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Gimat Dergisi basın meslek ilkelerine uyar.  
İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına, 
ilanların sorumluluğu ise ilan verene aittir. 
Dergideki yazılar kaynak gösterilmek suretiyle 
kullanılabilir

Uzun süren bir aradan sonra GİMAT DERGİSİ'nin 16. sayısı ile karşınızdayız.
Bu sayımızdan itibaren, dergimizi hazırlayan kadroyu değiştirdik.  Gıda 
yayıncılığı konusunda uzmanlaşan AR-DA Yayın &Pazarlama tarafından  
hazırlanacak.  
Bir çoğunuz bu ekibi zaten tanıyorsunuz. 17 yıldır Catering Guide Dergisi'ni 
hazırlıyorlar. Aynı başarıyı GİMAT DERGİSİ'nde de göstereceklerinden eminiz.

Dergimiz yeni bir görünüm ve dolu bir içerikle karşınızda. Dernek Başkanımız  
Recai KESİMAL yazısında gıdaya ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu vurgu-
ladı. Ülkemizin önde gelen çay markalarından Karali Çay'ın öyküsüne de say-
falarımızda yer verdik. 
Pandemi sürecinde e-ticaretde öne çıkan gelişmeler,süt ve süt ürünlerin-
in beslenmemizdeki önemi, Covid-19 pozitif psikoljisi hakkında ki yazıları da  
sayfalarımızda okuyabileceksiniz. 
Bildiğiniz üzere Atpazarı geçmişte  Ankara'da gıda toptancılığının merkez- 
lerinden biri idi. Zaman içinde bir çok firma buradan yola çıkıp GİMAT'a taşındı.  
Bu firmalardan biri olan "ORTAK PAZAR" ın Yöneticisi Şakir AKSOY'u konuk ettik. 
Geçmişten bu güne ufuk turu yaptık. Çok zevkli bir sohbet oldu.

Personel seçiminde nelere dikkat edilmesi gerekiyor, perakende de Z kuşağı,  
pirinç tüketimi faydalı mı? gibi konular da bu sayıda ilgi alanımıza girdi.  
Sizlerle de paylaşalım istedik. 
Dergimizde kültür- sanat ve kitapları da unutmadık.

Gelecek sayı için önerilerinizi bekliyoruz. 
 
Selam ve saygılarımızla

Mesut ULUSOY
Yazıişleri Müdürü

merhaba
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Gıdaya ulaşmanın önemi
Saygıdeğer Gimat'lılar;
Dergimizin yeni sayısıyla karşınızda olmanın mutluluğunu 
ve gururunu yaşıyorum. Dünyada ve ülkemizde yaşanan  
pandemi süreci bir çok alışkanlığımızın değişmesine  
sebep oldu. Dünyanın ve ülkemizin eski günlerine yeniden  
dönmesi, normalleşmesi uzun bir zaman alacak gibi 
görünüyor. Bu süreci en az hasarla atlatmanın en önemli 
yolunun el birliğiyle hijyen ve temizlik kurallarına uymak 
olduğunu unutmamalıyız. Bu süreç gıdanın ve gıdaya ulaşa-
bilmenin ne kadar önemli olduğunu bir defa daha gösterdi. 
Geçmişten bugüne kadar Gimat esnafıyla buluşmamızda, 
yazılı ve görsel medyada yıllardır yapmış olduğum tüm 
söyleşilerde gıdanın ve gıda işiyle ilgilenen şirketlerin bu 
yüzyılda çok ciddi büyüme performansı ortaya koyacağını 
ısrarla ifade ettim.  
Saygıdeğer Gimat'lılar;

İnsanların olmazsa olmazı diye nitelendirilen gıdanın ve gıda 
alanında iş yapan şirketlerin çok hızlı büyüdüğünü, özel-
likle son yıllarda yaşanan küresel ve iklimsel değişiklikleri  
dikkate aldığımızda yaptığımız işin önemini bir kez daha 
ortaya koyduğunu gözlemliyoruz. Bu yüzyıl en fazla 
konuşulacak şeyin gıda olacağını nitekim göstemiştir. Gıda 
insanların olmazsa olmazıdır. Bu noktadan baktığımızda 
yaptığımız işin ne kadar ulvi bir iş olduğunu, ve insanlık 

adına yapmış olduğumuz büyük bir hizmet olduğunu ifade 
etmek isterim. Gimat olarak gıdanın üretimi, depolanması, 
dağıtılması ve satışının yapılmasının çok zor ve meşakkatli 
olduğunun bilincindeyiz. Bu süreç Gimat olarak ne kadar 
önemli bir iş yaptığımızı bir defa daha net ortaya çıkarmak-
tadır. 
Pandemi sorununu ülke olarak ne kadar ciddiye almamız 
gerektiğini ve tarımın ne kadar önemli olduğunu gözlem-
lemekteyiz. Ülke olarak tarım politikasında kısa, orta ve 
uzun vadeli planlar yapmamız gerektiğini ve yapılan plan-
lara sıkı sıkıya bağlı olmamızın zorunlu kılınması gerektiğini 
belirtmek istiyorum. Sözlerime son verirken özellikle tarım 
alanında kendimize yetecek, kesinlikle dışa bağımlılığı  
ortadan kaldıracak ve yapacağımız çalışmlarla üretimi ve 
ihracatı artıracak bir ülke konumuna gelmemiz gerektiğini 
ifade etmek isterim. 
Dergimizin hazırlanmasında emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki; dergimiz her sayısında 
gelişerek Gimat’ın sesi olmaya devam edecek. 
Bu sıkıntılı günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde 
aşacağımıza inanıyorum.  
Bu duygu ve düşüncelerle Gimat esnafımıza hayırlı, sağlıklı, 
bereketli ve bol kazançlı günler diliyorum.
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Reklâm veren profili ülkemizde son yıllarda oldukça değişti. Artık küçük ve orta 
ölçekli işletmeler reklâmı keşfediyor, yeni markalar oluşuyor. 

Geçmişte kriz dönemlerini fırsat olarak gören ve agresif reklam yapan firmalar, 
aşırı dikkatlilere göre daha hızlı büyüme gösterdiler. Bu şekilde tanınma oranlarını 
artırıp, markalarını bir üst lige taşıdılar. Reklâm yatırımlarını azaltmayanlar da son-
raki yıllarda hızlı bir satış artışı yakalayabildiler. 

Kriz zamanında reklâm vermeyi kesen değil, krizi bir yatırım fırsatı gibi görenlerin 
kazanacaktır, özellikle sık aralıklarla reklâmın küçük ölçekli işletmeler için uygun 
olduğu dile getirilmektedir. Reklâm fiyatlarının her alanda düşüş gösterdiği bu 
günler, reklâm yapıp yapmama kararını bir türlü veremeyen firmalar için en uygun 
zamandır. Küçük bütçelerle başlayıp ürünlerinin tanınma oranlarını artırma 
imkânını yakalayabilirler. 

Bilindiği gibi reklâm mecraları çeşitlidir. Televizyon, radyo, gazete, dergi, açık hava, 
sinema, internet başlıcalarıdır. Her ürünün hedef kitlesi farklıdır. Bu nedenle de 
kullanılacak mecralarda farklılık gösterecektir. Bilinçsiz yapılan reklâm kaynak 
israfından başka bir şey değildir.  
Önemli olan ekonomik reklâm harcamaları yapmak ama doğru mecralarda. 

Sektör yayınları küçük ve orta ölçekli firmalar için doğru mecralardan biridir.  
Oldukça küçük bütçelerle hedef kitlenize direkt ulaşabilirsiniz. 

Tahminlere göre Türkiye`de reklâm sektörü 2 milyar dolar civarında. Türkiye`de 
kişi başına reklâm harcaması 17,9 dolar iken, bu rakam Almanya`da 243 dolar, 
Fransa`da 206 dolar.
Demek ki daha alınacak epey yolumuz var. 

Her şeyin bir sonu olduğu gibi bu krizinde bir sonu olacaktır. Sonucunda da durup 
etrafı gözlemleyenlerin değil, krizi fırsata çevirenlerin öne çıktığı bir dönem  
oluşacaktır. 

ASLA VAZGEÇMEYİN 
● 31 yaşında işini kaybetti. 
● 32 yaşında bir hukuk kavgasını kaybetti. 
● 34 yaşında işini tekrar kaybetti. 
● 35 yaşına geldiğinde çocukluk aşkı öldü. 
● 36 yaşında sinir krizi geçirdi. 
● 38 yaşında eyalet seçimini kaybetti. 
● 43, 46, 48 yaşlarında kongre seçimlerini kaybetti. 
● 55 yaşında eyalet senatörü olamadı. 
● 58 yaşında yine senatör olamadı. 
● 60 yaşında ABD Başkanlığı’na seçildi. 
● Onun ismi, Abraham Lincoln ’dü. 

Asla vazgeçmedi...  

62 yaşında vuruldu, öldürüldü.   
Asla vazgeçmeyin, kaybedenler yalnızca vazgeçenlerdir. 

Reklamın 
iyisi, kötüsü 

olur

Önemli olan ekonomik 
reklâm harcamaları  
yapmak ama doğru  

mecralarda

Dursun ARIK
dursun.arik@ardayayin.net
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Mustafa Karali; “30 yıldır Karali Çay üretiyor.  
Dünya bu çayı seviyor.” 

Karali Çay bugün 4 fabrikası, bine yakın çalışanı ve tutkuy-
la Karali Çay’ı hem Türkiye’nin hem de dünyanın her yerine  
ulaştıran ekibi ile gurur duyduğumuz büyük bir aile  
olmuştur. 
Karali Çay hakkında bilgi verir misiniz?
Ben Rize’nin Güneysu köyünde doğmuşum. Çocukluğum çay 
bahçelerinde geçti. Çayla yattık, çayla kalktık anlayacağınız. Dev-
let özel sektöre çay üretme izni verince de çay üretmeye başladık. 
Karali ailesi olarak kardeşler el ele verdik ve Karali Çay’ı bugünkü 
noktaya taşıdık. Karali Çay’ın markasını 1991 yılında tescil  
ettirdik. 1993 yılında ilk fabrikamızı satın aldık. Başarımızdaki  
sihir çayın zaten bizim hayatımızın önemli bir parçası olmasın-
da yatıyor. Çay toprakta filizlenmeye başladığı ve bardağımızda 
o dumanı üzerinde vazgeçemediğimiz lezzete ulaşana kadar her 
aşamasında biz olduk. Bundan büyük bir zevk aldık...  
Aile olarak daima kaliteli üretime öncelik verdik. 
Bunun sonucudur ki bugün Karali Çay, kalitesi ile 
Türk halkının vazgeçilmezi olmuştur.
Karali Çay bugün 4 fabrikası, bine yakın çalışanı ve tutkuyla Karali 
Çay’ı hem Türkiye’nin hem de dünyanın her yerine ulaştıran ekibi 
ile gurur duyduğumuz büyük bir aile olmuştur.

Bizim düsturumuz ‘Kalite’dir. Karali Çay’dan bir yudum alan  
insanımızın yüzündeki mutlu bir gülümsemedir. Bu iddiamızdan 
hiçbir zaman taviz vermedik. Aslına bakarsanız böyle bir iddia-
da ciddi olabilirseniz tüketici zaten sizi alıyor her gün biraz daha 
yükseğe taşıyor.

Çayın ülkemiz için önemi nedir?
Türkiye’de çay 80 yıl önce ülkemize gelse de geleneksel anlamda 

Türk Çayı Rize de üretilmeye başlanmıştır. Rize de üretilen çayın 
en büyük özelliği şudur, dünyanın nerdeyse hiçbir bölgesinde 
çay bahçelerinin üzerine kar yağmaz. Sadece Doğu Kara- 
deniz bölgesinde çay bahçelerinin üzerine kar yağar. Çay bitki-
sinin üzerine yağan bu kar, bitkinin üzerinde oluşabilecek her türlü  
zararlı haşereleri ve etkenleri öldürür. Bunun doğal yolla olması 
çok önemlidir... 

İşte bu yüzden Rize’deki çaylar kalitelidir ve doğaldır. 
Türkiye’de üretilen çay tüketimin tamamını karşılayacak hatta 
ihracat yapılabilecek düzeydedir. Zaman zaman ülkeye sokulan 
kaçak çaylar elbette sektörü olumsuz yönde etkilemektedir. 
Bizim düsturumuz ‘Kalitedir”. Karali Çay’dan bir yudum alan  
insanımızın yüzündeki mutlu bir gülümsemedir. Bu iddiamızdan 
hiçbir zaman taviz vermedik. Aslına bakarsanız böyle bir iddia-
da ciddi olabilirseniz tüketici zaten sizi alıyor her gün biraz daha 
yükseğe taşıyor.

Türk Çayı’nı Organik Çay ile birlikte dünya pazarında 
tanıtmak ve hak ettiği noktaya ulaştırmak için Karali Çay 
yoğun bir çalışma yürütüyor. 
Çayın yetiştirilmesi, toplanması, işlenmesi ve pazarlan-
ması aşamalarında neler yapıyorsunuz? 
Biz aile olarak zaten çayın her aşamasında olduk. Çocukluğumuz-
da oyunlarımızı bile çay bahçelerinde oynardık. Şimdi büyük bir 
KARALİ ÇAY ailesi olarak da aynı heyecan ve istekle çalışıyoruz. 
Çay konusunda dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip 
ediyor, aksatmadan ARGE faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çay 
bardağımıza gelene kadar doğal olması gereken bir üründür. 
Bunun için kıymetlidir. 
Bunun yanında çayın toplanması, işlenmesi, paketlenmesi ve 

sö
y
le

şi



17Ocak - 2021

pazarlanması aşamalarında Karali Çay en son teknoloji sistem-
lerini kullanarak markasını sürekli en yukarı taşımayı başarmıştır. 
Karali Çay’ın ürün yelpazesi hakkında bilgi 
verir misiniz? 
Karali Çay, öncelikle siyah dökme çayda hatırı sayılır bir üretime 
sahiptir. Bunun yanında organik dökme çay, süzen poşet ve  
demlik poşet olarak da üretim yapmaktayız. 
Bitki çayları, meyve çayları ve bunların karışımlarından elde 
edilen farklı çaylar da üretilmektedir.

Bugün Karali Çay Avrupa’nın dışında Amerika Çay 
Pazarı’na gözünü dikmiştir. Bu konuda da önemli 
çalışmalar yapıyoruz. Çok yakında Amerika’da Karali Çay 
kendini göstermeye başlayacaktır.

Türkiye’nin çay pazarı hakkında ne söylersiniz?  
Bu Pazar içinde KARALİ Çay’ın payı nedir?

KARALİ ÇAY Türkiye çay pazarında ki ilk dört firma arasında  
anılmaktadır. Türkiye’nin en büyük market zincirlerinde Karali 
Çay rafların vazgeçilmez ürünü olmuştur. 

Karali Çay özellikle ev dışı çay tüketiminde Türkiye’nin en büyük 
markalarından biridir. Kahvehanelerde, otellerde, şirketlerde, 
restoran ve kafelerde Karali Çay büyük bir talep görüyor ve 
tüketiliyor. Tabii bizim büyük bir avantajımızda çay makinesi 
üreticisi olmamız. Türkiye’nin en kaliteli çay makinelerini de biz 
üretiyoruz. Bu konuda tüketicinin en büyük tercihi olmaktan da 
memnuniyet duyuyoruz. 
2000 yılında başlattığımız organik çay tarımı konusundaki araştır-
malarımızı 2005 yılında organik çay tarımı iznini alarak ileri  
noktaya taşıdık. Bu iznin Türkiye’de ilk olarak Karali Çay tarafından 
alınması ise bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. 
Bugün Karali Çay Avrupa’nın dışında Amerika çay pazarına 
gözünü dikmiştir. Bu konuda da önemli çalışmalar yapıyoruz. Çok 
yakında Amerika’da Karali Çay kendini göstermeye başlayacaktır.

Çay türleri hakkında bilgi verir misiniz? İyi çay, kötü çay 
ayrımı yapılabilir mi? Tüketici bunu nasıl anlayabilir?
Türkiye’de siyah çay üretilmektedir. Son dönemlerde yeşil çay ve 
beyaz çayda üretilmeye başlanmıştır. 
Firmamız bunlara ek olarak, organik çay üretimi de yapmak-
tadır. Üretilen bu ürünler, dökme, demlik ve bardak poşet olarak  
çeşitlendirilmektedir. 

Çay tarladan 2,5 yaprak çay filizi olarak alınıp, çay tebliğine  
uygun üretilmesi halinde yüksek kaliteli olarak,  3,5 ile 5 yaprak 
arası alınarak, Çay tebliğine uygun üretilmesi halinde ise, orta 
veya daha alt kalite olarak elde edilir. 
Ürünler üretim esnasında elekle tasniflenerek kendi içerlerinde 
kalitesine göre ayrıştırılır. 

Türkiye pazarın “Filiz, Rize, Tiryaki, Harman” isimleri ile çeşit- 
lendirilerek pazarlanmaktadır.

Ürün kalitesi çayın rengine, tadına, kokusuna ve burukluğuna 
göre anlaşılır.

Tüketiciler farklı damak tatlarına göre yukarıdaki ürün  
gruplarından birini tercih ederek tüketmektedir.

Karali Çay olarak Çay dışında başka alanlarda da 
faaliyetleriniz var mı?
Karali Çay, çay dışında yine buna bağlantılı olarak çay makine-
leri üretmektedir. Restoranlarda, kahvehanelerde ve birçok ev 
dışı tüketim yerlerinde çay makineleri ve semaverler kullanılıyor.  
Biz bunlarında üretici firmasıyız. Türkiye’de ev dışı tüketim 
alanında faaliyet gösteren birçok firma Karali Çay makinelerini 
kullanmaktadır. 15 yılı aşkın bir süredir bu üretimimizi devam  
ettiriyoruz. Karali Çay makineleri kendi alanındaki ürünler içinde 
en teknolojik, ekonomik, yakıttan ve zamandan tasarruf sağlayan 
akıllı sistemlerle donatılmıştır. 
Gıda sektöründe 10 yılı aşkın süredir zeytin üretimi ve şatışı yap-
maktayız.  Geleneksel Türk kahvaltısında en çok tercih edilen 
ürünlerden biri olan zeytin aynı zamanda sağlık deposu olarak 
anılmaktadır. Bizde Karali ailesi olarak bu güzel nimeti “ Zeytin-
yağı, Yeşil Zeytin, Dilimli Zeytin, Zeytin Ezmesi, Pastörize Zeytin 
vb.”  ürünler ile çeşitlendirerek tüketicilerimize sunmaktayız.

Bunun dışında gıda sektöründe, bal üretimi de yapmaktayız. 
Kovan taşımacılığı yapılarak, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 
çeşitli bal türleri üretilmektedir. Rize bölgesinden kestane, 
komar (yaban gülü) , Erzurum bölgesinden Çiçek (Ova), Muğla 
bölgesinden ise çam balı olduğu gibi farklı bölgelerden de ürün 
gruplarımızın yanında polen, arı sütü ve propolis üretilmektedir.
Kısacası, Karali ailesi olarak aşağıdaki sektörlerde faaliyet göster-
mekteyiz.
- Çay
- Zeytin
- Bal
- Çay Makineleri
- Hayvancılık
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Pandemiyle birlikte Türkiye üretime dayalı birçok  
sektörde ihracat için önemli bir fırsat yakaladı.  
Cazip hale gelen ambalaj sektörünün ihracatı yılın 
ilk yarısında %11 artış gösterdi. Özellikle e-ticaret-
teki artışın yanında tek kullanımlık kağıt, karton ile 
ambalaj kullanımı ihtiyacında önemli bir artış olması 
bekleniyor.   

2020’nin ilk aylarından bu yana tüm dünyanın  
mücadele ettiği koronavirüs salgını, kimi sektörlerde 
kritik durgunluklara neden olurken kimileri için yeni 
fırsatlar ortaya çıkardı. Bunların başında da ambalaj 
sektörü geldi. Bulaş riski nedeniyle temasın alışverişte 
de en aza indirildiği bu süreçte e-ticarette yaşanan 
artış ambalaj tüketimini artırdı. Ambalaj Sanayici- 
leri Derneği verilerine göre, ambalaj sektörünün  
toplam ihracatı da 2020 yılının ilk yarısında bir önceki 
yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artış göstererek  
2 milyar 414 milyon 219 bin dolara ulaştı. Sektör,  
yalnızca koronavirüsü değil, son dönemde yaşanan 
kur artışlarını da fırsata çevirdi.  

Türkiye maliyet avantajı sayesinde bu dönemde  
özelikle Avrupa’daki oluklu mukavva tüketicileri için 
önemli bir kaynak haline geldi. Kurdaki artış ve sokağa 
çıkma yasakları, Avrupa'ya yapılan özellikle pizza  
kutusu ticaretini fazlasıyla artırdı. Ambalaj üretimin- 
deki kalitesi, teknolojisi ve üretim kapasitesiyle 
Çin’deki üreticilerin payından fazlasıyla almaya 
başladı. Maliyet avantajı devam ettikçe Türkiye’deki 
üreticiler Avrupa’nın tüketim pastasından daha  
fazla pay alacak. Çin gibi üreticilerden bir adım önde  
olacak. Ancak maliyet avantajının geçici olabileceğini 
unutmamak gerekir. Çünkü hurda toplama ve kağıt 
üretiminde atık zincirin kırılması ile hammadde 
sıkıntısı çeken sektör, yakaladığı ivmelenmeyi tam 
manasıyla kullanamama riski ile karşı karşıya kalabilir. 
Önemli olan, üretim kalitemizi ve teknolojimizi esas 
tercih edilme sebebimiz haline getirebilmektir.

 
 

E-ticaretteki artış kağıt karton ambalaj tüketimini iki 
katına çıkarabilir
 
Türkiye İhracat Genel Müdürlüğü verilerine 
bakıldığında kağıt, karton ve oluklu mukavva ürün-
leri, ambalaj sektörünün en önemli kolları arasında 
yer alıyor ve üretimin büyük bölümünün bu alana ait 
olduğu görülüyor. Kağıt ve karton ambalaj ürünleri, 
% 24,4’lük ihracat payıyla da öne çıkıyor. Geçtiğimiz 
yıl 1,2 milyar dolara yaklaşan kağıt ve karton amba-
laj ihracatının, e-ticaretin de etkisiyle 2 milyar dolara 
 ulaşmasını bekleniyor.

Pandemi etkisinden sonra online ticaretin  
yaygınlaşması ve kargo hizmetlerindeki  hareketlilik,  
ambalaj tüketimini hatırı sayılır bir noktaya ulaştırdı.  
Türkiye’deki %6 olan online ticaret payının 
önümüzdeki günlerde %12 gibi bir orana ulaşarak 
%100 büyüme göstereceği ve kağıt karton ambalaj 
tüketiminin 2 katına çıkacağı yönünde. 

Belirsizlikler ortadan kalkmış değil  
Olumlu öngörülerin yanı sıra kişisel hijyen, e-ticaret 
ve sürdürülebilirlik gibi değişkenlerin belirsizlikleri 
de beraberinde getiriyor.“Maske, eldiven, temizlik 
kağıtları, dezenfektan gibi pek çok hijyen ürününün 
stoklanma şekli, ülkelerin koyacağı kurallara ve tüke- 
tici davranışlarına bağlı olarak değişebilir. Bir diğer 
nokta da vatandaşların ve şirketlerin sürdürülebilir-
lik hassasiyeti. Salgın öncesinde doğanın korunması, 
plastik kirliliğinin azaltılması, sıfır atık hedefi gibi pek 
çok konu gündemdeydi ancak hijyen kaygıları tek  
kullanımlık plastik ürünlerin kullanımını arttırdı.  
Şu an amaç bu ürünlerdeki plastik miktarını azaltarak 
kağıt/oluklu ile kombine etmek olsa da ne denli uy-
gulanacağı sürdürülebilirlik beklentilerinin nasıl şekil- 
leneceğine bağlı.

Ambalaj sektöründeki potansiyelin doğru kullanılması 
ve yakalanan ivmenin sürdürülebilir hale getirilmesi 
gerekiyor.

E-ticaretteki hareketlilik ambalaj  
tüketimini iki kat arttıracak

yorum-analiz
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Geride bıraktığımız 2020 yılı, dünyada ve ülkemizde önem-
li gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Salgın,  
şiddet olayları, terör saldırıları, doğal afetler ve siyasi krizler 
başta olmak üzere hiç de iyi şekilde hatırlamayacağımız bir yılı 
geride bırakıyoruz. 

•  ABD’den Bağdat’a yapılan hava saldırısında İran Kudüs Güçleri 
Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi 
el Mühendis öldürüldü. 
• Black Mamba lakaplı, NBA tarihinin efsane yıldızlarından Kobe 
Bryant helikopter kazasında yaşamını yitirdi.
• Türkiye’de 2017 yılından beri erişim engeli bulunan Vikipedi, 
Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar doğrultusunda tekrar açıldı.  
• İran’da Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağı kalkıştan kısa bir 
süre sonra düştü, 176 kişi yaşamını yitirdi. İran, uçağın yanlışlıkla 
vurulduğunu itiraf etti. 
• Haziran 2019’da başlayarak 240 gün süren Avustralya’daki  
orman yangınlarında 8 milyon hektar alan kül oldu; 28 kişi ve  
1,1 milyardan fazla hayvan yaşamını yitirdi.  
• 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen 6.5 
büyüklüğündeki depremde 41 kişi yaşamını yitirdi. 
• Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde  
42 kişi yaşamını yitirdi. 
• Suriye’nin İdlib kentinde Türk konvoyuna düzenlenen saldırıda 
33 askerimiz şehit oldu. 
• Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa süre sonra tüm 
dünyayı ele geçiren coronavirüs salgını, DSÖ tarafından pandemi 
ilan edildi.
• 18 Mart’ta Türkiye’de Covid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. 
Türkiye’de ilk covid vakalarına bakan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’da 
yaşamını yitirdi.
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ani sokağa çıkma yasağı 
kararının ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etmedi. 
• Atatürk Havalimanı arazisine sahra hastanesi yapıldı. 
• Koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeler kapılarını kapadı, 
hayat durdu. Haziran itibariyle normalleşme adımları atılmaya 
başlandı. 
• Medipol Başakşehir Süper Lig’de şampiyon oldu.
• Ayasofya Cami’si ibadete açıldı. 
• ABD’de George Floyd’un orantısız güç kullanılarak öldürülmesi 
ülkede büyük infiale neden oldu.
• Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patla-
ma meydana geldi, 7 kişi yaşamını yitirdi çoğunluğu işçi 127 kişi 
yaralandı.
• Huysuz Virjin,Seyfi Dursunoğlu yaşamını yitirdi.
• 27 yaşındaki Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından  
katledildi. Türkiye bir kez daha kadına şiddet gerçeğiyle yüzleşti.
• Lübnan’ın Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos günü büyük bir  
patlama meydana gelirken, 179 kişi yaşamını yitirdi 3 bin 700 kişi 
yaralandı.

• Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulundu. 
• 22 Ağustos tarihinde, Giresun son 21 yılın en yüksek Ağustos 
yağışını aldı, yağışlar sonucunda meydana gelen sel felaketinde 
11 kişi yaşamını yitirdi.
• U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Genç 
Kız Milli Voleybol takımımız, finalde Sırbistan’ı yenerek Avrupa 
şampiyonu oldu.
• Türkiye’nin Oruç Reis ile Ağustos ayında Doğu Akdeniz’de 
yaptığı haklı araştırma faaliyetleri, Yunanistan’la gerginliğe  
neden oldu; Doğu Akdeniz’de sular ısındı.
• KKTC sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş 
bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı.
• Sözcü gazetesi yazarı Bekir Çoşkun, tedavi gördüğü hastanede 
yaşamını yitirdi.
• KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, oyların %51,7’sini 
alan Ersin Tatar KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı oldu.
• İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 7 şiddetine 
yakın depremde,  birçok bina yıkılırken 117 kişi yaşamını yitirdi.
• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram üzerinden 
istifasını duyurdu; Albayrak’ın yerine Lütfi Elvan getirildi. Aynı 
dönemde Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal getirildi. 
• ABD’de gerçekleşen seçimlerin ardından başkanlık el değiştirdi; 
Demokrat Parti adayı Joe Biden ABD’nin 46’ıncı başkanı seçildi.
• Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz yaşamını yitirdi.
• Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Almanya’da Türk bilim insanı 
Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu BioNTech’in geliştirdiği  
Covid-19 aşısı dünyada büyük heyecan yarattı. Moderna, Astra 
Zeneca, Sputnik V aşıları da yüksek başarı oranları ile öne çıktı.
• Usta sanatçı Timur Selçuk, yaşamını yitirdi.
• Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ’ın Şuşa 
şehrinde işgalin bittiği müjdesini verirken, Ermenistan hükümeti 
yenilgiyi kabul etti.
• Türkiye 9 yıl aradan sonra Formula 1’e ev sahipliği yaptı.  
Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşen Türkiye Grand Prix’ini  
Lewis Hamilton kazandı.
• Futbolun efsanesi Maradona, geçirdiği kalp krizi sonucu  
60 yaşında hayatını kaybetti.
• Ukrayna’da düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyo-
nası’nda Türkiye Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımız 
altın madalya kazandı.
• Covid-19 aşını geliştiren Alman BioNTech firmasının CEO'su 
Prof. Dr. Uğur Şahin, 5,12 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg'in 
en zengin 500 kişi listesine girdi. 
• Gaziantep'teki Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin korona-
virüslü hastaların tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde,  
yüksek akım oksijen tüpü dün 04.45 sıralarında patladı ve 12 kişi 
yaşamını yitirdi. 
• 1960'lı yıllarda Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek 
satılan, 1.700 yıllık Kybele heykeli, on binlerce kilometre yolcu-
luğun ardından ABD'den ana vatanına ulaştı.

FELAKETLERİN YILI 2020’DE
ÖNE ÇIKAN OLAYLAR
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THERMOSET İLE SUNUMUNUZDA
MÜKEMMELLİĞİ YAKALAYIN!

İdris ÇELİK
Çelikler Süpermarket

Ölümü:5/09/2020

Mustafa ERGÜVEN
Güven Süt

Ölümü:6/09/2020

Hüseyin SEBAHATTİN
Limoncuoğlu

Ölümü:29/10/2020

Hacı Ali BILIKÇI
Sultan Et

Ölümü:4/11/2020

Salih ERBİL
Ünal Kuruyemiş

Ölümü:12/06/2020

İbrahim YURTSEVEN
ÖZ Rize Gıda A.Ş

Ölümü:30 /11/2020

Mehmet Doğan ÜSTÜN
Üstün Gıda

Ölümü:3/12/2020

Necdet TOPRAK
Çaytepe Çay

Ölümü:16/04/2020

Turhan KOÇHİSARLI
Türeks İth.İhr.

Ölümü:29/04/2020

Kemal CİRAV
 

Gimat Kurucularından, 
Ankamall Yönetim 

Kurulu Başkanı, 
Pikola Gıda Sahibi 
Ölümü:5/11/2020

Muzaffer ÖZGEDİK
Elmas Dahili Ticaret
Ölümü:6/11/2020

Çınari Mustafa BAŞAĞAÇ
Başağaç Bakliyat
Ölüm:2/10/2020

Mahmut DANACI
Bağdat Baharat

Ölümü:12/06/2020

 

2020'de 
KAYBETTİKLERİMİZ

RAHMET ve SAYGI İLE ANIYORUZ
ALLAH RAHMET EYLESİN
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THERMOSET İLE SUNUMUNUZDA
MÜKEMMELLİĞİ YAKALAYIN!
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Tüm yaş gruplarının süt ve ürünlerini her gün tüketmesi gerekiyor. Yetişkin birey-
lerin her gün 3 porsiyon, çocukların, adolesan dönemi gençlerin, gebe ve emzikli 
kadınlarla menopoz sonrası kadınların ise 2-4 porsiyon arasında süt ve ürünlerini 
tüketmeleri gerekiyor. Bir orta boy kupa süt 240 mL veya yoğurt 200-240 ml. ya da 
iki kibrit kutusu büyüklüğünde (ortalama 40-60 g) peynir bir porsiyondur.  
Süt ve süt grubu besinler başta inek olmak üzere koyun, keçi ve mandadan sağılan 
sütler ile bu sütlerden yapılan yoğurt, peynir, ayran, kefir, dondurma, süt tatlılari 
ve süttozu gibi ürünlerdir. Süt ve ürünleri yüksek kalitede protein, kalsiyum, fosfor, 
çinko, B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niasin), B6 (piridoksin) ve B12 (kobalamin) 
vitaminleri ve olmak üzere birçok besin ögesi için önemli bir kaynaktır.  
A, D, E ve K vitaminleri süt yağında bulunur. Süt yağına sarımsı rengi veren  
içerisindeki karotenoidler ve floresan rengini veren riboflavindir. Süt yağı azaldıkça 
yağda çözünen vitamin içeriği de azalır. Zenginleştirilmemiş sütte D vitamin çok 
düşük düzeydedir. Başta çocuklar ve gençler, doğurganlık çağındaki kadınlar ve 
yaşlılar olmak üzere tüm yaş grubundaki bireylerin süt ve ürünlerini her gün tüket-
mesi gerekiyor.
Süt ve ürünleri tüketiminin önemi
Süt ve ürünleri grubunda yer alan yiyecekler, kalsiyum yönünden zengin olma-
ları nedeniyle özellikle çocukların ve adolesanlarda (gelişme çağındak gençlerde)  
kemiklerin ve dişlerin sağlıklı gelişmesi, yetişkinlerde ise kalp-damar hastalıkları, 
inme, yüksek tansiyon, Tip II diyabet, osteoporoz, kolon kanserinden korunmada 
ve vücut ağırlığının yönetiminde önemli bir yere sahiptir. 
Süt ve ürünlerinin yanı sıra balıklar (özellikle kılçığı ile beraber yenilenler), koyu 
yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıl ürünleri, pekmez, zenginleştirilmiş bazı yiyecekler, 
badem gibi sert kabuklu yiyecekler de bir miktar kalsiyum içerir. Ancak bunlardan 
sağlanan kalsiyumun vücutta kullanımı süte göre daha sınırlıdır. 
Süt ve süt ürünleri doymuş yağ asitleri ve kolesterol içerir. Yağ ve kolesterol 
alımının diyette sınırlandırılması gereken kişilerin; yağ miktarı azaltılmış veya yağsız 
süt, yoğurt ve peynirleri tercih etmeleri gerekir. Yağsız veya az yağlı süt ve ürün- 
lerinin tercih edilmesi, tam süt ve ürünlerindeki aynı besin ögelerini sağlar, daha az  
doymuş yağ asitleri içerir, bu nedenle de daha az enerji sağlar.  
Süt ürünlerinden peynirin tuz içeriği yüksek olduğundan tuz tüketiminin azaltıl-
ması amacıyla az tuzlu veya tuzsuz peynirlerin tüketimi tercih edilmelidir. Bazı  
bireyler, alerji, süt şekeri olan laktoza karşı duyarlılık (laktoz intoleransı) nedeniyle 
veya yanlış inançlarından dolayı süt tüketmiyorlar. Laktoz duyarlılığı olan bireyler 
için düşük laktoz içeren süt veya laktozsuz süt ürünleri bulunmaktadır. 
Süt ve ürünlerinin günlük tüketim miktarları 
2010 yılında yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırmasına (TBSA) göre süt 
ve ürünleri tüketimi tüm yaş ve cinsiyetteki bireyler için günlük alınması önerilen  
miktarlardan düşüktür. Yetişkinlerin çoğunluğunda ise tüketim yetersizdir. Özellikle 
çocuklarda süt içme alışkanlığının oluşturulması, ileri yaşlarda da alışkanlığın devam 
ettirilmesi çok önemlidir. Yağı azaltılmış sütler yetişkinler için önerilmekle beraber  
2 yaşından küçük çocuklar için önerilmemektedir. Tüketilmesi önerilen miktar;  
yaş, cinsiyet ve fizyolojik duruma (büyüme ve gelişme dönemi, gebelik ve emzik- 
lilik, yaşlılık) göre değişiklik göstermektedir. 
Süt ve ürünlerinin sağlıklı yaşam için vazgeçilmez olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından 
2019 yılında yayınlanan Türkiye Beslenme Rehberi’nde bu şekilde ifade ediliyor.  
COVID-19 pandemisinden korunmak için bağışıklık sistemimizi dengede tutmamız 
gerekmektedir. Bağışıklığımızı dengede tutmak için sağlıklı beslenmek, sağlıklı 
beslenmek için de süt ve ürünleri vazgeçilemez bir öneme sahiptir. 
Özellikle pandemi sürecinde işyerlerinde çalışanlar hem dışarıda hem de işyerinde 
yüksek risk altında bulunmaktadırlar. Bu nedenle yemek hizmeti veren kuruluşların 
çalışanların sağlığını desteklemek için menülerinde daha çok süt ürününe yer  
vermeleri elzemdir.

Süt ve ürünlerinin 

beslenmemizdeki 

yeri

İbrahim GÜMÜŞ 
Süt Dünyası Dergisi  

Genel Yayın Yönetmeni

Süt ve süt ürünleri doymuş yağ 
asitleri ve kolesterol içerir. Yağ ve  
kolesterol alımının diyette sınır-
landırılması gereken kişilerin; yağ 
miktarı azaltılmış veya yağsız süt, 
yoğurt ve peynirleri tercih etmeleri 
gerekir.
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Polonez Ankara Bölge yetkili bayisidir.
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Mustafa Aksoy Kayseri’den kalkıp Ankara’ya geliyor. Hedefinde 
mütehitlik yapmak var. Ankara’da karşısına Kayseri’den bir  
arkadaşı çıkıyor.  Bu tesadüf sonucunda mütehitlik düşüncesin-
den vazgeçip gıda toptancılığına başlıyor. İki arkadaşın kurduğu 
bu işletme ORTAK PAZAR adını alıyor.
Yıl 1963…
Tam 57 yıl önce…
Bu ortaklık uzun sürmemiş...
ORTAK PAZAR ’ın Atpazarı’ ndan Gimat ’a uzanan yolculuğu 
böyle başlıyor. 

Tam 57 yıllık bir geçmişi olan ORTAK PAZAR Ankara’da ki gıda 
toptancılığının gelişmesine katkı sağlamış, aynı zamanda tarihe 
tanıklık etmiş.
Değişen şartlara, ekonomik krizlere ve dalgalanmalara rağmen 
istikrarlı bir şekilde varlığını sürdürmüş. 

ORTAK PAZAR günümüzde ikinci kuşak tarafından yönetiliyor. 
ORTAK PAZAR ’ın hikâyesini özenle toplanan antika eşyalar ve 
tarih kokan bir ofiste Şakir AKSOY ’dan dinledik. 
Gıda toptancılığı işine, babamın Atpazarı ’ndaki dükkânında  
çuval dikip, mal taşıyarak başladım. Ticareti burada öğrendim.
Bankanın, muhasebenin ne olduğunu, bir senedimizin protesto 
olmasının sonuçlarının neler olabileceğini yaşayıp gördüm. 
Atpazarı’ndaki dükkânlarımızda – bunu tüm arkadaşlarımız  
adına söyleyebilirim- çalışma koşulları son derece yetersizdi. 
Çoğu baraka tarzı dükkânlardı. Yağmur yağdığında akan çatılar 
için kovalarımız her daim hazır durur, sesinizi biraz yükseltirseniz 
komşunuz duyardı.

Asıl zor olan Atpazarı yokuşuydu. Kamyonlara Atpazarı ’na  
çıkmaları için nakliye farkı ödememiz gerekirdi. 

Bu olumsuzlukların yanında çok güzel şeyler de vardı. Esnaflık 
farklı idi. Birçok iş hatır gönüle dayanırdı. Kapınızın önüne bir 
sandalye çeker, dükkanı kapatmadan cumaya gidebilirdiniz. 
Okul zamanları babama çok fazla yardım edemiyorduk.  
Babam bu süreçte tek başına mücadele etmek zorunda kaldı.  
Üniversiteyi bitirdikten sonra babam işleri yavaş yavaş bana ve 
kardeşime devretti. 
Babamız Hacı Mustafa Aksoy ufku çok geniş bir insandı. Müthiş 
girişimci bir ruha sahipti. O dönemde sadece yağ ve salça 
satıyorduk. Babam sürekli iş seyahatlerine çıkar, Türkiye’nin her 
yerindeki üreticileri bulur, onlarla bağlantı kurardı. 
En büyüğünden en küçüğüne tüm üreticileri tanırdı.   
En büyük hedefi salça ve yağ üretimi yapmaktı. Fakat buna ömrü 
yetmedi. İtiraf etmek gerekirse biz işin kolayını seçip ticaretini 
yapmaya devam ettik. En büyük keşkelerimizden birisi bunları 
hayata geçirmemek oldu. 
GİMAT ’ın en eskilerinden birisiniz. Derneğin kuruluşundan 
beri bu oluşumun içindesiniz. Atpazarı ’ndan Gimat ’a 
geçiş kararı kolay oldu mu?  
Bu kararın alınmasındaki en büyük neden Atpazarı ’ndaki çalış-
ma şartlarının zorluğu ve mekânın yetersizliği oldu. Babamız 
Hacı Mustafa AKSOY ’un ileri görüşlülüğü ve girişimci ruhu bu  
oluşuma katılmamızı sağladı.

O zamanın şartlarında oldukça radikal bir karardı. GİMAT, yeni 
oluşmaya başlayan bir bölgeydi. Bu nedenle kardeşim ve ben 
taşınma konusunda çok tereddüt ettik. Babam bir an önce 
taşınmamızı çok istedi.

Atpazarı'ndan 
Gimat'a "Ortak Pazar"

sö
y
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1988 senesinde Gimat ’da ki işyerlerinin 
tamamlanmasıyla, yanılmıyorsam ilk önce 
rahmetli Mahmut Dalarslan, ardından  
rahmetli Kemal Özaltın, üçüncü olarak da biz 
taşındık. 
ORTAK PAZAR açısından Gimat ’I değer-
lendirecek olursanız neler söylersiniz? 
Gimat ’a gelişimiz bize daha geniş bir alan 
daha düzenli bir mekân sağladı. Böylece 
ürün çeşidimizi artırarak daha fazla ürün 
depolama imkânına eriştik. Taşrada  
oldukça geniş bir müşteri portföyümüz vardı. 
O zamanlar enflasyonun çok yüksek olduğu 
yıllardı. Bu nedenle üretim zor, satış kolaydı.  
Akıllı yatırımlarla para kazanmak bugüne 
göre daha kolaydı. Bu bağlamda Gimat’ta 
bulunmak ORTAK PAZAR ’ın gelişimine  
oldukça büyük bir katkı sağladı. 
Atpazarı’ ndaki kısıtlı imkânlardan bugün 3000 metre kare kapalı 
alana sahip bir firma haline dönüştük 
Gimat ’ da ticaret yapmak her geçen gün zorlaşıyor. Bunun iki 
ana nedeni olduğunu söyleyebilirim. Birincisi indirim marketlerin 
Anadolu ’da ki müşteri grubunun çoğunu tasfiye etmiş olmasıdır. 
Bunun ciddi sıkıntıların yaşamaktayız. 
İkincisi ise Gimat mekân olarak yetersiz gelmeye başladı. Aşırı 
araç trafiği ve işyerlerinin dikey yapılaşma tarzında inşa edilmiş 
olması ürün sergileme ve taşıma konularında sıkıntı yaratmak-
tadır. 
ORTAK PAZAR ’ın istikrarlı büyümesini nasıl ifade  
edersiniz? 
Babamdan kalan en büyük felsefe sayesinde bugünkü duru-
ma geldik diyebilirim. Her zaman “Önce işletme sermayenizi 
büyütün, onu öldürmeyin, o size ömür boyu istediğiniz her şeyi 
aldırır. Sermayenizi tamamlamadan ev ve araba gibi şeyler  
alarak bölerseniz orada kalırsınız.” derdi 
Bu zihniyetle hareket ederek ve çok çalışarak kardeşimle beraber 
bu günlere geldik. Sonsuz şükürler olsun… 

ORTAK PAZAR ’ın başarısının arkasında 
ne var?

Müşteri ilişkilerinde hep çözüm odaklı olduk. 
Güler yüzün ve tatlı bir üslubun çoğu sorunu 
daha başlamadan bitirdiğine inanıyorum. 
Yeter ki samimiyet olsun. 
Başarımızın en büyük sebebi çok çalışmak 
dürüst ve samimi olmak. Yıllardır Gimat ’da 
en son ben kapatırım. 
Personel devir hızı işletmenin başarısı ile 
ters orantılıdır. Personel devir hızı fazla 
olan firmaların başarılı olduğunu söyleye- 
meyiz. Yetenekli personel sorununu ise hala 
yaşıyoruz.

Yolun başında olan kimselere  
deneyimlerinize dayanarak neler  
tavsiye edersiniz. 

Gençlere tavsiyem çok çalışsınlar. Paralarını kaybetseler de, 
itibarlarından asla taviz vermesinler. Ulaşabilecek en büyük 
mertebe güvenilir insan olmaktır. İtibar bitmeyen hazinedir.  
Vergi, borçlar ve ticaret kanunlarının işleriyle ilgili kurallarını çok 
iyi öğrensinler. Ayrıca hep sahada olsunlar. Türkiye’yi ve dünyayı 
gezsinler. İyi bir gözlemci olsunlar. Unutmasınlar ki düşmek etrafı 
görmemektir. 
Şakir Aksoy kimdir, nelerden hoşlanır, işi dışındaki hayatını 
nasıl geçirir. 
Gezmeye ve seyahat etmeye pek vakit bulamıyorum. Sürekli  
antika eşya topluyorum. Bunu için bazen müzayedelere 
katılıyorum. Benim dışımda bu merakımı bilen dostlarımın  
getirdikleriyle de oldukça fazla antika eşyaya sahip oldum.  
Hayalim iş yerimin bir bölümünü butik bir müze haline getirmek. 
Sohbet için teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir 
şeyler var mı? 

Sohbetimizi sonlandırırken Gimat’ın oluşumunda katkısı olanlara 
sonsuz şükranlarımı sunmak, rahmetli olanları da hayırla yâd  
etmek isterim. Ayrıca derginin yapımında emeği geçen  
arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

Şakir AKSOY'un mini müzesinden bir bölüm
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Birbirinden güzel 14 kalıcı koku 80 °
50 farklı çeşit alternatifiyle

* 100 ML * 200 ML * 400 ML * 800 ML * 1 L * 5 L

www.dorukkolonya.com
info@dorukkolonya.com

+90 312 395 3500
İvedik Org. San. Bölgesi 1536. Cadde No: 48 Ankara

@dorukkolonya

DORUK KOLONYA
SAN.  İTH.  İHR. ve TİC.  LTD.  ŞTİ.

Limon Kolonyası
400 ML 80 °

Japon Kiraz Çiçeği Kolonyası
400 ML 80 °

Okyanus Kolonyası
400 ML 80 °

Yasemin Kolonyası
400 ML 80 °

Lavanta Kolonyası
400 ML 80 °

Mimoza Kolonyası
400 ML 80 °

Zeytin Çiçeği Kolonyası
400 ML 80 °

Amber Kolonyası
400 ML 80 °

Tütün Kolonyası
400 ML 80 °

Yeşil Çay Kolonyası
400 ML 80 °

Bergamot & Safran Kolonyası
400 ML 80 °

Misket Limonu Kolonyası
400 ML 80 °

Çam Kolonyası
400 ML 80 °

Mandalina Kolonyası
400 ML 80 °

Limon Kolonyası
1L 80 °

Limon Kolonyası
5L 80 °
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Birbirinden güzel 14 kalıcı koku 80 °
50 farklı çeşit alternatifiyle

* 100 ML * 200 ML * 400 ML * 800 ML * 1 L * 5 L

www.dorukkolonya.com
info@dorukkolonya.com

+90 312 395 3500
İvedik Org. San. Bölgesi 1536. Cadde No: 48 Ankara

@dorukkolonya

DORUK KOLONYA
SAN.  İTH.  İHR. ve TİC.  LTD.  ŞTİ.

Limon Kolonyası
400 ML 80 °

Japon Kiraz Çiçeği Kolonyası
400 ML 80 °

Okyanus Kolonyası
400 ML 80 °

Yasemin Kolonyası
400 ML 80 °

Lavanta Kolonyası
400 ML 80 °

Mimoza Kolonyası
400 ML 80 °

Zeytin Çiçeği Kolonyası
400 ML 80 °

Amber Kolonyası
400 ML 80 °

Tütün Kolonyası
400 ML 80 °

Yeşil Çay Kolonyası
400 ML 80 °

Bergamot & Safran Kolonyası
400 ML 80 °

Misket Limonu Kolonyası
400 ML 80 °

Çam Kolonyası
400 ML 80 °

Mandalina Kolonyası
400 ML 80 °

Limon Kolonyası
1L 80 °

Limon Kolonyası
5L 80 °

Püskürtme Kolonya 80 ° 800 ML * Limon * Japon Kiraz Çiçeği * Okyanus Çeşitleri

Sprey Limon Kolonyası
80 ° 100 ML ve 200 ML

Sprey Japon Kiraz Çiçeği & Okyanus Kolonyası
80 ° 100 ML

Gül Suyu 400 ML Oda Parfümü 400 ML
* A� er Rain  *Dream Garden  * Tropical Forest * Ocean Wave

Köpük Sabun 400 ML
* Floral  * So� 

Vazelin 90 ML
* Sade  * Gül  * Zeytin Yağlı

Püskürtme Kolonya 80 ° 800 ML * Limon * Japon Kiraz Çiçeği * Okyanus Çeşitleri
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Elmadan bala, adaçayından ayvaya, ebegümecinden biberi-
yeye… Dünyada 100’den fazla sirke çeşidi olduğunu biliyor  
muydunuz? Sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahip olan sirke, 
sindirimi kolaylaştırması ve çeşitli enfeksiyonlara karşı kullanılan 
bir besin olması nedeniyle eski zamanlardan beri tüketilen  
başlıca şifa kaynaklarından biri olarak karşımıza çıkıyor.  
Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, sirkenin az bilinen  
7 önemli faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu; 
bir de evde yapabileceğiniz pratik meyve sirkesi tarifi verdi…

Kilo kontrolüne katkı sağlıyor 
Üç ay boyunca, her gün yemeklerinize katacağınız 1 yemek 
kaşığı sirkenin beden kitle indeksinde 0.4-0.7 puanlık azal-
maya neden olabileceğini gösteren çalışmalar bulunuyor..  
İnatçı öksürüğe iyi geliyor 
Tıbbın babası sayılan Hipokrat’ın Milattan Önce 400’lü  
yıllarda akut enfeksiyonları ve yaraları iyileştirmek için  
sirkeyi kullandığı biliniyor. Artık tüm bakterilere karşı  
etkin olmadığı ortaya konsa da çok eski bir formül olarak 
bal ve sirke karışımı inatçı öksürüklere karşı hala kullanılıyor.  

Hijyen sağlamaya destek oluyor 
Sirke, içeriğinde bulunan asetik asit sayesinde besinlerin  
bozulmadan saklanmasına yardımcı oluyor. Çünkü zararlı  
bakteriler yüksek asitli ortamlarda yaşayamıyor. 

Yüksek tansiyona iyi geliyor 
Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, her gün sirkeli su içen 
farelerin tansiyonlarında içmeyenlere göre bir düşüş yaşandığı 
görüldü. Henüz insanlar üzerinde yapılan bir çalışma yok.  

Tümörlerle savaşıyor 
Farelerde yapılan bir başka çalışma da sirkenin tümörler  
üzerindeki etkisini gösteriyor. Aşılama yöntemi ile kanser 
oluşturulan iki grup farede, sirkeli su ile beslenen farelerin 
beslenmeyen farelere göre önemli ölçüde daha küçük tümör 
hücrelerine sahip olduğu görüldü. 

Kan şekerini dengelemeye yardım ediyor 
Karbonhidrat içeren bir öğünden sonra tüketilen beyaz  
sirkenin vücudun verdiği glisemik cevabı anlamlı bir düzeyde 
düşürdüğünü ve insülin duyarlığını da belirgin ölçüde artırdığını 
gösteren çalışmalar var. Tüm bu özellikleri ile sirke diyabeti  
tedavi etmez ama belli bir miktarda kullanımı vücudun karbon- 
hidratı daha iyi sindirmesine yardımcı olabilir.” 

Bağırsakları koruyor 
Sirke bilinen en eski mayalı ürünlerden biri. Mayalanma 
sırasında açığa çıkan yararlı bileşikler, özellikle antioksidan-
lar sirkenin yine de bağırsak dostu bir besin olmasına yetiyor.  

Yemeklerinize günde 1 kaşık sirke eklerseniz…
Sirkenin az bilinen 7 önemli faydası

Banvit, doğal kaynakların etkin yönetimi 
ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamın-
da gerçekleştirdiği uygulamalarla Bandır-
ma Kampüsü’nde faaliyet gösteren piliç 
kesimhane tesisi ve İzmir Kampüsü’nde 
faaliyet gösteren piliç kesimhane tesisi 
ile yem fabrikası için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından verilen “Sıfır Atık” 
belgelerini aldı. 

‘Sıfır Atık Yönetmeliği’’, hammadde ve 
doğal kaynakların etkin yönetimi ile 
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrul-
tusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre 
ve insan sağlığının ve tüm kaynakların  

korunmasını hedefliyor. Atıkları kaynağın-
da ayırım yaparak yönetmelikte renklere 
uygun toplama kaplarında toplayan ve 
geri dönüşüm firmalarına gönderen  
Banvit, gerekli kriterleri yerine getirdikten 
sonra denetlenerek belgelendirildi. 
 
Banvit Genel Müdürü Tolga Gündüz,  
“Şirketimizin faaliyetlerinin çevre  
üzerindeki etkisini en aza indirmek ve 
sürdürülebilirlik en önem verdiğimiz 
konuların başında geliyor. Bu çerçevede 
gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sonunda 
Sıfır Atık belgesi almış olmaktan gurur 
duyuyoruz” dedi. 

Banvit’e “Sıfır Atık” Belgesi

Kısa Haberler
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Pozitif tanının yol açtığı 10 negatif duygu

COVİD-19 POZİTİF 
PSİKOLOJİSİ

Her geçen gün hızla yayılan Covid- 19 enfeksiyonu kadar  
hastalığa yakalanma endişesi de katlanarak artıyor.  Acıbadem 
Üniversitesi Atakent Hastanesi’nden Klinik Psikolog  
Cansu İvecen “Kişilerde oluşan ‘pozitif çıkma’ kaygısı çaresizlik  
hissine yol açarken, bu durumla baş etmekte güçlük yaşayan- 
ların ruh sağlığının olumsuz etkilendiğini sıkça görüyoruz.  
Covid testi pozitif çıkanların psikolojik açıdan da önemli sıkıntılar 
yaşadığını belirten Klinik Psikolog Cansu İvecen, o negatif duygu-
ları anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 

Suçluluk hissi 
Covid-19 tanısı alan kişiler bu dönem içerisinde kendine dönük 
sorgulamaları arttırarak virüsü nereden aldıklarına dair belir-
sizliği zihinlerinde netleştirmeye çalışıyor. Bu belirsizliğe dair 
oluşan zihinsel meşguliyet kişilerin kendine dönük suçlama-
larının artmasına ve sorgulamalarına yol açıyor. Virüsü yakın 
çevresindeki kişilere bulaştırma olasılığı ile birlikte kendilerine 
dönük olumsuz duyguları ve kendilerini yargılamaları da artıyor. 

Öfke
Covid testi pozitif çıkan hastalar, bu dönem içerisinde başka- 
larını suçlayarak öfke duyabiliyor. Bu hissedilen öfke hali  
pozitif tanı alan kimi insanların sosyal ilişkilerini de etkilediğin-
den beraberinde farklı sorunlara da yol açabiliyor.  

‘Ya sevdiklerime bulaştırırsam’ korkusu 
Pozitif tanı alan kişiler, özellikle kronik rahatsızlığı olan aile  

bireyleri ile beraber yaşıyorlarsa, ailedeki diğer üyelere bulaş- 
tırma noktasında yoğun bir korku yaşıyor.  Olası bir bulaş duru-
munda sorumlunun kendileri olacağını düşünen hastalar, diğer 
aile üyelerinin sağlıkları ile ilgili olumsuz bir takım felaketleştirici 
düşüncelere ve yoğun korkuya kapılıyor. 

Çaresizlik
Hastalıkla birlikte duygusal zorlanmalar da yaşayan bu  
kişiler ‘daha farklı ne yapabilirdim, buna engel nasıl olabilirdim 
ya da hastalığının seyrinin daha ağır geçtiği durumlarda elim-
den başka ne gelebilir gibi düşünceler ile beraber kendilerini  
çaresiz hissediyorlar. 
Yalnızlık 
Karantina süresi ile birlikte evde izole olan kişiler sağlık  
nedeniyle sosyal yaşamına devam edemediklerinden kendi- 
lerini yalnız hissediyor. Karantina sürecinin bitmesi ile birlikte 
sosyal çevresinin nasıl karşılayacağına dönük belirsizlikler kişi- 
lerde endişe ile birlikte yalnızlık hissinin artmasına neden oluyor.  

‘İstenmiyorum’ hissi 
Bu süre içerisinde diğer kişilerin pozitif vakalara karşı endişe 
ve korkuları sebebiyle kendilerini istenmeyen biri gibi hissede- 
biliyor. Bu durum da onları daha da zorlayabiliyor.

Mutsuzluk 
Tüm bunlarla beraber kişilerin eskiden keyif aldığı aktivite-
leri yapamaması, karantina sürecinde  farklı birçok olumsuz  
duygulara hapsolması, ev içi faaliyetlerinin sınırlı olması kişilerin  
mutsuz hissetmesine neden oluyor. 

Güvensizlik 
Virüsün yayılımın devam etmesi ve pozitif vakaların hastalık 
süreci sonrasında tekrar pozitif olma olasılığı kişilerin ne kadar 
dikkat ediyor olsa da tekrarlanabileceği noktasında kontrolün 
kendilerinde olmaması neden oluyor. Bu da onların güvensizlik 
yaşamalarına yol açıyor.

Umutsuzluk 
Pozitif çıkan vakaların virüsü ailesine veya sosyal çevresine  
bulaştırmaları halinde bir başkasını enfekte ettiklerinden dolayı 
üzüntüleri katlanıyor. Hele bir de kayıp yaşanırsa bunun sorum-
lusu olarak kendilerini gördüklerinden üzüntüleri çok daha 
yıkıcı oluyor. Hastalığın bir dünya sorunu haline gelmesi kişilerin 
umutsuzluk hissine kapılmalarına yol açıyor. 

‘Ölecek miyim’ endişesi 
Covid-19 pozitif tanısı alan kişiler daha önceden hastalığa karşı 
duymuş oldukları endişeye paralel ölüm korkusunu çok daha 
yoğun hissediyor. Hastalığı daha ağır düzeyde atlatanların,  
felaketleştirme dediğimiz en kötü sonucu düşünme yapı- 
sına yatkın olduğundan yoğun bakımda yatabileceklerine ya da  
ölebileceklerine dair yoğun kaygılar taşıdıklarını görülmektedir

sağlık
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Gıda lojistik ve tedarik sektöründe müşterile- 
rimize ve paydaşlarımıza daha kaliteli, daha güvenilir 
hizmet sunmak, ulusal ve uluslararası marka ürünler ile 

hizmet bölgemizde iş ortaklıkları yaparak, nihai tüketici 
ile buluşturma sürecinin sağlıklı ve kaliteli standartlarda 
yönetilmesi için çalışıyoruz

"Ankara merkezli firmamız; gıda lojistik ve 
tedarik sektörü ’ne 2010 yılında Ülker Yıldız 
Holding (Rekor Pazarlama A.Ş’nin Ankara - 
Kırıkkale - Çankırı distribütörlüğü ile başladı.  
2015-2016 yılları Yörsan A.Ş.; 2017 yılı ABH 
Holding (Torku) ve 2020 yılı Hunnap markalı 
ürünleri ile toptan, perakende satış hizmeti 
veren, yerel zincir market, gross market, 
bakkal ve büfe noktalarına satış pazarlama 
ve lojistik hizmeti vermeye devam etmek- 
tedir."

KAVİL GIDA PAZARLAMA DAĞ.İNŞ.HAB.LTD ŞTİ
İvedik O.S.B Ağaç İşleri San. Sit.1333 Cad. No:41 Yenimahalle - Ankara

TEL:  0312 394 59 99 Fax: 0312 394 55 44 

www.kavil.com.tr 
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Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), 16 Ekim Dünya 
Gıda Günü nedeniyle ambalaj kullanımının önemine ve  
hijyenin insan sağlığındaki kritik rolüne dikkat çekti. 
ASD Başkanı Zeki Sarıbekir “Küresel salgın bizlere amba- 
lajlı gıdanın önemini bir kez daha hatırlattı. İsrafın 
önüne geçmek için de ciddi önlemler alınması gerekiyor.  
Ambalajlı gıdaların tercih edilmesi bu noktada kritik  
etkenlerden biri.” dedi.    
 
Geçtiğimiz yılı 4,7 milyar dolar ihracatla kapatan Am-
balaj Sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına aralıksız  
katkı sunmanın yanında ambalajın insan sağlığı, hijyen ve  
israfı önleme konularında farkındalık yaratmaya devam  
ediyor. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), 16 Ekim  
Dünya Gıda Günü nedeniyle ambalaj kullanımının  
önemine vurgu yaptı. Dernek, gıda tüketimi alışkanlıkları 
hakkında halkı bilinçlendirmek amacıyla dünya gene-
linde çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Gıda Günü’nde 
ambalajın insan sağlığı ve hijyen konularındaki rolünü ve 
ekonomiye sağladığı katma değeri bir kez daha vurguladı. 
 

Ambalajlı gıda insan sağlığı için ‘olmazsa  
olmaz’ niteliğinde
 
ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, hijyenin bu dönemde en etkili 
korunma yöntemi olduğuna vurgu yaptı: “Ambalaj, içine 
konulan gıdaların üretildikleri koşullarda bozulmadan en 
ekonomik ve güvenilir biçimde tüketiciye ulaştırılmasını 
ve tanıtılmasını sağlayan bir ürün. Gıda ambalajının temel 
amacı; gıdaların raf ömrünü uzatmak, uygun koşullarda 
depolanmasını sağlamak ve gıdaları tüketiciye ulaşıncaya 

dek diğer bulaşanlardan korumak, gıda bozulmaları ve 
kalite kayıplarını en aza indirmek. Ambalajlar ekmek, süt, 
peynir, bakliyat ve sebze-meyve gibi günlük ihtiyacımız 
olan gıdaları korurken aynı zamanda sağlığımızı da  
koruyor. Çünkü açıkta, ambalajsız şekilde satılan gıdalar 
bakteri ve çürümeye karşı savunmasız, hızla bozuluyor ve 
sağlığı tehdit ediyor. Üstelik bu tür gıdaların menşei takip 
edilemiyor, raf ömrü de güvenilir olmuyor. Coronavirüsle 
sarsılan dünyada insan sağlığı için ambalajlı gıda olmazsa 
olmaz niteliğinde."

İsrafın önüne geçmeliyiz 

Gelişmiş ülkelerde ambalajsız ürün bulmanın neredeyse 
mümkün olmadığını belirten Zeki Sarıbekir, “Hijyen dışın-
da israfın önlenmesi açısından da bütün gıda madde- 
lerinin mutlaka ambalajlı satılması gerekiyor. Amba-
laj bu kadar önemliyken ülkemizde hala pek çok gıda 
maddesi ambalajsız satılıyor. Türkiye’de israf edilen gıda  
miktarının yılda 26 milyon ton, 214 milyar lira ve her gün  
4.9 milyon, yılda ise toplam 1.7 milyar adet ekmeğin çöpe 
gittiği biliniyor. Bu, hem bireysel ekonomiye hem de ülke 
ekonomisine zarar veren büyük bir kayıp. Türkiye’nin 
en büyük sorunlarından olan israfın önüne geçmek için  
ciddi önlemler alınması gerekiyor. Ambalajlı gıdaları  
kullanıp, gıdanın ömrünü uzatmak bu önlemlerden  
sadece biri. Daha yaşanılabilir bir dünya için herkesin 
elini taşın altına koyması gerekiyor. Ambalajlı ürünleri 
tercih ederek sağlığımızı koruyabilir, israfı önleyebilir ve 
geleceğimizi kurtarabiliriz.” dedi.

“Ambalajlı gıda hayat kurtarır”

Kısa Haberler
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Türkiye'de adayı, bir bakışta gözünden tanıdığını ifade eden yöneticiler ile ilgili bir araştırma 
yapılsa sonuç ne çıkardı acaba? Şüphesiz çok fazla... 
Bir verimlilik toplantısı veya operasyonel bir konu olunca görüşmeye katılım konusun-
da çok kimse iştahlı davranmaz. Ancak, konu aday seçmeye gelince herkes adeta bir  
insan kaynakları uzmanı olur. Ve bu konuda kendisine ve seçme yeteneğine çok güvenir  
nedense... 
Aslında, bu şekilde kendini konumlandıran insanlara iyi davranmak gerekir. Kimseye  
zararı olmayan, naif insanlardır... 
İşin doğrusu, hiç kimse kendisini "insan sarrafı" zannetmek yanılgısına düşmese iyi 
olur. Zira, insan sarrafı yoktur; insanları "gözlerinden tanıdığını" zannedip ömür boyu  
yanılmaya mahkum olanlar vardır. 
Her insan bir okyanustur. Bir iki damlasına bakıp karar veremezsiniz.
Yetenek performansa dönüşmeden anlaşılmaz.
Muhakkak bir şey anlamak istiyorsanız bir saati geçmeyen mülakatlarda adayların  
"niyetini" anlamaya çalışmakta yarar bulunmaktadır. 
Son zamanlarda piyasada inanılmaz "değerlendirmeci hatalarına" rast gelmeye  
başladık. Çok değerli, yıllardır bildiğimiz, başarı öykülerine tanık olduğumuz aday-
ların mülakatlarda çok kolay elenir hale geldiğini ve hatta görüşmelerden son derece 
olumsuz duygular ve hayal kırıklıkları ile ayrılmasına tanıklık eder olduk. Yazıla- 
rımda ve derslerimde her daim işe alımlarda "Karakteri işe al, yeteneği eğit" derim.   
Ancak, geçenlerde duygusal zekası yani farkındalığı çok yüksek bir danışanım dedi ki;  
"Realite hiç de öyle değil Süheyl bey, "Görüntüyü işe al, imajı yönet" devrinde yaşıyoruz" 
Bu nedenle profesyonel veya olmayan ama değerlendirmeci, karar verici konumun- 
dakilere dikkat edilmesi gereken konuları tekrar hatırlatmak için bir yazı kalem almak  
ihtiyacı hasıl oldu. 
Güçlü bir örgütsel performansın kaynağı doğru insanları seçebilme yeteneğinde yatar.  
Doğru adayı seçmek, zamandan tasarruf etme sürecidir. Ancak, kötü seçim sadece  
zaman kaybı değildir. İşverenlerin yıllar boyunca parasını, yarıştaki gücünü, pazardaki payını 
çalışanının da moral ve motivasyonunu kaybetmesine de neden olur.

Seçim yapmak aslında bir tahmindir. Mülakatta karşınıza gelen adayı değerlendirerek 
tahmin etmeye çalışırsınız. Yani neticede insan tahmin etmeye çalışıyoruz. Doğru tahmin 
için hangi değerlendirme aracını kullanırsanız kullanın, yaptığınız tahmin bir matematik 
hesabının netliği ve kesinliğinde olmayacağı aşikardır. Genelde tahmine en çok yaklaşan 
araç "Değerlendirme Merkezleridir". (Kurumun parası ve zamanı varsa) Onun hemen  
arkasından "Yapılandırılmış Mülakat" gelir. (Sorular iş analizinden elde edilir, standart soru-
lar olmalı ve sistematik bir puanlama sistemi olmalıdır) Ama hiç biri adayı yüzde yüz doğru 
tahmin etmemizi sağlayamaz. "Kişilik Envanterleri" de kullanılabilecek araçlardan biridir 
ama o da eninde sonunda maliyettir. 
Tüm bu araçlara rağmen genelde karar vericilerin en çok tercih ettikleri belirleyici ve  
merkezi rolü inkar edilemez olan, yüz yüze yapılan "İş Görüşmeleridir". 
Yetenekler havada uçuşan, koklayabildiğimiz ama tutamadığımız bir toz bulutudur.  
Onları ete, kemiğe büründürmek için bir çok seçim yöntemi kullanılsa da en çok rağbet 
edilen ve sonuç alınan yöntem 'İş görüşmeleridir'. Doğru ve sağlıklı iş görüşmeleri  
yürütmek bir anlamda sanattır.

Mülakatlarda sık yapılan hatalardan yola çıkarak değerlendirmecilere anımsatıcı  
tavsiyelerimizi aşağıda sunmaya çalıştık.

• Adayı görmeden CV üzerinden karar verilmemelidir. 
• İş görüşmesi yapmak ile sohbet etmek farklıdır. 
• İş görüşmelerini doğru kişilerin yapması gerekir. 
• İş görüşmelerinin planlı ve zamanında yapılması gerekir. 
• İş görüşmeleri için ön-hazırlık yapmak gerekir. Eksik bilgi ile adayın karşısına çıkmak  
kendinize ve firmanıza yapacağınız en büyük kötülük olur. 
• İş görüşmesi başladığında diğer tüm sorumluluklar durma noktasına gelmelidir. 
Görüşmeye girildiğinde elektronik postalar, telefon görüşmeleri ya da "sonraki  
toplantılar", "özel veya mesleki diğer işler", çocukların sorunları, ödenecek faturalar, hava 

Adayı 
gözünden 

tanırım

İlham Süheyl AYGÜL
İnsan kaynakları düşünürü

Türkkariyer Yönetim Kurulu Başkanı

Güçlü bir örgütsel performansın 
kaynağı doğru insanları  
seçebilme yeteneğinde yatar.  
Doğru adayı seçmek, zaman-
dan tasarruf etme sürecidir.  
Ancak, kötü seçim sadece  
zaman kaybı değildir. İşveren-
lerin yıllar boyunca parasını, 
yarıştaki gücünü, pazardaki 
payını , çalışanının da moral ve 
motivasyonunu kaybetmesine 
de neden olur.
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ve trafik hakkında herhangi bir endişe olmamalıdır. Tamamen pozitif, 
nötr durumda olmanız gerekir. Yüzde yüz odaklanıp, zihnen o anda ve 
orada olmak için (present) kendiniz motive etmeniz gerekir.

• Bir numaralı önceliğiniz karşınızdaki kişiyi tanımaktır. İşe alım 
sürecine pozisyon-merkezli yaklaşmanın yanında aday-merkezli 
yaklaşmak gerekir. Adayın cari değerleri kadar potansiyel değer- 
lerini de önemlidir. Kurum içerisinde farklı alternatifler sunulması da 
sağlanabilir. 
• Mülakatlarda açılışa toplam zamanın yüzde onu ayrılmalıdır.  
Pozisyonun tanımı ve kurumun beklentileri, bu konudaki strate-
jisi, sektör dinamikleri, kime raporlama yapacağı ve kaç kişiyle  
çalışacağı belirtilmelidir. 
• Beden dili yargılayıcı olmaktan uzak, adayı konuşmaya teşvik eder 
nitelikte olmalıdır. Yüz ifadenizle karşınızdaki aday için cesaretlen- 
dirici veya cesaret kırıcı olabileceği unutulmamalıdır. 
• İlk izlenim son izlenim olmamalıdır. 

• Adayın sizi bir müttefik olarak görmesini sağlayın. Rahatlamış bir 
aday size karşı daha açık yürekli olacaktır.

• Adayın kendini rahat hissedip açması için “Buz kırıcı”  
(ice-breaker) söylemler kullanılmalıdır. Adayın diyalog için rahat 
bir ruh haliyle sizin öğreneceklerinizi almanız için öncelikle ağzının  
açılmasının sağlanması gerekliliği unutulmamalıdır. 
• Mülakat sırasında adayı beğendiğinizi ve ya beğenmediğinizi ifade 
eden, yargı içeren davranış ve söylemlerden kaçınılmalıdır. 
• Hale etkisi altında kalmamalıdır. Adayın bir kriterde  
(örn; görüntüsü etkileyici ve parlak bir adayın) gösterdiği olumlu  
performansı diğer kriterleri de genellemesine izin verilmemelidir. 
• Boynuz etkisi altında kalmamalıdır. Adayın bir olumsuz özelliğinin 
(örn; görüntüsü çekici olmayan bir aday) diğer tüm olumlu özellik- 
lerini gölgelemesine izin verilmemelidir.

• Ilımlı değerlendirme hatasına düşmemelidir. Karar vericilerin düşük 
not vermekten kaçınması eğilimine girmesi diğer değerlendirme- 
cilerin de işini zorlaştırır. 
• Merkez eğilimine (Central Tendency Error) girmemelidir. Bazı 
değerlendirmeciler değerlendirme skalasının uçtaki değerlerini  
(en yüksek ve en düşük notu) vermekten kaçınması mülakatın sağlıklı 
sonuçlanmasını engeller.

• Kıyaslama yapmamalıdır. (Contrast Effect) Görüşülen adaylar  
arasında çok iyi olan bir adayla kıyaslanmamalıdır. 

• Tarafsızlığını korumalıdır. Ön yargılardan kaçınmalıdır. (Falanca  
şehirden adam çıkmaz, benimle aynı okul mezunu iyidir gibi) 
• Zaman darlığı, işe alma baskısı nedeniyle acil karar almamalıdır.

• Kendine benzeyen (görüş ve tutumlarına) adayı tercih etmemelidir. 
Uygun olan aday kendinize benzeyen değil, pozisyonun ve kurumun 
beklentisini karşılayandır.

• Sindirebileceği adayı tercih etmemelidir. Her dediğini yaptıra- 
mayacağı belki de ileride kendisine rakip olacağını düşündüğü adayı 
seçmeyebilir.

• Hislere dayanarak karar vermemelidir. Hislerimiz bize bir şeyler  
söyler, bazen gerçekten doğru şeyler söyler ama bazen bizi de yanıl- 
tabilir. Hislerimizin bize söylediklerinin dayanağı bizim geçmiş ko-
rkularımız, yaşantılarımız, düşmanlıklarımız gibi pek çok farklı faktör  
alabilir.

• Eğitime gereğinden fazla değer vermemelidir. Pozisyonun  
gereklilikleri ön planda olmalıdır. 
• Deneyimden fazlaca etkilenerek karar verilmemelidir. Adayın 

tecrübesi muhakkak sorgulanmalıdır. Çekirdek yeteneklerine uygun 
olmayan bir işte aday zaman geçirmiş olabileceği gerçeği de göz ardı 
edilmemelidir.

• Jargon kullanımından fazlaca etkilenerek karar verilmemelidir. 
Kullanılan teknik terimlerden olumlu etkilenerek adayın işi çok iyi 
bildiği sonucuna varılmamalıdır.

• Sessiz adayları olumsuz değerlendirmemelidir. Motivasyon  
eksikliği olarak yorumlamamak gerekir.

• Birisini hatırlattığı için seçmemek. Geçmişten sevmediği,  
kavga ettiği, hatırlamak istemediği veya unutmak istediği bir kişiyi  
hatırlattığı için tercih etmeyebilir.

• Sözel olmayan davranışların çok etkisinde kalınmamalıdır. (Giyim, 
duruş, bakış, dövme, el sıkışma)

• Rolünü iyi oynayan adaylara dikkat edilmelidir. Hazırlığı teatral 
düzeyde olan, izlenim yönetimi yapanlara dikkat edilmelidir.

•Bazı araştırmalar mülakatlarda çok konuşan hatta psikopat ve  
narsist olanların çok rahat seçildiklerini göstermektedir. Bu konu 
da adayın özgüvene mi yoksa özü olmayan boş bir güvene mi sahip  
olduğuna dikkat edilmelidir. 
• En iyi adayı aramak yanlıştır. Bir çerçeveye hayali bir ideal aday  
resmi çizerek onu aramak gereksizdir. Arayış pozisyonun gereklilikleri, 
bütçesi, kurum ve sektör gerçekleri ile örtüşüyor olmalıdır.

•Eğitim seviyesi ve deneyimi kuruluşun ihtiyacının çok üstünde olan 
aday almak, pozisyonun gerekliliklerini unutmak da doğru değildir.

• Mülakatlarda kapanışa toplam zamanın yüzde onu ayrılmalıdır.  

Adayın beklentisi, mevcutta alternatifinin bulunup bulunmadığı,  
uygun olması halinde ne zaman başlayacağı, bundan sonraki sürecin 
takvimi hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Adaya kurum ve pozisyon 
hakkında merak ettiği bir soru varsa yöneltmesi istenmelidir. 
• Mülakatlar tek taraflı değerlendirme süreçleri değildir. İstemci  
kurum isteyebilir ama aday kabul etmek zorunda değildir. İki yönlü bir 
karar mekanizması söz konusudur. Adaydan beklenen saygı kendisine 
de gösterilmelidir.  
İş görüşmesinin sonu, diyalogun sonu değildir. Tam tersine iş görüşme-
sinin sonu, uzun süreli bir diyalog ve aday ile şirket arasında ilişkinin 
başlangıcıdır.  
Adaylar bu konuda fillere benzer, değerlendirmeciler ise balıklara. 
Adaylar, görüşmedeki tüm ayrıntıları, hayatları boyunca fil hafızaları-
na yerleştirip yıllar boyunca zihinlerinde tutarken, değerlendirmeciler 
balık gibi unutup zihinlerinin derinliklerine gömerler. 
İlk izlenim mülakatçı için ne kadar önemliyse son izlenim de aday için 
de o kadar kritiktir. Tıbbi testler ve tahliller için geçerli olanlar mülakat-
lar için de geçerlidir. Hatıralar son derece güçlü bir şekilde son anlarda-
ki izlenimler ile renklenip, şekillenir güçlü ve kalıcı iz düşümleri bırakır. 
Değerlendirmecinin meraklı, doğru soruları soran (klasik sorular 
dışında, karakter, kariyer, yetkinlik, yaratıcı ve izleme soruları), etkin 
dinleme yapan ve en önemlisi öz-farkındalığı ve sosyal farkındalığı 
(empati) olmalı öz-yönetim ve ilişki yönetimi konusunda başarılı  
olmalıdır.

Eğer bu özelliklere sahip değilseniz ve bu kadar şeyi kim yapacak  
derseniz bu konuda profesyonel değerlendirmeci bulun. Kurumunuza 
zaman, para ve itibar kazandırın. 
Son söz olarak otuz yıllık iş hayatımın bana öğrettiği en önemli kuralı 
söyleyerek bitirelim. "İyi işler, iyi ruhlarla yapılır"
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Lezzetli kadar bağışıklığı güçlendirmeye katkı sağlamasıy-
la da öne çıkan turşuya sofralarda yer vermek gerekiyor. 
Turşu yararlı bakteriler açısından oldukça zengin bir besindir.  
Başta bağırsak sağlığı olmak üzere bağışıklığın güçlenmesinde,  
metabolizmanın hızlandırılmasında ve kan şekerini dengelenme-
sinde sağlığa olumlu katkıları bulunur. Bu kadar faydası bulunan  
bir besinin kurulması, saklanması veya tüketilmesi sırasın-
da yapılabilecek hatalar sağlığı olumsuz etkileyebilmektedir.  

Turşu kurarken, tüketirken ve saklarken dikkat  
edilmesi gereken 10 önemli kural
1 - Turşu yapacağınız besinleri özenle seçin
Turşusunu kuracağınız meyve ve sebzelerin taze, zedelenmemiş 
ve kaliteli olmasına özen gösterin.   
2 - Plastik yerine cam kapları kullanın
Turşunuzu kuracağınız kabın cam olmasına dikkat edin. Çünkü 
sağlığa uygun olmayan plastik kapların yapımında kullanılan 
kanserojen maddeler turşunun içerisine geçebilir ve bu durum 
sağlık için oldukça büyük bir risk yaratır. 

3-Turşu kurmadan önce besin ve kap temizliğine dikkat 
edin 
Turşu kurarken kullanacağınız besinlerin öncesinde çok iyi  
temizlenmiş olması gerekmektedir. Aynı şekilde kullanacağınız 
kap, kaşık, kepçe vb. malzemelerin de iyi temizlenmesi gerekmek- 
tedir.

4 - İçme suyu kullanın
Besinlerinizi koyacağınız tuzlu salamura suyun temiz olması 
oldukça önemlidir. Bu nedenle güvenli olmayan kaynaklardan 
alınmış veya çok beklemiş suların içerisinde zararlı bakterilerin 
olduğu unutulmamalı ve turşu için asla kullanılmamalıdır. 

5 - Tuzu kararında kullanın 
Turşunun tuzu az konulduğunda yumuşama ve suda  
bulanıklaşma görülürken; tuzu fazla konulduğunda ise  
olgunlaşma süresi uzadığı gibi tadı da fazla tuzlu olacaktır.  

6 - Kaya tuzu tercih edin
Sofra tuzuyla yapılan turşular kaya tuzuyla yapılan turşulara göre 
çok daha kısa sürede yumuşamaktadır. 

7 - Sirke ve limon tuzu kullanın
Tuzu ne kadar arttırırsanız sağlık açısından o kadar risk oluştura-
cağından tuz yerine limon tuzu kullanarak aynı mekanizmanın 
gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Turşu oluşumunda zararlı 
bakterilerin kontrolsüz üremesini engelleyen sirkeden de turşu 
yapımı sırasında destek alabilirsiniz.

8 - Karanlıkta, uygun sıcaklık ve uygun sürede bekletin
Turşunuzun karanlıkta ve 18-20 derecede beklemesi gerekmek-
tedir. En ideal bekletme süresi ise genellikle 4-6 haftadır.

9 - Beyaz tabakayı takip edin
Sebze veya meyveleriniz mayalanmaya başladıktan sonra en üst 
kısımda oluşan beyaz tabakanın takip edilmesi ve görüldüğü 
anda hemen alınması gerekir. Bu tabaka hemen alınmazsa küf 
oluşmasına ve dolayısıyla turşunun bozulmasına neden olur. 

10 - Tüketirken dikkat!
Turşunun sağlığa yararları oldukça fazladır ancak tuzlu bir 
besin olduğu ve sodyum içeriğinin yüksek olduğu unutul-
mamalıdır. Hipertansiyon hastasıysanız, herhangi bir kalp-damar  
hastalığınız varsa, kronik böbrek yetmezliği hastasıysanız, sık 
sık ödem problemleri yaşıyorsanız veya mide problemleriniz 
varsa turşunun sık tüketilmesi size yarar sağlamadığı gibi zarar  
verecektir.

TURŞUDA  
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN  

10 ÖNEMLİ KURAL

Ürün Haberi
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Dünyada perakende sektöründe teknoloji dönüşümü yaşanıyor. 
Tüketicinin sürekli değişen davranışlarına uyum sağlamak için 
perakendeciler teknoloji yatırımlarını hızlandırıyor. Artık marka- 
lar yapay zeka, mağaza içi izleme, sesli komut, oyunlaştırılmış 
satış, kiosklar gibi uygulamalarla alışverişi daha keyifli ve kolay 
hale getiriyorlar. Yeni nesil perakende analitiği kurumu REM  
People’a göre markalar, gelecek 5 yıl içinde gençleri mağazaya 
oyunlarla çekecek. Oyun hedefini tamamlayanlar hem keyif 
alacak hem de kazanma hissini yaşayacak…

Teknolojiyle birlikte satın alma alışkanlıkları da değişiyor.  
Alışverişçiler artık kendini daha iyi tanıyan ve ona özel ürünler 
sunan markaları tercih ediyor. Gelecek 5 yıl içinde de perakende 
sektörü teknolojik bir dönüşüm geçirecek. Markalar; yapay zeka, 
mağaza içi izleme, oyunlaştırılmış alışveriş, kiosklar ve mağaza içi 
analizlerle tüketiciye daha yakın olacak. 

REM People CEO’su Bülent Peker, “Tüketiciler artık deneyim 
arıyor. Bunu yaparken teknolojiden faydalanıyor. Markalar da 
geleceğe şimdiden yatırım yapmaya başladı. Artık mağazalar ve 
online alışveriş dünyasında eğlence ile alışveriş birleşecek” diyor.

REM People’a göre geleceğin en önemli 5 perakende teknolojisi 
şöyle olacak:

1 - Yapay zeka:
Küresel yapay zeka yazılım pazarı hızla büyüyor. Yapay 
zeka sayesinde şirketler, alışveriş deneyimini son tüketici- 
ler için çok daha keyifli ve verimli hale getirmeye çalışırken  
maliyetleri de azaltıyor. Perakende mağazaları, yapay  
zekayı kullanarak müşterilere mağazalarda anında destek 
alma gücü verecek. Mağazalara ekranlar ve dokunmatik  

paneller yerleştirerek müşterilerin bir ürünü bulmasına,  
sorularına yanıt almasına, ilham verici içerikler ile onlar için 
seçilmiş çapraz satış seçenekleri almasına yardımcı olacak.   
2 – Mağaza içi analizler:
Perakende pazarında, mağaza içi analitik her geçen gün daha çok 
ilgi görüyor. Perakendecilerin müşterilerini yakından takip etme-
lerine yardımcı oluyor ve mağaza performansı hakkında değerli 
bilgiler sağlıyor. 

3 – Kiosklar:
Tüketiciler fiziksel mağazada kendilerine, “Neden mağazada özel 
ilgi görmüyorum” diye soruyor. Bu sorun kiosklarla çözülecek. 
Kiosklarla yıllardır e-ticarette uygulandığı gibi sistem satın alma 
geçmişinizi kontrol edecek ve verilerinize dayalı olarak size 
kişiselleştirilmiş öneriler sunulacak.

4 – Oyunlaştırma:
Oyunlaştırma, oyun öğelerini perakende mağazalarına  
getiriyor.  Özellikle Z kuşağı için en önemli yöntemlerden 
biri olacak. Oyunlaştırma, tüketicinin perakende dene- 
yimini zenginleştirecek ve daha eğlenceli hale getirebilecek.  

5 – Sesli komut:

Milenyum kuşağının sesli komutla çalışan ürünlere gösterdiği 
ilgi dikkat çekiyor. Müşterilerin ses tonunu analiz ederek çalışan 
sistemlerle müşterilerin duyguları anlaşılabiliyor. Böylece sesli 
komut sistemleri, alışverişçinin ses tonu ve konuşmasından en 
uygun ürünü ve hizmeti sunabiliyor. Sesli ticaretin alışveriş dün-
yasını en erken değiştiren sistemlerden biri olması bekleniyor.

Gelecek 5 yılın en önemli 5 perakende teknolojisi…

Perakendeciler Z Kuşağı’nı  
oyunla mağazaya çekecek...

Güncel
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Hijyenkolik her ne kadar Türkçe bir kelime olmasa da Hijyende aşırıya giden diye ifade 
edebiliriz. Çok fazla kullanmamakla birlikte zaman zaman Temizlikte,titizlikte, Hijyende 
aşırıya kaçanlar için kullanmaktayız. Normal şartlarda hepimizin temizlik ve hijyen 
kurallarına uymamız önemli olmakla birlikte bunu abartılı bir şekilde yapmamız tam 
tersine bizlere ve çevremize yarardan çok zarar vermektedir. Teknolojinin ilerleme- 
siyle birlikte hayatımıza giren ve kolaylaştıran kimyasallar bizlere yarar sağladığı kadar 
bilinçsizce kullanıldığında çok büyük zararlarda veriyor.
 
Günlük sosyal hayatımızda ellerimizin düzenli yıkanması, saç, tırnak, vücut temizliği, 
düzenli banyo (özellikle bu yaz aylarında) kıyafet temizliği hepimizin rutin yaptığı  
işlerdir. En sık rastlanan ellerin tuvalete gitmeden önce(?) ve sonra , yemeğe başla- 
madan önce (?) ve sonra yıkanması işlemidir. Ancak bu işi normalin dışında sürek-
li yapıyorsanız hastalık işareti olabileceğini hatırlatmak isterim. Bunun tıptaki adı  
“obsesif kompulsif takıntı”dır. (Halk arasında titizlik hastalığı olarak bilinse de titizlik 
obsesif kompulsif bozukluk kapsamındaki bir takıntı türüdür.) Aşırı titizlik temizlik 
değil, hastalıktır.
 
Her 100 kişiden 2’ sinde görülmektedir. Bu insanlar çok sık ellerini yıkar ve dezen-
fekte ederler, başkalarının tuttuğu şeyleri ellemezler, kapı kollarını ve benzeri  
yerleri kağıt/kolonyalı mendille tutarlar . sebzeleri, meyveleri çamaşır suyu ile yıkar-
lar, her yeri çamaşır suyu veya başka bir kimyasal dezenfektanla dezenfekte ederler.  
Arkasından deri hastalıkları, astım, kalp, damar hastalıkları, kanser vakaları ve adını  
çok duymadığımız Otoimmün hastalığı .(Otoimmün hastalık, vücudun kendine ait bir 
maddeye karşı duyarlı hale gelip ona saldırıya geçmesi anlamına geliyor.) Özellikle 
ABD'de otoimmün hastalıklar gitgide artıyormuş, hastalıkların artışının bir nedeni ise 
aşırı hijyen olabilirmiş. Daha çok bu konudan bebekler, çocuklarımız etkilenmekte,  
bizler aşırıya kaçtıkça alerjik hastalıklar artmakta ve vücudun savunma sistemi olum-
suz etkilenmektedir. Katılmış olduğum ve vermiş olduğum eğitim ve seminerlerde en 
sık sorulan sorulardan biri de “ Mehmet bey sokakta ayağı çıplak, pislik içinde olan  
dilenci çocuklarının yanakları al, al topaç gibi, hiç de hasta gözükmüyorlar, bizim 
çocuklar ise o kadar korumamıza rağmen hep hastalar, sebebi nedir ? “ diye soruyor-
lar. Bende onlara Hijyende aşırıya kaçmamalarını, çocuklarının mikrop direncini artır-
mak için dışarıda oynamalarını, temiz havada mümkünse deniz kenarında dolaştırma-
larını tavsiye ediyorum. Günlük temizlik kurallarına uymanın yeterli olduğunu sadece 
anormal durumlarda ( hastalık, salgın vb) tedbirli davranmalarını söylüyorum. Hijyen 
takıntısı kişiye yarar yerine zarar verir. Hijyenkolik olmayın diyorum.
 
Sağlıklı ve temiz ortamlar için kullanmakta olduğumuz, biyosidal, dezenfeksiyon 
ve temizlik ürünleri , ilaç ve kozmetik ürünleri dozajında kullanıldığı sürece zarar  
vermezler, ancak daha iyi, daha temiz, daha hijyen takıntısı olanlar için maalesef  
bu ürünler bizlere zarar verir ve zehirlerler, bizde buna yeni bir kavram olarak  
HİJYENİK ZEHİRLENME demekteyiz. (16. yüzyılda Paracelsus'un (1493-1541) zehiri 
tanımlarken kullandığı "Her madde zehirdir. Zehir olmayan madde yoktur; zehir ile 
ilacı ayıran dozdur" şeklindeki ifade, bugünkü modern toksikolojinin de çıkış  
noktasıdır.) Kullandığımız temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri sebebiyle 55 binin  
üzerinde zararlı kimyasala maruz kalıyoruz.
 
Millet olarak çok köpüren ürünlerin daha iyi temizlediğini düşünerek daha çok 
köpürsün diye bol bol ürün döker , kullanırız veya ürün kullanma etiketini, bilgisini 
okumadan bir ürünle başka bir ürünü karıştırırız.En sık rastlanan ve bir çok kişinin de 
başından geçen olay çamaşır suyu ile(Sodyum Hipo Klorid) daha iyi temizlik yapsın diye 
Tuz ruhu, Kezzap ( hidroklorik asit, Nitrik asit ) karıştırılması ve kullanılması sonucu 
ortaya çıkan zehirlenme/yanık vakalarıdır.

Hijyenkolik  
olmayın,  
hijyenik  
zehirlenmeyin 

Aşırı hijyen  
yararlı mı? 
Zararlı mı?

Mehmet Baki ASUTAY
Hijex Biyosidal Ürünler  

Hijyen Grup San ve Tic Ltd. Şti 
Gıda Hijyeni Grp Koord.
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Unutmamalıyız ki , çok köpüren ürünler daha iyi temizler diye bir 
kural yok, bu ürünün içindeki aktif maddeyle ilgili.aksine köpük-
ten ve kimyasal kalıntıdan kurtulmak için daha çok suyla duru-
lama yapmak zorundayız.(Amerika Çevre Koruma Kurumu’nun 
(US Environmental Protection Agency - EPA) yaptığı bir araştır-
ma da ev temizlik ürünlerinin dışarıdan gelen toksinlere göre 
üç kat daha fazla kanserojen etkiye sahip olduğunu ispatlıyor.  
15 yılın verilerini değerlendiren Uluslararası Kanser Kurumu (NCA) 
da ev hanımlarının çalışanlara göre yüzde 54 daha fazla kanser 
riski taşıdığını belirledi. Kimyasallar 26 saniyede tüm organlara  
geçiyor.) Bu durumdan özellikle bebekler, çocuklar, bizler, 
çevremiz etkilenmekle birlikte evimizdeki çiçekler ve bitkiler ile 
can dostlarımız hayvanlarda (evde yaşayan kuş, kedi, köpekler 
vb.) olumsuz yönde etkilenmektedir.
 
Sıcak yaz aylarında bebeklerini ve çocuklarını yüzme havuzla- 
rına götürenler en çok, göz, cilt, kulak, burun, boğaz , solu-
num ve idrar yolları rahatsızlıklarına maruz kalmakta hatta ze-
hirlenme vakalarına bile rastlanmaktadır. Bunun sebebi ise havuz  
sularından geçen enfeksiyon hastalıklara maruz kalmayalım diye 
iyi niyetle(!) aşırı şekilde klorlanmasıdır.
 
Gelelim bizim Catering, Gıda ve Sağlık sektörüne.
 
Temizlik ve dezenfeksiyon kısaca Hijyen ve sanitasyon bu  
sektörün olmazsa olmazı ve profesyonelce yapılması gereken 
bir uygulamadır. Bakanlıklarımız tarafından kanun ve yönetme-
liklerde kriterler belirlenmiş ayrıca ISO ve HACCP programların-
da önemle yer almıştır. Bu sektörlerde PARDON deme lüksümüz 
yoktur, zira insan hayatı en önemli faktördür. Hatalı uygulama-
lardan doğan gıda zehirlenmeleri, ölüm vakaları kanun karşısın-
da sorumluluklar yüklemektedir. Ancak bu sektörlerde de aşırıya 
kaçmamak ve profesyonelce uygulamalara izin verilmelidir. 
Ucuz, basit ve ruhsatsız kimyasal maddeler kullanılmamalı, daha 
temiz ve hijyen olsun diye kendimize, ürettiklerimize ve çevreye 
zarar vermemeliyiz. Manuel dozaj kullanımlarından kaçınılmalı 
otomatik dozajlama ve temizlik sistemleri kullanmalıyız. Bu işi 
göz kararı veya daha temiz olsun diye fazla kullanımlara izin  
vermemeliyiz. Mühendis/Hekim ve görevli arkadaşlar,  
üretici firmalar tarafından dozajında kullanımı veya otomatik  
dozajlama sistemleri kullanımı eğitimlerine özen göstermeliyiz.  
Unutulmaması gereken fazla kullanım dozajı daha iyi temizlik ve 
dezenfeksiyon yapılacağı anlamına gelmez tam tersine olumsuz 
durumlarla karşılaşmamıza neden olur, ayrıca işletmenin maddi 
olarak maliyetinin artmasına sebep olur. (Biyolojik arıtması olan 
şirketlerin aşırı kimyasal kullanımından dolayı çok defa arıtma-
larındaki bakterilerin ölmelerinden dolayı sorun yaşadıklarına, 
arıtmalarının çöktüğüne şahit olmuşumdur.) Tam tersine tasar-
ruf edelim diye belirtilen dozajın altında da kullanmak sakın-

calıdır, zira bu seferde örneğin biyosidal ürünler, dezenfektanlar 
zararlı mikroorganizmaları öldüremeyecek ve kontaminasyon 
(bulaşma) devam edecektir. (Bakanlığımız minimum dozda hangi 
mikroorganizmalara karşı kaç dakikada etkili olduğuna dair  
ruhsat vermekte ve bu bilgileri ürün etiketleri üzerinde yazdır-
maktadır.) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) son yüzyılda pandemik 
hastalıkların artığını ve mikroorganizmların da daha direnç  
kazanarak yapı değiştirdiklerini bildirmektedir. (Pandemiler veya 
pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok 
geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara 
(epidemi) verilen genel addır. Pandemi, eski Yunanca'dan παν 
tüm anlamına gelenpan ile insanlar anlamına gelendemos'dan 
türetilmiştir.)

Kısaca bundan şu dersi çıkarmalıyız; kişisel olarak günlük ve  
sosyal hayatımızda hijyende aşırıya kaçmamalı ama topluma  
hizmet eden gıda ve sağlık sektöründe maximum hijyen kural-
larına uymalıyız. Üretici firmaların ve Bakanlık ruhsatlarında izin 
verilen dozajlarda uygulamalar yapmalı, kendi inisiyatifimize 
göre kullanmamalıyız.

Temizlik ve dezenfeksiyon yapılan ürün ve tüm yüzeyleri bol su 
ile durulamalı, ortamları temiz hava ile havalandırmalı ve bu 
işi mümkün olduğunca kısa sürelerde yapmalıyız. Kullanmakta  
olduğumuz kimyasalların en az zararlılarını, su bazlı ve doğal 
olanları tercih etmeliyiz.

En güzelini gene Atalarımız söylemişler, “Azı karar, çoğu zarar.” 
Siz, siz olun , daha iyi, daha temiz ve hijyen olsun diye bol bol 
kimyasal kullanmayın, dozajında kullanın, etiketlerdeki kullanım 
talimatlarını mutlaka okuyunuz, HİJYENKOLİK OLMAYIN derim.
Sağlıklı ve doğal kalın.

Kaynaklar.
http://tur.proz.com/kudoz/turkish_to_english/psychol-
ogy/1196340-t it iz l ik_hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1.
html#2858727 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pandemi 
http://www.aksiyon.com.tr/saglik/bu-deterjanlar-kadini-kans-
er-eder_525082

Kaynak: http://watchingthewatchers.org/indepth/910523/ 
hyper-hygiene

http://www.bunubugunogrendim.com/2011/05/274-asr-hi-
jyenin-zararlar.html

https://tr-tr.facebook.com/notes/cat-hospital-kedi-hastanesi/
hijyenik-zehirler/776010375764087

http://www.saglikarastirmasi.com/hijyen-icin-bebekler-gun-asi-
ri-yikanmali.html http://www.aktuelpsikoloji.com/temizlik-tak-
intisi-nedir-belirtileri-nelerdir-10473h.htm
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Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger’e göre; Pirinç, sanılanın  
aksine kontrollü bir şekilde tüketildiğinde, sağlıklı ve bes-
leyici bir besindir. Hepimizin tüketmekten keyif aldığı pirinci 
küçükten büyüğe her yaş grubu keyifle 
tüketebilir. Özellikle içerdiği kalsiyum, 
demir, niasin, fosfor, potasyum gibi  
mineraller bakımından oldukça değerli 
olan pirinç, enerji oluşumunda görevli 
olan B grubu vitaminlerden de oldukça  
zengindir. Pirinç aynı zamanda iyi bir  
karbonhidrat kaynağıdır. Günlük enerjimizin yüzde 50’sinin  
karbonhidratlardan alınması gerektiği düşünülürse pirinç 
bu açıdan oldukça iyi bir kaynaktır. Pirinç, gluten içermeme-
si bakımından çölyak hastalarının ve gluten intoleransı olan-
ların rahatlıkla tüketebileceği bir besindir. Glisemik indeksinin  
yüksek olduğu bilinse de; şekere göre daha düşük  
olduğunu belirtmek isterim. Sebze yemeği ve salatalarla birlikte  
tüketildiğinde kan şekerini çok yormaz, daha yavaş yükseltir.  
Uygun miktarda tüketilirse zayıflama diyetlerinde de tüketile- 
bilir. 3 yemek kaşığı pişmiş pirinç 1 dilim ekmeğe eşdeğerdir.

USA Rice verilerine göre pirincin dünya çapında  
kırk binden fazla çeşidine rastlanabiliyor.  
Özellikle Türk mutfağının da vazgeçilmezlerinden olan sağlık  
kaynağı pirincin Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger’e göre  
5 önemli faydası şu şekilde; 
Enerji Kaynağı
Pirinç zengin bir karbohidrat kaynağıdır ve çözünmesi zaman 
alan uzun karbohidrat zincirlerinden oluşur. Bu sayede, pirincin 
içindeki karbohidratlar sürekli bir enerji sağlayabilir. Yabani  

(kahverengi) pirinç, diyetisyen kontrolünde uygun miktarlarda 
tüketildiğinde diyabet hastaları içinde bile fayda sağlayabilir.

Yüksek Besin Değeri 
Hem beyaz; hem de kahverengi pirincin 
kendine özgü besin değeri bulunmak-
tadır. Beyaz pirinç kalsiyum ve demir 
gibi yüksek mineraller içerir, ayrıca  
niyasin, D vitamini, tiamin ve riboflavin 
gibi vitaminler açısından da zengindir.  

Kahverengi pirinç ise lif açısından zengindir, bu nedenle sindirimi 
iyileştirmeye yardımcı olabilir.  
Hastalık oluşumunu kontrol ediyor
Pirincin çeşitli hastalıkları kontrol ettiği biliniyor. Esmer pirinç, 
alzheimer hastalığının oluşumunu engelleyen yüksek miktarda 
nöroiletkenler içerir. Ayrıca ister beyaz olsun, ister kahverengi 
olsun pirinç, kalp kastalıkları ve kalp krizi oluşumunu engelleye-
bilen ve  kalbi koruyabilen antioksidan içeriyor.  
Kabızlığı önlemeye yardımcı oluyor. 
Pirinçte çok düşük miktarda sodyum bulunuyor, bu sayede  
yüksek kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olabiliyor.
Yabani pirinç mükemmel bir sağlıklı lif kaynağıdır. Bunlar,  
sindirimi iyileştiren ve bağırsak hareketlerini düzenlemeye 
yardımcı yararlı bakterilerin gelişmesine yardımcı olabiliyor. 
Glütensiz gıda
Pirinçte glüten bulunmamaktadır, bu nedenle çölyak  
hastalığından muzdarip olanların ve buğday, arpa, çavdar ve 
yulafta bulunan proteinlere allerjisi olanların diyetine kolaylıkla 
dahil edilebiliyor.

Pirinç tüketimi 
faydalı mı?

İşte 5 önemli fayda

Ürün Haberi
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Coronavirüs salgını tüm dünyada hayatı önemli ölçüde  
etkilerken, ekonomik etkileri de kısa sürede gözle görülür 
hale geldi. İş dünyasında tedarik zincirinde ve operasyonel 
anlamda yaşanan zorluklar, dijital ortamın imkânlarının 
seferber edilmesiyle hafiflese de dijitalleşme süreçlerini 
tamamlayamayan kurumlarda aksaklıklar, aradan geçen 
neredeyse bir sene sonunda bile görülebiliyor.
 
Günü kurtarmaya çalışmak yerine, müşteri bağlılığına 
yatırım yapın
 
SEM’in pandemi dönemini inceleyen çalışması, Türkiye 
’de farkındalığın ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan kısa 
süre sonra büyük ölçüde artış gösterdiğini ortaya koyuyor.   
Çalışma, eğitim ve sosyal hayatın değişime uğradığı sal-
gın ile alışkanlıkların da dijitalleştiğini belirten SEM Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz, “Televizyon, online dizi/
film platformları, oyunlar ve evden alışveriş seçenekleri 
hızlı bir şekilde trend oldu. İlk dönemde kolonya, eldiven, 
maske, bağışıklık güçlendirici besinler ile sağlık ve tem-
izlik bazında internet aramaları patlama yaşadı. Sigorta 
ürünleri ve eğlence hizmetleri de bu artıştan nasibini aldı.   
Turizm, lüks tüketim, giyim, kozmetik gibi alanlarda ise 
düşüş görüldü. Sektörel etkiler, önlemlerin ve Coronavirüs 
ile ilgili bilgilerin güncellenmesiyle sürekli bir değişim içinde.  
Pandemi gibi belirsizliğin hâkim olduğu zamanlardaki bu 
ani ve bazıları kalıcı gibi görünen değişimler, markaların 
çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Kriz dönemlerinde, sadece 
günü kurtarmaya yönelik çalışmalar, markalara yarardan çok 
zarar veriyor. Bunun yerine markaların müşteri bağlılığına 
yatırım yapmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.
 
Müşteri elde tutma oranı %5 artınca, kâr %95’e  
kadar artıyor
 
Müşteri bağlılığının belirsiz anlarda normale göre daha fazla 
önem kazandığını belirten Yılmaz, yeni müşteride dönüşüm 

oranı %5-%20 aralığında seyrederken, sadık bir müşteride 
bu oran %70’lere kadar çıkabildiğini kaydetti. Araştırma-
lar, tekrar gelen müşterilerin yeni müşterilerden daha  
fazla harcama yaptığını ve müşteri elde tutma oranı % 5 
artırıldığında işletme kârının %25 ila %95 arasında arttığını 
gösteriyor. 
Müşteri bağlılığı nasıl artırılır?

SEM ’in çalışmasında müşteri bağlılığını artıracak çalışmalar 
aşağıdaki şekilde sıralanıyor:

- Bağlılık programı ile tekrar alışveriş yapan müşterileri  
    ödüllendirin

- Müşteri hizmetlerini marka için bir öncelik haline getirin

- VIP katmanları tanıtarak müşteri deneyimini artırın 
- Müşterilerinizi alışveriş alışkanlıklarına göre gruplara ayırın

- Etkinlik tabanlı e-postalar gönderin

- İşletmelerin yönlendirme programını optimize edin 
- Müşterileri geri bildirim vermeye teşvik edin
 
Panik anlarında tüketiciler sorularına hızlı yanıt bul-
mak isterken, onların yanında olduğunu hissettiren ve  
ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılayan markaların başarısı 
artıyor. Stok dışı ürün çeşidini azaltan, hızlı kargo, ücretsiz 
kargo ve kolay iade seçenekleri sunan perakendeciler ve 
e-ticaret siteleri, canlı yardım ve chatbot ile kullanıcılara 
yardımcı olan markalar, belirsizlik dönemlerinde avantaj 
yakalıyorlar.
 
Markaların bu dönemde müşterilerinin yanında olduğu  
kadar, sosyal sorumluluk ve yardım çalışmaları, çevre dostu 
uygulamaları da dikkat çekiyor. Tüketiciler, yaşanan sağlık 
kriziyle markalara olan yaklaşımlarını da sil baştan değer-
lendiriyor. Sadece müşterileri için değil, toplum için hareket 
eden markalar da kriz dönemlerinde marka değerlerini 
 artırarak yollarına devam ediyorlar.

Belirsiz zamanlarda tüketicilerle  
nasıl iletişim kurmak gerekiyor?

Günü kurtarmaya çalışmak yerine, müşteri bağlılığına yatırım 
yapın...Coronavirüs döneminde marka iletişimi önerileri.

araştırma
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Asırlardır Türk kültüründe var olan Türk Kahvesi, sabahların daha canlı 
başlamasını sağlayan, sohbetleri neşelendiren, yorgunluğumuzu alan, 
kız isteme merasimlerinin ritüeli, buluşmalara en çok yakışan kültürel 
bir motif olarak karşımıza çıkıyor. Bir içecekten öte birleştirici gücü  
olduğu herkesçe kabul edilen Türk Kahvesi günümüzde dostluğun ve 
 sohbet ortamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. UNESCO 
 tarafından “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası” olarak kabul 
edilen Türk Kahvesi için her yıl 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü olarak 
kutlanıyor. 

Türk Kahvesinin tüketimi ile ilgili çarpıcı sonuçlar
 
Bağımsız pazar araştırma şirketi İpsos tarafından yapılan, araştırmada 
katılımcılara; Türk Kahvesi tüketim adedi, Türk Kahvesi tüketilirken sohbet 
edilen konular, dinlenilen müzikler, Türk Kahvesini en çok kiminle içmek-
ten keyif aldıkları gibi sorular yöneltildi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden 
1.200 kişinin katıldığı araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 

Türk Kahvesi ortalama 7 dakikada içiliyor

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 92’si Türk Kahvesi tüketiyor. Düzen-
li olarak Türk Kahvesi tüketenler ise her hafta ortalama 8 fincan Türk  
Kahvesi içiyor. Araştırmada öne çıkan bir diğer konu ise Türk Kahvesi  
tüketim süresi. Türk Kahvesi ortalama 7 dakikada içiliyor. Araştırmaya 

500 yılı aşan geçmişi, bize özgü gelenekleri 
ile Türk Kahvesi kültürümüzde önemli bir yere  
sahip. Bu önemli değeri yaşatmayı ve tanıtmayı 
kurulduğu ilk günden itibaren kendine misyon  
edinen Kahve Dünyası, 5 Aralık Dünya Türk  
Kahvesi Günü vesilesiyle geleneksel olarak 
yaptırdığı araştırmalara bu yıl bir yenisini daha 
ekledi. Değişen yaşam alışkanlıkları doğrul-
tusunda Türk Kahvesinin kültürümüzdeki yerini 
analiz ve takip etmek hedefiyle 1.200 kişinin 
katılımıyla bu yıl gerçekleştirilen araştırma,  
pandemi ile birlikte daha çok Türk kahvesi  
içmeye başladığımızı ortaya koyuyor. Araştırma-
ya göre katılımcıların yüzde 92’si Türk Kahvesi 
tüketiyor. Türk Kahvesi ortalama 7 dakikada  
içilirken bu süre zarfında en çok Türkçe müzikler 
dinleniyor. Türk Kahvesi içerken yapılan  
sohbetlerin ana konusunu bu yıl sağlık ve  
pandemi oluşturuyor.

Türk Kahvesi 
Sohbetlerinin  
Yeni Konusu: 
Sağlık ve  
Pandemi 

Türk Kahvesinin En’leri  
 
•  Türk Kahvesini en çok seven yaş: 30
•  Türk Kahvesini en çok seven cinsiyet: Kadın
•  En sevilen Türk Kahvesi türü: Orta şekerli
•  En sevilen Türk Kahvesi eşlikçisi: Çikolata
•  Türk Kahvesinin en sevildiği zaman:  
    Akşam saatleri
•  En çok kahve içtiğimiz kişiler: 
o  Kadınlar - en çok arkadaşlarıyla
o  Erkekler - en çok aileleriyle.
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göre; bir kahve sever hayatı boyunca yaklaşık 3 bin saatini Türk 
Kahvesi içmeye ayırıyor. Türk Kahvesi en çok akşam saatlerinde ve 
orta şekerli olarak tüketiliyor. 

Kadınlar Türk Kahvesini enerjik hissetmek, konsan- 
trasyonu artırmak ve metabolizmayı hızlandırmak için 
tüketiyor

Türk Kahvesi tüketiminde cinsiyet ve yaş kırılımına bakıldığında; 
kadınlar erkeklere oranla ortalama olarak daha fazla Türk Kahve-
si tüketiyor. Ayrıca, katılımcıların büyük çoğunluğu Türk Kahvesini 
lezzeti ve verdiği keyif için tüketiyor. Türk Kahvesini erkeklere 
göre daha fazla tüketen kadınların tercih nedenleri de çeşitlilik 
gösteriyor. Kadınlar Türk Kahvesini erkeklere kıyasla daha fazla  
sosyalleşmek, rahatlamak, enerjik hissetmek için ve metaboliz-
mayı hızlandırdığı düşüncesiyle tüketiyor. Türk Kahvesi tüketiminin 
diğer bir sebebi ise konsantrasyonu artırmak. 

Kadınların Türk Kahvesini genellikle evde ve arkadaş / komşu evin-
de içmeyi tercih ettikleri görülürken, erkeklerin ise genellikle iş 
yerinde içtiği ortaya çıktı. Araştırmaya göre 45-50 yaş grubunda-
ki kişiler özellikle pandemi şartları nedeniyle daha çok evde Türk 
Kahvesi tüketirken; kafe gibi dış mekânlarda tüketimin ise 15-24 
yaş grubunda daha fazla olduğu görüldü. 

Kahve muhabbetlerinde konu artık sağlık ve pandemi
 
Pandemi döneminden önce Türk Kahvesi sohbetlerinde özellikle 
kadınlar için ev hayatı, eğitim, okul, dersler ve havadan sudan 
muhabbetler en popüler konular arasında iken erkekler arasında 
ise iş hayatı, para, siyaset ve spor gibi konular daha çok konuşu-
luyordu. Pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte ise Türk  
Kahvesi sohbetlerinin en önemli konusu sağlık ve pandemi oldu.

Türk Kahvesini en çok Ege ve Akdenizliler seviyor
 
Araştırma sonuçlarına göre Ege ve Akdeniz bölgelerindeki tüketi-
ciler, günde 2-3 kez kahve içerek diğer bölgelere oranla daha fazla 
Türk Kahvesi tüketiyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde- 
kiler ise Türk Kahvesini haftada ortalama 1 kez içiyor. Türk  
Kahvesinin yanında en çok tercih edilen lezzet ise çikolata oluyor.

Türkçe müzik ile iyi gidiyor

Katılımcılar Türk Kahvesi içerken daha çok Türkçe şarkılar dinle-
meyi tercih ettiklerini belirtirken; erkekler nezdinde Türk sanat 
müziği ve halk müziği daha çok tercih ediliyor. Kadınlar ise Türk 
Kahvesinin keyfini Türkçe slow şarkılar ve Türkçe pop müziği 
eşliğinde çıkarıyor. 

Tüketiciler, Türk Kahvesini beraber tükettikleri kişileri en çok  
sakin ve samimi olarak tanımlıyor. Kadınların Türk Kahvesini  
birlikte içmek istedikleri kişileri dışa dönük ve hoşsohbet  
olarak tanımlama oranı daha yüksek... Sıralama ise şu şekilde: 
Sakin ve samimi, neşeli ve hayattan keyif almasını bilen, güvenilir, 
dışa dönük ve hoşsohbet, geleneksel ve nostaljik. Ayrıca, kadınlar 
en çok arkadaşlarıyla, erkekler ise aileleriyle Türk Kahvesi içmeyi  
tercih ediyor.

Nestlé Sıcak Çikolata, güncellenen içeriğiyle yepyeni bir 
forma kavuştu. Mutluluk ve enerji veren Nestlé çikola-
tanın damaklarda bıraktığı dolu dolu tat, bundan böyle 
hem sıcak hem soğuk hazırlanabilen Nestlé Sıcak Çikolata 
ile farklı içim alternatifiyle sunuluyor.
 
Bugünün ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırmak 
için gıdanın gücünü ortaya çıkarmak amacıyla çalışan 
Nestlé, tüketicilerin taleplerinden yola çıkarak yenilikçi 
bir ürüne daha imza attı. Nestlé Sıcak Çikolata, güncel- 
lenen içeriği ve farklı içim alternatifleriyle satışa sunulu- 
yor. Nestlé’nin eşsiz çikolata lezzetiyle “çikolatanın  
içilebilir hali” olarak ürettiği Nestlé Sıcak Çikolata, bundan 
böyle soğuk olarak da hazırlanarak tüketilebilecek. Sıcak 
su ya da süt ile karıştırılabilen sıcak çikolata, artık soğuk 
süt ile de karıştırılıp aynı homojen kıvama kavuşuyor.  
 
Mutluluk veren içilebilir gerçek çikolata 
 
Verdiği mutluluk ve keyif dolu enerjiyle yüzlerce 
yıldır ruhsal bir antioksidan olan çikolatanın içilebilir  
formu Nestlé Sıcak Çikolata ağzın tamamını tatlandırarak  
duyguları harekete geçiriyor. Uyandırdığı pozitif hislerle 
evlerin vazgeçilmezi olan bu lezzetli içecek ailecek birlikte  
geçirilen en güzel anların da eşlikçisi olmayı sürdürüyor. 
Sosyal medya dinleme çalışmalarında tüketicilerin 
özellikle pandemi döneminde sıcak çikolata gibi farklı 
sıcak içecek alternatiflerini çokça değerlendirdiğini 
gören Nestlé, buradan elde ettiği bilgilerle inovasyon 
çalışmalarına başladı. Böylece Nestlé, halihazırda yapay  
tatlandırıcı ve renklendirici içermeyen Nestlé Sıcak Çikola-
ta’nın içim alternatifini arttırırken içeriğini, tüketicilerin 
talepleri doğrultusunda çikolata aroması kullanmadan, 
ilave şeker oranını da düşürerek yeniledi. 

Dolu dolu çikolata tadıyla 
Nestlé Sıcak Çikolata
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Siz okurlarıma desem ki; “Atıksuları atmayın arıtın ki kullanabilesiniz, hatta içebile- 
siniz” ne hissederdiniz? Yüzünüzün buruştuğunu görür gibiyim. Peki özel olarak 
arıtılmış atıksuların, Namibya’da 1968 yılından buyana içme suyu olarak kullanıldığını, 
ayrıca Singapur, Avustralya, ABD nin Kaliforniya, Virjinya ve Yeni Meksika gibi  
su sıkıntısı çekilen yerlerde içme suyu olarak tüketilmekte olduğunu söylesem!   
O ülkelerde yaşamak zorunda kalmadığınız için Allaha şükrettiğinizi duyar gibiyim.

Atıksuyu kazanmak, yani atıksuların çeşitli arıtma işlemlerinden geçirilerek tekrar 
kullanılabilir hale getirilmek neden gerekli görülmüş? Dünyanın %71’i suyla kaplı 
olmasına rağmen suyun ekonomik kullanılması neden gerekiyor? Bu soruların  
basit yanıtları var. Dünyamızdaki mevcut suyun % 96’sından fazlası tuzlu  
denizlerden oluşmaktadır. Tatlı suyun %2,5-3 kadarı kutuplarda ve buzullarda  
donmuş vaziyette beklemektedir. Geri kalan %1-1,5 kadar tatlı su içme, kullanma,  
sulama, tarımsal ve sanayi ürün üretimi v.b. amaçlarla harcanmak üzere nehirlerde, 
göllerde, bulutlarda ve yeraltında bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler kaynakları-
na göre 7 milyarın üzerindeki Dünya nüfusunun ne acıdır ki onda ikisi sağlıklı içme  
suyundan mahrumdur. Suya ulaşılamayan yerde açlık kaçınılmazdır. Başka bir deyişle 
Dünyada yaşayan her 3 kişiden biri ya susuz ya da açtır.

Küresel ısınma, yaygınlaşan çölleşme, kuraklık, savurganca su tüketimi ve hızla  
artan kirlenme gibi nedenlerle dünyamızda su hızla kullanılabilir olmaktan uzaklaş-
maktadır. Bu nedenle suyun ekonomik kullanımına azami titizlik gösterilmesi yanın-
da, kullanılmış olan suların arıtma işlemlerinden geçirilmek suretiyle çeşitli alanlar-
da yeniden kullanılmasını sağlamak giderek daha fazla önem kazanmıştır. Arıtılmış  
evsel atıksuların park ve bahçe sulamalarında, yeraltı sularının takviyesinde,  
sanayide, tuvaletlerde yeniden kullanımı dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak  
uygulanmaktadır.

Atıksuların kullanılacağı yere göre arıtma sistemi uygulanmaktadır.  
• Birincil arıtma ön arıtma veya mekanik arıtma da denebilir. Bu aşamada evsel 
atıksuların içindeki katı parçacıklar %80 oranında temizlenmektedir. Bu aşama-
da arıtmadan çıkan suyun yeniden kullanılması düşünülmemekte, doğrudan derin  
denizlere, okyanuslara deşarjı amaçlanmaktadır. Bu arıtmanın çevre kirlenmesini  
önlemek amacıyla yapıldığını söylemek mümkündür.
 
• İkincil arıtma (biyolojik) atıksulara bakteri ilave edilmekte, bakterilerin besinleri 
parçalamaları ve yemeleri sağlanmaktadır. İkincil aşamadan çıkan bu sular sanayide 
soğutma amaçlı olarak kullanılabilmektedir. 
• Üçüncül arıtma (ileri derecede arıtma) atıksuyun içinde kalan tüm katı parçacıklar 
ve tuzlar yok edilmekte, ayrıca dezenfekte edilerek mikrobiyolojik kalıntılardan  
temizlenmektedir. Üçüncül aşamadan geçmiş sular “Geri kazanım suları” olarak 
isimlendirilmekte, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda sulama kanalları 
vasıtasıyla tarımsal alan sulamasında kullanılmaktadır. 

Bundan sonraki aşamada geri kazanım suları içilebilir hale getirilmek amacıyla mikro-
filtrasyon, ters ozmoz ve doğal ortamda 6 ay bekletildikten sonra tüm kirletici unsur-
lardan temizlenmektedir. Bizlere pek sevimli gelmese de bu suları içme suyu olarak 
kullanmak zorunda kalan ülkelerin isimlerine yazımın girişinde yer vermiştim. 
Atıksu arıtma konusunda mevcut durumumuz
Ülkemizde uzun bir süredir atıksuların arıtılmasıyla ilgili girişimler olduğunu basın-
da çıkan haberlerden biliyoruz. Öncelikle denizler, göller ve akarsulara boşaltılan 
evsel veya sanayi kökenli atıksuların arıtılmaması halinde yarattığı çevre kirliliği  
nedeniyle kamu gündemini meşgul ettiği malumdur. Bu bakımdan atıksuların  
toplanması ve arıtılması konusunda gerekli altyapı ve tesislere sahip miyiz, arıtılmış 
atıksuları tekrar kullanma konusunda mevcut durumumuz nedir sorularına  
kısaca yanıtlar vermek yararlı olacaktır. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce  
hazırlanan “Atıksu Arıtımı Eylem Planı 2015-2023” raporundan edindiğim bilgilere göre  
Türkiye’de sektörlerin 2004 yılı su kullanım oranları şöyledir; Yıllık harcanan 40 Km3 
suyun %74’lük kısmı tarımsal sulama, %15’i içme ve kullanma, %11’i sanayi alanların-
da kullanılmaktadır. 

Atıksuyu 
atma

Dünya nüfusunun ne acıdır 
ki onda ikisi sağlıklı içme 
suyundan mahrumdur.  

Suya ulaşılamayan yerde 
açlık kaçınılmazdır.  

 
Başka bir deyişle Dünyada 
yaşayan her 3 kişiden biri  

ya susuz ya da açtır.

Yüce CANOLER
Ziraat Yüksek Mühendisi 

Bilimsel Tavukçuluk Derneği 
(WPSA Türkiye Şubesi)  
Yönetim Kurulu Üyesi 

yucecanoler@gmail.com
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Atıksu altyapı sistemleri; 1-Kanalizasyon, 2-Yağmur suyu ve 
3-Atıksu arıtma tesisi (AAT) olmak üzere üç başlık altında  
toplanmaktadır.  Ülkemizde son yıllarda kanalizasyon şebeke-
sinden ayrı olarak yağmur suyu toplama sistemleri de yapıl-
maktadır. Ancak daha önce yapılan kanalizasyon şebekelerinde  
yağmur suyu diğer pis sularla birleşik vaziyettedir.

Çevre Yönetim Genel Müdürlüğünün tespitlerine göre 2015 
yılında Türkiye’de evsel atıksuların arıtımı için kurulu tesislerin 
sayısı 597 adettir. Bu tesisler 59 milyon kişiye hizmet etmektedir. 
Bu arıtma tesislerinin %73’ü biyolojik arıtım, %14 fiziksel arıtım 
ve %13 ileri arıtım sistemiyle çalışmaktadır. 
2012 yılında belediyelerce günde 14 milyon m3 atıksu arıtılmış, 
bunun %45,2’si denize, %44,6’sı akarsuya, %2,8’i baraja, %1,8’i 
göl/gölete, %0,8 araziye, %4,8’i foseptik ve zemin gibi diğer alıcı 
ortamlara deşarj edilmiştir.

Geri Kazanım Suların Kullanımı 
Dünyada ve ülkemizde geri kazanım arıtık suların yeniden  
kullanılması konusuna ilgi giderek artmaktadır. Ancak atıksu-
ların arıtılarak yeniden kullanıma kazandırılması çok maliyetli  
bir işlemdir.  
Yaptığım araştırmalarda ülkemizde de arıtılmış suların çeşit-
li alanlarda tekrar kullanılmaya başlandığını memnuniyetle  
öğrendim. Örneğin; 
• Sanayi tesislerinde ortaya çıkan atıksular arıtım tesislerinde 
işlemden geçirilmesini takiben yine aynı tesiste genelde soğut-
ma amaçlı olarak kullanılmak suretiyle devir ettirilmektedir. 
• Turizm ve sanayi yatırımlarının yoğun olduğu Akde- 
niz ve Ege Bölgesinde evsel atıksuların arıtılmasını taki-
ben, bazen de stabilizasyon havuzlarında biriktirildik-
ten sonra, buradan tarım arazilerinin, park ve bahçelerin, 

golf sahasının sulanmasına, oto yıkama servislerine, otel  
tuvalet rezervuarlarında kullanımına sevk edilmektedir.  
• Konya Belediyesi arıtmadan çıkan atıksuları ultraviyole ve 
dezenfeksiyon işlemlerinden geçirerek tarım alanları sulamada 
ve yol refüjlerinde rekreasyon amaçlı olarak kullanmaktadır. 
• Muğla-Bodrum’da ilçe atıksu arıtımında ilk defa membran  
kullanılarak geri kazanım suları bağ-bahçe sulama ve oto  
yıkamada kullanılmıştır.  
•İstanbul ve Bodrum’da bazı otel, işyeri ve okullarda atıksular  
yerinde geri kazanımla tekrar kullanılması sağlanmıştır.
 
Ülkemizde arıtılarak geri kazanılmış atıksuların sulamada  
kullanılması ile ilgili tebliğ 20 Mart 2010 tarihinde yayınlan-
mıştır. Dolayısıyla geri kazanılmış atık suların yeniden kullanıl-
maya başlaması yeni sayılabilir. Uygulamanın ilk önderleri  
diyebileceğimiz 13 il (Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik,  
Bitlis, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Konya, Muğla, Osmaniye)  
ve bu illere bağlı 19 ilçe ilk örnekleri ortaya koymuşlardır. 

Mevcut atıksu arıtma tesisleri, atıksuların geri kullanımı dikkate 
alınarak ek yatırımlarla modifiye edilmekte, yeni yapılmakta 
olanlar da atıksuların yeniden kullanımına imkan verecek şekilde 
planlanmaktadır. Özellikle yağmur sularının toplanması için ayrı 
bir kanalizasyon sisteminin planlanmaya başlanmış olmasını çok 
olumlu bir adım olarak değerlendirdiğimi belirtmek isterim. 
Herkes su kullanımına dikkat etmeli, kendi çapında suyu  
verimli kullanmak ve israf etmemek suretiyle üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirmelidir. Bireysel olarak suyu israf  
ettiğimizi görmüyor isek, çok yakın bir gelecekte su fakiri ülkel-
er sınıfına gireceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Allah bizi atık- 
sulardan arıtılmış içme sularını tüketmekten korusun. Artık  
lütfen hayatımızın temel taşı olan suya gereken saygıyı  
gösterelim.

Karaman atıksu arıtma tesisi
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Bel Karper, Türk Standartları Enstitüsü  
tarafından hazırlanan kılavuzdaki kriter-
leri yerine getirerek “Covid-19 Güvenli 
Üretim Belgesi” almaya hak kazandı. 
La Vache Qui Rit, Kiri ve Karper markala-
rını bünyesinde bulunduran Bel Türkiye, 
TSE tarafından verilen Covid-19 Güvenli 
Üretim Belgesi için tüm denetimlerini 
başarı ile tamamladı. 
Pandemi süreci boyunca hayata geçirdiği 
önlemler, çalışanları için aldığı üst düzey 
hijyen tedbirleri ve tüm paydaşlara  
ulaşana kadar birçok kontrol noktasında 
gerçekleştirdiği analizlerle ürünlerini en 

sağlıklı ve güvenilir biçimde buluşturan 
Bel Karper TSE'den Covid-19 Güvenli 
Üretim Belgesi aldı. 
Çorlu fabrikasında yapılan inceleme-
ler sonucunda güvenli üretim belgesi 
aldıklarını belirten Bel Türkiye Genel 
Müdürü Aytekin Yıldız “Son dönemde 
değişen tüketici beklenti ve ihtiyaçları-
na en hızlı yanıt veren şirketlerden biri 
olarak sürecin ilk gününden bu yana  
aldığımız önlemler ile tüketicimizi 
sağlıklı ürünlerle güvenli üretim uygu-
lamalarımız ile buluşturuyoruz” dedi.

Bel Karper, 
Covid-19 Güvenli  
Üretim Belgesi aldı

Paşabahçe, yepyeni Patisserie ürünleri ile çay 
saatlerine şıklık katıyor.  Gravürlü kapak ve  
servis tabağından oluşan Patisserie, sunum-
ların vazgeçilmezi olmaya aday. serinin 
yeni üyesi Madlen servis tabağı da şık kare  
formuyla sunumlara modern bir görünüm  
kazandırıyor. 
Paşabahçe’nin Patisserie ürün ailesi 
yeni ürünlerle büyümeye devam ediyor.  
Patisserie serisinde gravürlü kapağa sahip   
servis tabakları hem ev hem de profes- 
yonel sunumlarda kullanım için oldukça ideal.   
Zarifliğiyle dikkat çeken Patisserie,  gravürlü 
kapak ve servis tabağı setinin yanında  
sadece kapak olarak da satın alma imkanı da  
sunuyor. Çay saati ve pasta sunumlarının 
yanında öne çıkan Patisserie ürünleri hem ev 
hem de profesyonel sunumlarda kullanım için 
oldukça ideal. 

Kare formuyla dikkat çeken Paşabahçe Madlen 
servis tabağı ise ayaklı ve ayaksız olmak üzere 
iki farklı seçenekten oluşuyor. Hem ev hem de 
profesyonel mutfak sunumlarına eşlik eden 
Madlen servis tabağı, sunumlara bambaşka 
bir yorum katıyor.

Paşabahçe 
patısserıe ailesi 

büyümeye devam 
ediyor

Bugüne kadar yaklaşık 200 milyon 
TL’lik gıda atığını kurtaran ve Gıda 
Kurtarma Derneği (GKTD) aracılığıy-
la yaklaşık 1 milyon 100 bin ihtiyaç  
sahibine ulaşan yerli ve teknolo-
ji tabanlı sosyal girişim Fazla Gıda, 
2021 yılında yaptığı yeni part-
nerliklerle ulaştığı kişi sayısını  
1 milyon 800 bine çıkar-
mayı planlıyor. Fazla Gıda, 
2021 yılında ise 3 kat 
büyümeyi ve 600 milyon 
TL’lik gıda atığını kurtar-
mayı hedefliyor.
 
Dünyada her yıl 1.3 trily-
on dolar değerinde gıda 
çöpe atılıyor. Türkiye’de 
ise bu rakam yıllık yak-
laşık 300 milyar TL. Tüm 
dünyada 1.9 milyar insan sağlıklı  
besine ulaşamazken, yaklaşık 800  
milyon kişi açlıkla mücadele ediyor. 
 
Gıda tedarik zincirinde oluşan gıda 
atığının 2030 yılına kadar yüzde 
50 azaltılması için teknoloji tabanlı 
çözümler oluşturmak amacıyla kuru-
lan sosyal girişim Fazla Gıda, bugüne 
kadar 16 bin ton gıdayı kurtardı ve  
53 bin ton karbon salımını önledi.
 
Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) 
aracılığıyla ulaştığı toplam ihtiyaç  

sahibi sayısı yaklaşık 1 milyon 100 
bin olan Fazla Gıda, 2021’de yaptığı 
yeni partnerlikler ve gıda bankası 
altyapı geliştirme çalışmaları ile bu 
rakamı 1 milyon 800 bine çıkarmayı  
planlıyor. 

“2021 yılında 100 iş ortağımızla 
büyümeyi hedefliyoruz”

Türkiye’deki yıllık 300  
milyar TL’lik gıda atığının 
sadece finansal değil, 
çevresel aynı zaman-
da sosyal bir kayıp  
olduğunu söyleyen Fazla 
Gıda Kurucu Ortağı Olcay 
Silahlı; “Fazla Gıda olar-
ak bugüne kadar toplam 
dokunduğumuz gıda değeri 

yaklaşık 200 milyon TL. Toplam 30  
milyon öğün kurtardık. Gıda Geri 
Kazanım Hiyerarşisini uygulayarak 
mevcut 41 iş ortağımız ile değer kat-
maya devam ediyoruz, 2021 yılın-
da 100 iş ortağımızla büyümeyi  
hedefliyoruz. Günlük bazda 36 şehirde 
gıda kurtarma faaliyetlerini koordine  
ediyoruz ancak 81 ilde operasyon 
kabiliyetimiz var. 2021 yılında yeni 
çözümler ve değer önerileri ile gıda 
tedarik zincirinin farklı paydaşlarına da 
hizmet vermeye başlayacağız” dedi. 

Fazla Gıda, 2021 yılında 
3 kat büyüme hedefliyor

Kısa Haberler
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 
açıklamasına göre, endeks Kasım'da 2012 Temmuz 
ayından b u güne aylık olarak en yüksek artışını kaydetti.
 
Tahıl, yağlı tohum, süt ürünleri, et ve şeker gibi gıdalardan 
oluşan sepetin fiyatını ölçen FAO gıda fiyatları endeksi 
Kasım ayında 105.0’e yükseldi. Ekim ayı için 100.9 olarak 
açıklanan endeks değeri ise 101.0 olarak revize edildi.
 
STOKLAR AZALDI
 
Bitkisel yağ fiyatları ise palm yağı fiyatlarındaki yükselişin 
etkisiyle aylık yüzde 14.5 artışla endeksin genelindeki  
yükselişe öncülük etti. Fiyatlardaki yükseliş küresel 
stoklardaki azalmadan kaynaklandı.
 
Tahıl fiyatları endeksi ise kasımda bir önceki aya göre 
yüzde 2.5 ile ılımlı bir yükseliş kaydetti. Fakat endeks geçen 
yılın %19.9 üzerinde bir değer almış oldu.

Buğday ihracat fiyatları, Arjantin’deki düşük hasat beklen-
tilerinin sonucunda yukarı hareket ederken, darı fiyat-
ları ise kısmen ABD ve Ukrayna’daki hasat tahminlerinin  
azalmasıyla yükseldi. Pirinç fiyatları ise yatay seyretti.

SÜT ÜRÜNLERİ 18 AYLIK ZİRVEDE

Ortalama şeker fiyatları, olumsuz hava koşulları nedeni-
yle Avrupa Birliği, Rusya ve Tayland’daki hasadın azalacağı 
ve küresel üretimin yetersiz kalacağı kaygılarıyla devam  
ederken ekim ayına göre yüzde 3.3 artış gösterdi.
 
Süt ürünleri endeksi ise aylık olarak yüzde 0.9 artarak 
neredeyse 18 aylık zirvesine çıktı.
 
Et endeksi, dokuz aylık düşüş trendini sonlandırarak geçen 
ay yüzde 0.9 yükseldi. Fakat endeks geçen yıla göre %13.7 
düşmüş durumda.

Roma merkezli FAO’nun dünya geneli hububat hasadı  
tahminini art arda üçüncü defa aşağı revize etse de  
hasadın 2020’de yıllık olarak rekor seviyeye doğru gittiğini 
belirtti.
 
FAO, 2020 yılı hububat hasat mevsimi için olan tahminini 
üst üste üçüncü ay da düşürerek 2.75 milyar tondan 2.742 
milyar tona revize etti. Fakat bu aşağı revizyon bile yıllık 
hasat için rekor seviyeye işaret ediyor. (REUTERS)

Dünya gıda fiyatları 6 yılın zirvesinde
Dünya gıda fiyatları endeksi, altı aylık yükseliş serisini sürdürerek  

Kasım ayında yaklaşık altı yılın zirvesine çıktı.

Güncel
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Sağlığımıza daha fazla özen gösterdiğimiz şu günlerde 
bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yardımcı olmak için  
probiyotik içeriği yüksek ‘fonksiyonel gıdalar’ tüketmek önem 
kazanıyor. Kökeni Kafkasya’ya dayanan kefir, içeriğindeki  
probiyotikle öne çıkıyor. Ak Gıda Üretim Departmanı Gıda 
Mühendisi Ekin Oruçoğlu sağlıklı beslenme düzeninin vazgeçil-
mez bir parçası olan kefirle ilgili merak edilen detayları aktardı.  

1. Kefir nedir?
 
Yüzlerce yıllık geçmişe sahip kefir, Kuzey Kafkasya kökenli bir 
süt ürünü. Kefir daneleri veya kefir kültürü kullanılarak sütün  
fermente edilmesi ile elde edilen probiyotik bir içecek.  
Araştırma sonuçlarına göre kefir, sindirim sistemini düzen- 
lemeye yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda yüksek tansi-
yonu dengeleyici, alerjik reaksiyonları azaltıcı ve kanser riskini 
düşürücü etkilere de sahip.

2. Kefirin içinde neler var?
 
Kefirin içeriğinde kefir kültürü, kefir mayası ve probiyotik mikro- 
organizmalar bulunuyor. 

3. Kefir bağışıklık sistemini güçlendirir mi?
 
Protein, kalsiyum, vitamin ve mineraller bakımından zenginliği 
sayesinde besleyici bir içecek olan kefir, bağışıklık sistemi için de 
oldukça faydalı. 
 
4. Kefirin, sindirim sisteminin düzenlenmesinde  
bir etkisi var mı?
 
Kefirin içeriğindeki probiyotikler sindirim sisteminin düzenlenme-
sine yardımcı olur. Ayrıca yapılan klinik çalışmalar; kefirin bağırsak 
hareketlerini artırdığını ve buna bağlı olarak kabızlık sorununun 
çözümünde de yardımcı olduğunu gösteriyor.

5. Kimler kefir tüketebilir?
 
Yüksek besin değeri ve sağlığa faydalarından dolayı yetişkin- 
lerin yanı sıra çocukların, hamilelerin, hastaların, destek tedaviye  
ihtiyacı olanların ve yaşlıların günlük beslenme düzenlerinde  
kefir tüketmeleri tavsiye ediliyor. Kefirin; içerdiği yüksek miktarda  
protein, vitamin ve mineraller sayesinde sporcular için de faydalı 
bir destek olabileceği araştırmalarla kanıtlandı. Kefir, bağışıklığın 
zayıflaması ve kas krampları gibi sporcuların zaman zaman  

Bağışıklık dostu 
mucize içecek: 

Kefir
yaşayabileceği sağlık sorunlarına neden olan mineral  
eksikliklerini tamamlayıcı rolüyle öne çıkıyor. 
6. Günlük kefir tüketimi için önerilen miktar nedir?
 
Kefir, sağlığa faydalı nitelikleriyle günlük beslenme rutin-
inde yer alması gereken bir gıda.  Günlük tüketim miktarı 
kişilerin ihtiyacına göre değişmekle birlikte 1-2 porsiyon  
(1 porsiyon=250 ml) olacak şekilde beslenme düzenine 
eklenebilir.

7. Kefir hangi zamanlarda tüketilir?
 
Kefirin en iyi özelliklerinden biri de günün her saati, aç  
ya da tok karnına rahatlıkla tüketilebilecek bir içecek  
olması. Yüksek besin değeri sayesinde kefir, gün içerisinde 
ara öğün olarak da tercih edilebilir. Kefir buzdolabında  
+4 C’de muhafaza edilmeli ve açıldıktan sonra 3 gün  
içerisinde tüketilmeli.

Ürün Haberi
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Tadım’dan  
lezzeti ikiye  
katlayan yenilik   
“Kavrulmuş  
Tuzlu Fındık”

Tüketici trendlerini takip eden, yenilikçi ürünleriyle sektöre yön 
veren Tadım, kavrulmuş kuruyemiş portföyüne eklediği ‘Kavrul-
muş Tuzlu Fındık’ ile lezzet düşkünlerinin en keyifli anlarına eşlik 
etmek için raflarda yerini alıyor.  
‘İyi atıştırmalık denilince’ ilk akla gelen öncü marka Tadım,  
sevilen fındık lezzetini ikiye katladığı Kavrulmuş Tuzlu Fındık ile 
tuzlu atıştırmalık tüketmeyi sevenlere yeni bir alternatif sunu- 
yor. Lezzetinin yanı sıra, yüksek oranda protein, yağ, vitamin ve  
mineral içeren fındık; enerji vererek, beden ve zihin yorgun-
luğunu gidermeye de yardımcı oluyor. 

Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil 
Yiğitbaşı Dünya Gıda Günü’nde sürdürüle-
bilirliğin ve üretimin önemine dikkat 
çekti. Türkiye’nin, dünyanın sekizinci,  
Avrupa’nın ise üçüncü en büyük süt  
üreticisi konumunda olduğunu  
belirten Yiğitbaşı, “Ülkemizin bu başarısını 
sürdürülebilir kılmak için Türkiye’deki 
gıda sektörüne kalite, üretim ve üreticiye 
destek anlamında öncülük ediyoruz” dedi. 
İdil Yiğitbaşı; “Pandemi, tarım - gıda 
sistemleri- nin kıymetini, dünyamızı 
besleyen çiftçilerimizin önemini hepi-
mize hatırlattı. Tarımı birlikte büyütmek, 
sürdürülebilir kılmak, geleceğimiz için 
atacağımız en kıymetli adımlar…1975 
yılından bu yana çiftçilerimizin sütlerini 
güvenle işliyor, sağlıklı nesiller yetiştirme 
misyonumuz ile yurdun her noktasına 
ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Düzenlediğimiz 
eğitimler sayesinde çoğunluğunu kadın-

ların oluşturduğu çiftçilerimizin bilinçlen-
mesini sağlarken; üretilen sütün kali-
tesinin ve verimliliğinin artmasıyla birlikte 
çiftçilerimizin refahının yükselmesine de  
katkıda bulunuyoruz” dedi.  
“Ülkemiz, dünyanın en büyük 
sekizinci süt üreticisi” 
Dünyanın geçtiği bu zor günlerde, 
sürecin en büyük öğretilerinden biri 
sağlık ve hijyen kadar gıda güvenliği  
olduğunu vurgulayan İdil Yiğitbaşı,  
“Yılda üretilen 20,8 milyon ton inek sütü 
ile Türkiye, dünyanın en büyük sekiz-
inci süt üreticisi konumunda bulunu- 
yor. Ülkemizin bu başarısını sürdüre- 
bilir kılmak ve daha da yukarılara taşımak 
için üreticilerimizin eğitimlerine önem  
veriyoruz. Eğitimli üreticilerimiz ve kalite 
kriterlerimiz ile tüketicilerimize güvenilir 
ürünler sunuyoruz” dedi. 

Güvenli Gıda, Güvenli Gelecek

Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, sürdürülebilir tarımın ve gıdanın önemini vurguladı:

Dünya genelinde gıda kaybının ve israfının 
2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılması amacıy-
la başlatılan, Dünya Kaynak Enstitüsü (World 
Resources Initiative-WRI) tarafından yönetilen 
“10 x 20 x 30" girişimine Ülker de destek olacak. 

HEDEFİMİZ SIFIR KAYIP
İsrafsız şirket modeli prensibiyle çalıştıklarını 
hatırlatan Ülker CEO’su Mete Buyurgan şunları 
söyledi: “Dünya standartlarında kabul görmüş 
sürekli iyileştirme yöntemlerini kullanarak, 
“sıfır kayıp” hedefiyle çalışıyoruz. Operasyonel 
mükemmellik yaklaşımımızla tedarik zincirimizi 
uçtan-uca ele alıyor ve sürekli gelişim döngüsü 
içinde kayıplarımızı azaltıyoruz. İsrafsız  
üretim kültürümüzle, ilk seferde hedeflenen  
kalitede üretiyor ve kayıpları kaynağında  

önlemeyi amaçlıyoruz. Sıfır atık hedefiyle 
çalışırken, 2019 yılında toplam atıklarımızın 
%91’ini geri dönüştürdük. Yıllardır israfsız 
üretim modeliyle çalışarak bu kültürü  
tamamen içselleştirdik ve gelmiş olduğumuz 
noktada aldığımız ham maddelerin %98,9’unu 
bitmiş ürüne çevirme oranına ulaştık. Gıda 
sektöründe bu oranın dünya genelinde en 
iyiler arasında olduğunu görüyoruz. Sıfır kayıp 
hedefi hiç bitmeyecek bir yolculuk ve biz  
bu çıtayı sürekli daha da yukarılara taşıya-
cağız. Tedarikçi geliştirme programımıza da  
hız verdik. Tedarikçilerimizin kendi proses- 
lerini sürekli iyileştirerek kayıplarını kaynağında  
önlemelerine yardımcı olmaya devam  
edeceğiz.” 

Ülker’den gıda israfı ile mücadelede önemli adım

Kısa Haberler
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Teksüt, halihazırda uyguladığı en üst seviyedeki hijyen kural-
larını, TSE’nin belirlediği pandemi koşullarına göre düzenle- 
yerek, yeni kriterlerle uyumlu hale getirdi. Türk Standartları 
Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller  
sonucunda Teksüt, “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi” almaya 
hak kazandı. 

Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, süt endüstrisinde 
üretimin normal koşullarda da en yüksek düzeyde hijyen ve 
gıda güvenliği kurallarına uymayı gerektirdiğini hatırlatarak, 
“Pandemi sürecinde personel sağlığının korunması, çalışma  
ortamının en iyi biçimde sürdürülmesi ve üretimin aksama-
dan devam etmesi için ek önlemleri devreye sokmuştuk. Hem  
normal koşullarımızı hem ek önlemlerimizi, TSE’nin  
Covid-19’dan korunmaya yönelik standartlarına uygun hale  
getirdik“ dedi.

Güvenli üretim için doğru adım  
Türk Standartları Enstitüsü’nün pandemi önlemlerini  
standardize ederek belgelendirmesini, doğru atılmış bir adım 
olarak değerlendiren Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı, bunun 
üretici nezdinde yol gösterici olduğunu, tüketici nezdinde ise 
güven verdiğini söyledi. 

Neler yapıldı? 
Pandemi süreciyle birlikte Teksüt personeli, sosyal mesafe kuralı 
kapsamında mesafeli çalışma düzenine geçirildi. Üretim plan-
laması, aynı anda daha az personelin görev yapması şeklinde  
organize edildi. Üretimde uzun yıllardır maske ve koruyucu  
giysiler zaten kullanılıyordu, kullanım genişletildi, maske  
işletmedeki herkes için uygulanmaya başlandı. 

Her ürünüyle şeflere kaliteli ve unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşatan Carte D’or,  
şimdi de Carte D’or Buffet Mus Serisi’ni şeflerin beğenisine sunuyor. Buffet Mus Serisi 
ile uzun vakitler alan mus dakikalar içerisinde pratik bir şekilde yapılabiliyor.

Kalitesi ve yenilikleriyle ayrıcalıklı tatları ilk olarak şeflerin deneyimine sunan Carte 
D’or, gastronominin başarılı isimlerine ilham vermeye devam ediyor. Yenilikçi ve şef 
odaklı girişimlerini sürdüren Carte D’or, yapımı saatler süren mus’u, Carte D’or Buffet 
Mus Serisi ile dakikalara sığdırıyor.  Carte D’or ayrıca çeşitli mus tarifleri ile de şeflerin 
her zaman yanında olmaya devam ediyor. 
 
Şefler su veya sütle hazırlanabilen Carte D’or Buffet Mus Serisi ile kısa sürede  mükem-
mel kıvam ve köpüksü yapıya sahip muslar hazırlayabiliyor. Üstelik muslarını farklı  
tariflerle de zenginleştirebiliyorlar. 

Carte D’or Buffet mus serisi  
ile şefler imza tariflerini  

dakikalar içerisinde hazırlıyor

Beslenmenin temel taşı ve vücudun en önemli kimyasal bileşeni 
olan su, sağlık ve vücut açısından önemli faydalar sağlıyor. 
İçtiğimiz suyun miktarı kadar sahip olduğu özellikler de sağlığımız 
için büyük önem taşıyor. Dışarıdan aldığımız sularda belirtilen 
pH değerleri suyun içerisinde bulunan hidrojen miktarına işaret 
ederken yüksek pH'a sahip sular daha çok oksijen tutuyor ve 
tazeliklerini daha uzun süre koruyor. Alkali su olarak da bilinen, 
pH değeri 7’nin üzerinde olan sular, zararlı asitlerin vücuttan  
atılmasını hızlandırıyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, insan kanının  
pH değerinin 7,4 olduğunu belirterek, vücuttaki pH değerini 
dengelemek ve vücut direncini artırmak için günde 2,5- 3 litre  
alkali su tüketilmesini öneriyor. 
Vücudumuzdaki hücrelerin büyük bir kısmını su oluşturuyor ve 
bedenimizin su ihtiyacı yaşa ve cinsiyete göre değişiklik gösteri-
yor. Yaklaşık olarak insan kas dokusunun %70-75’i, beyninin 
%80’i, kalbinin %78’i, böbreklerinin %83’ü, kanının %85’i, yağ 
dokusunun %10- 15’i ve derinin %70’i sudan oluşuyor. Uzman-
lar, vücutta yaşanan su kayıplarının önlenebilmesi için düzenli 
olarak içeceklerin ve sıvı içeren besinlerin tüketilmesini öneriyor. 

Ph değeri yüksek  
alkali sular tüketin

Teksüt, Covid-19 Güvenli 
Üretim Belgesi aldı
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Türkiye’nin önde gelen paketli ekmek markası 
UNO, Akıllı Ambalaj teknolojisi ile sektöre bir 
yenilik daha kazandırdı. Tamamıyla doğa dostu 
olan yeni UNO ambalajları, oxo-biyo-çözünür 
özelliği sayesinde doğada hiçbir kalıntı bırak-
madan, 24 ay içerisinde tamamen çözülerek yok 
olabiliyor. Her zaman iyi beslenme için çalışan 
UNO, doğaya karşı sorumluluğunu artırarak  
yerine getiriyor.

Kurulduğu günden bu yana ekmek sektöründe 
ilkleri hayata geçiren UNO, yepyeni bir teknolo-
jiyi daha sektöre kazandırıyor. Besin değeri  
yüksek, tam tane tahıllı ekmekleri el değmeden 
tüketicisi ile buluşturan UNO, ambalajlarında 
doğa dostu özelliğini bir üst seviyeye taşıyor. 
Geri dönüştürülebilir UNO ambalajları, doğaya 
karışırsa oxo-biyoçözünür özelliği devreye  
giriyor. Doğaya karıştığı andan itibaren doğa-
da yüzyıllarca kalabilen ve ciddi boyutlarda 
çevre kirliliğine sebep olan plastiklerin aksine,  
oxo-biyo çözünür özelliğe sahip UNO ambalajları 
geride hiçbir kalıntı bırakmadan 24 ay içerisinde 
tamamen çözünerek yok oluyor. Doğa dostu 
Akıllı Ambalajlar ile UNO; tüketicileri, atıkları 
geri dönüşüm kutusuna atmaları konusunda  
teşvik ediyor.

UNO’dan, 
çevreci hareket

Uzmanlar, özellikle sıcaklıktan ve ortam şartlarından en çok etkilenen  
yiyeceklerden biri olan peynirin tazeliğini uzun süre koruyabilmesi için  
doğru hijyen ve saklama koşullarının önemine vurgu yapıyorlar.

Uzmanlara göre ilk adım, peyniri satın alırken başlıyor. Ürünün marketlerde 
mutlaka buzdolabında olması, buzdolabı sıcaklığının ise +2C ile +4C derece 
arasında olduğunun kontrol edilmesi gerekiyor.  
 
Peyniri saklamanın altın kuralları
✓ Peynir, +2 ile +4 santigrat derece arasında, ışıksız ortamda muhafaza 
    edilmelidir.

✓ Ambalajlarda belirtilen saklama ve tüketim koşulları mutlaka okunmalıdır.

✓ Peynirler buzdolaplarında ‘kahvaltılık bölümü’ olarak tarif edilen kapaklı 
    çekmecelerde saklanmalıdır.

✓ Ambalajı açıldıktan sonra birkaç gün içerisinde tüketilecek miktarda peynir  
    alınmalıdır. 

✓ Sofra kurulurken dolaptan en son peynir çıkarılmalı, sofra toplanırken ise 
    en önce peynir sofradan kaldırılmalıdır.  

✓ Buzdolabında hiçbir ürün açık kalmamalıdır. Üzerlerinde toprak kalıntısı
    bulunan yeşil sebzeler, buzdolaplarına birçok zararlı bakterileri de  
    beraberinde taşır. Bu nedenle tüm yiyecekler ve başta çok hassas olan  
    süt ve süt ürünleri dolapta kapalı halde olmalıdır. 

✓ Kapalı kapta ve salamura suyu içinde satılan peynirler kendi salamura 
    suyunun içinde tutulmalıdır. Suyu azalır ise, içme suyu eklenerek peynirin 
    havayla teması kesilmelidir.

✓ Peynir dilimlenmeden saklanmalıdır, böylece dış ortamla teması en aza 
    indirilmiş ve bozulma riski azaltılmış olur.

✓ Peynirleri kapaklı buzdolabı kullanan noktalardan satın almaya özen 
    gösterilmelidir.

Peyniri saklamanın  
altın kuralları

Peynirinizi doğru saklıyor musunuz? 
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Coronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken, 
dijital virüslerin dünyasında da çarpıcı gelişme-
ler meydana geldi. 2012 yılında 50 milyon olan 
kötü amaçlı bilgisayar virüsü sayısı, 2020’de  
1 milyar adet sınırını geçti.  
Siber güvenlik kuruluşu ESET, internetin karan-
lık tarafını temsil eden tüm bu zararlılara karşı 
koyacak, 2021 sürüm yeni bireysel antivirüs ve 
internet güvenliği yazılımlarını piyasaya sundu.

2021 sürümleri; bilgisayar, tablet ve telefon-
ları hedef alan virüs, truva atı, solucan, root-
kit, botnet, casus ve fidye yazılımları, uzaktan 
erişim saldırıları, APT tehditleri ve oltalama 
ataklarına karşı kullanıcıları, en yeni teknolo-
jilerle ve geliştirilmiş algılama metotlarıyla  
koruyor. 

Hiç olmadığı kadar çok zararlı yazılım var 
ESET Türkiye CEO’su Alain Soria, 2020 yılında zararlı yazılım 

sayısının 1 milyar adedi aşmasıyla ürkütücü 
bir aşamaya geçildiğine dikkat çekti. Soria, 
şunları söyledi: “2012 yılında ürünlerimizin 
Versiyon 5 sürümlerini çıkardığımızda bu 
rakam 50 milyon adet civarındaydı. İnter-
net olağanüstü bir araç ama görüyoruz ki 
yıllar içinde suçlular, işlerini önemli ölçüde 
siber alana kaydırdı. Coronavirüs nedeni-
yle insanlık tarihinin en yüksek seviyesine  
ulaşan dijitalleşme ve uzaktan çalışma-uzak-
tan eğitim gibi etkenler de siber suçun oyun 
alanını genişletti. Ama tüm bu endişe verici 
gelişmelere rağmen, biz ESET olarak küresel 
düzeyde kullanıcılarımızı korumak için güçlü 
teknolojiler oluşturmaya devam ediyoruz. 
Gelişen ve karmaşıklaşan siber tehditlere 
karşı, koruma seviyesi düzenli ve sürekli 

olarak geliştirilen yazılımlarımızla güvenli internet deneyimi 
sağlamaya devam edeceğiz.”

Kısıtlamalar arttı, dijitale yatırım yükseldi

Sosyalleşmek isteyen 54 
milyon dijitalde buluştu

Nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye’de 62 milyon internet  
kullanıcısı var. Bu rakam, nüfusun yüzde 74'üne karşılık  
gelirken, 54 milyon kişi aktif olarak sosyal medyayı kullanıyor.  
 
We Are Social 2020 verilerine göre ülkemizde kullanıcı bazın-
da günde ortalama 7,5 saat internete bağlı kalınıyor. İnsan-
ların dijital ortamı sık kullandığı ülkemizde dijital mecralar 
büyük bir pazar haline geliyor. Koronavirüs günlerinde oluşan  
sosyal hareketsizlik, sosyal medya hareketliliğine ortam sağlıyor.  
Şirketlerin koronavirüs belirsizliğinde dijital pazarlamaya yoğun-
laşarak hedef kitleye ürünlerini ulaştırmaları ve markanın 
tanıtımını sağlamaları, büyüme ve kârlılığı beraberinde getiriyor.

Dijital pazarlama rekabette avantaj sağlıyor
 
Dijital pazarlamada doğru stratejiler belirleyen şirketlerin reka-
bette bir adım öne çıktığını vurgulayan EG Bilişim Teknolojileri 
CEO'su Gökhan Bülbül, müşterilerle iletişimin sürekliliğinin öne-
mine şu sözlerle dikkat çekti: “İçinde bulunduğumuz dönemde 
sosyal medya kanalları insanları hiç olmadığı kadar ulaşılabilir 
kılıyor. Arama motoru optimizasyonu (SEO), sosyal medya kanal-
larının reklam açısından etkili bir şekilde kullanılması gibi strate-
jik adımlarla şirketler doğru zamanda, doğru kullanıcı ile buluşa-
biliyor. Salgın döneminde dijital pazarlamaya ve iletişime ara 
veren şirketler, bu dönemden sonra müşterileri ile aynı iletişimi 

kurmakta zorlanabilir. Şirketlerin iletişime devam etmeleri,  
dijital pazarlama stratejilerini geliştirmeleri ve dijital pazarla-
manın sunduğu ölçümlenebilir sonuçlarla geleceğe yönelik yol 
haritaları belirlemelerinin kritik derecede önemli olduğu bir 
dönemden geçiyoruz.” dedi.

Sokağa çıkma yasağı sosyal medyayı hareketlendirdi
Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar, sosyal medya  
kullanımında artışa neden oluyor. We Are Social’ın raporuna  
göre, 2,5 milyar aktif kullanıcıya sahip Facebook, en fazla kullanıcıya 
sahip sosyal medya mecrası olurken, YouTube ve WhatsApp  
kullanan 2 milyar kullanıcı mevcut. WeChat’in 1 milyar  
kullanıcıya, son zamanlarda popülerleşen platform TikTok’un  
ise 800 milyon kullanıcıya ulaştığı görülüyor.

Dijital kâbusu başlamadan bitirin
Hiç olmadığı kadar çok zararlı yazılım var
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Domates ürünleri, salça, ketçap ve  
konserve denince ilk akla gelen, Türkiye’nin 
pazar lideri markası Tat, ÇEVKO Çevre  
Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme 
Vakfı tarafından bu yıl beşincisi düzen-
lenen “Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’nde 
Büyük Ölçekli İşletme kategorisinde  
“Sıfır Atık ve Tek Kullanımlık Plastik Süreci” 
projesiyle ödüle layık görüldü.

Törene katılan Tat Gıda Genel Müdürü 
Oğuz Aldemir; “Tat Gıda olarak en büyük 
çevre problemlerinden biri olan atıkların 
ve tek kullanımlık plastiklerin yönetimiyle 
ilgili çalışmalar yapmaktayız. Bu ödülün  
kazanılmasında emeği geçen ve projede 
yer alan tüm çalışma arkadaşlarımı yürek-
ten kutluyorum, ödül alan diğer şirketleri 
de tebrik ediyorum.” dedi.

1920 yılında, Almanya’nın Bonn kentinde Hans Riegel 
tarafından üretilmeye başlanan HARIBO, bir asırlık  
yolculuğunu %100 eğlence konseptiyle kutluyor. HARIBO  
mutluluğunu, 100. yılına özel hediyelerle farklı bir dene- 
yime dönüştüren marka; en sevilen ürünleri arasında yer alan 
100. Yıla özel HARIBO Altın Ayıcık, Starmix, Happy Cola ve  
Solucan paketlerinin içinde yer alan kod ile tüketicilerine anında  
1 haftalık fizy ya da TV+ kullanım hakkı sunuyor.

HARIBO’nun 100. Yılında, %100 Eğlence serüvenine siz de 
katılmak ve birbirinden eğlenceli hediyeleri kazanmak için 
www.hariboile100de100eglence.com web sitesini ziyaret 
edebilir, çekiliş detaylarına ulaşabilirsiniz.

Tat Gıda’ya Yeşil 
Nokta Sanayi Ödülü

100. Yılında 
milyonlarca  

hediye dağıtıyor

Aroma, vitaminlerle ve doğal meyve 
aromaları ile zenginleştirilmiş, sağlığa 
katkı sağlayan doğal kaynak suyu 
çeşitleri ile, bağışıklık, sindirim, güzel-
lik, detoks ve zihinsel-fiziksel enerji 
sağlama fonksiyonlarına destek oluyor. 

“Su”dan fazlasını arayan tüketiciler, 
Aroma Sa-de Vitaminli Doğal Kaynak 
Suyu’nun beş farklı çeşidi ile yaşam  
tarzlarına katkı sağlıyor. Taşıma ve tüke-

tim kolaylığı sağlayan, 330 ml’lik çevre-
ci karton ambalajlarda sunulması ise  
ekstra pratiklik katıyor. 

Uludağ’ın zirvesinden gelen 8.15’lik 
pH değeri ile sağlıklı doğal kaynak  
suyundan oluşan ‘Aroma Sa-de Vitamin-
li Su’lar; pratik, kolay taşınır, kolay açılıp 
kapanan, geri dönüştürülebilir, çevre 
dostu 330 ml’lik karton kutu amba- 
lajlarda sunuluyor. 

Su'dan fazlasını arayanlara Aroma’dan müjde

Aroma Sa-de Fonksiyonel 
Vitaminli Su’lar 

Hero Baby Organik Bebek Bisküvisi, bebeklere lezzetli ve sağlıklı 
bir alternatif oluyor.

Ek gıdaya geçiş döneminin vazgeçilmezi, Türkiye’nin ilk ve tek 
sütte eriyen organik bebek bisküvisi Hero Baby Organik Bebek 
Bisküvisi, bebeklerin geceleri keyifli geçirmesini destekliyor. 

A, B1, B2, B6, B12, C ve D vitaminleri, folik asit, kalsiyum, demir, 
çinko ve iyotu bir arada sunan zengin içeriği sayesinde Organik 
Bebek Bisküvisi sağlıklı gelişimlerine katkı sağlıyor. 

Atıştırmalık olarak tüketilebilen bisküvi ayrıca, süt, devam sütü 
veya meyve suyu ile karıştırılarak çeşitlendirilebiliyor. Bununla 
birlikte organik rezeneli içeriğiyle de bebeklerin huzurlu uyku 
kahramanı oluyor.

Hero Baby 
Organik  

Bebek 
Bisküvisi
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Şehirler hepimizin farkında olalım ya da olmayalım içinde yaşadığımız evimizdir aslında  
Temiz, bakımlı olmasını, insanların birbiri ile kolay iletişim kurduğu huzurlu bir şekilde bir yerden bir yere  
gidebildiği, parkları, geniş caddeleri olan binaların üstümüze üstümüze gelmediği konforlu ve sanatsal 
yapılardan oluşan opera, sinema, tiyatro ve kongre binalarını barındıran şehirler. Herkesin hakkı değil mi? 
Sokaklarda güvenle gezmek, müzeler ve sanat galerilerini doyasıya ziyaret etmek yeni yeni bilgiler alıp 
hayatımıza bir pencere daha açmak. 

Biz ülkenin başkenti olan Ankara'da yaşıyoruz. Bu şehri oldum olası seviyorum.  
Daha doğrusu sevmek için kendimi zorluyorum. 

Her sabah şehrin kalbine doğru, Ayvalı’da ki evimden bire bismillah diyerek yola düşüyoruz.  
Trafik keşmekeşi, İstanbul aklıma getiriyor buna da şükrediyorum.  
Gülhane Askeri Hastanesi şimdi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi oldu. Geçenlerde ablam hasta oldu 
onu ziyarete gittim yarabbi o eski Gülhane Hastanesi bir mezbeleliğe dönmüş beni afakanlar bastı. Bakımlı  
bahçesi perişan, koridorlar, hasta bakım üniteleri, çalışan personelin nezaketi gitmiş sanki bambaşka bir yer 
olmuş.  
Yol devam ediyor. Dışkapı ya geliyoruz sağımızda İsmet Paşa Tepesi, solumuzda Altındağ ve Hıdırlık Tepe  
on yıldır gecekondular yıkılmış hala kentsel dönüşüm bekliyor. Ne olacağı, ne yapılacağı belli olmayan sanki 
sekiz şiddetinde deprem ya da büyük bir savaşın kalıntıları, şehrin kalbine bir hançer saplanmış gibi…

Bentderesi ’ne geliyoruz. Sağda, Hacı Bayram Mahallesi; sözde restore edilmiş binalar iç içe girmiş 
dört beş katlı betonarme binalar yapılmış bir kısmı halen betonarme iskeleti ile sözde bitenleri beyaza 
boyamışlar. Köşelerine birer ahşap çakmışlar oldu bitti maşallah. Türk sivil mimarisinde bir ev başka bir evin  
mahremine bakmaz, güneşini kapatmaz. Bu evler kafasına göre eklemelerle öksürsen yan binadan duyulur,  
güneş hak getire… 
Yol Sakalara doğru kıvrılır. Bir tarafta Yenidoğan ’ın yıkıntıları... Bir kısmı kimliksiz beton yığınları ile kendi- 
mizi Efes harabelerinde zannedebiliriz. Sağa bakınca da o eskiden kimlikli avlulu evlerin olduğu Kayabaşı  
Mahallesi perişan durumda... Şimdilerde uyuşturucu satıcıları zaman zaman polisle çatışıp bizlere  
Teksas ’ı hatırlatıyor. Gazeteci Kemal Âşık Caddesinden Ulucanlar Göz Hastanesine doğru giderken solunuzda  
Cezaevinin duvarı ve yıkılmak üzere olan haşmetli ve kimlikli Ankara Evi, Armutçular Konağı yıkılmadım ayak-
tayım der gibi titriyor mücrim gibi.  
Ulucanların başında Anadolu da ki nadir Mimar Sinan yapısı olan Cenabı Ahmet Camii minareleri ile bizleri 
karşılıyor, biraz nefes alıp yüzümüz gülümsüyor. Kalenin içine doğru yol alıyoruz. Şehrin rahminin perişanlığı 
Kadılar Mezarlığının mezbele bir şekilde kapısına vurulan kilidi sanki insanın ruhuna pranga vuruyor. 
Kısacası dostlar şehrin belki yüzde birini sizlere anlattım. Zor değil çıktığım güzergâh sizlerde aracınızla çıkın 
bakın abartmadığımı eksik bile anlattığımı göreceksiniz.

Bana göre bu şehri afakanlar başmış ama ne duyan var nede konuşan…

Şehri afakanlar bastı
İbrahim TERZİOĞLU - Araştırmacı Yazar



63Ocak - 2021

En derin kuşku her şeyin  
kusursuz uyum içinde göründüğü 
durumlarda uyanır. Savcı Nina 
Frost kusursuz bir hayata sa-
hip. Parlak bir kariyer, sevgi 
dolu bir eş.Hepsinden öte, şirin 
ve akıllı bir oğlu var, Nathaniel. 
Bir gün Nathaniel öylece susuyor. 
Konuşmayı kesiyor, ağzını bıçak 
açmıyor, sessizliğe gömülüyor. 

Nina çaresiz, Nathaniel ne yaşadı, bir şey mi sak-
lıyor?Çok geçmeden sessizliğin sırrı büyük gürültü 
koparacak.Gazete sayfalarında, ekranlarda her gün 
tanık olduğumuz suçlar, bir gün en sevdiklerimize karşı 
işlense ne yaparız?

Gerçekten “özgür”müsünüz?
Dilediğiniz zaman dilediğiniz 
yemeği yiyebiliyor olmak 
mıdır sizce özgürlük?
Toplumsal hiçbir baskı hisset-
meden içinizden geldiği gibi 
giyinebiliyor olmak mı yoksa?
Önemsiz gibi görünen bu 
küçücük ayrıntıların mücade-
lesi içinde silinip gider sizi 
siz yapan sınırlarınız. Çünkü 
“özgürlük” sandığınız gibi “sınırsız” olmak demek 
değildir, tam tersine net ve güçlü sınırlara sahip 
olabilmenizle ilgilidir. Diğer bir deyişle, hayır diye-
bildiğiniz ölçüde, özgürlük alanınıza sahip çıkarsınız.
Hayır Diyebilme Sanatı sınırlarınızı doğru çizerek, 
kendinize geniş bir özgürlük ve özgüven alanı yarat-
manın incelikleriyle dolu, duyarlı bir rehber...

kitap hayattır

Londra’ya hoş geldiniz. Bu şehirde milattan önce 
50’den beri hırsızlık yapılır ve adam indirilir.
Yapımcı ve televizyoncu Baxter Stone krizi fırsata çev-
irmenin peşinde. Baxter gırtlağına kadar borç içinde; 
evinin yolunu bir Lamborghini kapatmış durumda, 
MI6 ise telefon görüşmelerini dinliyor. Baxter’ın 
şahane bir yırtma planı var.
Öyle bir belgesel çekecek ki bütün parsayı toplayacak.
Kim bilir, belki de dünyaya nasıl hükmedeceğini bul-
muştur!Dünyaya Nasıl Hükmedersin,Göbeklitepe’den 
Orta Çağ Avrupası’na,Cennet Bahçesi’nden kıyamete 
kaçışının hikayesi.

Brooklyn, Paul Auster’ın her köşesini özümsemiş 
olduğu kendi coğrafyası. Bu romanı da, Florida’da 
başlamakla birlikte yine gelip Brooklyn’in Sun-
set Park semtinde düğümleniyor. Çocukça bir ağız 
dalaşının kaldırılamayacak kadar ağır bir vicdan 
yüküne dönüşmesi sonucunda, doğup büyüdüğü 
yerden, içinde yetiştiği ortamdan, ailesinden ve 
arkadaşlarından, kendi geçmişinden ve hatta  

geleceğinden kaçan bir gencin acılı öyküsü. Sunset 
Park, Paul Auster’ın bütün diğer kitapları gibi bir 
solukta okunacak bir çağdaş edebiyat başyapıtı.
“Tutkulu bir edebiyat... Yaşadığımız zorlu ve belir-
sizliklerle dolu çağda, Auster bize aşkın, sanatın ve 
her şeye rağmen hayatta kalabilmenin mucizesini 
anlatıyor.”

Jack London her ne kadar daha çok romanlarıy-
la tanınsa da onun asıl ustalığını sergilediği edebî 
tür öyküdür. Yaşamı boyunca iki yüze yakın öykü 
kaleme alan London, yaşadığı dönemin toplumsal 
karmaşalarına duyarsız kalmamış tüm yapıtlarında bu 
meselelere eğilmiştir. Kapitalist sistemin acımasızca 
palazlandığı 20. yüzyıl başlarında, benimsediği sosy-
alist görüş doğrultusunda, bireyin sınıfsal kavgasını, 
toplumsal olayları ve insan-sistem çelişkisini anlattığı 
öykülerinde trajik ama bir yandan da destansı bir ton 
tutturmuştur.

Bu kitap, soru sormanın nasıl bir yolculuk başla- 
tabileceğini deneyimletmek için yazıldı. Bazen  
kendinizi Balzac’ın neden günde 50 fincan kahve 
içtiğini öğrenmeye çalışırken bulacaksınız, bazen 
Leonardo Da Vinci’nin eşsiz üretkenliğinin neden-
lerini ararken... Bazen de yazmanın ve okumanın 
insan üzerindeki etkilerini düşünüyor olacaksınız.
Elinizdeki bu kitap, birbirinden farklı alanlarda  
ortaya atılmış sorularla başarılı ve mutlu olmakla 
birlikte ilham almayı da bilgi edinme yolculuğuna 
dahil ediyor. Yolculuk bittiğinde artık hiçbir şey sizin 
için eskisi gibi olmayabilir. 

Dünya edebiyatının büyülü kalemi, çocuklar için yarattığı gerçeküstü aileyle günümüz dünyasını eleştiriyor.

"Yerdeniz" dizisi ve Mülksüzler'in yazarı, fantastik edebiyatın dünyada en çok okunan ustalarından Ursula 
K. Le Guin küçükler için yazdığı dizisi ilk kez Türkçe'de! Dört sıradışı kedi yavrusunun, her geçen gün daha 
çok makineleşip, tehlikelerle dolan büyük kentten kaçış öyküsünü anlatıyor. S. D. Schindler'in özgün desen-
leriyle canlanan 4 kitaplık dizide, Le Guin kedilerin ilginç dünyasını onların en doğal halleriyle anlatırken, 
günümüzün sosyal konularını doğaüstü bir kurguyla işliyor ve masalla gerçeği yine başarıyla harmanlıyor.
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