi destekliyoruz.” dedi.

Yemek sektörü  
Sodexo ile  
dijitalleşiyor

Sektör haberleri

Her ay yüzlerce yemek firması  
yöneticisine ulaşmaktadır
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KÜLSAN, hayatı kolaylaştıran ve  
şıklığı ön planda tutan bu ürünlerini, 
Thermoset hammadesi kullanarak 
                  markası altında üretmektedir

Estetik, dekoratif,  
ve dayanıklı 

servis ürünleri...
Geniş üretim kapasitesi ve yaygın 
dağıtım ağı ile KÜLSAN; İzmir’den 
Diyarbakır’a Trabzon’dan Antalya’ya 
81 İlimize ürünlerini ulaştırmaktadır

KÜLSAN ürünleri  
yurtdışında 40 ülkeye 

ihraç edilmektedir

"Ürünlerimiz  

MELAMİN 

değildir. 

Thermoset 

hammadesi ile 

üretilmektedir"

kulsanprofesyonel

kulsanprofesyonel
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Yüce CANOLER  
Ziraat Yüksek Mühendisi 

Bilimsel Tavukçuluk Derneği  
(WPSA Türkiye Şubesi)  
Yönetim Kurulu Üyesi 

yucecanoler@gmail.com
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ı Tüm dünya bir ekonomik kriz kıskacında. Diğer ülkeler bu krizden ne kadar etkilendi  

bilemem ama Türkiye’nin en çok etkilenenler arasında ilk sıralarda olduğunu 
düşünüyorum. Kimi ekonomistler bu krizin 1929 yılında yaşanan küresel ekonomik  
krizle benzerliklerinden bahis ediyorlar. Ancak bu defa Kovit-19 gibi bir salgınla mücadele 
sırasında yaşanmakta olan bu krizin çok daha fazla etkili hatta yıkıcı sonuçlarının olması 
kaçınılmaz görünmektedir. Zira,pandemi önlemleri nedeniyle tüm yedek akçelerimizi 
kullanıp, hatta borçlanmak pahasına ayakta kalma mücadelesi verdiğimiz bir dönemde 
ekonomik krizin zirve yapması bizim hayatımızı kabusa çevirmiştir.

Siyasi kesim başta olmak üzere hemen her kesimden ekonomik darboğazın etkileriyle  
ilgili çeşitli yorumlar yapılmakta, krizin doğru yönetilmesi için ekonomist olsun olmasın 
herkes öneriler ileri sürmektedir. Bilimsel literatürde açıklamalar mevcut iken “yumurta 
mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar” tekerlemesi gibi, “faiz sebep, enflasyon sonuç 
mudur” yoksa tam tersi “enflasyon sebep, faiz sonuç mudur” tartışmalarıyla zaman  
kaybedilmektedir. Eski bir deyişle faili meçhul bir ekonomik kriz yaşanmaktadır.  
Dış mihraklar, içimizdeki fırsatçılar, çeşitli yatırımlardan yaptıkları anlaşmalar gereğine 
kadar kullanıldığına bakılmaksızın tam kapasite üzerinden yararlanılmış gibi astronomik 
rakamlarla devlet bütçesinden yapmadıkları hizmetin bedelini tahsil eden müteahhit  
firmalar, ülkemizi yeniden kapütilasyonlar dönemine sürüklemeye çalışmaktadırlar. 
Enerji, ilaç gibi hayati konularda dışa bağımlı oluşumuz, yıllık faizini bile ödemekte  
zorlandığımız dış borçlar çözüm bekleyen öncelikli sorunlardır.

Üretici ve tüketici ekonomik istikrara kavuşmak, geleceğe güven duymak gibi beklen- 
tilerini artık bir kenara bırakmıştır. Herkesimin kendisini kimseden yardım alınamayacak 
bir ortamda, yalnızlığa terkedilmişbir şekilde bu faili meçhul kriz saldırısıyla mücadele 
etme zorunda olduğunu düşünüyorum. Böyle bir durumda, ekonomik krizin etkileri dik-
kate alınmadan hiçbir adımın atılmayacağı muhakkaktır. Hatta, sürekli artmakta olan üre-
tim maliyetlerinin yaratacağı nakit ihtiyacının borçlanma yoluyla finansmanı artık çözüm 
olmaktan çıkmıştır. Bence borçlanma yerine mevcut olanaklarla yetinmek, imkanların 
elverdiği ölçüde üretime devam etmek, başka bir ifadeyle küçülme yoluna giderek öz 
savunma yapmayı tercih etmek gerekmektedir. Tabii bu tür bir öz savunma henüz ödeme 
gücünü yitirmemiş, işini kaybetmemiş, iş yerini kapatmamış olan üretici ve tüketiciler için 
mümkündür. İşini ve işyerini kaybetmiş olanlara devlet yardım etmek zorudadır. Ama, 
TÜİK örneğinde olduğu gibi işsizleri görmezden gelmek, enflasyonu küçük göstermek ve 
bu tür ayak oyunlarıyla sorumluluklarından kaçma çabası içinde bir politika tercih ediliyor 
ise ekonomik kriz vurgunlarını önce konu komşunun şefkatine sonra da Allahın yardımına 
emanet etmek gerekecektir.

Değerli okurlarım, döviz kur artışlarının çılgın bir hızla devam ettiği, Türk Lirasının bir  
uçurumdan düşercesine değer kaybetmeye devam ettiği günlerde böyle bir yazıyı 
kaleme almanın zorluğunu taktir edersiniz. Bu gidişi durdurmak için şimdilerde devletin  
etkili hiçbir girişimi olmadığı gibi tam tersine Türk Lirasının değer kaybetmesi sonucunu 
doğuran söylemler acımasızca devam ediyor. Bu durumun bende yarattığı ruh haliyle  
herkese derhal tasarruf etme kararı alın, israfı önleyin, bu kararınızı en katı şekilde uyun 
ve uygulayın önerisinde bulunmak istiyorum.Tasarrufun yaşamımızın her anında ve her 
konuda yapılabileceğini hatırlayalım. Bu yolla küçümsenemeyecek birikimlere sahip  
olmak mümkündür. 

Dünyayı sarmış durumda olan israf hastalığı“İsraf ekonomisi” adıyla sözlüklere girmiştir.
İsraf ile ekonomi sözcükleri aslında birbirlerine zıt anlamlar taşımaları nedeniyle yan yana 
kullanılmaları garip görülebilir. İhtiyaç olmadığı halde reklamların da oyununa gelerek  
edinilen her çeşit giyecek, gıda, eşya ve mal israf ekonomisi kapsamına girer. Bana göre 
israf ekonomisi açgözlülük, doyumsuzluk, savurganlık ve müsriflik üzerine kurulmuş 
birsömürü sistemidir. Kendi imkan ve kaynaklarını yok ederek yaşamdan zevk almak gibi 
sapık bir yaşam tarzının benimsetilmeye çalışıldığına inanıyorum. Zenginler gibi giyinip 
onlar gibi yaşamak özentisi toplumu geri kalmışlığa itmektedir. Hele kriz zamanlarında 

Faili meçhul 
ekonomik 

kriz 
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bu tutumun tamamen terk edilmesi şarttır.Kirizin olumsuz  
etkilerini, kaynakları iyi kullanmak, savurganlıktan tutum-
luluğa terfi etmek, yardım ve dayanışma içinde olmak 
gibi onurlu bir yol izleyerek krizi fırsata çevirmek mümkün  
olacaktır.
 
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından yakın zaman-
da yapılan açıklamalar, Ülkemizin gıda ile ilgili savurganlığını, 
müsrif tutumunun sonuçlarını bize bir kez daha hatırlat- 
maktadır.
 
- Günde 4,9 milyon (bazı kaynaklara göre günde 12 milyon)  
   adet ekmek çöpe gidiyor.
 
- Sebze ve meyvenin %50’si kaybediliyor,
 
- Hizmet sektöründe işletme başına yılda 4,2 ton gıda, 2 bin  
  litre içecek israf oluyor.
 
- Her yıl 19 milyon ton gıda çöpe atılıyor.
 
- Ülkemizde gıda sektörünün yıllık cirosu 500 milyar lira  
   tahmin ediliyor. %2 gıdanın çöpe gitmesine mani olabilsek  
   yılda 10 milyar lira tasarruf sağlanabilir.

Sadece gıda konusunda değil, yaşamımızın her anında ve 
herkes tarafından tasarruf ön planda tutulmak zorundadır.
Enerji kullanımı, binek otoları, giysi ve takılar, ilaç ve kozmo-
tikler gibi, atıkları ve eskileri yeniden kazanmak gibi saymak-
la tükenmeyecek alanlarda tutumlu davranmak için hemen  
herkesin yapabileceği çok şeyler olduğu muhakkaktır. Bunu 
ferdi olarak benimsemek sizi rahatlatabilir. Oysa tasar-
ruf tedbirlerine uymayı toplumun büyük kısmına yaygın-
laştırabilir isek o zaman ülkesel düzeyde bir güç yaratabili-
riz.Halkı tasarrufa teşvik edecek kampanyalar tutumluluğun  
yaygınlaşmasında etkili olabilir. Ama köşklerde yaşayıp, lüks 
arabalarda gezen, ellerinde en pahalı telefonlar ve kolların-
da binlerce liralık saatler taşıyan, pahalı giysilerle dolaşıp 
itibardan tasarruf olmaz diyen, halk tabiri ile tuzu kuru ve 
halktan kopmuş yöneticiler, hiçbir zaman bu kampanyaların 
liderleri olamazlar, olmamalıdırlar.

Genç nesil israf ekonomisi etkisinde büyüyüp ebeveynleri 
sayesinde yokluktan ve geçim gailesinden habersiz yaşama-
ya alıştıkları için başlangıçta tasarruf tedbirlerine karşı bir 
tavır içinde olabileceklerinden endişeliyim. Ama kısa süre  
içerisinde ikna olarak tutumlu bir yaşam biçimine uyum 
sağlayacaklarını da ümit ediyorum.

Devlet yetkililerinin, politikacıların,dış ve iç borçların faiz ve 
taksitlerinin ödenmesi, dışa bağımlı olduğumuz akaryakıt, 
doğal gaz, ilaç, çeşitli hammaddelerin temini, Türk Lirasının 
değer kaybı gibi hayati konularda yaşanan krizden çıkmak için 
ne yapacaklarını, başarılı olup olmayacaklarını bilemiyorum. 
Benim bu aşamada söyleyebileceğim tek şey var. O da,  
iktisadi kriz döneminde yapılacak ilk iş tasarruf konusunda 
kararlılıkla güç birliği yapmaktır.

Türkiye’de günümüzde hızla ivme kazanarak gelişme gösteren hazır  
yemek sektörü, gıda sektörünün en önemli alanlarının başında  
geliyor. Bu anlamda da ekonomi ve istihdamda öncü sektörler  
arasında yer alıyor. Özellikle de  son  zamanlarda  artan ev dışı  
yeme-içme alışkanlıkları ve pek çok faklı alandaki kurumların  
hizmet talebi üzerine sektörün önemi giderek arttı. Dünyada sektörün  
toplam büyüklüğü 700 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin tüketim  
harcamalarının en büyük payını gıda harcamalarının oluştur- 
duğuna dikkat çeken AŞHAN Yönetim Kurulu Başkanı Şemsetdin Hancı,  
aylık 9 milyon yemek kapasitesiyle sektörde hizmet sunduklarını ifade  
ederken ayrıca, 2022’de 1 milyar 300 bin seviyesine ulaşma  
hedefinde olduklarını açıkladı…
 
HAZIR YEMEK SEKTÖRÜ DÜNYA’DA 700 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
 
Sektöre ilişkin açıklamalarda bulunan AŞHAN Yönetim Kuru-
lu Başkanı Şemsetdin Hancı, “Türkiye’de hazır yemek sektörü  
Avrupa’nın oldukça üzerinde. Dünya’da hazır yemek sektörü 
büyüklüğü 700 milyar dolar iken Türkiye’de 70 milyar TL’ye  
ulaştı.  Sektöre baktığımızda, biz de firma olarak oldukça geniş bir 
hacme sahibiz. Bu anlamda, günlük toplam 350 bin, aylık toplam  
9 milyon yemek üretimi yapıyoruz. 2022 yılında %30 oranında-
ki büyüme hedefimiz ile 750 milyon TL olan büyüklüğümüzü  
1 milyar 300 bin seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, 
yurt dışında Azerbaycan, Gürcistan ve İran’da kurulu şirketlerimiz  
bulunuyor. Önümüzdeki yıl içerisinde Romanya ve Rusya pazarına da 
girerek şirket kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu. 
 
GÜNDE 300 BİN ÜRETİM, 2022 İSTİHDAM HEDEFİ 4 BİN 
 
Türkiye’nin yüzde yüz yerli sermayeli en büyük firması oldukları-
na vurgu yapan Hancı, “Sektörde vergi sıralamasında ilk 5’te yer 
alıyoruz. Günde 300 bin pax üzerinde üretim yapıyoruz. Toplam  
istihdam sayımız şu an 3 bin, yeni projelerimizle birlikte 2022 yılı 
sonu 4 bin civarı personele ulaşmayı planlıyoruz” dedi. 
 
Özellikle son zamanlarda şirketlerin ilgi odağına giren sürdürülebilir-
lik konusunun da altını çizen Hancı, 80 bin metrekare büyüklüğündeki 
Avrupa’nın en büyük toplu yemek üretim tesislerinde çevreye  
duyarlı dönüşüm faaliyetleriyle son derece titiz bir şekilde çalışmalar 
yürüttüklerini dile getirdi. 

Hazır yemekte aylık  
15 milyon kapasite
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Dünyaca ünlü Pasta Şefi Dinara Kasko’nun, mimariyle gastrono- 
miyi buluşturduğu, hem görünümleri hem de tatlarıyla pastacılık-
ta devrim yaratan ürünleri büyük ilgi görüyor. Kusursuz bir  
geometriye sahip şekilleri ve özgün lezzetleriyle tüm dünya-
da yankı uyandıran ‘yeni pastalar’, Boston, Moskova ve Katar’ın  
ardından İstanbullu pasta severlerle de buluştu.  
 
Pastayı bir mimar ustalığıyla milimetrik hesaplarla inşa etmek 
ve ardından lezzetli dokunuşlarla onu çok farklı tatlarla donat-
mak… Ukraynalı ünlü Şef Dinara Kasko’nun mutfaktaki alışılmış 
kalıpları yıkarak kendi tasarladığı kalıplardan yaptığı pastalar, 
görüntüleri ve lezzetleriyle dünya çapında büyük ilgi uyandırdı.  

Pastada estetik ve lezzetin matematiği 
 
Mimarlık mesleğini bırakarak pasta tutkusunun peşinden giden 
Dinara Kasko, aldığı mimarlık eğitimini gastronomiyle buluştu- 
rarak hazırladığı sıra dışı pastalarını sosyal medyada paylaşma- 
sıyla dikkatleri çekti. Matematik modellemelerle hazırladığı 
özgün tasarımları 3D yazıcılar aracılığıyla kalıplara aktaran Dinara 
Kasko'nun, muhteşem görünümlere sahip pastalarının ünü kısa 
sürede ülkesinin sınırlarını aştı. Tasarımlarının yanında alışılmış 
damak tadından öteye geçen lezzetleriyle de özgün pastalar üret-
meyi başaran Dinara Kasko’nun eserleri, meraklıları kadar mutfak 
profesyonellerinden de övgüler alarak dünyanın farklı ülkelerin-
den pasta severlerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 
 
Hem seyirlik hem tadımlık 
 
Pastalarının tasarımında hem de tarifinde estetiği ve lezzeti  
oluşturan bir oran olduğunu söyleyerek meraklılarını daha da 

heyecanlandıran ünlü şef Dinara Kasko’nun benzersiz görünüm 
ve lezzete sahip pastaları Türkiye’de de üretilmeye başlandı. 
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelerek marka şefliğini üstlendiği 
konsept pastanenin açılış programına katılan Kasko, gastronomi 
profesyonelleri ve pasta severler ile buluştu. Pastalarını konuklara 
sunarak katılımcılarla mini bir workshop gerçekleştiren Dinara 
Kasko, mimari pastacılık olarak tanımladığı mesleğine olan tutku- 
sunu, “Parametrik mimari ve geometri, üç boyutlu modelleme ve 
baskı gibi tekniklerle yeni pastalar yaratarak insanları şaşırtmayı 
seviyorum. Pastalarımda basit ve temiz tatlara odaklanıyorum. 
Pastalarımı yumuşak mus kekler olarak hazırlıyorum. Az yağ ve 
şeker tercih ettiğim için çok hafif sonuçlar ortaya çıkıyor. Kul-
landığımız tüm süslemeleri doğal malzemelerden hazırlıyorum, 
hazır krema ve sos kullanmıyorum. Pasta benim yaşam enerjim, 
pastalarımı çocuğum gibi görüyorum ve hepsini ayrı ayrı severek 
yapıyorum” sözleriyle anlattı.  
 
Türkiye için özel pastalar yapacak 
 
Tüm dünyada büyük ilgi gören ‘Şapka’ pastasını Türkiyeli pas-
ta meraklıları için Antep fıstıklı ve kirazlı olarak yeniden yorum-
ladığını söyleyen Dinara Kasko, “İlerleyen zamanlarda Türkiye 
için özel kalıplar üretip, özel tatlara sahip olacak baklava ve çay 
bardağı şeklinde pastalar sunmayı istiyorum” diyerek Türk pasta 
tutkunlarına müjde verdi. 
 
Dinara Kasko’nun aralarında Görünmez Kutuda Vişneler, Kahve 
Çekirdeği, Cloud Cake gibi çok sevilen 40’a yakın pastası, marka 
şefliğini üstlendiği Flosophia ile Türkiyeli pasta severlerin beğenis-
ine sunuluyor. 

Dünyaca ünlü pasta şefi Dinara Kasko, Türkiye’ye özel ‘Baklava ve Çay Bardağı’ pastaları yapacak

Kusursuz mimarileri ve özgün  
lezzetleriyle yeni pastalar İstanbul’da   

Pastacılık
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BarryCallebaut,2022’de pastacılık sektörünü etkileyecek 6 ana trendi ve bu trendlere 
yönelik sundukları ürünleri paylaştı.
 
Lezzet tutkunları deneyim peşinde
Tüketici beklentilerinin ürün ve fiyatın ötesine geçip, hijyen, güvenve kendilerine özel, 
farklı deneyim sunulması gibi alanlara genişlemesiyle pastacılık dünyasında da duyuları 
uyaran, mutlu ve farklı hisler, uzak diyarlara seyahat ediyormuş hissi yaratan egzotik 
tatlar, sürprizli aromalar, renkli süslemeler öne çıktı; patlayan şekerli, safranlı, lotuslu, 
kahveli seçenekler portföylerde yerini aldı. 
 
Gözler de doymalı 
Sosyal medyanın yükselişiyle uyumlu olarak görselliğin kazandığı önem, pastacılık 
dünyasına da yansıdı ve renkler ile yaratıcı, dikkat çekici sunumlar önem kazandı. 

Her an kutlamaya değer 
İçinde bulunduğumuz zorlu dönemde,biraz motive olmak ve moral kazan-
mak için belki de öne çıkan bir diğer trend “kutlamalar”. Bu doğrultuda marka- 
lar, klasik lezzetlerini kutlamalara uygun şekilde tematik süsleyip, farklılaş- 
tırarak sundular. Bu trend kapsamında sınırlı sayıda üretim de cazip bir seçenek oldu.  
 
Önce sağlık 
Önem kazanan bağışıklık ve sağlıklı beslenme trendleriyle,glutensiz, laktozsuz, şeker-
siz ya da az şekerli ürünler tercih edilmeye başlandı. Bu da markaların şekeri, glüteni 
azaltarak ya da ikame edecek seçenekler kullanarak, yoğurt, yeşil çay, bal gibi sağlıklı 
içerikler ekleyerek tariflerini yenilemesine ve porsiyonları küçültmesine yol açtı.   
Gezegenimizin geleceğini göz ardı edemeyiz 
Kaynakların sınırlı olduğu gezegenimizi geleceği ve sürdürülebilirlik de pastacılık  
sektörünü etkileyen trendler arasında yerini aldı. Bu kapsamda veganlık, bitki temelli 
beslenme, bio/organik ürünler de önem kazandı. 

Tüketici yediklerinin nereden geldiğini merak ediyor. 
2022’de pastacılık dünyasının peşinden koşacağı bir diğer trend “orijin ve yerel  
lezzetler” trendi olacak. Çünkü artık, ürünün lezzetinin ve güvenilirliğinin teminatı  
olarak “nereden geldiği” kadarnasıl bir tarım yöntemi kullanıldığı ve arkasındaki hikaye 
de merak ediliyor.

BarryCallebaut’tan 2022 Pastacılık Trendleri

"2022’de pastacılık sektöründe farklı deneyimler, göze hitap eden lezzetler, kutlamalar,  
sağlıklı yaşam, sürdürülebilirlik ve orijin& lokal lezzetler gündemde olacak."

Kasım - Aralık 2021Pastacılık
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Geçtiğimiz yıl, Türkiye Zeytinyağı İhracat Şampiyonu olan Verde  
Zeytinyağı, yeni çıkan pirina yağı ürünleri ile yankı buldu.  
Yıllardır ihracat müşterilerinin vazgeçilmezi haline gelen bu  
ürünler, nihayet iç piyasa tüketicisi ile de buluşuyor. Özellikle 
yemekler ve kızartmalarda zeytinyağı lezzetini daha makul fiyat-
lara yakalamak isteyenlerin çokça tercih ettiği Verde pirina yağları, 
Türkiye catering sektöründe de bir devrim niteliği taşıyor. Cazip-
fiyatı ile zeytinyağına uygun maliyetli alternatif arayışında olan  
firmalara direkt olarak hitap etmek ile beraber, fiyatı ikinci planda 
bırakıp kalite ve lezzeti ön planda tutan en prestijli mutfakların da 
yine Verde kalitesi ve lezzeti ile ilk tercihlerinden olacak. 
 
Lezzetli, makul ve %100 zeytin ürünü
 
%100 zeytin ürünü olan pirina yağları, Verde’nin sahip olduğu 
en üst düzey rafine teknolojisi sayesinde her işletmenin hatta 
her mutfağın vazgeçilmezi olacak kalitede ve lezzetteler. ‘Hafif  
Lezzetler’ ile diğer tüm yağlara nazaran hem daha sağlıklı bileşen-
ler içeren hem de çok daha hafif olan yemekler vaat edilirken 
‘Gurme’ ürünü ile de yoğun meyvemsiliği (yüksek oranda Verde 
Natürel Sızma Zeytinyağı içerir) ile geniş bir yelpazede kullanım 
alanı sunuyor. 
 
Pirina yağı, zeytinin sıkımından sonra kalan hamurunun tekrar 
işlenmesi sonrasında rafine edilerek çok hafif bir yağa dönüşen 
%100 zeytin ürünüdür. Yağ asitleri ve trigliserit kompozisyonu 

olarak zeytinyağı ile birebir aynı olan bu yağlar faydalı bileşen 
yoğunluğu olarak da zeytinyağından dahi zengindir. Pirina yağının 
Amerika standartlarında üretimini gerçekleştirebilen tek tesis ise 
ülkemizde Verde’ye aittir.
 
Her mutfağa hitap ediyor

Bu kategoride üç ürün çeşidi ile bizleri karşılayan Verde her 
damağa ve her tabağa uyabilecek alternatiflerin bulunması ile de 
öne çıkıyor. "Hafif Lezzetler", "Yemeklik" ve "Gurme" isimleri ile 
lansmanı yapılan bu ürünler, yüksek kaliteyi daha uygun fiyatlara 
arayan yemek firmalarının, otellerin ve birçok işletmenin dikkatini 
üzerine çekti bile. 
 
Hafif Lezzetler Rafine Pirina Yağı: Verde Yağ, hafif yemek- 
lerin ve kızartmaların sırrı olarak bu ürünü ön plana çıkarıyor.  
Ülkenin en modern rafine teknolojisine sahip tesiste üretilen  
rafine pirina yağı, en hafif haliyle ‘Hafif Lezzetler’ tenekesinde 
sunuluyor. Tat ve kokudan arınmış, hiçbir ağırlığı kalmayan bu 
yağ ile hem yemekler çok hafif ve lezzetli oluyor, hem de hiç  
rahatsızlık vermiyor. Bunu sağlarken içerdiği %100 zeytinden  
gelen faydalı bileşenler ile de vücudumuzun dostu olması  
ek güven sağlıyor. Verde tesislerinin yüksek teknolojisi sayesinde 
çok çok yüksek sıcaklıklara ve tekrar tekrar kullanılmaya dayana-
biliyor.
 

İhracat şampiyonu  
VERDE’den 
Catering sektörüne 
heyecan getiren  

"Pirina Yağı  
Serisi"

Firma Haberi
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Yemeklik Pirina Yağı: Pirina yağı serisinin ilk mensubu olan 
bu ürün birçok şefin ilk tercihi olmuş durumda bile. Rivi-
era zeytinyağına çok daha makul bir alternatif olan Yemeklik  
Pirina Yağı, sıcak ve hafif yemeklerin vazgeçilmezi olarak dikkat 
çekiyor. Yüksek kalitede üretilen Verde Rafine Pirina Yağı’na 
Verde Natürel Sızma Zeytinyağı ilave edilerek elde edilen,  
yemeklik, kusursuz bir yağdır. Yüzde yüz zeytinden üretilmesi 
ve faydalı bileşenleri ile diğer yemeklik yağlardan ayrılmaktadır. 
Makul fiyatı, sağlık dostu olması ve lezzeti ile tercih sebebidir. 
Verde, doğru rafine teknikleri ile oldukça hafif, lezzetli bir 
yağa dönüşen pirina yağının Türkiye’deki en büyük üreticisidir. 
 
Gurme Pirina Yağı: Dünya’nın en önemli pirina yağı  
üreticilerinden olan Verde’den meyvemsiliği yüksek, gurme 
damaklara çok özel bir alternatif. Verde Yemeklik ürününe göre 
daha yüksek oranda Verde Natürel Sızma zeytinyağı içermesi, 
hafifliğinin yanında güçlü aroması ve lezzeti ile tüm zeytin-
yağlılarınızda güvenle kullanabilirsiniz.
 
Türkiye zeytinyağı sektörünün lokomotifi,  
VERDE Zeytinyağı
 
2018 yılında el değiştirmesi sonrası yaptığı yatırımlar ile büyük 
ses getiren Verde Yağ, yeni ürünleri ile de piyasada kendinden 
söz ettirmeye devam edecek gibi duruyor. Yıllardır Zeytinyağın-
da İhracat Devi olarak anılan, Türkiye zeytinyağı sektörünün 
lokomotif firması Verde, geçtiğimiz yıl elde ettiği ihracat 
şampiyonluğu ve yalnızca zeytinyağı satışları ile İSO-500’e 
girmesi ile hedeflerine bir bir yaklaştığının sinyallerini vermişti.  
İç piyasada ise 25. yılında marka görünümünü yenilemiş, hem 
ürünlerinin lezzeti hem de şıklığı ile otoritelerden övgüler 
almıştı. Verde Zeytinyağı yeni yıla ise pirina yağı serisi ile her bir  
mutfağa hitap edecek şekilde ürün yelpazesini genişleterek 
girmiş oluyor. Bunun yanında ise ürün portföyünü hem  
sofralık zeytin serisi ile hem de zeytinyağlı kozmetik ürünleri ile 
de yakın zamanda genişleteceği gelen haberler arasında dikkat 
çekici olanlar olarak göze çarpıyor. 

Y EM E K D E R
Y E M E K , G I D A  İ Ş L E T M E C İ L E R İ ,

S E R V İ S  S A Ğ L A Y I C I L A R I  V E  
M E S L E K İ  E Ğ İ T İ M  D E R N E Ğ İ

Toplu Yemek  
ve  

Catering  
sektöründe

"YENİ BİR SES, 
YENİ BİR NEFES"

Üyelik başvurusu 
Engin GÜNER  

Yönetim Kurulu Başkanı  
0532 711 28 28

Dursun ARIK  
Genel Sekreter  
0507 179 56 02

bilgi@yemekder.org
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Soykan ÖZÇELİK
Yazılım Geliştirici  
@ Çözbim Yazılım

soykanozcelik@cozbim.com.tr

Merhaba sevgili okurlar, bu yazımda sizlere 
teknolojiden, ürünlerimizden değil de biraz 
hayattan, başka hayatlardan, insan ilişkilerin-
den söz edeceğim. 
Bir önceki yazımızda sevgili dostum,arkadaşım 
Timuçim ARAL, Xsentius Web Portalımıza  
ismini verirken hayata, kişisel duruşu- 
muza, ticari ahlaka bakışımıza esin kaynağı 
olan tapınak yazıtından söz etmişti. 
 
Ben de bu Latince bir kelime olan Xsenti-
us’tan(1) hareketle başka bir açıdan bakarak 
yazı konusunu seçtim ve izlenimlerimi paylaşa-
cağım.   

Suyun öte yakası dedim yazının başlığında, 
tahmininiz üzere suyun öte yakası Yunanistan. 
Ben de köken olarak oralı (Batı Trakya Türkleri) 
olduğum için ve küçüklükten beri “Gavur”  
denince akla Yunanlılar’ın bize öğretildiği 
şekilde büyütüldüğüm (düğümüz) için halklar 
arasında artık eskisi kadar böyle bir durum  
kalmadığını aktarmak için bu konuyu seçtim.   
Son yıllarda Yunanistan’a çokça gittiğim 
(hala gidip geliyor ve kalıyorum), zamanlarda 
oradaki her yaştan insan ile sohbet ettiğim de 
öğrendiğim aynı durum (düşmanlık besleme)
eskiden beri Yunanistan’da da öyle imiş çocuk-
ları korkutmak için “yaramazlık yapma bak seni 
Türkler’e veririm” falan gibi. 
Şimdi günümüze dönelim, o günler artık eski 
de kaldı (elbette karşılıklı olarak hala aynı 
fikirde olan, düşmanlık güdenler var) teknolo-
jinin ilerlemesi ile Dünya daha da küçüldü ve 
insanlar gitmese de artık ülkeler, insanlar, halk-
lar hakkında fikir sahibi olabiliyorlar. 
Oysa günümüzde de politika aslında nefret 
söylemleri içermeden yapılsa;  bu tür duygu-
lar ister yurttaşlar arasında isterse de ülkeler  
arasında beslenmeyecek. 
Size biraz orada yaşadıklarımdan bahset-
mek isterim. Adalarına, şehirlerine birçok  
kez gittiğim ve çeşitli sürelerle kaldığım Yunan-
istan’da hep bu sorununun yanıtını aradım: 
Yunanlara benziyor muyuz? Yemeklerimizin, 
şarkılarımızın, danslarımızın vs. benzeşme-
si elbette çok doğal. Yıllarca iç içe yaşamışız, 
gelenek görenek bağlamındaki benzeşme ve 
etkileşim yadsınamaz elbette. Ama kültürel 
ve entelektüel açıdan iki toplumun arasında 
aslında önemli farkların bulunduğu söylemek 
durumundayım. Beğensek de beğenmesek de 
maalesef durum bu.  
Mesela ne gibi farklar var aramızda (farklı 
dine sahip olmamızın dışında)? Her aracın 
kornası var elbette, ama mecbur kalmadıkça 
basan yok! Hatta gençlerin kullandığı ara-
baların bir tanesinden dahi yüksek müzik sesi 
geldiğine tanık olmadım. Öyle rant amaçlı dev  

binalar yok, denizden esen rüzgâr en içlere  
kadar ulaşıyor. Yollarda çöp az gördüm-
görüyorum, aynı şekilde sigara izmariti de. 
Sahil bandında banklar var ama üzerinde ne 
yazı var, ne de çizikler, ne de altında çekir-
dek kabukları. Gece geç saatte cafe, bar-
ların önünden geçtim. Oturdum, gençler 
coşmuş eğleniyorlardı. Ama ne bir nara atan 
gördüm, ne başka bir masayı rahatsız eden 
bakışlar, ne de taşkınlık yapan, kavga eden ne 
de gürültüyle çevreyi taciz eden işletmeler, 
işletmeciler.  
Plajlarda, ne yere atılmış kırık bir şişeye yada 
izmarite, ne duvara yazılmış bir yazıya ne de 
tuvalet ihtiyacının giderilmiş olduğuna tanık 
oldum (halk plajlarındai giriş ücretsiz, otopark-
lar ücretsiz şezlong parası diye bir şey yok!) 
Meşhur tavernalar, kadınlar en güzel en güzel 
kıyafetlerini giyinmişler gelirken, erkeklerin 
hepsi tıraşını olmuş tertemiz, kimse kimseyi 
kolundan tutup da piste sürüklemiyor, Ouzo su 
gibi akıyor ama, hır gür yok, kadınlar erkekler 
kol kola sirtaki yapıyor, neredeyse doksan  
yaşına yaklaşmış Yunanların bile piste doluşup 
yaşam sevinçlerini sergilediklerine tanık  
oldum dans ederken… Sonra bizdeki emeklileri 
düşündüm...

En önemlisi sınır kapılarındaki görevlilerden, 
kapıdan çıktıktan itibaren girip çıktığım, 
yediğim, içtiğim, konakladığım hiç bir yerde  
ayrımcılığa uğramadım, özellikle Türk 
vatandaşı olduğum için kafalardaki “düşmanca 
tavır” bana sergilenmedi, en ufak bir korku ya 
da endişeye kapılmadım (ama İstanbul’da bile 
tedirgin olduğum zamanlar oluyor ) 
Örnekleri çoğaltmam mümkün ama buraya 
sığdırmak zor olur ben sadece bir kesit sunmak 
istedim.

Elbette herşey güllük gülistanlık değil burada 
ama yönetenler ve yönetilenler de hayatı daha 
da zorlaştırmak için uğraşmıyor.

Ve sözü şöyle bitirelim; Dünyayı güzellik  
kurtaracak, bir insanı (insanları) sevmekle 
başlayacak herşey...  
(1)Xsentius’un M.Ö. 9. yüzyılda yaşayan 
bir Türk filozof olduğu da söyleniyor, böyle 
bir tapınağın olmadığı da.Xsentius adlı 
Türk filozof tarafından M.Ö. 9. yüzyılda bir 
tapınağa işlendiği sanılan yazının, aslında 20. 
yüzyılda yazılmış bir şiir olduğu da. Yazarının 
ABD’li şair, yazar ve avukat Max Ehrmann’ın 
(1872-1945) 1920 li yılların başında kaleme 
aldığı “Desiderata” adlı şiir olduğu ve  1927 
yılında telif hakkı alınarak dilimize çevrildiği 
de.Latince “dilekler” ya da “arzu edilen şeyler” 
anlamına gelen “Desiderata” nın İngilzce 
karşılığı da Desire

Suyun 
Öte 

Yakası...
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Türk mutfağında bazı yemeklerin birlikte tüketilmesi yılların 
alışkanlığı. Genellikle yemek planlamaları yaparken ilk olarak akla 
bu eşleşmeler geliyor. Örneğin; kurufasulye-pilav, köfte-ayran, 
karnıyarık-pilav gibi… Ama bazı gıdaları birlikte tüketirken dikkatli 
olmakta fayda var. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Fatma Turanlı “Bazı besin maddelerinin emilimi birlikte 
tüketildiği zaman birbirinden olumsuz etkilenebiliyor. Lezzetleri 
birlikte çok güzel olsa da sağlıklı beslenme önerileri açısından  
biraz değişiklikler veya eklemeler yapılmasına da ihtiyaç  
duyulabilir.” diyor

Kuru fasulye/nohut-pilav ikilisi
Baklagiller grubundan olan kurufasulye, nohut gibi gıdalar  
besleyici bir içeriğe sahip olup bitkisel protein, kalsiyum, demir, 
çinko, manganez, bakır ve B grubu vitaminlerden oldukça  
zengindir. Her yaş grubunda mutlaka tüketilmesi önerilen çok 
sağlıklı bir gıda grubudur. Buna karşın içerdikleri bu vitamin- 
lerin vücutta kullanımını artırmak için C vitamininden zengin  
salata meyve gibi gıdalarla tüketilmesi önerilir. Kurufasulye ile 
birlikte pilav tüketilmesi bir alışkanlık halindedir. Özellikle diyabet  
hastalığı, insülin direnci gibi rahatsızlıkları olan kişilerin pirinç  
pilavı tüketmemesi, onun yerine bulgur pilavı tüketmesi öneri- 
lir. Aynı zamanda baklagillerde eksik olan metiyonin amino asiti  
nedeniyle kurufasulye ve nohut bulgur ile birlikte yenildiğinde 
kaliteli bir protein kaynağı haline gelir.  
Köfte - ayran ikilisi
 
Et grubu yiyecekler hayvansal protein kaynağıdır. Aynı zaman 
da çok iyi bir demir ve B12 kaynağıdır. İçerdikleri demir anne 
sütünden sonra vücutta en yüksek emilim oranına sahiptir.  
Özellikle kadınlarda daha fazla görülen önemli bir sağlık sorunu 
olan anemi (kansızlık) yeterli miktarda demir içeren gıdaların 
tüketilmemesi veya yapılan beslenme yanlışları nedeniyle oluşur.  
Besinlerle aldığımız demirin emilimi birçok etken ile azalabilir.  
Kafeinli içecekler, süt ürünleri, kepek vb. demir emilimini azalta-
bilir. Bu nedenle özellikle ciddi kansızlık şikayeti olanlar et-köfte 
gibi demirden zengin gıdalarla birlikte süt-yoğurt tüketme- 
meye dikkat etmeli ve et yemeklerinin yanında mutlaka biber, 
domates,yeşil salata gibi C vitamininden zengin yiyecekleri  
tüketmelidir.

Süt ve pekmez / yumurta ikilisi 
Süt kalsiyum içeriği çok yüksek,genellikle çocuklara kahvaltıda bol 
miktarda içirilen bir içecektir. Pekmez ve yumurta da kahvaltıda 

tüketilen, protein ve demirden zengin çok kıymetli besinlerdir. 
Sütte bulunan kalsiyum, pekmez ve yumurtanın içerdiği demirin 
emilimini yavaşlatır veya  engeller. Bu engellemenin olmaması için 
yumurta ve pekmez içeren kahvaltılarda içecek olarak taze sıkılmış 
portakal suyu içilmesi daha iyi bir seçenektir. Süt ara öğünlerde 
veya akşam yatmadan önce içilirse daha faydalı olacaktır.

Yemek üstü kahve- çay
 
Yemeklerin hemen üstüne içmeyi sevdiğimiz geleneksel  
içeceklerimiz olan kahve, çay kafein açısından çok zengin içece-
klerdir. Yenilen yemeklerden aldığımız demirin emilimi hemen 
yemek üstüne içilen çay, kahve nedeniyle çok azalır. Demirden 
zengin gıdaları fazla tüketmediğimiz de düşünülürse kansızlığı ön-
lemek için bu alışkanlığımızdan vazgeçmemiz gereklidir. Özellikle 
kahvaltıda tüketilen demir kaynağı yumurta ile çay içilmemesi 
veya açık limonlu bir çay içilmesine, yanında portakal, kivi gibi C 
vitamininden zengin meyvelerin tüketilmesine dikkat edilmelidir.

Balık ile yoğurt 
 
Toplumumuzda genellikle balık ile birlikte yoğurt, süt gibi ürün-
ler tüketildiğinde kişiyi zehirlediği düşüncesi yaygındır. Fakat bu  
doğru değildir. Balık çabuk bozulabilen bir gıda olduğu için iyi 
saklanması ve mümkünse taze olarak tüketilmesi gerekir. Balıkta 
oluşan herhangi bir bozulma varsa yoğurtla birlikte yenildiğinde 
sindirim sistemi bozukluklarına neden olabilir. Balıkta bulunan 
histamin adlı proteinin miktarı balık bayatladığı zaman artar. 
Yoğurtta da histamin bulunur, dolayısıyla bayatlamış bir balık 
ile yoğurt yenildiği zaman histamin artışı zehirlenme belirti- 
lerine neden olur. Balığın ve yoğurdun taze olduğundan eminseniz  
rahatlıkla birlikte tüketebilirsiniz.

Ispanak ve yoğurt ikilisi
 
Kış-ilkbahar aylarının gözde sebzelerinden olan ıspanak C vitamini 
deposu olmasının yanında potasyum, kalsiyum, magnezyum, 
manganez, çinko, karoten ve luteingibi oldukça zengin besin öge-
si içeriğine sahiptir. Kalorisi düşük,antioksidan içeriği ise yüksek  
olduğundan birçok hastalığa iyi gelmektedir. Kvitamini sayesinde 
kemik sağlığına, A vitamini içeriği ile gözlere, folikasit içeriği ile 
sinir sistemi gelişimine, kansızlığa ve daha pek çok hastalığa 
iyi gelmektedir. Ispanağın yoğurtla birlikte tüketilmesi besin 
içeriğinin daha da zenginleşmesi nedeniyle sakınca teşkil etmez.
Yani yoğurdun ıspanağın içindeki demiri bağladığı inanışı doğru 
değildir.

“Pilav üstü kuru iyi gider” diyenler…

BU BESİNLERİ BİRLİKTE TÜKETİRKEN DİKKAT

Faydalı Bilgiler
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KOBİ’ler hem istihdamın hem de ihracatın büyük bölümünü 
oluşturuyor. Yönetim süreçleri ve pazarlama ile ilgili sorun-
lar, ekonomiye ve istihdama sundukları katkılar ile ekonomi-
nin lokomotifi görevini üstlenen KOBİ'lerin büyümeler-
ini ve sürdürülebilirliklerini doğrudan etkiliyor. Generali  
Sigorta, KOBİ'lerin yönetim ve pazarlama alanında önünü 
açacak ve büyümelerine katkı sunacak tavsiyeler sundu.  
 
İş yapış süreçlerini standartlaştırın
 
KOBİ'lerin iş yapış şeklindeki tutarlılık, başarıyı doğrudan 
etkilemektedir. İşletmenin iş yapış şekli, standart olmalı; 
departmana, çalışana veya müşteriye göre değişiklik 
göstermemelidir. Süreçleri standartlaştırmak için dijital 
dönüşümün sunduğu uygulama ve yazılımlardan yararlanıl-
malı, kontrol edilebilir ve güncellenebilir bir yapı oluşturul-
malıdır.

Müşteri ilişkilerini merkeze koyun
Günümüzde özellikle dijital alanın da getirdiği olanaklar 
dolayısıyla KOBİ'ler için müşteri ilişkilerinin yönetimi her 
zamankinden daha zor durumda. Her memnun müşteri- 
nin işletmeye yeni müşteriler kazandırabileceği gibi,  
memnun olmayan her müşterinin de potansiyel müşterileri 
kaybettireceği unutulmamalıdır. KOBİ’ler müşteri ilişkileri 
yönetiminde de mümkünse online çözümlerden yararlan-
malı, müşteri ile ilişki yönetimi süreçlerini de dijitalleştir-
melidirler.

İşletmenin dijital kimliğine önem verin 
 
Günümüzde arama motorları, işletmelerle ilgili bilgilere  

ulaşma konusunda kullanıcılarına tüm kolaylıkları sunuyor-
lar. Arama motorlarında KOBİ ile ilgili araştırma yapıldığın-
da kullanıcı karşısına çıkan bilgilerin, görsellerin ve yorum-
ların kalitesi, işletme hakkında ilk izlenimi oluşturuyor. 
Dijital kimlik olarak tanımlanan işletmeler ile ilgili bu  
bilgilerin doğruluğu, görsel kalitesi ve yorumların olumlu-
luğu gibi konular KOBİ'ler için her zamankinden daha fazla 
önem taşıyor.
 
Eğitimleri asla ertelemeyin
 
KOBİ'ler personel eğitimlerini ve personele yapılacak diğer 
harcamaları gider olarak değil, yatırım olarak görmelidir. 
İşletmenin faaliyet gösterdiği alandaki yeniliklerle ilgili  
eğitimlerin yanı sıra yönetim, pazarlama, müşteri ilişki- 
leri, dış ticaret, e-ticaret gibi alanlarda mevcut personelin 
düzenli olarak eğitimler alması, işletmenin sektöründe bir 
adım önde olmasını beraberinde getirmektedir.
 
İşbirliklerine odaklanın ve ağırlık verin
 
Pandeminin getirdiği mevcut ortamda diğer işletme- 
lerin de her zamankinden daha fazla işbirliğine ihtiyaç  
duydukları unutulmamalıdır. Hem mevcut müşterilere  
fayda sunacak hem de farklı sektörlerden müşteri  
adaylarına ulaşmayı sağlayacak işbirliklerine açık  
olunmalı ve bu işbirliklerini araştırmak ve oluşturmak iş 
süreçlerinde merkeze alınmalıdır. Farklı sektörlerden diğer 
KOBİ'lerle yapılacak işbirlikleri, bu zorlu dönemde hem 
gelir artışı sağlayacak hem de müşterilerle olan iletişimin 
sürdürülmesine olanak sunacaktır. 

KOBİ’lerin büyümelerine 
katkı sunacak 5 öneri

Uzman Görüşü
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Her ürün, hizmet ve süreçte olduğu gibi yapı sektöründe de “yeşil” kavramını sıklık-
la kullanırız. Basit bir sözcük gibi görünse de anlamı oldukça kapsamlı ve derindir.  
Bir şey gerçekten yeşil (green) ise çoğunlukla çevresel etkileri düşüktür, doğa ile 
dosttur, sürdürülebilirdir, temizdir, uyumludur, kaliteli ve güvenlidir. Kullanım amacı, 
konumu veya büyüklüğü fark etmeksizin her bina da bu saydıklarımız gibi yani yeşil 
olabilir.

Binaların yaşam döngüsü süresi diğer birçok ürüne göre oldukça uzundur. Enerji  
kullanımlarının, sera gazı emisyonlarının, su ayak izi ve atık miktarlarının çok  
yüksek olduğu göz önüne alındığında,binaların küresel ısınma ve iklim değişikliği ile  
mücadeledeki kritik yerini ve önemini anlayabiliriz. Özellikle son 30 yıllık sürece  
baktığımızda binaların çevresel performansına yönelik çok sayıda standart 
geliştirildiğini ve yasal birtakım düzenlemeler yapıldığını görebiliriz. Yeşil bina  
kavramı da bu gerekliliklere uyum sağlayan; kaynak kullanımı, mimari tasarım,  
konfor ve güvenlik anlamında sürdürlebilir olan binaları ifade ediyor.

Yeşil binaların öne çıkan birçok özelliği vardır. Dilerseniz önce bunlara kısa bir göz 
atalım. 

• Yeşil binalar başta enerji olmak üzere su ve diğer kaynakları verimli kullanır. 

• Enerji tedarikinde kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlara olan bağlılığı oldukça 
düşüktür, hatta sıfırdır. Enerjisini rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan elde 
eder. 

• İç ortam kalitesi her bir mahal için yüksektir. 

• Yeşil binaların aydınlatma tasarımı güneş ışığından maksimum fayda sağlanacak 
şekilde yapılır. Böylelikle, aydınlatma için harcanan enerji ve maliyetler azalır. 

• Bu binalar “yeşil” konseptine uygun şekilde inşa edilir. Yani daha yapı malzemeleri 
seçiminde sürdürülebilirlik esas alınır. Yapımında çevresel etkileri düşük, dayanıklı, 
sağlıklı ve güvenli malzemeler kullanılır. Mantolama olmazsa olmaz. Isıtma ve soğut-
ma giderlerini düşürmek için sürdürülebilir mantolama işlemi gerçekleştirilir.

• Yeşil binalar, günümüzde sıklıkla görmeye alışık olduğumuz şekilde çevresel  
kaynaklara ve yerel halkın çıkarlarına zarar verecek şekilde yapılmaz. Çevresel olduğu 
kadar sosyal sürdürülebilirlik de ön plandadır.

• Sürdürülebilir akustik tasarımı ve ses yalıtımı mevcuttur. Gürültü kirliliği de oluştur-
mamasına dikkat edilir.

• Yaşam döngüsü boyunca sıfır atık oluşturacak veya atıklar dolayısıyla çevre  
üzerinde yönetilebilir bir etki oluşturacak şekilde tasarlanır ve inşa edilir.

• Karbon nötr olması istenir. Karbon ayak izi; yenilebilir enerji kullanımı, karbon  
denkleştirme ve/veya yenilenebilir enerji sertifikaların alınması gibi araçlarla azaltılır 
ve dengelenir.

Günümüzde binaların “yeşil” olma derecesini ölçen ve onaylayan çeşitli sertifikasyon 
programları mevcuttur. Bunlardan bazıları yerelde geçerli olurken bazıları küresel 
ölçekte tanınmaktadır. Küresel yeşil bina sertifikaları arasında en önemli olanlar ise 
şunlardır:

• BREEAM: Building Research Establishment Environmental Assessment Method 
(BREEAM) 
• LEED: Leadership in Energy and Environmental Design 
• DGNB: (Deutsche Gesellschaft für NachhaltigesBauen) 
Ülkelerin ayrıca kendi iç yapı sektörlerini denetlemek için yürürlüğe koydukları 
bazı yasal düzenlemeler mevcuttur. Ülkemizdeki “Binalarda Enerji Performansı  
Yönetmeliği” de bu konuda yasal bir çerçeve sağlamaktadır.

Yeşil Bina 
Tasarımı  

ve  
Avantajları

Dilek AŞAN 
Taksim Danışmanlık - Genel Müdürü

dilek@taksimdanismanlik.com
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CATERİNG FİRMALARI  
ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR…

Öncelikle belirtmek isterim ki; işimiz sadece yemek yapmaktan ibaret değil, bilakis  
hizmet alan kişilerin psikolojilerini ve fikirlerini direkt etkileyen bir iş yapıyoruz. Dolayısıy-
la da, herkesi aynı anda memnun etmede güçlükler yaşıyoruz. Hatta edemiyoruz. Kısacası  
insanla uğraşıyoruz.

Son günlerde bu duruma birde ekonomik koşullar ve bu ekonomik koşullar karşısında  
ayakta kalma savaşı vermek zorunda oluşlarda eklendi. Ve her geçen günde süreç olumsuz 
bir hal alıyor ve firmalar kapanmak zorunda kalıyor.

Son 1 yıl içerisinde beyaz ette yüzde 150 lik, kırmızı ette yüzde 100 lük, Ayçiçek yağında 
yüzde 180 lik, kuru gıda ve bakliyatta yüzde 90 lık  fiyat artışlarına karşılık; özel sektöre, okul-
lara, hastanelere, kamu kurumlarına belirli sözleşmeler dahilinde hizmet veren firmaların 
hala daha 1 yıl evvel ki sözleşme koşullarıyla hizmet vermek zorunda kalışları ve çoğunun 
kapılarına kilit vurmak zorunda oldukları göz ardı edilmemeli ve daha fazla firmanın  
kapanmaması için uygun koşulları sağlayan firmalara ilave desteklerin sağlanması, asgari 
ücret vergisinin kaldırılması, teşviklerde yeni düzenlemelerin yapılması, kamusal borçların 
ertelenmesi, hammadde satıcılarının serbest piyasa anlayışını kötü niyetli kullanma- 
larına müsaade edilmemesi ve sık sık denetlenmesi gibi düzenlemeler kaçınılmaz olmalıdır.  
Kısacası firmaların zor günler geçirdiği önemsenmeli ve umursanmalıdır.

Örneğin; yenilebilecek 4 kap yemeğin sadece 1 yıl evvel ki maliyeti 11,00 TL - 12,00 TL 
civarında iken şu an 18,00 TL – 19,00 TL nin altında değildir. Bu maliyetin görülmeyen en 
büyük kahramanlarından biride yüzde 30 – 40 civarı zam geçişleri olan ekmektir.  Bu da 
kesinlikle göz önünde bulundurulmalıdır. 

5000 den fazla kayıtlı firma ve 300.000 çalışan ile günlük ortalama 7 – 7,5 milyon öğün  
yemek üretimi yapılan bu devasa sektörün, her geçen gün büyüme eğilimi göstere-
ceği umulurken; % 30 civarında küçülmeye gitmiş ve sektör çalışanlarının bir kısmı işsiz  
kalma riskiyle karşı karşıyadır. Hele ki Ocak ayından itibaren uygulanacak olan asgari ücret  
maliyetinde düzenleme yapılmazsa bu oran daha da artacaktır. 

Ayrıca hizmet sunulan noktalarda muhatap olunan yöneticilerin; menü düzenlemesi, yem-
ek seçimi gibi süreçlerde anlayışlı olmaları ve firmaları anlamaları da çok önemlidir. Sürekli 
menülerde et yemeği vermek kaliteymiş gibi bir anlayış içerisinde olmamaları da gerekli-
likler arasındadır.  

Bu yöneticilerin, sanki kesilen faturaların hepsi karmış gibi bir tavır içinde olmaları ve hiz-
met sunan firmaların giderlerini önemsememeleri de hizmet sunmada güçlüklerin başında 
gelmektedir. Her fırsatta şartname sözleşme dayatması yerine iyi niyetli ve karşılıklı insani 
tavırlarla esneklik sağlamaları da çok önemlidir.

Sonuç olarak; bilinmeli ki, catering firmaları zor günler geçiriyor ve desteklenmeyi, 
önemsenmeyi ve kendilerinden haberdar olunmayı bekliyor. Hem hizmet alanlar hem de 
devletimiz bu sesi duymalıdır
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Avrupa Türk Gıdacılar  

ve Perakendeciler  
Platformu Koordinatörü

va@volkanaydin.com
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Bilindiği gibi Köln Anuga Gıda Fuarı dünyanın en 
önemli fuarlarından bir tanesi. Türkiye gıda ihra-
catının önemli bir bölümünün Avrupa ve dünya ülke-
lerinde yerleşik Türk kökenli şirketler tarafından ithal 
edildiğini göz önünde bulundurduğumuz zaman çok 
daha önemli oluyor.
Türkiye Anuga fuarı büyüklüğünde gıda fuarları 
oluşturması önem arz ediyor. Türkiye kendi üreti-
cisini çok daha iyi tanıtmak ve üreticilerin tanıtımını  
profesyonel yapmak zorunda bu anlamda fuar  
organizatörlerine çok büyük görev düşüyor.  
Birbirini tamamlayan tüm sektörlerin Anuga Köln 
fuarında olduğu gibi tek fuar olarak organize edil- 
mesi dünyanın farklı ülkelerinden gelecek olan 
alıcıların çoğalmasına neden olacaktır.Anuga 2021 
yılının fuarın sloganı "sürdürülebir gıda dönüşümü“ 
idi. Pandemi, iklim şartlarından kaynaklı küresel  
tedarik zincirindeki sorunlar konferanslarda dile  
getirildi. Ağırlıklı olarak doğal, vegan, organik, don-
muş ürünlerde çeşitlilik, protein kaynaklı ürünler, 
bölgesel kaynaklı sağlıklı ürünler ön plandaydı.  
Anuga Türk ihracatçıları için çok önemli bir fuar. 
Bunun nedeni, dünyadaki tüm yeniliklerin, rakiplerin, 
gıda trendlerinin çok iyi görülüp analiz edilebilmesi 
ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen alıcılar ile yüz 
yüze görüşme ve ürünleri tanıtma imkanı.
Çin ile yaşanan lojistik sorunlar ve konteyner fiyat-
larındaki yükseklik birçok yabancı şirketin Türk gıda 
ürünlerine ilgi göstermesine neden oldu. Türkiye’ye 
ilginin ihracata dönüşmesi konusunda ciddi bir alt 
yapı çalışması yapılması gerekiyor. Yabancı şirket- 
lerin istediği ürünlerin standart, kalite, sertifikalar, 
sürdürülebilirlik konularında eksikliklerinin bir an 
evvel giderilmesi gerekiyor. Sektörel birlikler, ihra-
catçı birlikleri, ihracat dernek ve vakıfları, ticaret oda-
ları, eğitim ve yönlendirme çalışmaları ile ihracatçıları 
yabancı şirketleri ithalatlarının sürdürülebilir olması 
konusunda çözüm üretmeli.

İhracat için olmazsa olmazlar  
İhracat için tecrübeli ihracat yöneticileri, standart 
üretim, hedef pazar bilgisi, planlama, sistemli çalışma 
ve bütünsel düşünce olmazsa olmaz. Bütünsel düşün-
cenin olmadığı yerde iş geliştirme olmuyor. Sektörde 
değer zincirleri oluşturmak, daha verimli olmak için 
mutlaka ihracatın tüm paydaşları arasında ortak 
hareket etme kültürünün yayılması sağlanmalı.
Türkiye’nin sürdürülebilir ihracatının en büyük engeli 
planlama, ihracat stratejisi, ihracat vizyonu ve global 
ticaretin dinamiklerinin dikkate alınmaması olarak 
görülebilir. Türkiye ihracatı dünya pazarından çok 
daha fazla pay alması gerekiyor. Farklı bakış açıları 
geliştirerek yeni şeyler söylemek lazım. Var olanı 
iyileştirme, verimlilik standartlaşma, çeşitlilik üzerine 
ortak çalışmalar çok faydalı olacaktır.

Gıda ihracatında katma değerli ürünler
Türk ihracatçısının sorunlarından biri de Türki-
ye’deki markaların hedef ülkelerde lokalleşmeden 
ve markaya yatırım yapmadan başarı bekleme-
si. Markaların hedef ülkelerde başarılı olması için  
Türkiye’de marka olana kadar yaptıkları tüm yatırım-
ları ve reklam çalışmalarını hedef ülkelerde de  
yapması gerekiyor.
Lokalleşmeden, yatırım yapmadan hedef ülkelerde 
başarılı sonuç alınamaz

Yatırım gücü az olan KOBİ şirketleri ortak hareket 
ederek hedef ülkelerde çok daha başarılı işler çıkara-
bilir. İhracatçı birlikleri, ticaret odaları ve dünyanın 
farklı ülkelerinde gıda ticareti içinde olan Türkler ile 
ortak projeler geliştirilmesi ve KOBİ’lerin desteklen-
mesi bu anlamda çok önemli.

Dünyanın farklı ülkelerinde gıda ticareti 
içinde olan Türklerin önemi 
Bugün dünyanın farklı ülkelerinde gıda ticareti 
içinde olan Türklerin geniş bir dağıtım ve satış ağının  
olduğunu görüyoruz. Zaten Türk gıda ihracatının 
önemli bir bölümünü onlar yapıyorlar. Buradaki  
eksiklik, Türk ihracatçı kurumlarının ve markaların  
bu kesimlerle iletişimde olmaması ve ortak hareket 
edecek projeler geliştirmemesi. 
Aslında Türkiye’de gıda ihracatı içinde olan tüm  
kesimlerin dünyanın farklı ülkelerinde gıda  
ticareti içinde olan Türkleri ciddiye alması, ortak  
akıl çerçevesinde çalıştaylar organize ederek 
Türk ürünlerinin dünyaya daha çok ihraç edilmesi  
konusunda destek olması, kendilerine ve Türkiye 
ekonomisine çok faydalı olacaktır.
Türk ihracatının gıda alanında katma değerli şekilde 
çoğalarak sürdürülebilirliğini sağlamak istiyorsak, 
dünya Türkleri ile ortak hareket etmek birçok sorunu 
çözüme ulaştıracağı gibi çok daha fazlasını yapmak 
için yol açacaktır. Farklı alanlardaki güçlerin ortak 
hareket etmesi çok daha güçlü bir yapının ortaya 
çıkmasına ve daha verimli işler yapılmasına vesile 
olcaktır.

Ticaret odaları, ihracatçı birlikleri 
Satışın üretim yapılan ülkede değil, satış yapılması 
planlan ülkede başladığını düşünürsek, ticaret oda-
ları ve ihracatçı birlikleri mutlaka dünyanın faklı ülke- 
lerinde Türk ihracatçısını desteklemek, araştırma,  
ilişkileri geliştirme, hedef ülkelerdeki potansiyeli 
tespit etme, ülkelerin kurumları ve ithalacıları ile iyi 
ilişkiler geliştirmek amacıyla enstitüler kurmalı. İhra-
catı yüksek olan tüm ülkeler bu sistemle çalışıyor. 
İhracat kurumlarımızın çağın ihtiyaçlarına göre yeni- 
den tanımlanması, kalıcı, sürdürülebilir başarıyı elde 
etmesi için gerekli.
Dijital dönüşüm ihracat için olmazsa olmaz
Dijitale aktarılan her türlü bilginin bulunması, işlen-
mesi ve üstünde çalışılması çok daha kolay hale geli-
yor. Dijitaleşmenin her an her yerde verilere ulaşma 
imkanı tanıması ve özellikle operasyonel verimlilik, 
hızlılık, analiz yapabilme yetisi, kurumsal hafıza, 
sürdürülübilirlik, performans ölçümleri gibi şirkete 
farklı faydası vardır ama özellikle iletişimde olan  
faydasını önemsemek gerekli.

Son olarak gıdanın artık stratejik öneme sahip bir 
sektör olduğunun farkına varmak gerek. Gıda ile 
alakalı tüm alanların çok daha verimli, katma değerli 
olmasını sağlamalıyız. Gıdanın her alanında en iyisini 
yapmamız ve sürdürülebilirliğini sağlamamız, ülke- 
mizin gelişmesine çok ciddi fayda sağlayacak. Özel-
likle kendi ülkemize has ürünlerin çeşitlendirilmesi, 
12 ay boyunca satılmasını sağlayacak donuk ve kurut-
ma teknolojilerine yatırım yapılması faydalı olacaktır.
Tüm zorluklara rağmen mazeret değil çıkış yolu  
aramalıyız. Çözüm var.

Türk gıda 
ihracatçısı  

sürdürülebilir 
ihracat için 

neler yapmalı?
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Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte 
İş, pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında 
gelen yeme-içme sektörüyle ilgili bir rapor yayımladı. 
Rapora göre, pandemiden sonra adayların yeme-içme 
sektörüne gösterdiği ilgi diğer sektörlere göre daha 
çok azaldı. Yeme-içme sektöründe deneyimli adayların 
yarısı farklı sektörlerde çalışmak istiyor. Çalışanlar yan 
hakları olan işleri artık daha çok tercih ediyorlar.

Alınan önlemler kapsamında restoran ve kafele- 
rin uzun süre kapalı kalması, bu alanda çalışanları da  
etkiledi. Normalleşmeyle birlikte restoran ve kafeler 
eski işleyişlerine dönse de birçoğu çalışan bulmakta  
zorlandıklarını ifade etti. Bu sektördeki ilanlara baş-
vurular azalırken, çalışanların yeme-içme sektöründe 
çalışmaya karşı daha temkinli davrandıkları ortaya çıktı. 
Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte 
İş, bu durumu inceleyen ve şirketlerin neler yapabi-
leceğine dair öneriler içeren ‘Yeme & İçme Sektör Rapo-
ru’nu hazırladı. Yeme-içme sektörüyle ilgili raporda öne 
çıkan bulgular şöyle:

• Pandemiden sonra adayların yeme-içme sektörüne 
gösterdiği ilgi diğer sektörlere göre daha çok azaldı. 

• Kapanmalar öncesinde tüm sektörlerde başvuru  
oranı aynıydı ve yüzde 25 civarındaydı. Fakat pandemiyle  
gelen kısıtlamalar sadece yeme-içme sektöründeki baş-
vuru oranını düşürdü.

• İlk kapanmadaki düşüş sonradan etkisini yitirse de, 
ikinci kapanmanın etkisi kalıcı oldu. 

• Diğer sektörlerdeki başvuru oranı yüzde 22’den yüzde 
17’ye düşerken, yeme-içmedeki başvuru oranı yüzde 
22’den yüzde 14’e sert bir düşüş yaşadı. 

Deneyimli adaylar bu sektörde çalışmak istemiyor
• Yeme-içme sektöründeki deneyimli adayların da bu 
sektöre olan ilgisi gün geçtikçe düşüyor. 2019 yılının ilk 
aylarında, yeme-içmede deneyimli adayların yüzde 80’i 
kendi sektöründeki ilanlara başvurmuştu.

• Kısıtlamalar sırasında ise bu oran yüzde 40’lara kadar 
düştü. 2021 Ağustos’tan itibaren bu oran artık yüzde 50. 
Yeme-içmede deneyimli adayların sadece yarısı bu sek-
törde kariyerine devam etmek istiyor. 
• Yeme-içme sektöründe deneyimli adayların yarısı 
farklı sektörlerde çalışmak istiyor.

En düşük saatlik ücret yeme-içme sektöründe
• En düşük saatlik ücret yeme-içme sektöründe.

• Saatlik ücretlere bakıldığında yeme-içme sektöründe 
ortalama 13 TL olurken, turizm, güzellik ve satış 
pazarlamada 16 TL’ye, sağlık, çağrı merkezi sektörler-
inde 20 TL’ye, organizasyon sektöründe ise bu ücret  
22 TL’ye çıkabiliyor.

• Asgari ücretli ilanlar baz alındığında, yeme-içme  
ilanları ortalama 19 başvuru alırken, diğer sektörler 52 
başvuru alıyor.

• Maaşlar eşitken adaylar yeme-içme sektöründe çalış-
mak yerine diğer sektörleri tercih ediyor.

• Adaylar eğer yeme-içme sektöründe çalışacaklarsa, 
yüksek maaşlı ilanları tercih ediyorlar. 

• Özellikle 3500 TL’den yüksek maaşı olan ilanlar aday-
ların ilgisini daha çok çekiyor.

• 4500 TL teklif eden ilanlar 3500 TL teklif eden ilan-
lardan 3.5 kat daha fazla başvuru alıyor.

• Pandemi döneminde işsiz kalan adaylar, ailelerin-
den finansal destek alıyor. 24 Saatte İş kullanıcıları-
na yaptığımız ankette, ”Geçimini nasıl sağlıyorsun?” 
sorusuna adayların yüzde 53’ü “Ailem” cevabını verdi.  
Şirketler ne yapmalı
24 Saatte İş’in kurucusu Mert Yıldız’ın çalışan ihtiyacı 
duyan yeme-içme sektöründeki şirketlere önerileri ise 
şöyle:

• Adaylar yarın ne olacağına güvenmediği için bugün 
ellerine geçen parayı bilmek istiyorlar.

• Günlük ya da haftalık ödeme alabilecekleri işleri daha 
fazla tercih ediyorlar.

• Yan haklar artık ikincil sırada değil. Olsa da olur olmasa 
da olur tavrı değişti.

• Yan hakları olan işler artık daha çok tercih ediliyor.

• Ben her işi yaparım algısı şekil değiştirdi. Az persone-
lin daha fazla çalışması değil, fazla personelin daha az 
çalışması işin sürdürülebilirliğini arttıran bir etken.

• Adaylar onlara kulak verilmesini, isteklerinin göz ardı 
edilmemesini istiyorlar.

• Rahat iletişim kurabilecekleri iş yerleri ile daha sağlıklı 
bir ilişki kurabiliyorlar.

• Şirketler artık şartlar ve maaşlar konusunda diğer  
sektörler kadar adayların aileleriyle de yarışıyorlar.  
Şirketler iş ücretlerini belirlerken adayların ailelerinden 
aldığı desteği de göz önünde bulundurmalı.

24 Saatte İş’ten Yeme & İçme Sektör Raporu
Yeme-içme sektörüne çalışan ilgisi azaldı

Araştırma
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ı Aralık 2019 da başlayan kâbusumuz 2. yılını doldurdu.
O günlerde biri beni uyandıracak ve her şey son bulacak diye çok bekledim ama nafile.
Zor günler geçirdik ve üzerine yenilerini ekleyerek devam ediyoruz. 
Hayatımızın bir sonraki evresine geçmemiz için önümüze konan koşu parkurundaki 
engellerin sonu yok. Ayakta tökezlemeden durabilmek gerçekten bir başarı olacak. 
Birçok sektör pandemi de yara aldı ki bunlar içerisinde başı çekenlerden biri de yeme 
içme sektörü oldu. 
16 Mart 2020  ‘ de birçok sektörle birlikte kapatıldı.
Uzun süre kapalı kaldı. Sonra açıldı ama kısıtlı sürelerle, sonra tekrar kapandı. 
Bu süreç sektöre ağır yaralar verdi ve sektördeki çalışanlar da işletmeler kadar yaralandı.
O dönem çalışanlar tabi ki maaş alamadılar, sigorta süreleri ve şartları uygun olanlar kısa 
çalışma ödeneğinden faydalandı. Bir kısım çalışan sadece nakdi ücret desteği aldı. Birçok 
çalışan da işsiz kaldı.
Süregelen hayatlarına ciddi bir darbe inmiş oldu.  Kiralarını ödenmekte zorlandılar,  
faturalar birikti. 
Düşünün evde kalmak zorundasınız ama bir kap yemek için paranız yok. 
Devam eden borçları için bankalar kredi ödemelerine erteleme yaptı.. Tabii ki bolca faiz 
ekleyerek.
Kısaca hem kazanamadı çalışan ve bu sürede durduğu yerde borçları büyümeye devam 
etti.
Birçoğu aile desteği almaya başladı tabi ki onlarında imkânı varsa destek olabildiler.
Farklı alanlarda iş bularak kendilerine kazanç sağlamak zorunda kalanlar oldu.
Kısıtlamalarla açılan dönemlerde bir kısmı işlerine dönebildi bir kısmı yine evlerinde  
kalmaya devam etmek zorunda kaldı. 
Yaşamak böyle bir şey hayata uyum sağlamaya çalıştılar. 
Bugünlerde ise sektörde kalifiye eleman bulamama problemi yaşanıyor.
Sektör ise kendi aldığı darbelere yara bandı sarmaya çalışarak temkinli hareket ediyor.
Çünkü hala tam toparlanamadı ve sallantıda devam ediyor. Bir kapanma daha yaşanırsa 
içlerinde ciddi yıkımlar yaşanacak.
Durum böyle olunca her yönüyle olduğu gibi personel maliyetlerini de minimumda  
tutmaya çalışmaya devam ediyor.
Ücretlendirmeler düşük ama çalışma saatleri uzun. Yan hak işletmelerin çoğunda yok.
Son iki yıl yaşananları da terazide bekleten kalifiye çalışan artık sektöre ve mesleklerine 
dönmek yerine kayıp yaşamadan daha çok kazanabileceği alanlara gitmeyi tercih ediyor.
Çalışanlar, yerine konamayacak kadar değerli bir şeyi güvenini kaybetti sektöre, onu 
tekrar kazanabilmek biraz çaba istiyor ne yazık ki.
İşletmeler bir kapanmaya daha dayanamaz dedik ama çalışan da bunu kaldırabilecek 
durumda değil. Ve Tüm bunların üzerine; kiralar ağustos ayı sonrasında 2 hatta 3 katına 
kadar çıktı. 
O bitemeden ülkemizde yeni bir krizimiz daha kucağımıza düştü döviz yükseldi, paramız 
durduğu yerde daha da eridi.
Market raflarında fiyatlar her hafta bir öncekinden daha fazla.  
Yemek zorunlu ihtiyaç diye söylüyorum ama her şey ateş pahası.
Kısaca çalışanın hayatını devam ettirmek için tek şansı aldığı maaş ve onu en iyi şartlarda 
ve daha çok verene doğru kayıyor.
Kalifiye çalışan ne yazık ki ekmeğinin peşinde o da galiba severek yaptığı mesleğinden 
uzakta. 

Sağlıkla kalın

Herkes  
haklı,  

haksız  
olan  

nerede?
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Kış ayları soğuklarla beraber karanlığı da hayatımıza dahil  
ediyor. Yaz - kış saati uygulamasının kalkmasıyla beraber  
sabahlarımız daha karanlık geçiyor. Bu durum çalışanlar  
üzerinde büyük etkiler yaratsa da en çok etkilenen grup  
öğrenciler oluyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Psikoloji  
Uzmanı Psk. Neris Başkan, açıkladı!

Yapılan araştırmalara göre ışık biyolojik saatimizin en büyük  
etkenlerinden bir tanesi. Yani, havanın aydınlanması vücudu- 
muza uyanması gerektiği sinyalini veriyor. Kış aylarında karan-
lıkta uyanmamız gerektiğinde ise biyolojik saatimizi devre dışı 
bırakmış oluyoruz. Günler kısaldıkça sabahlarımıza dahil olması 
gereken ışık ortadan kayboluyor ve uyanmak istemiyoruz. 

Sadece uyanmak değil mutlu olmakta zorlaşıyor… 

Günün aydınlanmasıyla beraber vücudumuz mutluluk hormonu 
diye adlandırdığımız ‘seratonin’ salgılamaya başlıyor. Karanlıkta 
uyandığımızda ise güne başlamak bir hayli zorlaşıyor. Bu etken-
lerle beraber halsizlik, bitkinlik ve depresyon gibi durumlar da 
daha yaygın görülmeye başlıyor. 

Mevsimsel Depresyon/ Kış depresyonu nedir? 

Havaların kararması ve soğuması ile ortaya çıkan ve genel-
likle ekim ayı gibi başlayıp nisan ayına kadar devam eden bir  
depresyon türü denebilir. Kişilerin bu süreçte daha mutsuz, 
ümitsiz ve isteksiz olmalarıyla beraber kendini değersiz hissetme 
uyku düzensizlikleri, halsizlik, iştah kaybı gibi belirtiler de  
ortaya çıkmaktadır. Mevsimsel depresyon kadınlarda daha yaygın  
olmakla beraber en çok 17-25 yaş aralığında sıklıkla görülmek-
tedir. Ekvatordan, yani güneş ışığından, uzaklaştıkça sayılarda-
ki artış da dikkat çekmektedir. Gün ışığındaki azalma çocuklar  

dahil olmak üzere herkesin modunu etkileyebilir. Kış  
depresyonu tanısı almasak da kış aylarında daha bitkin ve istek-
siz olduğumuzu söyleyebiliriz. 

Öğrenciler bu durumdan nasıl etkileniyor? 

Sabahın erken saatlerinde uyanması gereken grup olarak öğren-
ciler için bu durum daha da zorlayıcı olabiliyor. Öğrenciler ilk 
derslerini henüz gün ışığı görmeden yapıyor. Okul çağındaki 
çocuklarımızın bu halsiz hali dersleri de etkileyebiliyor. 

Bu durumun önüne geçmek adına neler yapabiliriz? 

Her ne kadar sabah kalkma saatlerimizi değiştiremesek de  
rutinler oluşturmak bizim için bu durumda çok önemli. Özellikle 
çocuklarımızın biyolojik saatini desteklemek ve güçlendirmek 
adına rutinler oluşturmak iyi geliyor. Okul günlerinin daha  
rahat geçmesi için en önemli rutinlerden birisi uyku. Düzenli  
yatma ve kalkma saatlerinin olması ve bu düzene hafta sonu  
dahil olmak üzere uyulması bu durumu olumlu etkileye- 
cektir. Geceleri karanlık sabahları ise bir ışıkla desteklenen bir  
odada uyumak uyku kalitesini arttırır. Burada gün ışığı ampul ve 
lambalarından destek alınabilir. Ayrıca günlük rutinler örneğin 
belirlenmiş yemek saatleri de bu düzene uyum sağlamak için 
önemlidir. Ek olarak kahvaltıda protein tüketmek beyin fonksi-
yonlarımızı devreye sokmak adına harika bir yöntemdir. 

Öğrencilerin ders programları izin verdiği şekilde gün ışığından 
faydalandırmak da gerekli unsurlardan. Okul çıkışında hemen 
eve dönmek yerine ufak bir yürüyüş veya park ziyareti sonrasın-
da ödevlerin yapılması hem gün ışığından maksimum faydalan-
ma hem de odaklanmak adına faydalı olacaktır. 

Kış Saati ile  
sadece uyanmak 

değil, mutlu  
olmakta  

zorlaşıyor

Kasım - Aralık 2021 Güncel Haber
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İdeal ağırlığın korunması için sağlıklı beslenme ne kadar önemliyse, vücut 
dengemizi korumak ve sağlıklı bireyler olabilmemiz açısından besin türleri, 
pişirme yöntemleri ve tüketim şekilleri de önem arz etmektedir. Besinleri 
fırında pişirmek veya haşlama yöntemi ile hazırlamak sağlıklı yağ asitlerini 
kaybetmeden ve protein denatürasyonuna yol açmamış olacaktır. Besinleri 
pişirme yöntemlerinin yanı sıra tüketme şekilleri de bu açıdan önemlidir. 
Etleri kıyma formuna getirmeden bütün halinde pişirip tüketmek, alacağınız 
protein miktarının yüksek olmasına yardımcı olur.

El hijyeni eksikliği enfeksiyon sebebi
Yemekten hemen önce su içilmemesi de, sağlık açısından önemlidir. Mide 
asit dengesini suyla seyrettikten sonra yemeye başlamak ağız yoluyla  
alınacak mikropların artmasına ve hastalık riskinin oluşmasına sebebiyet verir.  
Bu sebeple yemeklerden yarım saat 45 dakika öncesinde su tüketimi  
sonlanmalı yemek bitiminden sonra tekrar su tüketimi ile devam  
edilmelidir. Ağız yoluyla alınabilecek mikroplar daha çok el hijyeniyle alakalı 
olduğu görülmüştür. Eller iyi temizlenmeden ya da dezenfekte edilmeden  
yemeye başlandığında, mide bağırsak hastalıklarına yol açabilecek bir çok viral  
enfeksiyona sebebiyet verebilmektedir.

“Ellerin mutlaka yıkanması gerekiyor”
Herhangi bir yemeği el ile yediğimizde aslında hastalıklara büyük bir kapı 
açıyoruz. Elimizi iyi yıkamadığımız ve el hijyenimiz yeterli olmadığı zaman,  
el ile tüketilebilecek besinler olan; hamburger ve sakatat tarzı besinler,  
bedenimizin içerisine elimizde bulunan mikroorganizmaları göndermiş 
oluyoruz. Bu nedenle; hamburger gibi el ile yenen yemekleri dikkatli tüket-
menizi öneririm. 
Besinleri tüketirken eldiven kullanılması kısmen daha avantajlıdır. Ancak ora-
da da eldivenli olarak ellerin mutlaka yıkanması gerekir. Eldiven pudrasının 
olmamasını ve mümkünse steril eldiven tercih edilmelidir.

Besinleri 
tüketirken 

bunlara 
dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Dyt. Derya Fidan

Kısa Haberler

Eczacıbaşı Profesyonel’in 2017 yılından bu yana sürdürdüğü  
“Hijyende Mükemmellik” programı, işletmelerin temizlik ve hijyen 
standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Programın bu yılki ayağın-
da, periyodik denetimlerden geçen Barut Kemer, Barut Sorgun ve 
Buket Laundry, “Hijyende Mükemmellik” sertifikası almaya hak 
kazandı. Şirketlere plaket ve sertifikaları, Eczacıbaşı Profesyonel’in 
ana sponsoru olduğu POYD (Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği) 
gala gecesinde takdim edildi.

Ev dışı tüketim noktalarının temizlik ve hijyen ihtiyaçlarını  
karşılayan, Eczacıbaşı Profesyonel’in 2017’de hayata geçirdiği  
“Hijyende Mükemmellik” programı devam ediyor. Dört adımda 
kusursuz hijyen sağlanmasını amaçlayan program çerçevesinde 
denetim, eğitim, takip ve koruma aşamalarına tabi tutulan işlet-
melerden Barut Kemer, Barut Sorgun ve Buket Laundry, bu yıl  
“Hijyende Mükemmellik” sertifikasını almaya hak kazandı. Hijyende 
mükemmelliklerini tescilleyen işletmeler, plaket ve sertifikalarını 
POYD (Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği) gala gecesinde aldı.

“Hijyende Mükemmellik” denetimlerini geçen işletmeleri tebrik 
eden Eczacıbaşı Profesyonel Pazarlama Müdürü Pelin Özbilgin, 
işletmelerde müşteri güveni ve devamlılığı adına hijyenin ilk ve 
vazgeçilmez gereklilik haline geldiğini belirterek, “Programımız-
la işletmelerin hizmet kalitesini güvenilir bir kurum olarak belge- 
liyor ve müşteriler nezdinde algısını yükselterek işletmelere değer 
kazandırıyoruz. Hijyen için doğru uygulama yöntemleri sunan  
‘Hijyende Mükemmellik’ programı, işletmelere sürdürülebilir hijyen 
konusunda kendilerini geliştirmeleri yolunda da katkıda bulunuyor” 
dedi. 

Eczacıbaşı Profesyonel işletmeleri 
“Hijyende Mükemmellik” 

sertifikasıyla ödüllendirildi
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13. ULUSLARARASI EKMEK, PASTA MAKİNELERİ, 
DONDURMA, ÇİKOLATA VE TEKNOLOJİLERİ FUARI

İSTANBUL FUAR MERKEZİ CNR EXPO    

“BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİ TOBB (TÜRKİYE ODALAR BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.”
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Dünyanın en sağlıklı baharatlarından olan sumağın 
ticaret hacmi artıyor 

Sumak bitkisinden  
80 milyon TL’lik gelir

Orman Genel Müdürlüğü’nce envanter çalışmaları tamamla-
nan bitkilerden olan ve 11 Orman Bölge Müdürlüğü sınırları 
içerisinde 14 bin 250 hektarlık bir alana yayılan sumak, 2020 
yılı itibariyle ülke ekonomisine 80 milyon TL katkı sağladı. Dün-
yada sumağın doğadan en fazla toplandığı ülkelerden olan Tür-
kiye'de, ticarete sunulan ürün miktarı 2012-2019 döneminde 
3 tondan 16 tona ulaştı. İhracat potansiyeli de yüksek olan su-
mak baharatından 2010-2019 arası dönemde sağlanan gelir 

2 milyon 145 bin dolardan 4 milyon 801 bin dolara yükseldi. 
OGM, tıbbi ve aromatik orman bitkilerinin yetiştirilmesi, üreti-
minin artırılması ve ekonomik katkı sunması için eylem planları ve 
envanter çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan bir olan sumak 

bitkisinin yaprak ve meyveleri ilaç, tek-
stil, gıda ve deri sanayinde yaygın olarak 
kullanılıyor. 

Dünyanın en sağlıklı baharat-
larından biri  
Ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesi hariç 
hemen hemen her yerde yetişen su-
mak, ağırlıklı tıbbi alanda ve baharat 
olarak kullanılıyor. Faydaları saymakla 
bitmeyen ve oldukça değerli bir bitki 
olan sumak, çok güçlü bir antioksidan  

                                             özelliğe sahip.

Kestane ihracatında çifte mutluluk. Türkiye’nin kestane ihra-
catı 2021 yılının Ocak – Kasım döneminde yüzde 31’lik artış-
la 5 bin 164 ton’dan, 6 bin 781 tona çıkarken, kestaneden elde 
edilen döviz miktarı yüzde 79’luk artışla 13,2 milyon dolardan  
23,7 milyon dolara yükseldi. .

Türk kestanesinin 2020 yılında ton başına 2 bin 560 dolara 
ihraç edilirken, 2021 yılında ihraç fiyatının 3 bin 490 dolara  
yükseldiği bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Başkanı Hayrettin Uçak, Egeli ihracatçıların 20 milyon dolarlık  
kestane ihracatıyla Türkiye’nin kestane ihracatından yüzde 84 pay  
aldıklarını dile getirdi. 

Kestanenin Sonbahar-Kış mevsimlerinin en önemli sokak  
lezzetleri arasında yer alması yanında şekerleme, pastacılık 
ve unlu mamuller sektörlerinde de yoğun olarak kullanılan  
kestanede yoğun bir hasat süreci yaşandığını aktaran Başkan 
Uçak, kestane ihracatının da hızlı bir şekilde sürdüğünü anlattı. 

Sezon başında 50 milyon dolarlık kestane ihracatı hedefi  

koyduklarını hatırlatan Uçak, ihracat hedefine emin adımlarla  
ilerlediklerini dile getirdi. 
 
Kestane üretiminde Aydın’ın Türkiye’de birinci il konumunda  
olduğuna vurgu yapan Uçak, bu yıl kestane kalitesinin ihracat için 
son derece elverişli olduğunun altını çizdi. Uçak, “Kestanemizin 
kalitesi ihracat rakamlarına olumlu yansıyor. Hem üreticimizin, 
hem ihracatçımızın yüzünün güldüğü bir sezon yaşıyoruz. Üretici-
miz 40 TL civarında kestanesine alıcı buldu.” diye konuştu. 

Türk kestanesinin yüzde 84’ü Ege’den ihraç edildi 

Kestane ihraç sezonunun başladığı 1 Ekim 2021 tarihinden  
sonra geçen iki aylık dönemde Türkiye 6 bin 781 ton kestane ihraç  
ederken 23 milyon 675 bin dolar döviz geliri elde etti. Bu ihracatın 
19 milyon 933 bin dolarlık dilimi Ege Bölgesi’nden yapıldı. 

İtalya, 19 milyon 221 bin dolarla Türk kestanesinin büyük kısmı-
na talip olurken, Almanya’ya 1,6 milyon dolarlık, Hollanda’ya da  
523 bin dolarlık kestane ihraç edildi.

Kestane  
ihracatında 
yüzde 79’luk 
artış

İhracat

Düzenli takip etmek için  
ABONE olun
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“Etkileşim” DEMEKTİR

Sosyal Medya'da Bir milyonun üzerinde 
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Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) tohumculuk sektöründeki 
son gelişmeleri anlattı. Güvenilir Ürün Platformu, Türkiye  
Tohumcular Birliği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği organizasyonda 
iklim değişikliğinden tarımsal desteklemelere, gdo’lu ürünlerden  
teknolojik gelişmelere bir çok konu masaya yatırıldı.

Tarımsal üretimin en stratejik öğesinin tohum olduğunu  
söyleyen TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş  
Akcan; ‘Dünyada en stratejik sektörlerin başında tarım ve gıda 
geliyor.Millî ekonominin temeli tarım, tarımsal üretimin en önem-
li ve stratejik ögesi ise tohumdur. 
Tohumculuk ise, her biri ayrı ekonomik etkinlik dalı olan; bitki 
ıslahı, yetiştiricilik, sanayi, dağıtım, pazarlama ve satış süreçlerini 
kapsayan dev bir sektör.  
Gübresiz, ilaçsız hatta susuz tarım yapabilirsiniz. Veriminiz çok 
düşer ama yine de ürün elde edebilirsiniz. Ama tohumsuz üretim 
yapamazsınız.  
Çok uluslu şirketlerin tohumculuk sektörüne 
hakim olduğunu söylemek haksızlık
 
Yerli ve yerli-yabancı ortak sermayeli şirketlerin ticaret hacmi 
içindeki payının %70 olduğu bir sektöre ve sektörü temsil eden 
Türkiye Tohumcular Birliğinin yapısına çok uluslu şirketlerin 
ve onların yerli ortaklarının hakim olduğunu söylemek büyük  
haksızlıktır.  
Zaman zaman özellikle İsrail tohumu da gündeme geliyor. Uluslar-
arası üretim ve ticaret kuralları çerçevesinde İsrail’den tohum 
ithalatı yapıyoruz ama ihracat da yapıyoruz. 2020 yılında İsrail’den 
aldığımız tohumun değeri 13.7 milyon dolardır. Bu, toplam  
ithalatımızın %5’i bile değildir. 

Üreticinin ürününün pazarlarda ve borsalarda 
yüksek fiyatla satılması ve çiftçimizin daha çok 
kazanması demektir. 

Hibrit tohumlar da, hibrit olmayanlara göre verimi %100’e  
kadar arttırabilir. Ülke nüfusunun hızla artmaya devam ettiği ve 
üretimin de aynı hızla artması gerektiği gerçeğinden hareketle 
sertifikalı tohumlukların çok uluslu şirketlerin ve büyük market-
lere ürün satan tedarik zincirlerinin işine yaradığını savunmanın 
ne kadar mantıksız bir durum olduğu kolayca anlaşılacaktır.  

5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’na göre sanılanın aksine çiftçi- 
lerimizin kendi tohumluklarını üretmeleri yasaklanmamıştır.  
Çiftçilerin kendi ürettikleri veya çoğalttıkları tohumlukları ticarete 
konu etmedikleri sürece kullanmaları mümkün hâle gelmiştir. 
Yerel çeşit adı altında ürünlerin; kontrolden geçmeden, tohum 
kalite standartlarına uygunluğu tespit edilmeden, tohumla geçen 
hastalık etmenleri yönüyle kontrol yapılmadan satılması, çiftçimizi 
ve tohum kullanıcıyı mağdur edebileceği ve ülke üretimini olum-
suz etkileyeceği için ticarete konu edilmemektedir. 
Bu gereklilik gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması için çok 
önemlidir. Ancak bu yerel çeşitlerin Kanun’a uygun olarak üretilip 
ticarete sunulmasında hiçbir engel bulunmamaktadır.  
Düzenlemenin amacı; yerel tohumların yayılmasını önlemek değil, 
verimli, kaliteli ve sağlıklı üretim yapılmasını sağlamaktır. 
Yerel tohumlarla üretim yapan ve ürünlerini pazarlayan çiftçiler-
imizin cezalandırılması ya da suçlu muamelesi görmesi mümkün 
değildir.

Milli ekonominin 
temeli tohumdur

Tarım Haberi
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Varisler, en sıklıkla toplar damar yetmezliği sonu-
cunda gelişir. Toplar damarlarda kan akışı fizyolojik  
olarak yer çekimine ters doğrultuda yani ayak bileğin-
den kasıklara ve kalbe doğrudur. Toplar damarlar 
içindeki kapakçıkların bozulmasına bağlı olarak kanın 
geriye doğru kaçması durumunda toplar damar  
yetmezliği (venözreflü) ve varisler gelişir. Varis-
ler bacak ağrısı ve şişlik gibi yakınmalarla yaşam  
kalitesini olumsuz etkilerler. Örümcek ağı şeklinde 
ya da kalın varisler de özellikle bacaklarda kötü 
görüntüye neden olarak hastaları estetik açıdan  
rahatsız eder. Bunun yanında, varis sadece estetik 
bir sorun değildir. Tedavi edilmeyen varisler ve toplar 
damar yetmezliği varis yarası (venöz ülser) gibi ciddi 
olumsuz sonuçlara yol açabilir. 
 
Varis yarası, en sıklıkla ayak bileği bölgesinde 
oluşan, kendiliğinden iyileşmeyen ve toplar damar  
yetmezliğine eşlik eden tam tabaka cilt lezyonu  
şeklinde tarif edilir. Genellikle ağrılıdır, yol açtıkları 
akıntı ve enfeksiyon hastanın yaşam kalitesini belir-
gin derecede olumsuz etkiler. Varis yarası zor tedavi 
edilir ve iyileşme sonrası tekrar oluşabilir. 

“Varis yarası olan hastalar bir Kalp ve Damar 
Cerrahisi uzmanı tarafından değerlendiril-
melidir”

Doç. Dr. İlker Kiriş, varis yarası nedenleri arasın-
da yüzeysel toplar damar yetmezliği, köprü toplar 
damar (perforanven) yetmezliği, derin toplar damar 
yetmezliğive derin toplar damarda pıhtı (derin  
ventrombozu) yer aldığını belirtti. Varis yarası 
olan hastalar bir Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı 
tarafından değerlendirilmelidir. Hastanın ayrıntılı bir 

tıbbi öyküsü alınır ve hasta toplar damar hastalığı 
belirtileri açısından muayene edilir. Hastada varis 
yarasına eşlik edebilecek bacak atar damar tıkanıklığı 
olasılığı gözden geçirilir. Varis yarası olan tüm hasta-
larda bacak toplar damar ultrasonografi incelemesi 
yapılır. Ultrasonografi incelemesinde ayak bileğinden 
karın içine kadar toplar damarlardaciddi derecede 
yetmezlik ya da tıkanıklık olup olmadığı değerlen- 
dirilir. 

“Varisler sadece bir estetik konu olmayıp ciddi-
ye alınması gereken bir sağlık sorunudur!”

Varis yarası tedavi planı, altta yatan nedene yöne-
lik olarak oluşturulur. Yüzeysel ve köprü toplar 
damar yetmezliği ciddi derecede ise damar içi lazer,  
radyofrekans ya da tıbbi yapıştırıcı gibi girişimsel  
tedaviler ya da cerrahi operasyon yapılabilir.  
Derin toplar damar yetmezliği olan bazı hastalar-
da kapakçık onarım operasyonları gerçekleştirile- 
bilir. Kasık seviyesi üzerindeki ve karın içindeki derin  
toplar damarlarda(iliyakvenler) tıkanıklık varsa uygun 
hastalarda kateteraracılıklı pıhtı eritici tedaviler 
ya da stent uygulaması yapılabilir. Bu tedavilere 
ek olarak her hastada varis yarası bölgesine yara 
bakım ürünleri uygulanmalı ve kompresyon tedavisi 
de yapılmalıdır. Kompresyon tedavisi, bandaj ya da 
varis çorapları kullanarak ayak bileğinden itibaren 
baldır bölgesine dışarıdan uygun miktarda basınç  
uygulanmasıdır..Sonuç olarak, varisler sadece bir  
estetik konu olmayıp ciddiye alınması gereken bir 
sağlık sorunudur. Uzun süre ihmal edilen ve tedavisi 
geciktirilen varislerin ayak bileği bölgesinde tedavisi 
zor yaralara yol açabileceği unutulmamalıdır. 

“Varisler, en sıklıkla toplar damar  
yetmezliği sonucunda gelişir”

“Varisler sadece bir estetik konu olmayıp 
ciddiye alınması gereken bir sağlık sorunudur”

"Uzun süre tedavi edilmeyen varislerin ayak  
bileği bölgesinde varis yarasına yol açabilir" 
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Dünya nüfusu hızla artarken iklim değişiklikleri, hastalıklar ve 
kuraklık gibi birçok etken, gıda sisteminin sürdürülebilirliği  
üzerinde daha çok tehdit oluşturuyor. Topraksız tarımın bu alan-
da yaşanan birçok sorunun üstesinden gelebildiğini ve verimi  
arttırılabildiğini belirten bilim insanları, bu yöntemle doğru ve 
bilinçli üretim yapılarak gelecekte karşılaşılacak gıda sorununu en 
aza indirmeyi hedefliyor.
 
Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları  
Koruma Vakfı’na (TEMA) göre, dünya genelinde her yıl 25 milyar 
ton verimli toprak erozyon sonucu yok oluyor. Dünyada 2,7 milyar 
insan çölleşme tehdidi altında. 2050’de bu sayının dört milyara  
ulaşması bekleniyor.
 
Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü  
Dr. Öğr. Üyesi Bahar Soğutmaz Özdemir, artan dünya nüfusunun 
gıda ihtiyacını karşılamanın günümüzde bilim insanlarının ve 
çiftçilerin en büyük endişelerinden biri olduğunu anımsat-
tı. Özdemir, tarım arazilerinin yanlış kullanımı, vahşi sulama,  
toprağın nadas ihtiyacı gözetilmeden yapılan ekim-dikim işlem-
leri ile toprağın yorulması, toprakta bulunan zararlı, yabancı ot 
ve hastalıklar, yoğun ve yanlış gübreleme kaynaklı toprakların  
kimyasallara doygunluğu, fazla enerji kullanımı gibi sebeplerden 
dolayı tarımsal üretimin ciddi riskler taşıdığına işaret etti. 

Birçok sorunun üstesinden geliyor
 
Bu ihtiyaca yönelik önemli çözüm önerilerinden biri olan topraksız 
tarıma ilişkin bilgi veren Bahar Soğutmaz Özdemir, topraksız tarım 
ile gelecekte karşılaşılacak gıda sorununun en aza indirilmesinin 

hedeflendiğini, iklim değişiklikleri, hastalıklar ve kuraklık da göz 
önünde bulundurulduğunda topraksız tarımın birçok sorunun  
üstesinden gelebildiğine işaret etti.
Bitki yetiştiricileri arasında yükselen değer
Dünyada ve ülkemizde topraksız tarımın bir an önce hayata  
geçmesi gerektiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Bahar Soğutmaz 
Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Aşırı gübre ve zirai ilaç kullanımından kaçınarak üretimi destek- 
leyen bu sistem, ekimi yapılan mahsulden alınan verimi büyük 
oranda arttırmaktadır. Aynı zamanda yanlış su kullanımıyla  
azalan su kaynakları, topraksız tarımda daha verimli kullanılmak-
tadır. Bitkilerin köklerinden aldığı besini ve kök ortamı için gereken  
pH ve EC (elektriksel iletkenlik) gibi parametreleri kontrollü bir 
şekilde sağlayan hidroponik sistem, kitlelerinbitkisel gıdaya daha 
rahat ulaşması ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için bitki 
yetiştiricileri arasında yükselen bir trend haline gelmektedir.”

Avantajları çok fazla
 
Topraklı tarıma göre iş gücü ve enerji tasarrufu yapılmaktadır. 
Topraklı tarıma göre hastalık ve zararlılar için kullanılan kimyasal 
ilaçlara daha az ihtiyaç duyulmaktadır. Bitkinin besin maddesine 
ulaşımı daha kolaydır. Daha fazla üretim yapmak ve verim elde 
etmek mümkündür. Nadas ve ekim nöbetine ihtiyaç yoktur. İklim 
ve çevre etkileri yok denecek kadar azdır. Mevsim dışı üretim 
için daha çok kullanılabilir. Gübre fazlası tekrar kullanılabilirken 
ürünün şekil ve lezzet gibi özellikleri daha iyi olabilir.”

Yeterli gıda için topraksız tarım önerisi

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

Her sayıda binlerce HORECA yöneticisine 

 doğrudan “Ulaşmak”  DEMEKTİR

Tarım Haberi
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Ege ile Akdenizi birbirinden ayıran Bozburun Yarımadası, geçmişte 
Karia Kersonesos’u, Trakheia, Daraçya gibi isimlerle anılıyor. Tarihi 
ise M.Ö. 4.000’lere dayanıyor. 
Şimdi 850 km.lik patikasıyla “Türkiye’nin En Uzun Antik Yürüyüş 
Rotası” olan Antik Karia Yolu’nun güzergahları arasında yer alıyor.
Marmaris'e bağlı yarımadaya girerken eskiden çam ağaçla- 
rıyla kaplı ormanla karşılaşıyorduk. 29 Temmuz 2021 tarihin-
de başlayan, günlerce süren orman yangınında yaklaşık 15.000  
hektar kızılçam ormanı yok olduğu için artık yangından kurtulan 
tek tük çamlar, hayalet gibi yanık orman bizi karşılıyor.

Hisarönü 
Virajlı yollar sonrası karşımıza çıkan ilk ilçe Hisarönü oluyor. 
Yeni unvanıyla Hisarönü Mahallesi. Karanın denizle kucaklaştığı 
mahalle Bozburun Yarımadası’yla Datça Yarımadası’nın arasın-
da oluşan körfeze adını vermiş - “Hisarönü Körfezi”.Tertemiz  
suyuyla, maviden, yeşile ve turkuaza dönen iç içe geçmiş  
renkleriyle insanın aklını başından alıyor. 
Orhaniye 
Yolun devamında yüzlerce yıllık geçmişe sahip Orhaniye’ye  
ulaşılıyor. Roma, Bizans, Osmanlı gibi pek çok uygarlık yöneti-
minde kalmış.12. y.y.’a kadar bir Rum köyüymüş. Türkmenler-
in bölgeye gelmesiyle Rumlar göç etmeye, arazilerini devret-, 
meye başlamış. Sonunda tüm köy yaşlı Vasil’e kalmış. Köy, Kırvasil  

olarak anılır olmuş. 1923 yılındaki mübadeleden sonra adı  
Kırvasil’den Orhaniye’ye çevrilmiş.  
Kızkumu Plajı 
Yarımadanın en ünlü plajı Orhaniye’nin sınırları içinde.Balıkçıya 
gönül veren Prensesin, babasının ordusundan kaçarken  
attığı taşlardan oluştuğu söylenilen Kızkumu Plajı insana denizin 
üstünde yürüdüğü hissini veriyor.  
Turgut 
Kızkumu’nun yakınındaki Turgut Mahallesi’nin en popüler yeri 
şelalesi. Yaklaşık 5 yıl önce gezmiş, yaşlı çınar ağaçlarının bulun-
duğu patikadan yürüyerek ulaşmıştık. Yangında Turgut Şelalesi 
de alevlere yenik düşmüş. Patikada ve şelanin etrafında bulu-
nan ağaçlarla birlikte merdivenlerde yanmış. Son halini görmeye  
kalbimiz dayanmadığından, şelale yolundan birçok kez geçtiğimiz 
halde tekrar gidip ziyaret edemedik. 
Bayır 
Rotayı dağlara çevirirsek yarımadanın en güzel mahallesi Bayır’a 
ulaşılıyor. Yol boyunca yangının ormana çok büyük kayıplar  
verdirdiği görülüyor. Umarım en kısa zamanda toparlanır. 
Bayır Mahallesi’ne geldiğinizde dikkatinizi çeken ma-
hallenin tam ortasında bulunan asırlık Çınar ağacı  
oluyor. Ağaç, mahallenin uzun senelerden beri sembolü ve  

uğuru olmuş. Etrafında dönen-
lerin daha mutlu, daha uzun 
yaşam süreceğine inanılıyormuş.  
Çevresindeki renkli masa, sandalyelere 
oturup çay, kahve içmek büyük keyif 
oluyor. Bölgenin en eski yağhanesi de 
burada bulunuyor. Ziyarete açık.  
Selimiye 
Dağlardan tekrar denize inersek, 
yarımadanın incisi diyebileceğimiz 
Selimiye’ye ulaşılıyor. 

Bozburun Yarımadası
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Başlangıçta özel yatların tercih ettiği karadan ulaşım olmayan 
balıkçı köyüyken, 1980’lerden sonra yolun gelmesiyle birlikte 
popüler tatil beldeleri arasında yer almaya başlamış. Etrafı badem, 
zeytin, söğüt gibi ağaçlarla çevrili. Bütün mevsimler ayrı güzel.  
Sahilde her bütçeye ve zevke uygun restoran ve cafeler bulunuyor.  
Bozburun 
Yola devam edersek 15 dk. sonra gönlümüzün sultanı  
Bozburun’a ulaşılıyor. Ege Bölgesinin en sakin, en sessiz tatil 
beldelerinden biri. Yoğun iş hayatından, şehrin karmaşasından, 
gürültü, patırtıdan kaçmak için ideal. Şirin ufak pansiyonlar, butik 
oteller, küçük restoranlar bulunuyor. Tarıma elverişli alan pek yok.
Taşlık topraklık bir yer.  
E şimdi diyeceksiniz ki “Ne var bu Bozburun’da?” 
Dağlarında, tepelerinde Antik Karya Yolunda yürünebiliyor, geçmiş 
uygarlıkların izleri görülebiliyor. Ancak Bozburun’a gitmek için 
en önemli nedenlerden biri yakınlarındaki koylar oluyor. Merke- 
zin hemen karşısında Yeşil Ada, Kızıl Ada, arka tarafında Kamelya 
Adası ve etraflarında bir sürü güzel koy bulunuyor. Bu koyların  
tertemiz, berrak mavinin binbir tonuyla boyanmış sularında  
yüzmek doyumsuz bir keyif veriyor. O yüzden Bozburun, 
bölgedeki tekne turlarının da merkezini oluşturuyor. Turlar gün-
lük ya da haftalık olabiliyor. Çevredeki pek çok koya araçla ulaşım 
bulunmuyor. Bu sessiz, büyüleyici koylarda yüzmek, muhteşem 
gün batımı ve gün doğumunu izlemek yorgun ruhlara terapi 
yapıp, bütün yılın birikmiş sıkıntılarını alıyor. Bizde uzun yıllardır  
buraların müdavimi olduk.Kaptanımız Okan, annesi Melek Hanım 
ve Ali’yle birlikte artık büyük bir aileyiz. Teknemiz Seher Gülü’yle 
yaptığımız Mavi Turları bir başka yazımda paylaşacağım. 
Şimdi Bozburun Yarımada’sındaki ilginç düğün geleneğinden 
bahsetmek istiyorum. Düğünler 3 gün sürüyormuş. Cuma günü 
kız tarafının verdiği yemekle başlıyormuş. Cumartesi günü kına 
yapılıyormuş. Pazar günü düğünün olduğu günmüş. Düğünün 
sonuna doğru gelin babasının evine dönüyormuş. Düğün  
bittikten sonra damat, yengesi ya da akrabalarından bir kadınla  
birlikte  gelini almaya babasının evine gidiyormuş. Hediyelerle,  
güzel sözlerle gelini ikna ederek dışarı çıkarmaya çalışıyorlarmış.  
Gelin dışarı çıkarsa sıkıntı yok evlerine gidiyorlarmış. Ama bazı  
gelinler çok nazlanınca taraflar arasında tartışma hatta arbede  
bile çıkabiliyormuş.  
Biz de corona günlerinde düğüne rast geldik maske/mesafe kuralı 
pek uygulanmasada açık havada sıkıntı olmadan, çok güzel geçti. 
Genç çiftlere mutluluklar diledik.

Bu arada Bozburun Türkiye’deki tek süngerci köyüymüş. Melek 
Hanım’ın dedesi ve babası da süngerciymiş ama artık denizde 
sünger kalmamış. Halk mecburen önce  balıkçılığa, sonrada Mavi 
Yolculukla turizme açılmış. Hal böyle olunca Bozburun’da gulet adı 

verilen gezi teknelerinin yapımı başlamış. Şimdi en iyi guletlerin 
yapıldığı yer olmuş. Yola devam!

Söğüt 
Bozburun’a çok yakın olan Söğüt aslında dağ kasabası. Yeşilova 
Körfezi’ne inen iki koyu da turizme açılmış. Güzel restoranlar,  
pansiyonlar, butik oteller var. Fakat sahili yok.Restoranların yada 
pansiyonların kurdukları iskeleden denize girilebiliyor. Buraya 
daha çok günlük gezilerle bakir koylara gitmek, körfezin güzel-
liklerini görmek için geliyorlar. 
Son dönemlerin gurme noktalarından biri olmuş. Yarımada 
daki tüm restoranlar gibi taze deniz ürünleri ağırlıklı menülere  
sahip. Buranın spesyali ahtapotmuş. Şnorkelle yüzerken ya da 
dalışlarımızda pek çok kere birbirinden sevimli ahtapotlara  
rastlıyoruz. Çok meraklı olan hayvanlarla dostça ilişkiler  
kuruyoruz. Onları tabakta görmek içimi acıtıyor. Benim yüzümden 
Sinan da yiyemedi. Onun yerine dostlarımızla sahilde kahve içtik.
Söğüt’ten Taşlıca’ya giden yol Amalfi kıyıları gibi daracık, uçurum 
ve yola muhteşem deniz manzarası eşlik ediyor. Körfezin parlak 
sularında karşıdaki adaların nefes kesen manzarası,görenleri  
adeta büyülüyor. Biz de neredeyse her adım başı durup fotoğraf 
veya video çektik. 
Taşlıca 
Taşlıca Mahallesi yarımadanın sonunda fakat Söğüt’e 5 km.  
mesafede. Yani yürüseniz 2 saat. Ancak arazi çok engebeli ve  
manzara muhteşem olunca süre uzuyor.  
1980’lere kadar su sıkıntısı çeken yarımadanın büyük kısmı dağlık, 
taşlık ve kurak. Bunun en belirgin yeriyse Taşlıca. Kırıkkuyular de-
nilen yerde bulunan kuyular halenkullanılmakta. 
Fotoğraf çekmek için durduğumuzda karşılaştığımız Fatma Abla 
kuyuların 2.500 yıllık olduğunu, altında oturduğu çınarınsa 750 
yaşında olduğunu ve hikayelerini anlattı. 6 yaşından beri çalıştığını, 
geçmişte çok sıkıntı çektiklerini, etraftaki eşşeklerin su taşımada 
kullanıldığını, şimdilerde su sıkıntısının azaldığından bahsetti.  
Karşılaştığımızda yemek yiyordu. Büyük bir sevecenlikle bizi  
sofrasına davet etti. Yemeğine ortak olmayalım dedik ama zorla 
zeytinyağlı sarmasını, ekmeğini, köftesini bizimle paylaştı. Gönlü 
zengin, yüreği sevgi dolu Fatma Abla’dan ayrılmamız zor oldu. 
Serçe Limanı
Kırkkuyulardan 10-15 dakikalık mesafe sonrasında yarımadanın 
kara yoluyla ulaşılan son güzergahı olan Serçe Limanı’na ulaşılıyor. 
Etrafı tepelerle çevrili olduğu için rüzgâra kapalı, çok korunaklı. 
Tekneler için sığ, güvenli bir liman. Koyda küçük bir işletme var.  
Bir şeyler yiyelim dedik ama şansımıza kapalıydı. Birkaç balıkçı 
teknesinin bulunduğu sessiz koya tekrar gelebilmek dileğiyle ay-
rıldık. Yazımızın sonuna geldik. Mavi Yolculukta buluşmak üzere....
Yeni yılda hayallerinize dokunmanız dileğiyle..
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Kadıköy Belediyesi’nin atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefle- 
yen ve Atıksız Yaşam Hareketi’nin bir parçası olan Atıksız Sokak 
Projesi, pilot uygulama olarak seçilen Asım Us Sokak’ta tüm  
hızıyla devam ediyor. 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün himayesinde sürdürülen 
projenin ilk  etabında, geçtiğimiz Temmuz ayında 21 binada 
ikamet eden sokak sakinleri ziyaret edilerek, proje anlatıldı ve atık 
ayrıştırma kitleri dağıtıldı. Sokağın birçok noktasına atık ayrıştırma 
ve kompost kutuları yerleştirildi ve konunun uzmanları tarafından 
da bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bu toplantılarda, atıkların 

doğaya zararı anlatılarak aslında birçok çöpün çöp olmadığı;  
organik atıkların kompost uygulamasıyla gübreye dönüştürüle-
bileceği ve cam, plastik, kağıt atıkların yeniden kullanılabileceği 
anlatıldı.  
Projenin başladığı günden bugüne kadar Kadıköy Belediyesi  
ekipleri 21 binada sokak sakinlerinin ayrıştırdığı, geri kazanılabilir 
ve evsel nitelikli atıkları topladı ve atık miktarlarını ölçtü. Ölçüm-
lere göre Atıksız Yaşam Hareketi’nin bir ayağı olan Atıksız Sokak 
projesinde 3,5 ton plastik, kağıt, cam ve metal atık geri dönüşüme 
gönderildi ve 3 ton meyve, sebze atığı ile çay, kahve posası  
komposta dönüştürüldü.  
DÖNÜŞÜM MUHTEŞEM OLDU 
Kadıköy Belediyesi, projenin 4’üncü ayında proje ortağı  
Devridaim ile birlikte Asım Us Sokak’ta "Dönüşüm Muhteşem 
Oldu" adlı bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte, sokak sakinleri- 
nin ayrıştırdığı mutfak atıklarının komposta nasıl dönüştürüle- 
bileceği anlatıldı ve  balkon, saksı bahçeciliği üzerine gerçekleşen  
atölyede ekim yapıldı. Proje sonunda elde edilen sonuçlar, 
Kadıköy’ün diğer sokaklarında da başlatılacak uygulamanın 
geliştirilmesi konusunda yol gösterecek.

Atıksız sokakta 3 ton atık komposta dönüştü

Türkiye’nin en köklü süt ve süt ürünleri firması 
olan Teksüt, kalite ve lezzetini Türkiye’nin dışında  
23 ülkeye daha taşıyor. Teksüt ürün gönderdiği ülke- 
ler yelpazesine Singapur, Japonya ve Filistin’den son-
ra Çin’i de ekledi. Teksüt 1997’den bu yana ihracat 
yaptığı ABD’den sonra Çin’e de ürün göndermeye 
başlamış oldu. Teksüt, Çin’e mozeralla ve üçgen 
peynir ihraç ediyor.
 
Dünya standartlarında el değmeden üretim  
tesisine sahip Teksüt, hem Anadolu’nun yerel  
lezzetlerini hem de uluslararası damak tadını dün-
yanın dört bir yanına taşıyor. Süt ve peynir çeşitlerini  
4 kıtadaki 23 ülkeye ihraç eden, Türkiye’nin en büyük süt ve süt  
ürünleri kuruluşlarından Teksüt, ihracat haritasını bugüne kadarki 
en geniş coğrafyaya taşıdı. 
 

Amerika Birleşik Devletleri’ne 1997 yılından bu 
yana 10 bin 100 kilometre uzağa ürün gönderen 
Teksüt, Mart 2021 tarihinde ihracat yelpazesine  
8 bin 500 kilometrelik mesafesiyle ülke- 
mize yine çok uzak bir ülke olan Japonya’yı dahil  
etmişti. Çin’e yapılan ürün sevkiyatı sonrasında 
Teksüt ’ün ihracat yelpazesi daha da genişledi.  
 
Teksüt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert  
Özmen, Japonya’ya beyaz peynir, labne ve çeçil 
peyniri, Çin’e ise mozeralla ve üçgen peynir  
gönderildiğini söyledi. Özmen, “Çin’e ihracatın 
kapısını açarak  umut verici bir başlangıç yaptık. 

İhracatımızın sürekli ve düzenli hale gelmesi için çalışıyoruz. 
Avrupa’ya ve Amerika’ya düzenli ihracatımız bulunuyor. 2021 
yılında önce Japonya’ya sonrada Çin’e ürünlerimizi ihraç etmeye 
başladık." dedi.

Teksüt kalitesi dört kıtaya yayılıyor  
Kısa Haberler

Ekonomist’in Türk Ekonomi Bankası’nın katkılarıy-
la her yıl gerçekleştirdiği “Anadolu’nun En Büyük 
500 Şirketi” araştırmasının bu yılki sonuçları 
açıklandı. Araştırmanın sonuçları doğrultusun-
da İSO500 listesine göre Türkiye’nin en büyük 
345., Fortune 500 listesine göre 75., Capital 500  
listesine göre 109., TİM500 listesine göre de 350. 
firması olan Ulusoy Un, Anadolu’nun en büyük 
12. firması oldu. Covid-19 dönemine rağmen 
2020 yılını 4 milyar 345 milyon TL’lik ciroyla  
kapatmayı başaran Ulusoy Un, geçtiğimiz yıl  
listede 15. sırada yer alırken, bu sene 3 sıra  

yükselerek  Anadolu’nun  12. firması oldu.   
Gıda sektörü sıralamasına göre de Türkiye’nin 
bilinen birçok markasını geride bırakarak  
Anadolu’nun en büyük 4. gıda şirketi oldu. 
Sıralamaya giren 51 il incelendiğinde listeye 
Samsun’dan 13 firma girerken, geçtiğimiz yıllar-
da olduğu gibi Ulusoy Un, Samsun’un en büyük 
şirketi olmayı devam ettirdi. Ulusoy Un’un  
Samsun’da 1700 ton/gün ve Çorlu’da 400 ton/gün 
olmak üzere toplam 2100 ton/gün buğday işleme 
kapasiteli üç fabrikası bulunmaktadır.

Ulusoy un, anadolu’nun en güçlü 12. Şirketi
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PROBİYOTİK BAKTERİLER VE PROBİYOTİK OLARAK TÜKETİLEN GIDALAR
SABİRE YERLİKAYA, HANİFE ŞİMŞEK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Karaman

ÖZET
Son yıllarda insan sağlığı ve bağırsak mikroflorası arasındaki ilişki 
dikkat çekmeye başlamıştır. Bağırsak florasının bozulması çeşitli 
rahatsızlıklar ile sonuçlanmaktadır. Bu rahatsızlıklar fonksiyonel 
gıdalar ile giderilmeye çalışılmaktadır.  Probiyotik mikroorganiz-
malar da bu fonksiyonel gıdalar kapsamında en fazla kullanılan 
canlılardır. Probiyotikler bağırsaklarda yaşayan, mikrobiyal  
dengeyi sağlayan canlı mikroorganizmalardır. Probiyotik mikro-

organizma ilavesi ile fonksiyonel hale getirilmiş gıdalara yoğurt, 
kefir, peynir örnek olarak verilebilir. Bu çalışmanın amacı, sağlıklı 
beslenme ihtiyacının ve bilincinin artmaya başladığı günümüzde 
sindirimi kolaylaştırarak kilo kontrolünü ve birçok hastalığa karşı 
vücudu koruma görevini üstlenen probiyotik bakterilere dikkat 
çekmek ve probiyotik olarak tüketilen gıdalar hakkında derleme 
yapmaktır.
Anahtar Kelimeler: Probiyotik, Prebiyotik, Yoğurt, Gıda 

ABSTRACT
In recent years, the relationship between human health and 
intestinal microflora has begun to take attention. Disruption of 
the intestinal flora results in a variety of disorder. These disor-
ders are tried to be eliminated with functional foods. Probiotic 
microorganisms are the most used organisms within the scope of 
these functional foods. Probiotics are living microorganisms that 
live in the intestines and provide microbial balance. Yogurt, kefir, 

cheese can be given as examples to foods functionalized with the 
addition of probiotic microorganisms. The aim of this study is to 
take attention to the probiotic bacteria that undertake the task 
of protecting the body against weight loss and many diseases by 
facilitating digestion and to compile about the foods consumed 
as probiotics.
Keywords:Probiotic, Prebiotic, Yoghurt, Food

GİRİŞ
Son yıllarda sağlıklı beslenme bilincinin artmasıyla tüketiciler hangi 
ürünleri tüketmesi gerektiğini daha çok sorgulamaya başlamıştır. 
Gerek medyanın gerekse kitap, makale ve dergilerin etkisiyle, toplum 
sağlıklı gıdalara karşı daha çok bilinçlenmiştir. Bu sebeple tüketici, 
raflardan ürün seçerken besleyicilik özelliğinin yanında sağlıklı bir 
ürün olmasına dikkat ederek tercihlerini yapmaktadır. Günümüzde, 
tüketicilerin tercihleri daha çok sağlıklı bir yaşam tarzı için az kalo-
rili, lif içeriği fazla, şeker ve tuz içeriği daha az olan gıdalar yönünde 
olmaktadır1. Bu yaklaşımlar göz önünde bulundurulduğu zaman  
‘en uygun beslenme’ kavramı ortaya çıkmaktadır. En uygun beslenme, 
insan vücudunun görevlerini gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu 
gıda maddelerinin ve biyoaktif bileşiklerin gerektiği ölçülerde alınar-
ak ileri dönemlerde meydana gelebilecek hastalık risklerinin en aza 
indirgenmesi yaklaşımıdır. Bugünlerde tüketicilerin gıdayı satın alma 
kararlarını etkileyen önemli faktörlerden biri de beslenme ve sağlık 
ilişkisidir. Bu sebepten gıda endüstrisi sağlıklı gıda üretme bilinci ve 
sorumluluğu ile bilimsel araştırmalara yönelmektedir2.
Fonksiyonel gıdalar, günlük diyet ile gıda olarak tüketilen, sentetik 
bir bileşen içermeyen, besleyici etkisiyle beraber, farklı etkenlerle  
hasta olma riskini azaltan, sağlığı geliştirebilen özelliklere sahip gıdalar 
olarak tanımlanmaktadır. Fonksiyonel gıda terimi ise ilk olarak 1980’li 
yılların başında Japonya'da FOSHU (özel hazırlanmış fizyolojik etkili 
gıdalar) tarafından; besleyicilik özelliklerinin yanında kişinin sağlığı, 
fiziksel performansı ve ruhsal durumu üzerine faydalı etkiler sağlayan 
gıdalar olarak tanımlanmıştır3. Bu fonksiyonel gıdalardan biri de  
probiyotik mikroorganizmaların bulunduğu gıdalardır. Probiyotik 
mikroorganizmalar gün içerisinde yeterli düzeyde alındığında vücu-
da faydalar sağlayan canlı mikroorganizmalardır4. Geçmişten bugüne 
kadar farklı araştırmacılar tarafından probiyotik tanımları farklı şekil-
lerde yapılmıştır. Probiyotikler Gıda ve Tarım Örgütü/Dünya Sağlık 
Örgütü (FAO/WHO) tarafından "yeterli miktarda tüketildiği zaman 
konak canlının sağlığı üzerine olumlu etkiler sağlayan canlı mikroor-
ganizmalar" olarak tanımlanmıştır5.
Probiyotikler gıda, sıvı, toz ve kapsül gibi çeşitli şekillerde kullanılmak-
tadır. Probiyotiklerin sağlığımıza çok sayıda faydaları bulunmaktadır. 
Antibiyotik kullanımı ile ilgili sindirim sistemi rahatsızlıkları, akut ishal 
ve laktoz intoleransı gibi rahatsızlıkların iyileştirilmesinde kullanılmak-
tadır. Probiyotik bakteriler; mide asidine dirençli, antimikrobiyal mad-
de üretme kabiliyetinde ve bağırsak epitel dokularına yapışabilme 
özelliğine sahip, patojen olmayan mikroorganizmalardır. Probiyo-
tiklerin idrar yolu ve kulak enfeksiyonları,  astım, alerji gibi sistema-

tik hastalıkların risklerini azalttığına dair çalışmalar vardır. Probiyotik 
olarak tüketilen gıdalar; yoğurt, kefir, ayran,  turşular, ekmek, tarhana, 
şalgam, bitter çikolata, kimchi olarak belirtilmiştir6. 
PROBİYOTİK MİKROORGANİZMALAR 
Probiyotik kelimesi Yunancada “yaşam için” anlamına gelmektedir. 
Probiyotikler günümüze kadar farklı şekillerde tanımlanmıştır. Dost 
bakteriler olarak da belirtilen probiyotikler, sindirim sisteminde  
hastalık oluşturmayan mikroorganizmaların bir araya gelmesi-
yle oluşan popülasyon ortamını geliştirerek konakçının sağlığına  
fayda sağlayan canlı mikroorganizmalardır7. Bu mikroorganizma-
ların insan sağlığı için önemli etkilerinin olduğu ilk olarak 1908 yılın-
da ortaya konmuştur. Bu konuda ilk çalışmayı yapan araştırmacı 
Elie Metchnikoff olmuştur. Bu sürecin gelişimi ElieMetchnikoff’un  
Bulgar köylülerin diğer insanlardan daha uzun yaşadığını fark etme- 
siyle başlamıştır. Bu olayı araştıran ElieMetchnikof buradaki insan-
ların bol miktarda yoğurt tükettiklerini görerek yoğurdu incele-
miştir ve yoğurdun içerisinde canlı bakteriler olduğunu keşfetmiştir.  
ElieMetchnikoff bu canlı bakterilere Lactobacillusbulgaricus adını  
vermiştir8. Probiyotiklerin çoğunluğunu laktik asit bakterileri oluştur-
maktadır. Bu bakteriler arasında ise Bifidobacterium ve Lactobacil-
lus türleri en çok kullanılan laktik probiyotik türleri oluşturmaktadır. 
Farklı kaynaklardan izole edilen ve probiyotik özellikleri kanıtlanmış 
olan probiyotik kültürler de bulunmaktadır. Şimdilik bu kültürler 
çalışmalarda kullanılmasa da ilerleyen zamanlarda gıda üretiminde 
veya tıbbi çalışmalarda kullanıldığını görebilme olasılığı vardır. Küfler 
ve mayalar üzerinde de probiyotik çalışmalar sürdürülmektedir. Bilim-
sel kanıtlar, probiyotiklerin mide-bağırsak sisteminde önemli etkileri 
olduğunu destelemektedir. Bu probiyotiklerinülseratif kolit, crohn 
hastalığı, tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, kolorektal kanser, otizm gibi bazı 
hastalıkların semptomlarını hafifleterek iyileştirmede önemli bir role 
sahip olduğunu belirtmektedirler9,10. 
Bir mikroorganizmanın probiyotikolarak tanımlanması için sahip 
olması gereken bazı özellikler vardır. Bu özellikler LABIP (Laktik Asit 
Bakteri Endüstriyel Platformu) tarafından belirtilmiştir. Buna göre  
probiyotiközellik gösterme ihtimali olan mikroorganizmalar; insan  
orjinli olmalı, bağırsak epitel dokularına tutunmalı, kolesterol  
asimilasyonu, laktoz intoleransı, vitamin sentezi gibi metabolik 
etki kabiliyeti olmalı, gastrik asit ve safra tuzuna direnç göstermeli,  
patojen özellik göstermemeli, antimikrobiyel bileşikler üretebilmeli, 
bağışıklık sistemini uyarabilmeli ve teknolojik süreçlere direnç göster-
melidir11-12. Türk Gıda Kodeksi’ne göre probiyotik gıda; içerisinde raf 
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ömrü sonuna kadar yeterli miktarda canlı probiyotik mikroorganiz-
ma (1.0x106 kob/g) bulunduran ve bu canlılığı muhafaza edebilen 
üründür13. Probiyotiklerin taşıması gereken özellikler vardır. Bu özel-
likler şu şekilde sıralanabilir14-15. 
-Bağırsak florasına doğal olarak adapte olabilirler.
-Mide ve safra asidine dirençlidirler.
-Mide-bağırsak duvarına tutunarak üreyebilirler.
-Mide-bağırsak sisteminde canlılıklarını kısa süre için devam  
ettirebilir.
-Antimikrobiyelmetabolitler üretebilirler.
-Sağlığı olumlu yönde etkilerler. 
PREBİYOTİKLER  
Prebiyotikler, probiyotikler ile çok karıştırılan bir bilimsel terimdir. 
Prebiyotikler, konakçının bağırsağında kolon bakterilerinin büyüme-
sini ve aktivitelerini arttıran, iyi huylu, patojen olmayan bakteriler-
in üremesini kolaylaştıran, konakçının sağlığına yarar sağlayan ve  
fermente olabilen sindirilmeyen besin maddeleridir 16,17. 
Prebiyotik bulunan gıdalara; soğan, sarımsak, muz, pırasa, hindi-
ba, yer elması, kuşkonmaz, havuç, bezelye, enginar, domates, soya  
fasulyesi,  yağlı tohumlar (badem, fındık, ceviz vb.), kuru tahıllar  
(buğday, arpa, yulaf vb.) ve kuru baklagiller (nohut, fasulye vb.) örnek 
olarak verilebilir 6. 
PROBİYOTİK MİKROORGANİZMALARIN ETKİ MEKANİZMALARI 
Probiyotiklerin bağırsak sistemi hastalıklarının iyileştirilmesinde nasıl 
kullanıldığını açıklayan ve kanıtlayan bazı etki mekanizmaları vardır. 
Bu etki mekanizmaları14.
-Antimikrobiyel maddeler üreterek patojen bakterilerin etkinliğini 
önleyerek durdurması,
-Besin maddeleri için rekabet etmeleri,
-Toksin reseptörlerinin yıkımı,
-Tutunma bölgelerinin kullanılmasının engellenmesi,
-Bağışıklık sisteminin uyarılması, olarak tanımlanmaktadır.

PROBİYOTİKLERİN ETKİLERİ 
Patojen Bakterilerin İnhibisyonu 
Probiyotik canlılar, Staphylococcusaureusgibi patojenler için uygun 
olmayan bir ortam oluşturarak, bu patojen mikroorganizmalara karşı 
olumsuz bir durum meydana getirirler. Probiyotik mikroorganizmalar 
çeşitli organik asitler üreterek intestinalpH’ı düşürücü etki yaparlar. 
Bu sayede probiyotik mikroorganizmalar patojen bakterilerin üreyip 
çoğalmasını engelleyen bir ortam oluşturarak patojen bakterilerin 
sayısını azaltırlar18.Probiyotik mikroorganizmalardan Saccharomyces-
boulardii tarafından Candidaalbicans, Shigellaspp., Escherichiacoli, 
SalmonellaTyphi gibi patojenlerin çoğalmasını engellendiği yapılan 
araştırmalar sonucu tespit edilmiştir. Bifidobakteri türlerinin de 
bağırsakta bulunan mikrobiyal hareketlerinin insan yaşamı açısından  
faydalı etkiler yarattığı, antimikrobiyal metabolitler üreterek, S. au-
reus, Bacilluscereus, vb. bazı patojenlerin üreyip çoğalmasını önlediği 
belirtilmiştir 19. 
Besin Elementleri İçin Rekabet 
Bakteriler üreyip çoğalabilmek için bazı besinlere ihtiyaç duyarlar. 
Probiyotikler, patojen olan bakterilerin üreyip çoğalmasını engelle-
mek amacıyla ortama gelen bu besinleri patojen bakterilerden hızlı 
hareket ederek tüketirler. Bu sayede patojenlerin tüketebilecekleri 
besin kalmadığı için ortamda üreyip çoğalamamaktadırlar. Örneğin, 
S. boulardii, Clostridiumdifficile’nin ihtiyacı olan monosakkaritleri 
tüketerek C. difficile’nin çoğalmasını engeller 18-19. 
Bağırsak Yüzeyine Yapışma 
Probiyotiklerin bağırsaklarda patojen mikroorganizmalara karşı 
bir bariyer oluşturarak bu mikroorganizmaların bağırsak yüzey-
ine yapışmasını engellediği düşünülmektedir. Bu maddeler mukus  
katmanı ve epitel dokularda az miktarda bulunan yerler için hastalık 

yapan mikroorganizmalarla yarışırlar. Probiyotikler sayı ve hacim 
avantajları sayesinde hastalık yapan bakterilerin hücre içine alın-
masını zorlaştırarak epitel bariyeri güçlendirir ve patojenlerin bağır-
sak yüzeyine yapışmasını engeller 18-19.  
Bağışıklık Sistemi Üzerine Etki 
Bağırsak mikroflorasının devamlılığı, potansiyel patojen bakterilerin 
çoğalmasını kontrol ederek, hastalığı önlemede önem arz etmekte-
dir. Özellikle mukozal bağışıklık sisteminde antikor üretimini artırdığı 
bilinmektedir5,18. Probiyotikler, bir insanın doğduğu andan itibaren 
bağırsaklara yerleşerek hayatı boyunca bağışıklık sistemini düzenler 
ve korur. 
Antikarsinojenik Etki 
Bir insanın beslenme tarzı kanser oluşumunda önemli bir etkendir. 
Probiyotik mikroorganizmalar beslenmede kullanıldığı zaman  
kanser oluşma riskinin azaldığı gözlemlenmiştir. Laboratuvar ortamın-
da yapılmış bir test sonucunda probiyotik mikroorganizmaların olası 
mutajenik ve genotoksik etkileri engellemesi sebebiyle kanser oluşma 
riskini azalttığı gözlemlenmiştir 18, 20. 
Antikolestrol Etki 
Serum kolesterol seviyesinin düşürülmesi, özellikle kalp ve damar 
hastalıklarının önlenmesi için oldukça önemlidir. 
Kolesterol seviyesini dengede tutmak için probiyotik gıdalar yeteri 
kadar tüketilmelidir. Probiyotik mikroorganizmaların safra tuzlarını 
serbest asitlere parçalayarak bağırsak sisteminden uzaklaştırdıkları 
için serum kolesterolü azalttığı düşünülmektedir. Yapılan bir çalışma-
da21 Kore’nin kültürel bir gıdası olan Kimchi’den elde edilen Lactoba-
cillusplantarumsuşunun kolesterolü azaltıcı etkisi taramalı elektron 
mikroskop (SEM) kullanılarak görüntülenerek incelenmiştir. Bu suş ile 
kolesterolünyaklaşık %47 oranında düşürüldüğü tespit edilmiştir 18, 22. 
Antibiyotik ilişkili ishal üzerine etkileri 
Antibiyotik kullanımı bağırsaklarda patojen mikroorganizmalarla bir-
likte bulunan faydalı bakterilere de etki gösterdikleri için antibiyotiğe 
bağlı ishal ortaya çıkmaktadır.  Ortaya çıkan bu rahatsızlığı ve antibiyo-
tik kullanımından kaynaklanan kolitleri iyileştirebilmek için probiyotik 
mikroorganizmaları kullanmak etkili olmaktadır 18.
 

Gıda Üretimi ve Biyo yararlanım 
Probiyotiklerlipaz, proteaz, amilaz, betaglukanaz vb. sindirime 
yardımcı enzimler üreterek ve B grubu vitaminlerini (niasin, biotin, 
pridoksin, pantotenikasid, folik asit, riboflavin, B12) sentezleyerek 
sindirime katkıda bulunabilmektedir 18. 
PROBİYOTİK BAKTERİ İÇEREN SÜT ÜRÜNLERİ 
Bağırsak mikroflora dengesinin oluşturulabilmesi için en uygun ve 
en sağlıklı yol probiyotik mikroorganizma bulunan gıdaları tüket-
mektir. Bu gıdaların tüketicilere ulaştırabilmesi amacıyla çok sayıda 
çalışma yapılmış ve böylece ürünler geliştirilmiştir.Tüketiciye ulaşması 
için geliştirilen süt ürünleri yoğurt, kefir, peynir, dondurma, krema 
ve sütlü tatlı gibi süt ürünleridir. Probiyotik bakterilerin canlılığı  
incelendiğinde bu gıdaların probiyotik bakterilerin gelişimi için uygun 
olduğu saptanmıştır6,23.
 
Yoğurt 
Yoğurt, yüzyıllardır birçok kültür tarafından severek tüketilen  
fermente bir süt ürünüdür. Keşfedilme tarihi net olarak bilinme- 
mektedir. Ancak ilk kez göçebe Türk kavimleri tarafından eski çağlar-
da tüketildiği bilinmektedir. Neolitik çağda Orta Asya’da yaşayan  
topluluklar inek, keçi ve koyun gibi hayvanlardan süt sağmayı 
öğrendiği anda yoğurdun keşif süresinin başlamış olduğu kabul edil-
ir. Yoğurt başlangıç olarak göçebe olan Türk kabileleri tarafından, 
sütün hayvanların derilerinde saklanmasıyla birlikte doğal olarak 
ekşimesi ve pıhtılaşması sonucunda ortaya çıkan pıhtıdan zaman içer-

Bilimsel Makale
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isinde geliştirildiği düşünülmektedir. Oluşmuş olan ekşi pıhtı yoğurt  
olarak isimlendirilmiştir. Bu yoğurdun suyu süzülerek peynir 
yapılmıştır. Yoğurt Türkler aracılığıyla önce Orta Doğu ve Anado-
lu’ya ardından da 16. yüzyılda Avrupa’ya tanıtılmıştır. Daha sonra da 
günümüze kadar ulaşmıştır24.
Türk Gıda Kodeksi tanımına göre yoğurt; Streptococcusthermophilus 
ve Lactobacillusdelbrueckiisubsp. bulgaricus’un kültürleri kullanılarak 
üretilen fermente süt ürünüdür 25. 
Kefir 
Kefir, yoğurttan sonra insanların beğenerek tükettiği fermente bir süt 
ürünüdür. Keşfedilme tarihi net olarak bilinmese de kökeninin Kafkas 
Dağları, Tibet ve Moğolistan olduğu bilinmektedir. Burada yaşayan 
insanlar kefiri inek ve keçi sütü kullanarak tesadüfi bir şekilde bulup 
üreterek serinlemek maksadıyla tükettikleri bilinmektedir 26. Kefir  
kelimesi Türkçe’ de ‘keyif’ kelimesinden türetilmiştir ve içildikten  
sonra ‘iyi hissetmek’ anlamına gelmektedir. Probiyotik bir fermente 
süt ürünü olduğu için insan sağlığına olan yararlarıyla ilişkilendi-
rildiğinden dolayı tüketim oranı artmaya başlamıştır. Günümüzde 
geliştirilmiş olan çilekli, orman meyveli, sade ve yaban mersinli kefir- 
ler raflarda yerini almaya başlamıştır 27.Türk Gıda Kodeksi kefiri kısaca 
farklı suşlar içeren starter kültürler veya kefir tanelerinin kullanıldığı 
fermente süt ürünü olarak tanımlamaktadır25.
Peynir 
Peynir birçok kültürde genellikle kahvaltılarda tüketici tarafından 
beğeni ile tüketilen fermente bir süt ürünüdür. Eski Yunancada  
“kesilmiş süt veya taze peynir suyunun süzüldüğü sepetler” anlamı-
na gelen “formos”  kelimesinden köken almaktadır. Peynir kelimesi 
günümüze ulaşana kadar farklı kavimlerce farklı şekillerde isimlendi-
rilmiştir. Yapılan14geniş kapsamlı araştırmalar sonucuna göre peynir 
kelimesine ilk kez Memlük kültüründe rastlanmıştır. Türklerin Orta 
Asya’dan Anadolu’ya göç etmelerinden sonra kullanmaya başladıkları 
belirtilmiştir. Peynirin ilk kez Kanana adında bir Arap gezgininin,  
koyunun midesinden elde edilen bir tulum içerisinde taşıdığı sütün 
tesadüfen pıhtılaşması ile bir rastlantı sonucu keşfedildiği belirtil-
miştir14.
Türk Gıda Kodeksi’ne göre peynir;sütün uygun bir pıhtılaştırıcı kul-
lanılarak pıhtılaştırılması, sonrasında pıhtıdan peyniraltı suyunun 
uzaklaşmasıyla elde edilen süt ürünleri olarak da tanımlanmaktadır28. 
PROBIYOTIKLERIN GÜVENIRLIKLERI 
Bugünlerde ticari probiyotik gıdalar hakkında olan bilgi- 
ler bu gıdaların güvenilir olduklarını göstermektedir. Probiyo-
tik ürünlerin güvenilirliğinde, üretilmesi planlanan besinin dış 
ve genetik özellikleri ve bu bakterilerin gıda ürünlerinde daha 
önceki kullanımları konusunda elde olan ve¬riler temel kriter-
ler olarak değerlendirilmektedir. Genel olarak probiyotiklerin 
güvenilir olarak kabul edilmesi için belirlenen kriterler vardır18.  
Bu kriterler:
 

-Üretici olan firma, ürettiği ürünün güvenilirliğinden ilk sorumlu 
olandır, yeni bir ürün için kullanılacak olan probiyotik mikroorganiz-
malar yasal olarak onaylanmış olmak zorundadır, 
-Gıda üretiminde uzun zamandır kullanılan suşlar ilk defa kullanılacak 
olan suşlarla aynı işleme tabi tutulmamalıdır, 
-Birprobiyotik mikroorganizmanın suşlarından hiçbiri patojen  
olarak belirlenmemişse ve uzun yıllardır güvenle kullanılıyorsa bu 
suşlar güvenilir kabul edilerek yeni ürün üretiminde kullanılabilirler, 
-Yine suşlarından hiçbiri patojen olarak belirlenmemişse ve kullanım 
geçmişi güvenilir değilse probiyotik üretiminde kullanılabilir fakat 
yeni bir gıdanın üretimi sırasında ilk defa ortamdan ayrılan suşlar ile 
aynı işlemi görmesi gerekmektedir, 
-Probiyotik olma ihtimali taşıyan bir suş patojen suşları olduğu bilinen 
bir türe ait ise yeni ürünlerin üretiminde kullanılmadan önce muhak-
kak araştırılıp öyle kullanılmalıdır ve suş kesin olarak tanımlanmalıdır. 
SONUÇ
Son yıllarda bilinçli tüketici sayısının giderek artması ile probiyotik 

süt ürünlerine olan talep artmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalardan 
elde edilen bulgulara göre probiyotik süt ürünlerinin üretim ve  
depolanma aşamaları önem taşımaktadır. Probiyotik süt ürünlerindeki 
canlı probiyotik bakteri sayısını arttırmak ve depolama süresince  
ürün stabilitesini korumak önem taşımaktadır. Günümüzde eskiye 
kıyasla probiyotik ürünler raflarda daha çok yer almaya başlamıştır. 
Ülkemizde probiyotik ürünlerin raflarda daha çok yer alması için 
çalışmalar arttırılmalıdır. Buna bağlı olarak probiyotik gıda tüketimi 
arttırılarak tüketicinin bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi sağlanma-
lıdır. 
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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

KÜÇÜK İLANLAR

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

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

www.assayemek.com

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

Bodrum - Muğla 

Ziba Yemek 
Üretim Tesisi

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

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

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

 

info@resport.com.tr 
0212 613 91 13

www.resport.com.tr 

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

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

0222 236 82 62

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

www.kulsan.com.tr

0212 321 39 00 
bilgi@sarayyemek.com.tr

www.sarayyemek.com.tr 
 

Seyrantepe Mah.Altınay Cad.
No:65 Kağıthane -İstanbul
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Kütükçü Mah.Barış Manço Bulvarı  
No:40/A Kepez - Antalya  Tel:0507 614 32 74  

salimustayemekcilik@gmail.com

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

ABONELİĞİ SİZE NELER KAZANDIRACAK

1 - Toplu Yemek sektörü için 2200 adet REÇETEYE 

ÜCRETSİZ  sahip olacaksınız.( EXCEL TABLOSU olarak)  

2 - ÇÖZBİM YEMEKÇİ MRP /ERP Programını  

%15 EXTRA indirimli alacaksınız 

3 - Dergi de 4 x 8 cm ebadında ilanınız / iletişim  

bilgileriniz bir yıl süre ile ÜCRETSİZ Yayınlanacak.

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

Bu şekilde ABONE olunması halinde KARGONUZ ALICI ÖDEMELİ OLARAK GÖNDERİLECEKTİR.

DERGİSİNE CAZİP  
ŞARTLARLA ABONE  

OLABİLİRSİNİZ

ABONE FORMU
Adı Soyadı:............................................................ Görevi:.................................................... 
Firma Adı:..............................................................................................................................  
Adres:.................................................................................................................................... 
İlçe /Semt:............................................................ Şehir:.......................................................

Tel:..................................Faks:....................... ...... GSM:....................................................... 
e-mail:.................................................................. Web:........................................................ 

Vergi Dairesi:......................................................... Vergi No:................................................ 
 
Tercih ettiğiniz ABONELİK şeklini işaretleyip, tutarını aşağıdaki hesaba yatırdıktan sonra dekontu  
info@ardayayin.net adresine gönderiniz. 
 
Denizbank  AR-DA Yayın & Pazarlama - Dursun ARIK 

2710 Şube kodu Hesap No:6400096 TR 96 0013 4000 0064 0009 6000 01 

YILLIK ABONE ÜCRETİ  400 TL 
DAĞITIM ÜCRETİ DAHİL
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Zerrin ÖZCAN 
zerrin.ozcan@ardayayin.net

 

Alfred de Vigny
Asıl iktidarın kitapta olduğunu gördükten  

sonra, hükümdarlar da kaleme sarılıp kitap  
yazmaya başladılar.

Kitap Hayattır

www.canyayinlari.com
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Yeni çıkan kitaplar

www.gunisigikitapligi.com

Kitap HayattırKasım - Aralık 2021

www.mundikitap.com.com
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YEMEKDER Kurucularından  
Berna VARDAR ve Eşi Şeref VARDAR'ın  

TİBET adını verdikleri oğulları Dünya'ya geldi.

Anne ve Babayı kutluyoruz.
Delikanlıya da  

UZUN  VE SAĞLIKLI BİR ÖMÜR DİLİYORUZ
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Sis’e gidelim Sis’e sözleriyle başlayan bu yöre ezgisi gibi; Sis Dağı beri 
bakar, Oy Sis Dağ Sis Dağı, Sis Dağı’nın başında, Sis’in yolları çise, Sis 
Dağı’nın başları diye başlayan onlarca yöre türküsüne konu olmuş-
tur Sis Dağı. Sis Dağı bölgenin en güzel yaylası olmanın yanında bir 
kültürler buluşmasına ve kaynaşmasına da ev sahipliği yapan bir doğa 
harikasıdır.

Giresun’un ve Trabzon’un geleneksel ve kültürel anlamda buluştuğu 
bir zirvedir. Onun için de yöre kültürüne damgasını vurmuş bir 
değerdir. Yöre ezgilerinin başkenti ve yaşayan kültürün ete kemiğe 
dönüştüğü bir coğrafyadır. Adı geçen türküleri bilmeyen ve ezgilerini 
mırıldanmayan yok gibidir.  
Sis Dağı, insanları 2 bin metreyi aşan zirvesinde buluşturan bölgenin 
en yüksek tepesidir. Bu buluşma 200 yıldan beri yaşanmakta ve 
günümüz de bile yapılan şenliklerle varlığını sürdürmektedir. Binlerce 
insanı ve yüzlerce arabayı bir araya getirecek kadar dayanılmaz bir  
çekiciği olan yörenin cazibe merkezidir.  
Aslında kültürlerin bir yaşam gerçeği sonunda oluştuğu artık bilinmek-
tedir. Yöresel yaşam biçimleri zaman içinde kültürel birer değer olarak 
ifade edilmekte ve değerlendirilmektedir. Sis Dağı da böyle bir yaşam 
gerçeğinden zaman içinde geleneksel bir yapı kavramından kültürel 
bir değere dönüşmüştür. Geçmişte yörede yapılan hayvancılığın ve 
buna bağlı olarak gerçekleşen yaylacılığın sonunda bu kültür oluşumu 
gerçekleşmiştir. Yörede yaşayan insanların yetiştirdiği hayvanları otlat-
mak için yaz aylarında bölgenin yüksek dağlarına çıkarması ihtiyacıyla 
başlamış her şey. Yaylarda hayvancılık yapan yöre insanlarının belirli 
zamanlarda belirli bir yerde buluşup karşılıklı ihtiyaçlarını giderme 
zorunluluğu da zaman içinde bir kır pazarının oluşmasını sağlamıştır. 
Zamanla kültürel bir değere dönüşen bu oluşumun bugünkü karşılığı 
hayvancılık ve yaylacılık gerçeğinden çok geleneksel bir gerçeğin 
yaşatılması keyfidir. Bu kültürün yaşatılması ve o yaşantıda rol al-
mak yöre insanı için anlatılamaz bir mutluktur. O aylarda il dışında ve 
yurt dışında yaşayan bölge insanı akın akın Sis Dağı’na gelir. Zirvede  
o coşkuyu yaşayarak mutlu olur. 
Sis Dağı’nda bu kültürü yaşayan ve yaşatanlar Giresun’un Görele 
ve Eynesil ilçeleriyle Trabzon’un Beşikdüzü ve Şalpazarı ilçeleri- 
dir. Bu ilçelerden çok sayıda insanın hayvancılık yapmamakla birlikte  
Sis Dağı’nda obaları vardır. Bu obalarda evleri vardır ve yaz aylarını 
yaylada geçirirler. Sis Dağı yayla şenliklerinde bir araya gelerek  
kemençe ve davul zurna eşliğinde horan oynarlar, türkü söylerler.  
Bu şenliklere yaylada yaşamayanlar da katılırlar. O katılımın yoğun-
luğunu görenler gözlerine inanamazlar. 
Sis Dağı Giresun’a 93, Trabzon’a 98 Km.dir. Görele’ye 40, Eynesil’e 

33, Beşikdüzü’ne 43 Km. dir. Trabzon tarafından gelenler Beşikdüzü-  
Şalpazarı (Ağasar) yolundan, Giresun tarafından gelenler Eynesil- 
Ören yolundan Sis Dağı’na ulaşırlar. Çanakçı ve Çavuşlu’ dan da Sis 
Dağı’na ulaşım vardır. Geçmişte kemençe çalıp türkü söyleyerek ve 
koyun, sığır gibi hayvanlarla; eşyaların yüklendiği katırlara ve atlara 
birlikte yürünerek gidilen yollar ve adına “Otçu Göçü” denilen bu  
yolculuk artık arabalarla yapılıyor. 

Son yıllarda Otçu Göçü geleneğinin ve yayla şenliklerinin yaşatılmaya 
çalışıldığını görüyoruz. Beşikdüzü ve Şalpazarı ilçeleri süsledikleri sığır-
larıyla, yöresel giysileriyle ve kemençe çalarak Sis Dağı’na yürüyerek 
gidiyorlar ve yaylaya vardıklarında büyük bir şenlik yapıyorlar. Özel-
likle Ağasarlı kadınların bu şenliklerde giydikleri yöresel giysiler özel 
bir renk olarak dikkat çekiyor.

"SİS DAĞI SİSLİ OLUR" 
Otçu Göçü geleneğinin de tarihçesi çok eski aslında. Bilindiği üzere 
geçmişte yörede hayvancılık yapılmakta ve ekmek için mısır ekilmek-
teydi. Yaz başında önce hayvanlar yaylaya çıkar, köylerde kalanlar ise 
mısır eker ve onunla ilgilenirdi. Mısır tarlalarında çıkan yabancı otlar 
kazmayla temizlenir ve bu iş bittiğinde kalan köylülerde de toplu-
ca yaylaya çıkardı. Bu yaylaya gidişe Otçu Göçü denirdi. Daha önce  
yaylaya  çıkanlar gelenleri  karşılar, büyük bir şenlik yapılırdı. Kemençe- 
ler çalınır, türküler söylenir, horanlar oynanırdı. Koçlar kesilir ziyafetler 
çekilirdi. Bu gelenek yöresel gerçekler nedeniyle artık sembolik olarak 
yapılsa da yayla şenlikleri sürdürülüyor. Sis Dağı yayla şenlikleri çok 
kalabalık oluyor. Yüzlerce kişinin aynı horanda oynadığını görürsünüz. 
Teknolojiye bağlı ses sistemleri olmadığı dönemde bir horanda  
horanının büyüklüğüne  göre abartısız 10 veya daha fazla  
kemençecinin çalıp türkü söylediğini görebilirdiniz. Bazı şenliklerde en 
büyük horan halkasını oluşturmak gibi rekor denemelerinin olduğunu 
biliyoruz.  
Sis Dağı’nın bu kültürel özelliklerinin yanında bir başka yönü de her 
zaman sisli olmasıdır. Adını da buradan almaktadır. Bazen şenliklerin 
en coşkulu anında bile öyle bir sis gelir ki göz gözü görmez olur. Zaten 
çok yağış alan bir bölge olması bir yana yılın en sıcak günlerinde bile 
sisi eksik olmaz bu koca dağın. Sisi türkülere ilham veren Sis Dağı’na 
yağar mevsimin ilk karı. Sis öyle yoğun olur ki bazen, sisin içinde  
kalan tepeler denizdeki adalar gibi görünür. Bu hava şartları bile yöre  
insanının Sis’e gitmesine engel olamaz. Sis Dağı yaz kış bölgenin zirve-
si olarak insanları doruğunda konuk etmeye hazırdır. 

Ve; hep dilinizde bir Sis Dağ’ı türküsü, kulağınızda bu türküye  
eşlik eden bir kemençe ezgisi vardır. Türkülere katılırken sesiniz gür, 
başınız göğe ermişçesine özgürsünüzdür.       

SİS’E GİDELİM SİS’E

Nihat ÖZTÜRK

Yöresel
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Toplu yemek ve catering sektöründe 
yeni bir ses yeni bir nefes

YEMEKDER; yemek üreticileri ve gıda işletmecileri ile sektöre servis sağlayanlar, mesleki 

eğitim kurumları, meslek eğitimi yapan ve mesleğe gönülden bağlı kişi ve kurumları bir 

çatı altında toplama amacıyla kurulmuştur. 
YEMEKDER’in temel hedefleri şöyle sıralanmaktadır. 

a)  Toplumun güvenilir, dengeli, sağlıklı ve adil gıdaya ulaşılması,

b) Sektörün yasal görev, yetki ve sorumluluklar bakımından bilgilendirilmesi, 

c)  İşletmelerin meslek eğitimi almış ve teorik bilgileri tam, mesleki bilgi-becerileri  

     gelişmiş, kişisel ilişkiler-iş ahlakını öğrenmiş personel ile desteklenmesi,  

d)  İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda, talep tabanlı mesleki eğitimin sağlanması,

e)  Kontrol ve denetim uygulamalarıyla ortaya çıkacak haksız rekabetin engellenmesi, 

f)  Kamu ihalelerinde yerellik ve yeterliliği ön plana çıkarmak, şartnameleri standart 

     hale getirmek, gerektiğinde güncellemek.

g)  Mühendislerin, gıda işletmelerinde çalışması ve yetişmesini engelleyen şartları 

     iyileştirmek,

h) Piyasaya arz edilen ve güvenli olmayan gıdaların ve bu gıdaları piyasaya arz eden 

     gıda işletmecilerinin tespit edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

KURULUŞ AMAÇLARI

İletişim:  
www.yemekder.org

bilgi@yemekder.org 
Engin GÜNER - Yönetim Kurulu Başkanı 0532 711 28 28 Dursun ARIK -Genel Sekreter 0507 179 56 02


