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TÜRKMAK T18 MAKARNA MAKİNESİ
T18 makarna makinası TÜRKMAK markalı
ve extruder sisteminde çalışan, her türlü
un ile çalışabilen, kalıpların değişimi ile
100 farklı şekilde makarna üretebilen, taze
makarna üretmek isteyen tüm işletmeler
için uygun bir makinadır. T18 makarna
makinası makarna hamurunu kendi yoğurma haznesinde yoğurur, kullanımı kolaydır, dış cephesi alüminyumdan makarnaya temas eden yüzeyler ise paslanmaz
çelikten üretilmiştir, yüksek güvenlik standartlarına sahiptir.T18 makarna makinası
kolay bakım ve temizleme için makina
sökümünü kolaylaştıran merdane ve vida,
hızı ayarlanabilen otomatik makarna
kesici, hızlı kuruma için fan mevcuttur.

T18 makarna makinesinin hamur yoğurma
haznesi vardır ve 1 adettir. Hazne kapasitesi 7 Kg dır. Makinenin üretim kapasitesi makarna kalıbına göre saatte 15-18 kg
arasında makarna üretimidir.
T18 makarna makinesi ve kısa kesme
makarna makinesi hızı ayarlanabilir,
otomatik kısa makarna kesme bıçağına
sahiptir. 3-4 cmden uzun kesilmek istenen
makarna çeşitleri manuel olarak göz kararı
bir bıçak ya da spatula yardımı ile kesilir.

Yukarı Mah. Belediye Cad. İmar Sk. No: 8/A Kartal - İstanbul
Tel: 0216 387 51 01 - 02 info@gidamakinem.com

TÜRKMAK KURUTMA ODASI

TÜRKMAK kurutma makineleri su
dolaşımı ile buharlı ya da elektrikli seçenekleri mevcuttur. Kurutma
odası makarna, sebze ve diğer gıdalar
için kullanılabilir. İzolasyonlu paneller
ile birlikte, tüm iç ve dış sıcak noktaları ortadan kaldırmak için tasarlanmış bir kurutma odasıdır.
Poliüretan köpük ile dolu paneller
(kalınlık mm 50) dış yüzeyi gıdaya
uygun epoksi kaplamalı çelik
levhalardan oluşur. Bu daha iyi ısı
ve ses yalıtımı ve daha güçlü bir
2 çerçeve elde edilmesini sağlar. Bir

higrometre ve bir termostat bulunan kontrol paneli ile otomatik nem
ve sıcaklık ayarı bulunur. Otomatik
nem boşaltma sistemi bulunur. Çok
düşük desibelde ses oluşturan ısı
geçirmez dengeli fanlar saatli bir kontrol sistemi ile aralıklı ve yön değiştirerek çalışır. Hava elektrik rezistansı
vasıtasıyla ısıtılır. Teflon tekerlekli
1 araba; küçük boyuttaki makarnanın
kurutulabileceği gıdaya uygun polyester ızgaraya sahip 25 adet çam
veya kayın ağacından üretilmiş ahşap
çerçeve ile donatılmıştır

www.gidamakinem.com
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"Güncelle, Bilimi Birleştiren Dergi"

Tipik en son babalar duyar durumu

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

Oldukça zor bir yıl geçiriyoruz. 2020 nihayet bitiyor. 2021 den
umutlumuyuz
Şarkı sözü ile cevap verelim.
"Çekerim turnam sineye, derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram. belki seneye"
2021, 2020' den daha güzel olacak diye umut ediyoruz.
Yıl sonu yaklaştığında doğal olarak yemek firmalarını farklı bir telaş
alır. Sözleşmeler hangi şartlarla yenilenecek / yenilenecek mi?
2020 yılı enflasyon oranı TUİK rakamlarına göre %12,5
Tabiki bu rakama kimse inanmıyor.
Piyasanın gerçek rakamının %30 larda olduğunu, çarşıya, pazara
çıkan herkes biliyor.
Sadece, büyüklerimiz bilmiyor.
Tipik en son babalar duyar durumu
xxx
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bakınca görülececektir
Dursun ARIK

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

Önemli olan ekonomik reklâm harcamaları yapmak ama doğru mecralarda

Reklamın iyisi, kötüsü olur

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 sonraki 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.
12
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BIOSAN STERIDET ®

ÇOK AMAÇLI DEZENFEKTAN
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAME No: 2020/99

Zootecnıc Ambıt’te bulunan konumların
dezenfeksiyonunda profesyonel kullanım için
bakterisit ve fungisit tütsü

NEO OPP ®

NEO OPP®, aktif bir içerik olarak 2-fenilfenol (ortofenilfenol)
içeren bir tablet şeklindeki çevresel biyosittir (600 g ağırlığında).
Birçok Patojenik mikroorganizmalara karşı etkindir. Bu fümigasyon işlemi sırasında, üretilen ısı kuru gaz formunda aktif maddenin gelişmesine izin verir.

CORONAVIRUS - COVID 19'a

İşlem yaklaşık olarak 3 saat boyunca gazın sabit ve eşit olarak
salınmasını sağlar. Gelişen gaz, fümigasyon işleminden geçen
kapalı ortamın her kısmına eşit olarak yayılır. Sonuç, dumanın
rengi bir işaret görevi gördüğü için derin ve kılcal olarak işlenmiş bir havadır ve bu da ortam hacminin tamamının işlendiğini
doğrular. Geniş bir eylem spektrumu ile birleşen enerjik biyosidal
eylem, uygulama hızı ve basitliği ve birçok materyal ile uyumsuzluğun bulunmaması NEO OPP ’yi ucuz, çok yönlü ve yüksek
kaliteli bir biyosit haline getirmektedir.

karşı etkindir

Kapalı orijinal ambalajında serin, kuru,
oda sıcaklığında ( 25 C0) raf ömrü 2 yıldır.

BIOSAN STERIDET® ; Çeşitli kimyasal maddeleri kullanan ve geniş
bir spektrum, seçici olmayan oksitlenme reaksiyonları (oksitleyici
maddeler, biyositler, organik katalizörler, yüzey etkin maddeler ve
tamponlar) ile patojenlerin hayati yapılarını etkisiz kılan bir tür
çok amaçlı dezenfektan tozdur. Çok sayıda virüs ( CORONAVIRUS
– COVID 19 ) zararlı bakteri ve mantar türüne karşı etkindir.
BIOSAN STERIDET® geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.
Bütün canlıların yaşam alanları, Hayvan yetiştiriciliği, veteriner
hastaneleri ve çiftlikler,. Hızlı etki gösterir. Yüzeyler, ekipmanlar,
araçlar, hava dezenfeksiyonu, su sistemleri için mükemmeldir.
Düşük sıcaklıklarda ve yüksek organik kalıntı seviyelerinde bile
biyogüvenlik güvencesini sağlarlar.
Diğer dezenfektanların sınırlı spektrum ve sınırlı etkinliklerine
ait çözemedikleri sorunların üstesinden gelmek için formüle
edilen BIOSAN STERIDET® hedef organizma üzerinde belirli bir
toksikolojik etki kullanmamaktadır ve patojenleri saniyeler için
öldürmektedir.
Temel temizlik sonrasındaki mevcut zararlı organizmaların
seviyesi büyük sorun olabilir: BIOSAN STERIDET®, ince sis spreyi
veya termal sis makinesi kullanımı ile binaların, yaşam alanlarının,
büyükbaş ve küçükbaş mevcudiyetinde sisleme olarak kullanılabilir. ve havanın erişilemeyen yerlerinde bile virüslere, zararlı bakterilere, mantarlara ve küflere karşı tam bir dezenfeksiyon sağlar.
Aynı zamanda su sistemleri de ( su şebekeleri, su depoları v.s.)
bazı zararlı virüs ve bakterileri barındırabilir. BIOSAN STERIDET®;
sistemi temizler ve virüslerin, zararlı bakterilerin ve mantarların
dezenfeksiyonunu sağlar, çoğalmasını engeller.

Kullanım Alanları

• Tavuk Çiftlikleri
• Küçükbaş ve Büyükbaş
Çiftlikleri
• Endüstriyel Unlu Mamuller
• Tütün Ve Çay Endüstrileri
• Fındık Endüstrisi
• İçecek Endüstrisi
• Kuru Gıda Bakliyat Depoları
• Yem Fabrikaları
• Hayvancılık İşleme Tesisleri
• Su Ürünleri İşletmeleri
• Kesme Çiçek Ve Seracılık
• Yemek Fabrikaları

• Meyve Ve Sebze İşleme
Tesisleri
• Gıda Depolama Alanları
• Hastane, İlaç Üretim
Merkezleri
• Süt Endüstrileri

• Toplu Yaşam Alanları
* Evler - Okullar - Camiler
* Restoran, Otel, Otobüs,
Metro, Metrobüs, Tren
* Sinema, Tiyatro Salonları
* Kapalı Spor Alanları

Tütsülenen aktif maddenin kaçmamasını sağlamak için gerekli etkili hacimsel hapsedilmeye izin veren hayvan yetiştirme
alanlarında kullanılır. Ortamlara dair örnekler: kümesler, kuluçka
makineleri, diğer çiftlikler ve hayvan teknik ortamlarında işlemler sırasında yeterli olarak kapatıldığı ve izole edildiği sürece
kullanılabilir.

ECO EKOLOJİK YAŞAM SİSTEMLERİ DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

Ulus Mah. İsmet Paşa Cad. No: 30-B 1 Tepecik - B. Çekmece - İstanbul - Türkiye
Tel: 0212 450 23 91 Faks: 0212 450 23 92 e-mail: info@ecoecolojik.com.tr

www.ecoecolojik.com.tr
Ekim - Kasım 2020
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BAŞYAZI

Engin GÜNER

eguner@tamamutfak.com.tr

O da yemek, bu da yemek

Pandemi ve sonuçları, mevsimsel etki, kur üzerinden gelen fiyat
artışları ve diğer gündem konu başlıklarımızın sayısını arttırdı.
Bu sayımızda biriken konularımızı masaya yatıracağız.

31 Temmuz 2020 tarihine yemek satışlarında % 8 KDV
uygulanıyor ve tahakkuk eden vergi, ilgili aydan sonra gelen ayın
26. gününe kadar yatırılması gerekiyordu. Meslektaşlarımızın
çoğu birkaç aylık çeklerle faturalarını tahsil etmeye çalışırken, devlet baba ertesi ayın 26. günü alacağını talep ediyordu.
Bununla ilgili iki ayrı düzenleme yapıldı. 2020 Mart-Nisan-Mayıs
aylarına dair KDV ve Gelir Vergilerinin ödeme sürelerine önce
6 aylık bir öteleme geldi. Şu anda TBMM’de görüşülen yakınlarda çıkması beklenen torba yasa ile bu borçlara yapılandırmanın
önü açılmış olacak.
Diğer bir uygulama ise; içlerinde yemeğin de bulunduğu
bazı mal ve hizmetlerin KDV oranlarında 1 Ağustos’tan
başlamak ve yılsonuna kadar geçerli olmak üzere KDV indirimi
geldi. Bu uygulama KDV dâhil hizmet veren perakende sektörlerde enflasyonunun önüne geçebilmek için olumlu olsa da,
anlaşmalarını KDV hariç yapan toplu yemek üreticileri için
faydadan çok, zararı dokunmaya başladı.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem
Kanunu’nda; 28.10.2020 tarih ve 7255 sayılı yasa ile yapılan
değişiklik gereği, insanların sağlığını ve hayatını tehlikeye
sokacak gıdaları piyasaya arz edenlere on yıla kadar hapis, taklit
ve taşiş ürünleri piyasaya arz edenlere de, fiillerine uygun olarak;
• Mülkiyetin kamuya geçirilmesi,
• 2 milyon TL’ye kadar para cezası,
• 3 bin güne kadar adli para cezası,
• Sektördeki faaliyetlerine 10 yıla kadar men cezası getirilmiştir.
Ama bazı sektörler o kadar güçlü ki, ürünleri tanımlayan
tebliğlere dahi müdahale edip, istedikleri gibi düzenliyorlar.
Tebliğde ürün tanımlayıp, kategorilerini de belirleyince taklit
veya tağşiş olmuyor sözüm ona…
Örnek mi? Buyurun…
• Tereyağı ile ilgili tebliğdeki tereyağı çeşitleri: Tereyağı, dörtte
üç yağlı tereyağı, yarım yağlı tereyağı, “%...” süt yağı esanslı
sürülebilir ürün…
• Margarinlerle ilgili tebliğdeki margarin çeşitleri: Margarin,
dörtte üç yağlı margarin, yarım yağlı margarin…

Zira yemekte % 8 olan KDV, % 1’e indirilince, vergi ödemesi
çıkması bir yana, işletmelerin devletten KDV alacağı oluşmaya başladı. Devletten KDV iadesi ya da mahsubu yapılamaz
mı? Böyle bir imkân olmakla birlikte, tamına yakını KOBİ’den
oluşan meslektaşlarımızın birçoğunun, yoğun bürokratik işlem
gerektiren iade-mahsup işiyle uğraşabilmeleri mümkün değil.
Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasında olduğu gibi; şu anda
görüşülen torba yasada bu konunun düzenlenmesi ve işletmelerin KDV’den doğan alacaklarının, kolaylıkla diğer vergi borçlarına mahsubu imkânı getirilmesi yerinde olacaktır.

Kardeşim tereyağının, margarinin yarım yağlısı mı olur? Bunların
yarısı yağ ise diğer yarısı su demektir. Ha tam yağlısını kullanmışsın, ha yarım yağlısını.

Yaklaşık son on yıldan bu yana ülkemizdeki gıda fiyatları, diğer
fiyatlara göre orantısız bir şekilde artıyor. Göç hareketleri,
turizm, ihracat, kurlardaki oynaklık, pandemi, mevsimler
etkiler, siyaset… Her şey, ama her şey gıda fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor. Yine bir rallinin içine düştük. Başta un, margarin, sıvı yağ, tavuk eti ve ithal hammaddeli ürünler olmak üzere
fiyatlar hızla tırmanıyor. Böyle devam ettiğinde, yılsonu itibariyle
gıda maddeleri artış oranı, diğer ürün ve hizmetlerin katbekat
üzerinde çıkacaktır. Meslektaşlarımızın hesaplarını iyi yapmaları ve yaklaşan sözleşme dönemlerinde bunu müşterilerine
anlatmaları gerekiyor.

Durum bu olunca, Trabzon’un tereyağı ile ünlü bir ilçesinde
tereyağı ürettiğini iddia eden fabrika, Avrupa’dan, Arjantin’den
krema getirtir. Kanun ve tebliğe uygun proseslerden sonra
Trabzon Tereyağı diye sana satar. Devlet eliyle TAKLİT-TAĞŞİŞ
budur.

Gıda Kanunumuz; gıdada şekil, bileşim ve nitelikleri
itibarıyla yapısında bulunmayan özelliklere sahip gibi veya
başka bir ürünün aynısıymış gibi göstermeyi TAKLİT, ürünlere
temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının
veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılmasını veya
miktarının değiştirilmesini veya aynı değeri taşımayan başka bir
maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılmasını da
TAĞŞİŞ olarak tanımlamış.
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Düz mantık “tam yağlıdan bir birim kullanacaksan, yarım
yağlıdan iki birim kullanmayı” gerektirir. Ama ihaleye girmişsen
ve şartnamede “tereyağı kullanılacak” yazıyorsa, o da tereyağı,
bu da tereyağı… Oldu mu? Hayır, olmadı canım… Dev fabrikaların yarım yağlı tereyağı, bilmem % kaç süt yağı esanslı sürülebilir
yağ sattığı ülkede, senin köylünün-çiftçinin tereyağı üretebilmesi
imkânı yoktur.

Peynirlerde, sıvı yağlarda, yoğurtlarda, sütlerde, tatlılarda,
şarküteri ürünlerinde, dönerlerde, köftelerde, salçalarda, çikolatalarda, ketçap-mayonezde, çayda-kahvede, temel gıdamız
ekmekte, baharatta, bakliyatta, her şeyde…
Bir şeyin tebliği var diye TAKLİT-TAĞŞİŞ yok. Tebliği yoksa
TAKLİT-TAĞŞİŞ var. Böyle şey olur mu? Bu cezaları kim, kime
uygulayabilir? Bu sistem adil gıda üretebilir mi? Adil gıda üreten
para kazabilir mi?
Sektörde tam yağlı tereyağı ile yemek yapan da var, yarım yağlı
margarinle de, hakiki dana etiyle de, hindi kıyması, tavuk taşlığı
ile de, gerçek baharatla da, baharatlı ot-çöple de… Maliyetler
artıyorsa, kaliteli yemek aynı fiyatta kalabilir mi?
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17. yayın yılına giren
CATERING
g u i d e

DERGİSİNE CAZİP
ŞARTLARLA ABONE
OLABİLİRSİNİZ
ABONE FORMU
Adı Soyadı:............................................................ Görevi:....................................................
Firma Adı:..............................................................................................................................
Adres:....................................................................................................................................
İlçe /Semt:............................................................ Şehir:.......................................................
Tel:..................................Faks:....................... ...... GSM:.......................................................
e-mail:.................................................................. Web:........................................................
Vergi Dairesi:......................................................... Vergi No:................................................
Tercih ettiğiniz ABONELİK şeklini işaretleyip, tutarını aşağıdaki hesaba yatırdıktan sonra dekontu
info@ardayayin.net adresine gönderiniz.

Denizbank AR-DA Yayın & Pazarlama - Dursun ARIK
2710 Şube kodu Hesap No:6400096 TR 96 0013 4000 0064 0009 6000 01

Tercih ettiğiniz abonelik şeklini işaretleyiniz

□Kurumsal Abonelik □Bireysel Abonelik □Ücretsiz Abonelik □Öğrenci Aboneliği
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CATERING
g u i d e
ABONELİĞİ SİZE NELER KAZANDIRACAK
KURUMSAL ABONELİK

ÜÇ ve üzeri ABONELİĞİ kapsamaktadır.(Gönderim tek adrese yapılacak)

AVANTAJLARI
1 - ABONELİK FİYATINI 3 X 250 :750 TL YERİNE 600 TL olarak ÖDEYECEKSİNİZ.KDV ve kargo dahil
2 - Toplu Yemek sektörü için 2200 adet REÇETEYE ÜCRETSİZ sahip olacaksınız.(Excel tablosu olarak)
3 - ÇÖZBİM YEMEKÇİ MRP /ERP Programını %15 EXTRA indirimli alacaksınız
4 - Dergi de 4 x 8 cm ebadında ilanınız / iletişim bilgileriniz bir yıl süre ile ÜCRETSİZ Yayınlanacak.
5 - Sizin seçeceğiniz sayıda bir sayfa FİRMA TANITIMINIZ ÜCRETSİZ Yayınlanacak

BİREYSEL ABONELİK
Bir ABONELİĞİ kapsamaktadır. ABONE ÜCRETİ 250 TL.dir. KDV ve Dağıtım gideri dahildir

AVANTAJLARI
1 - ÇÖZBİM YEMEKÇİ MRP /ERP Programını %15 EXTRA indirimli alacaksınız
4 - Dergi de 2 x 8 cm ebadında ilanınız / iletişim bilgileriniz bir yıl süre ile ÜCRETSİZ Yayınlanacak.
5 - Sizin seçeceğiniz sayıda yarım sayfa FİRMA TANITIMINIZ ÜCRETSİZ Yayınlanacak

ÖĞRENCİ ABONELİĞİ
Bir ABONELİĞİ kapsamaktadır. ABONE ÜCRETİ 150 TL.dir. KDV ve Dağıtım gideri dahildir
Yüksek öğrenimde okuduğuna dair belge sunulacaktır.

ÜCRETSİZ ABONE OLABİLİRSİNİZ

Kargo ücretini karşılamak suretiyle dergiye ÜCRETSİZ ABONE olabilirsiniz.

Bu şekilde ABONE olunması halinde KARGONUZ ALICI ÖDEMELİ OLARAK GÖNDERİLECEKTİR.
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Gıda fiyatlarındaki artış yemek sektörünü zorluyor
Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez,
fiyatlarını arttırmaktan başka seçenekleri kalmadığını söyledi.

Ekim’de süt ve süt ürünleri ile yumurta harcamalarında yüzde
1,1, katı ve sıvı yağ fiyatlarında ise %12,4 artış olduğunu
belirten Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı
Coşkun Dönmez, artışlardan yemek sanayinin de olumsuz
yönde etkilendiğini, fiyatlarını arttırmaktan başka seçenekleri
kalmadığını söyledi.
Dünya genelinde gıda fiyatlarında yükselme yaşandığını,
Türkiye’de de gıda fiyatlarının aşırı yükseldiğini kaydeden Coşkun
Dönmez, 2019 yılı Ekim ayına göre gıda hammaddedeki artış
oranının %32’ye dayandığını söyledi.

Eylül, Ekim aylarında sektör için gıda fiyatları
yüzde 1,7 arttı
Bu yılın ilk 9 ayındaki artışın % 22’yi bulduğunu, Eylül, Ekim
ayındaki artışın ise % 1,7 olduğunu belirten Dönmez, Ekim
ayında ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatları bir
önceki aya göre, %1,6 oranında artarken, et-balık harcamalarında ise % 0,8 oranında yükseliş gözlendiğini vurguladı.
Dönmez, “Süt ve süt ürünleri ile yumurta harcamalarında % 1,1
oranında artış kaydedilen Ekim ayında, katı ve sıvı yağ fiyatlarında ise yüzde 12,4 oranında artış oldu. Yağ fiyatlarındaki artış,
ay çiçek ve zeytinyağı fiyatlarından kaynaklandı” dedi.

10 aylık dönemde fiyatlar yüzde 22 arttı

Coşkun Dönmez, Ocak-Ekim döneminde gıda harcamalarındaki artışın %22 olarak hesaplandığını söyledi.
Bu dönemde; ekmek, un, bulgur grubunda %9,2, et-balık
harcamalarında %20,2 oranında, süt ve süt ürünleri ile yumurta harcamalarında %9,6 oranında artış olduğunu kaydeden Dönmez, “Bu dönemde yağ fiyatları %36,3 artış oldu.
Meyve fiyatları %27,1 artarken, sebze fiyatlarında % 49,8
oranında yükseliş oldu. Bakliyat fiyatlarında yüzde 11,1 oranında artış yaşanırken diğer gıda maddelerine ilişkin harcamalar
ise % 4,6 oranında zamlandı” diye konuştu.
Gıda ürünlerin son 12 aylık ortalama fiyatlarının ise bir önceki 12 aylık döneme göre de, % 31,2 oranında artış yaşandığını
bildiren Coşkun Dönmez, ekmek, un, bulgur, makarna
fiyatlarının % 10, et ve balık fiyatlarının % 17,9 arttığını
söyledi. Dönmez, “Süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları %27,6,
yağ fiyatları % 21, meyve fiyatları % 67,4, sebze fiyatları %49,2,
bakliyat fiyatları %24,8, diğer gıda maddelerinin fiyatları da
% 21,7 oranında artış kaydetti” şeklinde konuştu.
“Gıda fiyatlarındaki artış, enflasyon rakamlarıyla

örtüşmüyor”

Hazır Yemek Sanayi’nin her yıl enflasyon oranında fiyat
ayarlaması yaptığını, ancak gıdadaki artışla açıklanan enflasyon
rakamlarının örtüşmediğini kaydeden Coşkun Dönmez, bu
durumun sektörü zor durumda bıraktığını vurguladı.
Son dönemde dövizde meydana gelen aşırı yükselmenin de
gıda ürünlerinde artışa yol açtığını ifade ederek, “Hazır yemek
sektörünün ana hammaddesi gıdadır. Maalesef yaşanan fiyat
dalgalanmaları sebebiyle bizlerde fiyatlarımızı yılsonunu beklemeden güncellemek durumundayız. Şu anda mevcut fiyatlarımız ile hizmet vermemiz ne yazık ki mümkün değil. Bu konuda
müşterilerimizden anlayış beklemek durumundayız” dedi.
Kaynak:İHA
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İş, hep iş nereye kadar;

"ÇAY MOLASI"
Konuk:Rouzben GERGERİ
Söyleşi: Engin GÜNER

"İş insanlarının iş dışında neler yaptıkları hep merak edilir.
Biz de bu merakımıza yenik düştük. "ÇAY MOLASI" başlıklı bir
bölüm açtık. İlk konuğumuz ZİBA CATERİNG yönetici ortağı olan

ROUZBEN GERGERİ.Herkesin bildiği ismi ile RUZİ...
Bu keyifli sohbeti arkadaşımız Engin Güner yaptı. Buyrun
bakalım RUZİ işin dışında neler yapıyormuş"

Hayatı mutlu ya da mutsuz yaşamak aslında bizlerin elinde

Ben, mutlu yaşamayı tercih edenlerdenim
Ruzi bu… Her seferinde insanı şaşırtır. Hafta içi, bu sohbet için
sözleştik. “Seni Beyoğlu’nda bir arkadaşımın yerine götüreceğim” dedi.
Günlerden cumartesi… Mevsim sonbahar… Dışarıda yağmur
yağıyor. Galata Kulesi’nin sokağında bir kafedeyiz. Soba yanıyor.
Ruzi marketten aldığı kestaneleri, sobada pişirmek üzere
çizmeye başladı bile… Bir insan her seferinde öyle farklı mekânları nasıl bulur? İsmi; resmi evraklarda Rouzben olarak geçiyor.
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Bunun dışında herkes “Ruzi” diyor. Firmasının ismi de “Ziba”
olunca, mahrem soru arkadan geliyor. “Ruzi ne?” diye… Hemen
tebessüm ediyorum. Çünkü yıllar önce ben de ilk tanıdığımda
zihnimden geçen ilk soru buydu.
Bunun hikâyesi nedir anlatır mısın?
Biz aile olarak Azeri Türkü’yüz. Aile 1964’e kadar İran toprakları
içinde kalan köyümüzde yaşarken, rahmetli babam anavatana
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göçme kararı almış ve Iğdır’a yerleşmiş. İsmim de, geldiğimiz
coğrafyada tercih edilen bir isimdir. Ama çocukluktan itibaren
her yerde ve herkes tarafından “Ruzi” olarak çağırıldım, anıldım.
Ruzi, bizim mesleğe başladığımız yıllarda, yemek işiyle ilgilenenlerin büyük bir kısmı alaylıydı. Ama sen, İstanbul Üniversitesi,
İktisat Fakültesi mezunusun. Sadece iyi bir gıda işletmecisi değil,
aynı zamanda iyi bir aşçısın da… Sabah erkenden mutfağa girip,
yemekler çıkana kadar mutfak personeliyle birlikte çalışıyorsun.
Üretim bittikten sonra da, ofis işleri ve dışarıdaki işlerle ilgileniyorsun. Bu aşçılık becerisi nereden geliyor?
Öğrencilik yıllarımda elim mutfak işine yatkındı. Üniversiteden
sonra, dil öğrenmek için Londra’ya gittim. Burada kaldığım süre
boyunca çeşitli kafe ve lokantalarda çalıştım. Türkiye’ye döndükten sonra, ailemle birlikte kurduğumuz firmamızda da mutfakta çalışmaya devam ettim. Çalışmaya başladığım yıllarda yeni
lezzetler, yeni yemekler öğrenmek en büyük zevklerimdendi.
İzinli olduğum günler, öğrendiğim yemekleri ev halkına
yapardım. Doğal olarak da, mutfağa yatkınlığım gelişti. 28 yıldan
beri büyük bir zevkle mutfakta çalışmaya devam ediyorum.

Ticari faaliyetlerin dışında aynı zamanda halk dansları, aynı
zamanda dalış, aynı zamanda spor, aynı zamanda mesleki
eğitimle ilgileniyor ve çok sık seyahat ediyorsun. Bütün bunların
yanında çok müşfik ve ilgili bir aile reisisin. Bütün bunlara nasıl
zaman buluyorsun?
Bence, insan sosyal bir varlıktır. Yoğun tempoyla çalışmanın
stresini azaltmak için bu sosyalliği kullanmak gerekir. Bu
mantıkla hareket etmeye çalışıyorum. Bunun organizasyonunu
ise planlayarak yapıyorum. İnsanoğlu iyi bir planlama ile çok
şeyler yapabilir.
Tamam, ama tüm bunları yapabilmek için enerjiye ihtiyaç var.
Sen bir dakika bile yerinde durmuyor, sürekli hareket ediyorsun.
Peki, bu enerjiyi nereden buluyorsun?
Tempo meselesi… Temponu yavaşlatırsan, hayatın da yavaşlar.
Tempoyu yükselttiğin ve devamlılığını sağladığın sürece bünye
adapte oluyor.
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Yoğun gündem tamam, tempo tamam… Ama insanın hiç
moralinin bozuk olduğu, asık suratlı olduğu bir gün, an
olmaz mı? Biz seninle 15 yıldan bu yana tanışıyoruz. Hiçbir gün
modunun düştüğü bir gün ya da ana denk gelmedim. Peki, bunu
nasıl başarıyorsun?

oluyorum. Hem de sevdiğim bir sporu yapmış oluyorum.

Benim bir özelliğim var. Kötü düşünceleri beynimden uzaklaştırıp, unutuyorum, takılmıyorum. Dünya üzerindeki yaşantımız
göreceli olarak çok kısa… Bu kısa hayatı da mutlu ya da mutsuz
yaşamak aslında hepimizin elinde. Ben, mutlu yaşamayı tercih
edenlerdenim. Herkese tavsiye ederim.

Çok zor bir soru oldu. Sayalım: meslektaşlarım, halk dansları,
futbol, dalış, komşular, çalışanlar, müşteriler, aile, köpeğim ve
kedilerim…

Türk Folklor Kurumu’nun bir üyesi ve aynı zamanda profesyonel halk dansçısısın. Buna ciddi zaman ayırıyor, Türkiye’nin ve
dünyanın birçok yerinde çeşitli festival ve yarışmalara
katılıyorsunuz.
32 yıldır severek ve isteyerek yaptığım halk danslarına, birçok
sebepten dolayı devam ediyorum. Bunlardan birincisi kaybolmaya yüz tutan kültürün bir parçası olan halk oyunlarının
devamını sağlamaya çalışıyoruz. Sosyal bir grubun içinde olmak
yeni insanları tanımak, yeni kültürleri öğrenmek, zinde ve sağlıklı
kalmama yardımcı oluyor. 32 yıl gibi çok uzun bir süre içinde
Üsküp, Erzurum, Artvin, Kırklareli, Bitlis, Karadeniz, Teke ve Ege
yöreleri başta olmak üzere Türkiyemiz ve Türk Coğrafyası’nın
halk dansı ve kültürünü öğrenip, Türkiye’nin her yeri, Avrupa’nın
neredeyse tamamında, Meksika, Fas, Mısır, Kore gibi coğrafyalarda bunları sunarak, kurumumuzu ve ülkemizi temsil
ettik. Bu platformlarda dünya şampiyonlukları gibi gurur verici
dereceler aldık.
Bazen karabatak gibi kayboluyorsun ve “Ruzi neredesin” diye
aradığımda, ya Gökçeada’da ya da Ege’nin herhangi bir yerinde
dalışta olduğunu öğreniyorum. Nerelerde ve nelere dalıyorsun?
Yine halkoyundan bir arkadaşımın önerisiyle dalış eğitimi aldım
ve dalışa başladım. Dalış; doğa ve deniz ile iç içe bir sportif faaliyet... Benim karakterime de çok uygun… Yaz aylarında, festivaller
dışında halk oyunları derneklerinin faaliyeti olmaz. O boşluklarda da dalış sporuyla da fiziksel aktivitelerimi devam ettiriyorum.
Bu zamana kadar Türkiye’de Saroz Bölgesi, Ayvalık, Çeşme,
Bodrum, Kaş’ta dalışlar yaptım. Yurt dışında da; Kızıldeniz’de
Sharm El Shek ve Hurgada ’da dalışlar yaptım. En son bu yaz
Çanakkale’de, 1915 yılında Alman denizaltısının torpilleyerek
batırdığı İngiliz Majestic gemisi batığına heyecan verici bir dalış
gerçekleştirdim.
Bazı günler telefonla konuştuğumuzda “bu akşam maçımız var”
diyorsun.
Futbolu sevdiğim için 35 yıldır, haftanın bir akşamı halı sahada
maç yapmaya özen gösteriyorum. Hem arkadaşlarımı görmüş
22

“Maç yaparken arkadaşlarımı görmüş oluyorum” diyorsun.
Senin her bir sosyal faaliyet için ayrı bir arkadaş grubun var.
Merak ettiğim bir şey de arkadaş grupların. Kaç arkadaş grubun
var?

Anlıyorum… Sen sadece toplu yemek yapmıyorsun. Ayrıca
ortağı olduğun ve biri Almanya, diğeri de Amerika’da bulunan iki
ayrı şirketle bu coğrafyalara organik meyve suyu miksleri ihraç
ediyorsun.
Çocukluk arkadaşım, yıllar önce Amerika’ya yerleşti ve bağımız
hiç kopmadı. Yıllar içinde hep ortak bir şeyler yapalım diye
düşündük. Bu vesileyle önce Amerika’da, sonra da Almanya’da
Türkiye’den tedarik ettiğimiz organik meyve sularını bu pazarlarda dağıtıyoruz. Günümün belli bir bölümünü, ortaklarımla
irtibat halinde ve bu ülkelerin zaman dilimine göre yaşıyorum.
Bir de mesleki eğitim çalışmaları var.
Gerek sektörde çalıştığımız süre boyunca, gerekse İstanbul
Yemek Sanayicileri Derneği bünyesinde yaptığımız eğitim
projeleri çalışmalarında, mesleki eğitimin gerekliliğinin farkına
vardık. Bunu kendimize bir misyon olarak gördük. İçinde bulunduğumuz sektörün gelişiminde bir nebze katkımız olsun diye
bu çalışmaların içinde yer aldık. Ve kısmet olursa, önümüzdeki
günlerde hayata geçecek olan ve sektörde ihtiyaç duyulan
boşluğu dolduracağını düşündüğüm YEMEKDER ile devam
edecek.
Bildiğim kadarıyla eşin Eczacı Ajda Hanım’ın da hem evde hem
de işlerinde en büyük yardımcısısın. Bu kadar yoğun koşturmaya rağmen, Ajda Hanım’la birlikte de kızların Öykü ve Ece’nin
çocukluktan beri sürekli arkalarındasın. Bir bakıyorum eczanede
gece nöbetindesin, bir bakıyorum çocukların buz pistinde,
Koç Üniversitesi’nde, Alman Lisesi’nde, onların eğitimleri için vize
sıralarında… Hiç unutmuyorum çocuklar küçük… Büyükçekmece
sahilinde yürüyorum. Önde kızlar patenle, arkada sen ve Ajda
Hanım bisikletle kızların peşinde…
Aile olmazsa olmazım. Eşimin sayesinde, kızlarımızla arkadaş
olmaya çalışıyorum. Her fırsat bulduğumda onların tüm aktivitelerinde yer almaya gayret ediyorum. Ama burada en büyük
başarı eşime aittir.
Ruziciğim çok güzel bir sohbetti. Çok iyi bir dost olmanın yanında,
işinde başarılı, hep aktif, hep pozitif, hep güvenilir bir insansın.
Sana ve ailene sağlıklar dilerim.
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Konuk Yazar

İbrahim GÜMÜŞ

Süt Dünyası Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni

Süt ve ürünlerinin beslenmemizdeki yeri

Tüm yaş gruplarının süt ve ürünlerini her gün tüketmesi
gerekiyor. Yetişkin bireylerin 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 tüketmesi gerekiyor.

Süt ve ürünleri tüketiminin önemi
Süt ve ürünleri grubunda yer alan yiyecekler, kalsiyum yönünden
zengin olmaları 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 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 emziklilik, 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 iin 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.
EKLER:

Grafik-1. Süt Tüketim Sıklığı (Yetişkinlerde son bir ayda süt tüketim
sıklığı)

TBSA 2010 çalışmasında
yetişkinlerin yüzde 59,5’inin
son bir ayda sütü çok
seyrek veya hiç tüketmediği
saptanmıştır. Sütü her
gün veya haftada 5-6 kez
tüketen yetişkinlerin sıklığı
%13.8 olup çok düşüktür.

Grafik-2. Yoğurt Tüketim Sıklığı (Yetişkinlerde son bir ayda yoğurt
tüketim sıklığı)

TBSA 2010 çalışmasında
son bir ayda yetişkinlerin %62.5’nin her gün veya
haftada 5-6 kez yoğurt
tükettiği
saptanmıştır.
Yoğurt yetişkinler arasında
süte göre daha sık tüketilen
bir besindir.

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 ürünlerinin 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 azaltılması 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
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Grafik-3. Peynir Tüketim Sıklığı (Yetişkinlerde son bir ayda
peynir tüketim sıklığı)

TBSA 2010’da son bir ayda
yetişkinlerin %79’nun her
gün veya haftada 5-6 kez
peynir tükettiği saptanmıştır.
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Köşe Yazısı

Mehmet Baki ASUTAY

Hijyen Grup Gıda Hijyeni Koordinatörü
hijyengrup@hotmail.com

“ ÇAMAŞIR SUYU”

En çok kullanılan yerli temizlik ve dezenfektan ürünü

Ülkemizde Gıda ve Sağlık sektöründe ve ev hanımlarının en çok
kullandığı kimyasal ürün açık ara çamaşır suyudur. Korona virüs
nedeniyle çamaşır suyu ve kolonya ve Alkol bazlı ürün kullanımı
çok arttı. Ekonomik ve her yerde bulunabilmesi sebebiyle de
diğer kimyasallara göre en çok kullanılan ürün.

Virüse karşı koruyucu olduğu öne sürülen çamaşır suyu, görsel
ve yazılı basının birazda abartmasıyla, yalan yanlış haberleriyle
ayrıca kolonya ve dezenfektan malzemeleri için de marketlerde
vatandaş uzun kuyruklara neden oldu. Hatta o kadar ileri giden
oldu ki vücuduna çamaşır suyu enjekte eden çamaşır suyu içen
ve hatta çamaşır suyuyla yıkanan insanların hazin sonuçlarını
haberlerde hayretle izledik. Çamaşır suyu kokusu bağımlısı olan,
çamaşır suyu olmadan temizlik yapamayan birçok insan var.
Kokusundan rahatsız olanlar içinde güzel parfüm kokusuyla
daha da cezbediyor. Piyasada ruhsatlı, ruhsatsız birçok ürün var.
Kimilerini raf ömrü 6 ay, 1 yıl iken kimilerinde 2 yıl. Oysaki hammaddeyi üreten firmalar maximum 3 ay süre tanıyorlar (Bakanlığımız piyasadaki çamaşır sularını da tıpkı gıda taklit ve tağşişlerinde olduğu gibi kontrol ederek kamuoyuna yayınlamalıdır).
Piyasada market kapı önlerinde güneşin altında bekletilerek
sunulan çamaşır suyu ürünlerin sadece kokudan başka bir
özelliği yoktur.
Doğru kullanıldığında bir sorun yok ama bilinçsizce, yanlış
kullanımlardan dolayı insan ve hayvan sağlığına, çevreye çok
ciddi zararları var. Ayrıca endüstride sebze-meyve dezenfektanı olarak kullanılması Bakanlığımız tarafından yasak olmasına rağmen “Hijyenik sebze-meyve son durulama maddesi
olarak birçok yerli ve yabancı firma tarafından satılmakta
(T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Çamaşır Suyu kullanımı
hakkında 09.04.2015 tarihli Basın Açıklaması).
Uzmanlar, ülkemizde çamaşır suları ile ilgili çıkan olumsuz haberlerin çoğunun yanlış ve bilinçsiz kullanım sonucu oluşan olumsuzlukların yol açtığı olaylardan kaynaklandığını ve tüketicilerin
bilinçli bir kullanım alışkanlığı edinmesi sonucunda, bu tarz
olumsuz haberlerin de önüne geçileceğini düşünüyorlar. Bazıları
ise tam tersini düşünüyor. Yani farklı görüşler var.
Merak etmeyin sadece bizde değil A.B.D.’de bile Florida Bölge
Mahkemesi'nin onaylanmamış, kanıtlanmamış ve potansiyel
olarak tehlikeli bir korona virüs (COVID-19) tedavi ürününün
satışını durduran geçici bir ihtiyati tedbir kararı verdi. Mahkeme
Sanıklara Korona virüs Tedavisi İçin Yasadışı Çamaşır Suyu Ürünü
Satışını Durdurmayı Emretti (17 Nisan 2020 Cuma Adalet Bakanlığı Halkla İlişkiler Ofisi Sivil Daire USAO- Florida, Güney Basın
Bülteni Numarası: 20-387 ) .
Çamaşır suyu, genellikle etken madde olarak Sodyum
Hipoklorit (NaOCl) içeren ağartma, temizlik ve hijyen,
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dezenfeksiyon amacıyla kullanılan kimyasal maddedir. Çamaşır
suyu, oksidasyon yoluyla bu etkileri yapan bir kimyasaldır.
Sodyum hypoklorit daha çok kullanım olarak Çamaşır suyu
yapımında, Tekstilde (ağartma işlemlerinde), Dezenfektan
olarak, Su ve atık su arıtımında, Suların klorlanmasında, Kağıt
Endüstrisinde kullanılmaktadır.
Sodyum Hipokloritli (%5) yani çamaşır suyu; seyreltilmiş çözeltileri bile birçok bakteri için oldukça etkin olan bu malzeme olup
karakteristik bir kokuya sahiptir. Etkinliği 1 dakikada bile oldukça
yüksektir. Bu malzeme çok kararlı değildir yani başka bileşiklerle rahatlıkla reaksiyona girebilir. Sanayide ise %15 lik aktif klor
içeren ürün kullanılır.
Çamaşır suyu ve başka kimyasallarla karıştığında klor gazı
çözünür hale gelir ve insan sağlığı için oldukça zararlı bir gaz
açığa çıkar (en çok tuvalet ve banyo temizliğinde piyasada Tuz
ruhu veya Kezzap olarak bilinen hidroklorik asitle karıştırılması
sonucu birçok zehirlenme vakalarını basından izlemişsinizdir).
Tarihçe olarak 1785 de Evde kullanılan çamaşır suyundaki
etken madde olan sodyum hipoklorit, Fransız kimyacı Claude
Louis Berthollet tarafından bulundu. Berthollet'nin beyazlatıcısı
kostik klorlu potas çözeltisi ile oluşturulmuştu ve ilk olarak
1789'da “Javel Suyu” olarak satıldı.
1799 da İskoçyalı kimyacı Charles Tennant, Berthollet'nin klor
fikrini aldı, potas yerine kireçtaşı koydu ve etken beyazlatıcı
olarak kalsiyum hipoklorit (CaOCl2) içeren ilk çamaşır tozunu
yaptı. On yıl içinde, sadece çamaşırları değil, diğer ürünleri, özellikle yazı kâğıdını da beyazlatan çamaşır tozu bütün Avrupa’da
yayıldı. Ancak toz çok fazla klor içerdiği için halâ çok pahalıydı.
1880 de Louis Pasteur, sodyum hipokloritin mikrop öldürücü
özelliği olduğunu belirledi.
1897 de Sears Roebuck & Co. firması ürün kataloğuna beş ayrı
çamaşır suyunu koydu.
Ev tipi çamaşır suyu yapımında kullanılan hammaddeler klor,
kostik soda ve sudur. Klor ve kostik soda, elektroliz adı verilen
bir işlemde bir sodyum klorür tuzu çözeltisinden doğrudan
akım elektriği koyarak üretilir. Sodyum klorür, yaygın sofra tuzu,
madenlerden veya yeraltı kuyularından gelir. Tuz, bir tuz çözeltisi
oluşturmak üzere sıcak su içinde çözündürülür; bu daha sonra
elektrolitik hücrede reaksiyona sokulmadan önce safsızlıklar için
işlenir.
Bilim insanları tarafından yapılan 30 yıllık araştırmanın sonucunda, her hafta düzenli olarak çamaşır suyu ve benzeri dezenfektanlar kullananları büyük bir tehlike beklediği ortaya çıktı.
Harvard Üniversitesi ve Fransa Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü tarafından 55 binden fazla hemşireyle yapılan
çalışma, çamaşır suyunun Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

Ekim - Kasım 2020

KOAH’a yakalanma riskini yüzde 32’ye kadar artırdığını ortaya
koydu.
663 HEMŞİRE KOAH HASTASI OLDU.
Araştırma 1989 yılında başlatıldı. Kadın hemşirelerle başlatılan
araştırmada 2009’da hâlâ hemşire olarak çalışan ve KOAH
geçmişi olmayan sağlık görevlilerine odaklanıldı. Bu yılın mayıs
ayına kadar hemşirelerin sağlık verileri incelendi. Bu süre içinde
663 hemşirede KOAH tespit edildi. Araştırmada, yaş, kilo ve etnik
köken gibi faktörler de dikkate alındı.
Bunun sonucunda düzenli olarak haftada en az bir kez dezenfektan kullanan hemşirelerin KOAH’a yakalanma riskinin yüzde
22-32 arttığı görüldü.
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Çağatay Güler, sokak ve caddelerin, doğanın dezenfekte edilmesi diye bir şey olmadığını bildirerek, buralarda
kimyasalların kullanılmasının doğada birikim yapacağını, sulara
karışabileceğini ve zararlı olabileceğini ifade etti. Prof. Güler,
“Ama öyle bir baskı var ki, bunlar yapılmayınca görev yapmamış
gibi oluyorsunuz. Mahalle baskısının sonucu bunlar yapılıyor”
dedi. Sağlık ve çevre için tehlikeli olduğunu belirtti.
Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Gülen Güllü, dezenfektan ve çamaşır suyunun hem sağlık
hem de çevre açısından tehlikeli olduğunu, bu nedenle mümkün olduğunca az kullanılması gerektiğini söyledi. Çamaşır
suyunun kullanımında çıkan bazı gibi tehlikeli maddelerin solunmasının çok büyük etkilere neden olduğunu belirten Prof. Güllü,
“Bunların kapalı ortamda kullanımını önermiyoruz. Ama
kullanılması durumunda havalandırılmalı. Çok sık kullanıldığında
ve havalandırma olmazsa kansere neden olabilir. Tuz ruhu ile
çamaşır suyunun karıştırılması da ölüme neden olabilir. Bunlara
dikkat edilmeli” dedi.
Bizi bekleyen tehliken haberdar mıyız?
Son yapılan araştırmalar, çamaşır suyunun küf bakterilerini yok etmek yerine onların yayılmaları için zemin hazırladığını gösteriyor. Çamaşır suyunun tehlikeleri listesindeki bir
başka şaşırtıcı öğe, temizlemeye yardımcı olmaktan ziyade toksik küfün büyümesini teşvik edebilmesidir. Çamaşır suyu ve küf,
doğuştan gelen özellikleri nedeniyle iyi karışmaz. Fırsatçı küfün
hayatta kalmak için kökleri (misel) gözenekli bir yüzeye yayması
gerekir. Öte yandan, klorlu ağartıcı sadece gözeneksiz yüzeylerde
çalışır ve çok hızlı bir şekilde parçalanır. Küf ile enfekte olmuş bir
yüzeyde çamaşır suyu kullanmak, sadece suyun umutsuzca kuru
kalması gereken bir bölgeye nem eklemesine izin vermektir.
Bazı kaynaklar, gözenekli yüzeylerde çamaşır suyu kullanımının
daha önce bulunmayan alanlarda küf oluşumuna neden
olabileceğini düşündürmektedir.
Buradaki sonuç: küfe asla çamaşır suyu uygulamayın.
Farklı görüş olarak Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü
Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen
"Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2020"de yaptığı konuşmada
Çamaşır suyu her zaman bulunmaz bir dezenfektan olduğunu,
temizlik konusunda da piyasada bazı dezenfektanlar olduğunu,
bunların kullanılmasını gerektirecek hiçbir durum olamadığını, yüzeylerin temizliği standart kullandığımız deterjanlarla
yapılabilir, hiçbir farkı yok” dedi.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, DHA’ya
açıklamalarda bulundu. Çok fazla çamaşır suyu kullananlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Görgüner, “Özellikle dezenfektanlar,
kolonya, alkol çok kullanılıyor. Çamaşır suyu ile ilgili yıllar önce
de yaptığım çalışmalar var. Ev temizliğinde kadınlar özellikle

yoğun çamaşır suyuna bağlı bir çeşit mesleki astım olabiliyorlar. Çok çamaşır suyu kullanan kişilerin hava yollarında astım
benzeri tablo ortaya çıkar. Bu dönemde çamaşır suyu çok fazla
kullanıldığı için biz son günlerde polikliniklerimizde dezenfektanların, çamaşır suyunun fazla kullanılmasına bağlı astım yakınmalarıyla, öksürük, nefes darlığıyla gelen hastalar görüyoruz.” diye
konuştu.
Prof. Dr. Görgüner, “Çok çamaşır suyu kullanan kişilerin hava
yollarında astım benzeri tablo ortaya çıkar. Bu dönemde çamaşır
suyu çok fazla kullanıldığı için biz son günlerde polikliniklerimizde dezenfektanların, çamaşır suyunun fazla kullanılmasına bağlı astım yakınmalarıyla, öksürük, nefes darlığıyla gelen
hastalar görüyoruz” ifadelerini kullandı.
“HER ALERJİ BELİRTİSİ GÖSTEREN DOKTORA BAŞVURMAMALI”.
Biyosidal ruhsatlı çamaşır sularında bulunan sodyum hipoklorit yani halk arasında bilinen adıyla klor, temas ettiği mikropların protein yapılarını bozar. Bu sayede bakteri ve virüsleri yok
ederken sizi de tuvaletlerden yayılan hastalıklardan korumaya
yardımcı olur (Ruhsatsız ürünlerden uzak durun, kullanmayın).
Çıkan klor gazının toksikolojisi neredeyse tamamen solunum
sistemi etkileriyle ilgilidir. Bu etki akciğerlerimizde tahrişe, astım,
bronşiyollere ve alveollerden pulmoner hastalığın gelişimine
kadar uzanabilir. Elinizde tahrişe sebep olabilir. Mutlaka eldiven ile kullanılmalıdır. Göze kaçırılmamasına özen göstermeliyiz.
Yutulması halinde mide ve bağırsak sistemine zarar verebilmektedir. Özellikle bulaşıkların temizliğinde elde ve makinada
kullanılması önerilemez zira yıkanan yüzeyden çok iyi temizlenmez ise vücudumuza girecektir.
Yapılan bir çalışmada temizlik işinde çalışan bayanların her gün
çamaşır suyuna maruz kalmasından dolayı solunum sorunları
artmış, astım ve hırıltılı nefes alma ile ilgili semptomlar gelişmiştir.
Çevre açısından değerlendirirsek çamaşır suyu su ekosistemine
oldukça zararlı kategorisinde değerlendirilmektedir.
Öksürme, Mide bulantısı, nefes darlığı, gözlerde yanma ve
sulanma, göğüs ağrısı, boğaz, burun ve göz tahrişi , hırıltı akciğerlerde pnömoni / sıvı birikmesi , kulak, burun ve boğaz tahrişi ,
öksürük / solunum sorunları ,yanan, sulu gözler ,burun akması,
uzun süre maruz kaldıktan sonra, bu belirtiler şunlara geçebilir: Göğüs ağrısı , şiddetli solunum problemleri, Kusma, Zatürre,
Akciğerlerde sıvı birikimi, ölüm
Klor gazının deri yoluyla (cilt yoluyla) emilmesi ve ağrı, iltihaplanma, kabarcıklanma ve şişmeye neden olması mümkündür.
Asit cildi, gözleri, kulakları, burnu, boğazı ve mideyi yakabilir.
Klor gazı ayrıca kimyasal pnömonite, öksürük, solunum zorluğu,
yeterli hava alamama hissi, hışırtılı göğüs sesleri ve göğüste
yanma hissine neden olabilir. Tekrarlanan maruz kalmalarda
iltihaplanma ve akciğer sertliğine yol açarak solunum
yetmezliğine ve muhtemelen ölüme neden olabilir.
Banyonuzu çamaşır suyu ile temizliyorsanız, duşta düşük kloroform seviyelerine maruz kalmanız muhtemeldir. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) bile bunu kabul ediyor. Evcil
hayvanlar da rutin olarak ağartıcı ürünlerle temas ederler, ancak bu
konuda istatistikler mevcut değildir.
Tıbbi Hipotezler dergisinde 1984’te duşta kloroform maruziyetinin “ciddi bir halk sağlığı sorunu” olabileceğini öne süren
bir makale vardı. Dünyadaki çeşitli takip çalışmalarına rağmen
bu konuda ilerleme sağlanamadı. Dünya Sağlık Örgütü çamaşır
suyunu dünyada çocuklar için enzehirli toksinlerinden biri olarak
listelemektedir.

Ekim - Kasım 2020

27

Başka farklı görüş olarak Üretici firmalar ise ; “Kamuoyunda son zamanlarda oluşturulan bu yanlış algının aksine ülkemizde üretilen veya satışta olan markalı çamaşır sularının
toksisite oranı oldukça düşük olduğundan, talimatlara göre
kullanım yapılırsa herhangi bir ağır hastalık veya kanser
yapması mümkün değildir ve son derece güvenlidir. Zaten
ülkemizde satışa sunulan tüm deterjanlar, çamaşır suları,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Deterjanlar ve Deterjanlarda
Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ"i doğrultusunda piyasaya sürülmektedir. Ayrıca Avrupa Komisyonu Sağlık
ve Çevresel Riskler Bilimsel Komitesi tarafından hazırlanan
"Sodyum Hipoklorit Hakkında Risk Değerlendirmesi Raporu"
gibi bilimsel araştırmalar ve Uluslararası Kanser Araştırmaları gibi yetkin bilimsel otoriteler de çamaşır suyunun kanser
yapmadığını teyit etmektedir” diyorlar.

“ÇAMAŞIR SUYUNU KULLANDIKTAN SONRA ORTAMDAN
UZAKLAŞIN” temiz hava alın.

Peki ne yapmalıyız ?;

Her zararlı madde yutulduğunda hastayı kusturmaya kalkmayın. Özellikle çamaşır suyu, kezzap, gaz yağı içmiş birini
kusturmayın. Çünkü bu tip kimyasallar gırtlak, yutak ve yemek
borusunu yakarak geçer ve kusma esnasında spreyleme etkisinden dolayı solunum yolu tehlikesi yaratır. Yutulduğunda yakarak mideye iner kusturulursa ikinci kez zarar verir. Evlerimizde
karbonat bulunursa bu türlü durumlarda karbonatlı su içirerek
ondan sonra hastaneye gitmek gerekir.

- En iyisi kullanmadan önce bir kez daha düşünmek, daha
yeşil seçenekleri değerlendirmek. Bana kalırsa kullanmamak
(zira organik alternatifleri var).
- Mutlaka kullanılacaksa; bu ürünü başka ürünlerle karıştırmamalıyız.
- Çamaşırları ya da tuvaleti temizleme amacıyla gece ya da gün
boyunca bekletme yapılmamalı.
- Bu ürün kullanıldıktan sonra ortam havalandırılmalı ve biz
o ortamı çok solumamalıyız.
- Yerlerin temizliğinde kullanılacaksa mutlaka durulama
yapılmalı hatta yer temizliğinde kullanılmasa daha iyi olur.
- Temizlenen yüzeylerin bol su ile mutlaka durulanması
sağlanmalı.

Merdiven altı üretilmiş ürünleri almayın kullanmayın.
Kısacası, çamaşır suyu ve benzeri kimyasal maddeleri nasıl
kullanacağınızı bilirseniz, karşılaşabileceğiniz olumsuzlukları da
en başından önlemiş olursunuz.
Çamaşır suyunun bazı tehlikeleri iyi bilinmemektedir ve insanlar ürünleri karıştırmaya ve kendilerini ve ailelerini temizlik
adına tehlikeli kimyasallara maruz bırakmaya devam etmektedir.
Evinizde zorunlu değilseseniz çamaşır suyu kullanmamalısınız.
Sizi ve ailenizi tehlikeye atmadan kullanabileceğiniz doğal
temizlik ürünlerini tercih etmelisiniz.
Unutmayın! kullanacağınız kimyasal ürünün en büyük tehlikeleri, etiketindeki en küçük yazılarda bulunur!

Gıda ve Sağlık sektöründe de kullanımları azaltılmalı yerine
daha doğal ürünler seçilmeli ve üretici firmanın kullanım kurallarına muhakkak uyulmalıdır. Unutmayın Temizlerken kirletmeyin /Kirlenmeyin.
1-https://tr.wikipedia.org.wiki/%C3%87ama%C5%9F%C4%B1r_
suyu

- Bu ürünün ağzımıza yiyeceklerimizle girme ve ellerimizin
tahriş olma olasılığına karşı muhakkak eldiven ile kullanılmalıdır.

2https://www.aksam.com.tr/mor-papatya/camasir-suyunun-zararlari-nelerdir-camasir-suyunun-sebep-oldugu-hastaliklar/haber-1059711

- Çocuğunuzu veya evcil hayvanınızı asla kusmaya teşvik
etmeyin, bu da ek hasara neden olabilir, bunun yerine ek
kimyasal yanıkları önlemek ve derhal tıbbi yardım almak için
onlara su içmelerini sağlayın ve hemen doktora başvurun.

3https://www.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.
aspx?OgeId=62&Liste=BasinAciklamalari
4h tt p s : / / w w w. h a b e r l e r. c o m /c a m a s i r- s u l a r i insan-sagligi-acisindan-guvenli-7814826-haberi/

- Aldığınız ürünün etiketini inceleyin ve kullanma talimatlarını
mutlaka okuyun!

5http://media4democracy.org /news/dezenfektan-amasir-suyu-ve-kimyasallarin-zararlari-neler

- Ürünleri, sadece etiketinde belirtilen kullanım amacına uygun
kullanın!

6https://www.havadiskibris.com/camasir-suyu-tehlikesi-alternatif-dogal-temizleyiciler/

- Üretici tarafından önerilmişse mutlaka koruyucu eldiven ve
gözlük kullanın!

7h t t p s : / / w w w. i n d y t u r k . c o m / n o d e / 1 4 6 2 0 6 /
sa%C4%9Flik/korona-bilim-kurulu-%C3%BCyesi-prof-dr-%C3%B6zl%C3%BC-%C3%A7ama%C5%9F%C4%B1r-s
uyu-her-zaman-bulunmaz-bir

- Ürünleri yiyeceklerden uzakta, çocukların ve hayvanların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin!
-Ürünleri orijinal kaplarında, kapakları iyice kapalı şekilde,
mümkünse kilitli dolaplarda muhafaza edin!
Temizlik ürünleri gibi tehlikeli buhar oluşturabilecek kimyasalları kullanırken evin kapı ve pencerelerini mümkün olduğunca
açın ve maksimum havalandırma sağlayın!
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g u i d e
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8TEMİZLERKEN KİRLETMEYELİM / KİRLENMEYELİM
!(Klor ve Alkol bazlı ürünler üzerine) MEHMET BAKİ ASUTAY
KASIM 2018 Catering Guide

Her ay 3000 sektör profesyonelinin

masasına ulaşan “Basılı Dergi” DEMEKTİR
Ekim - Kasım 2020

"Bir hedefi olmalı insanın ve işine
hedefi doğrultusunda sarılmalı"

Yazarımız Büşra Gülşah GÜNCÜ köşe yazarlığının yanı sıra CATERING GUIDE için söyleşiler yapıyor.
Zaman zaman değişik kişiler ile yapacağı söyleşileri okuyacaksınız. Bakalım bu sayıda kimi misafir etmiş...

söyleşi

Rella Gıda Tedarik Zinciri ve Lojistikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hacer ARSLAN

Terfii etmek herkesin en büyük arzusu.
Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Merhaba. Beni köşe yazılarımdan tanıyorsunuz. Catering Guide olarak sizi sıkmadan iş
hayatı ve sektör hakkında nasıl bilgilendiririz
diye düşündük. Sektör profesyonellerini farklı
özellikleri ile sizlere tanıtalım dedik. Kurdelemizi de kestik açılışımızı yaptık. Bakalım ilk
konuğumuz kimmiş. Çok zarif, bilgili ve mütevazı bir bayanla tanıştıracağım sizi. Adı Hacer
ARSLAN. Kendisi Rella Gıda Tedarik Zinciri ve
Lojistikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı.
Kendinize bir çay kapıp gelin.Şeker atmayın
çünkü hem muhabbetimiz çayınızı tatlandıracak hem de şeker zararlı azaltmak lazım.
Evet… Hazırsanız sohbetimize başlıyoruz…

Bir insanın işe girdiği andan itibaren hep aynı
konumda aynı işi yapıyor olması o kişinin
başarısız olduğunu gösterir. Herkes müdür
olmak ister. Ama kimse müdürlük koltuğuna oturduğunda eski koltuğa kimin oturacağını düşünmez. “ Kendini geçecek bir çırak
yetiştirmeden kendini ustadan sayma” sözü
de buradan gelir. İnsanların siz olmadığınızda işleri yürütemiyor olması bulunmaz Hint
kumaşı olduğunuzu değil, bulunduğunuz
alanda iyi bir sistem oturtamadığınızı
gösterir.
Yöneticiyseniz
ve
astlarınız
İş hayatında kişinin hedeflerinin olması
size sıkça sorular soruyorsa bu sizin çok
ne derece önemlidir?
bilgili olduğunuzu göstermekten ziyade; ya onların yeterli
Bir kitap okuyorum. Kitabın adı: Zero Limit. Kitapta beni etkile- olmadığını (analitik düşünemediğini, kendilerini alanlarında
yen bir cümleyi söylemek istiyorum. "Sınırsız hayaller kurun ve geliştiremediklerini) ya da sizin onları iyi yönlendiremediğinizi
bu hayalleri gerçekleştirmek için harekete geçin." Bir hedefi (yetiştiremediğinizi) gösterir. Yönetici olmak kolay kazanılabilecek bir meziyet değildir.
olmalı insanın ve işine hedefi doğrulturusunda sarılmalı.

Yıllar önce bu koltukta oturacağınızı söyleselerdi onlara Rella Gıda’da çalışıyor olmaktan memnun musunuz?
inanır mıydınız, yoksa hayret mi ederdiniz?
Günümüzün %60 - 70 gibi bir kısmı iş yerinde geçiyor.
Ben kendimi hiçbir zaman üretimde çalışacak bir gıda mühendisi
olarak görmedim. Ayağımda topuklu ayakkabılar elimde kahve
fincanım ofiste laptop önünde bir planlamacı, bir sorun çözücü
olarak gördüm. Ben bir kriz yöneticisiyim. Gerek özel hayatımda
gerek iş hayatımda hep sorun çözme, kriz yönetme çalışmalarında bulundum. Bu yüzden rutin bir süreci yürütmek beni fazlasıyla
sıkıyor. Rutin süreçlerde yüzeysel davranırken kriz yönetiminde
bunun tam tersi detaycı ve kırı kırk yaran bir tutum sergiliyorum.

Siz aslında kendinizi satrançta bir piyon olmaktan
ziyade şah, vezir olarak görmüşsünüz. Kendinizdeki liderlik vasfının farkında olduğunuz için de bu alana yönelmişsiniz. Doğru mudur?
Kısmen doğru kısmen değil. Şu açıdan doğru değil: Yeri
geldiğinde piyon da olabilmek lazım. Satrançta hareketi başlatan esas eleman piyondur. Piyon olabilmekten kastım gidip
piyon olmak değil. Mesela: Lojistikten bahsedecek olursak,
tır kullanamam ya da gidip araca yükleme yapamam ama işlerin
ne şekilde yürüdüğünü bilirim. Yönettiğiniz birimdeki insanların
işlerini ne şekilde yaptığını bilmezseniz hem sorunları çözemez hem de başarılı bir yönetici olamazsınız. İş hayatında yeri
geldiğinde piyon, fil, kale vb. olabilmek gerekiyor. Satrançta zafer
için tek hareket yeterli olmuyor. Tek bir taşı tercih etmek kısıtlı
bir hareket kabiliyetini doğuruyor.

Evinizden çok iş yerinde zaman geçiriyorsunuz. Ben sevmediğim
bir yerde bir gün çalışmam. İnsanı işe bağlayan tutkusudur.
Bir de önemli olan olgulardan birini söylemek istiyorum: Sorumluluk bilinci ve sahiplenme. Ben arkadaşımın masasından aşağı
bir bardağın düşmekte olduğunu görsem o bardağı tutar yerine koyarım. Sonra arkadaşımın yanına gider bilgi veririm. Bana
ne beni ilgilendirmez demekle olmuyor. Hepimiz bir bütünün
parçasıyız. Hepimiz şirketin bir sahibiyiz. Şirket zarar etmez bir
şekilde yürür. Bugün cirosu azalır yarın artar. Olan bizlere olur.
Bizim kredimiz bittiğinde Rella Gıda bizi değil, biz Rella Gıda’yı
kaybetmiş oluruz. Bir de çalışan kişileri iyi değerlendirmemiz
gerektiğini düşünüyorum. Lise mezunu vb. nedenlerle kestirip
atmamalıyız. Fark edilmeyen potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüştürülemez. Kaybetmek kolaydır. Biz gideriz bir başkası
gelir. Gelenin de gidenden büyük bir farkı olmayacaktır. Önemli
olan onlardaki veriyi uygun şekilde işleyebilmek- işletebilmek.

Rella Gıda’nın sizce bir geleceği var mı?
Yönetim Kurulu Başkanımız Teoman Durukan müthiş bir
girişimci. Bu kriz ortamında ciddi cesaret isteyen girişimlerde
bulunuyor. Bu yatırımların meyvesini yakın bir gelecekte
alacağımızı umuyorum. Rella Gıda’nın pastaları ağızdan boğaza
düşerken, adı dillerden düşmeyecek.
O zaman biz de Rella Gıda’ya ve Sn. Hacer Arslan’a bu başarı
serüveninde başarılar diliyoruz. Bir sonraki sayıda görüşmek
üzere. Sağlıkla kalın.
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Köşe yazısı

Soykan ÖZÇELİK

Yazılım Geliştirici @ Çözbim Yazılım

soykanozcelik@cozbim.com.tr

Çözbim e-irsaliye mobil
ile kâğıt baskıya son

Haziran-Temmuz 2020 sayısında(*) “Ticaret
hayatı bir alanda daha dijitale taşınıyor” demiştik: e-İrsaliye. Temmuz 2020 itibari ile e-fatura
mükelleflerinin e-İrsaliye kullanma zorunluluğu
da yürürlüğe girmiş oldu.
Kısaca e-Irsaliyeyi hatırlayalım
e-irsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp,
kâğıt ortamdaki “Sevk İrsaliyesi” belgesi ile aynı
hukuki niteliklere sahiptir.

Ürün hareketlerinin elektronik ortamda düzenli
bir şekilde izlenebilmesi amacıyla, hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “Sevk
irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak
elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına
elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik
ortamda korunması ve gösterilebilmesine ilişkin
bir elektronik belgedir.
e-irsaliye 2 şekilde uygulanır. e-irsaliye mükellefine sistemden direkt gönderme ve e-İrsaliye
mükellefi olmayana ortak VKN ’den gönderme.
Teknik alt yapısı ve işleyişi e-faturaya benzer;
kapalı sistemdir, yani göndericisi ve alıcısı GİB
ya da özel entegratör sistemlerine bağlantıyla
gönderir alır.
Ürünlerin taşınması sırasında araçta e-irsaliye
çıktısı bulundurmak zorunlu mu?
Üzerinde karekod bulunan e-irsaliye kâğıt çıktısı
ya da e-irsaliyenin elektronik kopyasının bulundurulması zorunludur.
Çözbim e-irsaliye Mobil işte burada devreye
giriyor!
Çözbim e-irsaliye mobil ile irsaliye basımı tarihe
karışıyor!
Evet doğru okudunuz! Çözbim e-irsaliye mobil
ile tarihe karışıyor…
Çözbim Yemekçi MRP/ERP kullanıcılarının
düzenlemiş oldukları e-irsaliyeler otomatik
Çözbim Bulut Sunucusuna aktarılır.
Taşımalı olarak yemek gönderilen yerlere gidecek aracın şoförü kendisi için tanımlanmış
olan kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaptığı anda
(sistem kullanmış olduğu cihazı kaydettiği için bir
sonrakinde otomatik olarak giriş sağlar) dağıtım
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güzergahında gideceği işletmeler için düzenlenmiş olan listeyi ekranında görür, (isterse başka
bir güne ait listeyi de görüntüleyebilir) listedeki
irsaliyelerin PDF formatındaki içeriğini görebildiği gibi ilgili noktada teslimini gerçekleştirdikten sonra teslim edildi kaydı gerçekleştirir.
Teslim işlemi kaydı oluştuğu anda sistem
irsaliyenin düzenlendiği firmanın mail adresine
teslimat detay bilgilerini gönderir. Bu teslim
bilgisi aynı zamanda Çözbim Bulut Sunucusunda ve Çözbim Yemekçi MRP/ERP tarafında da
güncellenir. Bu sayede anlık olarak güzergah teslimatlarının da izlenmesi sağlanmış
olmaktadır.
Çözbim e-irsaliye Mobil Sadece Taşımalı Yemek
Üreten Firmalar İçin mi?
Hayır, Çözbim e-irsaliye Mobil, Çözbim
Yemekçi MRP/ERP kullanarak üretimini ve
takibini gerçekleştiren ketojenik beslenme
ve benzeri gıda üretimi yapan işletmelerin
anlaşmalı olduğu kurye elemanlarının da aynı
zamanda kullanımı için de geliştirilmiştir.
Çözbim e-irsaliye Mobil Kullanmanın Avantajları
Neler?
e-irsaliye kullanımına her ne kadar geçilmiş,
geçmiş olan işletmeler olsa da kontrol noktalarında gösterilmek üzere hala e-irsaliyeler
A4 kağıtlara basılı olarak hali hazırda bulunduruluyor ve her gün onlarca baskı almak
durumunda olan işletmeler var, işte Çözbim
e-irsaliye mobil burada imdada yetişiyor!
e-irsaliye için mali değeri olmayan basılı kağıt
giderine de son veriyor…
Çözbim e-irsaliye kullanmanın en büyük avantajı kullanıcılarımıza ücretsiz olması!
Çözbim Yazılım ailesi olarak kullanıcılarımızın
işlerini kolaylaştırmaya, çözüm üretmeye devam ediyoruz, 1987’den beri…
Bir başka yeni ürünümüz, bir başka yeni
çözümümüz de görüşmek üzere sağlıcakla
kalın…
(*)https://cateringguidedergisi.
com/2020/07/08/ticaret-hayati-bir-alanda-daha-dijitale-tasiniyor/
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KL-212 Ürün Özellikleri
◆ Yüksek temas sıcaklığı
◆ Ergonomik tasarım
◆ Aşınmaya, kesilmeye ve delinmeye
karşı yüksek direnç

✓Avuç İçi Yağ Geçirmez
✓Catering firmalarının
tercihi KL-212
✓21 Yıllık tecrübemiz
ile sizinle beraberiz

◆ Avuç içi yağ geçirmez özelliği
◆ İzolasyon ile güçlendirilmiş iç kısım
◆ Boy: 25 cm ±1 cm
◆ Ambalaj: 120 çift / 1 Koli
◆ Koli Ebadı: 43X50X48/3000:34 DESİ
◆ Koli Ağırlığı: 22 kg ± 1 kg
STANDARTLARINA UYGUNDUR

KULLANIM ALANLARI

*Catering Firmaları
*Unlu Mamul Firmaları
*Tatlı Firmaları
*Cafe ve Restaurantlar
*Fırın ve Ocaklarda

Tercihiniz KL-212

Fevzi Çakmak Mah. 2005. Sokak No:7 Bağcılar / İstanbul
Tel: 0212 634 5118 Faks: 0212 436 59 68
e.mail : info@kiliceldiven.com

www.kiliceldiven.com
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Yüce CANOLER

Ziraat Yüksek Mühendisi
Bilimsel Tavukçuluk Derneği (WPSA Türkiye Şubesi)
Yönetim Kurulu Üyesi
yucecanoler@gmail.com

Atıksuyu atma

Siz okurlarıma desem ki; “Atıksuları atmayın arıtın ki kullanabilesiniz, hatta içebilesiniz” 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.

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
Dünya nüfusunun
kalıntılardan temizlenmektedir. Üçüncül
ne acıdır ki onda ikisi sağlıklı aşamadan geçmiş sular “Geri kazanım
içme suyundan mahrumdur. suları” olarak isimlendirilmekte, gelişmiş
Suya ulaşılamayan yerde ve gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda
sulama kanalları vasıtasıyla tarımsal alan
açlık kaçınılmazdır.
sulamasında kullanılmaktadır.

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 Başka bir deyişle Dünyada Bundan sonraki aşamada geri kazanım
içilebilir hale getirilmek amacıy% 96’sından fazlası tuzlu denizlerden
yaşayan her 3 kişiden biri suları
la mikrofiltrasyon, ters ozmoz ve doğal
oluşmaktadır. Tatlı suyun %2,5-3 kadarı
ya susuz ya da açtır.
ortamda 6 ay bekletildikten sonra tüm
kutuplarda ve buzullarda donmuş vazikirletici unsurlardan temizlenmekteyette beklemektedir. Geri kalan %1-1,5
kadar tatlı su içme, kullanma, sulama, tarımsal ve sanayi ürün dir. Bizlere pek sevimli gelmese de bu suları içme suyu olarak
üretimi v.b. amaçlarla harcanmak üzere nehirlerde, göllerde, kullanmak zorunda kalan ülkelerin isimlerine yazımın girişinde
bulutlarda ve yeraltında bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler yer vermiştim.
kaynaklarına göre 7 milyarın üzerindeki Dünya nüfusunun ne Atıksu arıtma konusunda mevcut durumumuz
acıdır ki onda ikisi sağlıklı içme suyundan mahrumdur. Suya
ulaşılamayan yerde açlık kaçınılmazdır. Başka bir deyişle Dünya- Ülkemizde uzun bir süredir atıksuların arıtılmasıyla ilgili girişimler olduğunu basında çıkan haberlerden biliyoruz. Öncelikle
da yaşayan her 3 kişiden biri ya susuz ya da açtır.
denizler, göller ve akarsulara boşaltılan evsel veya sanayi kökenli
Küresel ısınma, yaygınlaşan çölleşme, kuraklık, savurganca su atıksuların arıtılmaması halinde yarattığı çevre kirliliği nedeniyle
tüketimi ve hızla artan kirlenme gibi nedenlerle dünyamızda kamu gündemini meşgul ettiği malumdur. Bu bakımdan atıksu hızla kullanılabilir olmaktan uzaklaşmaktadır. Bu nedenle suların toplanması ve arıtılması konusunda gerekli altyapı ve
suyun ekonomik kullanımına azami titizlik gösterilmesi yanın- tesislere sahip miyiz, arıtılmış atıksuları tekrar kullanma konuda, kullanılmış olan suların arıtma işlemlerinden geçirilmek sunda mevcut durumumuz nedir sorularına kısaca yanıtlar
suretiyle çeşitli alanlarda yeniden kullanılmasını sağlamak vermek yararlı olacaktır. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce
giderek daha fazla önem kazanmıştır. Arıtılmış evsel atıksuların hazırlanan “Atıksu Arıtımı Eylem Planı 2015-2023” raporundan
park ve bahçe sulamalarında, yeraltı sularının takviyesinde, edindiğim bilgilere göre Türkiye’de sektörlerin 2004 yılı su
sanayide, tuvaletlerde yeniden kullanımı dünyanın birçok kullanım oranları şöyledir; Yıllık harcanan 40 Km3 suyun %74’lük
ülkesinde yaygın olarak uygulanmaktadır.
kısmı tarımsal sulama, %15’i içme ve kullanma, %11’i sanayi
Atıksuların kullanılacağı yere göre arıtma sistemi uygulanmaktadır. alanlarında kullanılmaktadır.
• Birincil arıtma ön arıtma veya mekanik arıtma da
denebilir. Bu aşamada evsel atıksuların içindeki katı parçacıklar
%80 oranında temizlenmektedir. Bu aşamada arıtmadan çıkan
suyun yeniden kullanılması düşünülmemekte, doğrudan derin
denizlere, okyanuslara deşarjı amaçlanmaktadır. Bu arıtmanın
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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 şebekesinden ayrı olarak yağmur suyu toplama sistemleri de yapılmaktadır. Ancak daha önce yapılan kanalizasyon şebekelerinde

Ekim - Kasım 2020

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 atıksuların arıtılarak yeniden kullanıma kazandırılması çok maliyetli bir
işlemdir.
Yaptığım araştırmalarda ülkemizde de arıtılmış suların çeşitli alanlarda tekrar kullanılmaya başlandığını memnuniyetle
öğrendim. Örneğin;
• Sanayi tesislerinde ortaya çıkan atıksular arıtım tesislerinde
işlemden geçirilmesini takiben yine aynı tesiste genelde soğutma amaçlı olarak kullanılmak suretiyle devir ettirilmektedir.
• Turizm ve sanayi yatırımlarının yoğun olduğu Akdeniz ve
Ege Bölgesinde evsel atıksuların arıtılmasını takiben, bazen de
stabilizasyon havuzlarında biriktirildikten 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 yayınlanmıştır. Dolayısıyla geri kazanılmış atık suların yeniden kullanılmaya 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 ülkeler sınıfına gireceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Allah bizi atıksulardan arıtılmış içme sularını tüketmekten korusun. Artık lütfen hayatımızın temel taşı olan suya gereken saygıyı gösterelim.
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yöresel lezzetler

Dumanı üstünde yöresel
bir tadın en bilinen adı

"Görele Pidesi"
Nihat ÖZTÜRK

yemek yiyecek kadar harçlıkları yoktu ve okul
kantinlerinde sadece simit satılırdı.

İlçenin köylerinde yaşayan insanların Salı günü
pazara gelirken pancar veya pezik yaprağına
sararak getirdikleri ve kendi hayvanlarından
elde ettikleri tereyağı ve peyniri Görele’de
fırında hamurla pişirterek öğlen yemeklerini
geçiştirmesiyle başlayan bir süreçten bugün
marka olma yolunda ilerleyen çıtır çıtır bir
lezzetin adıdır Görele Pidesi.
Köylerde okul olmadığı için ortaokul veya
liseyi ilçe merkezinde okumak isteyen köy
çocukları yanlarına annelerinin yaptığı tereyağı
ve peynirle folluktan aldıkları yumurtayı azık
olarak alırdı. Bu malzemeleri Görele merkezinde
bir fırında ekmek hamuruyla pişirterek öğlen
yemeği olarak yerlerdi. Böyle bir yiyecekten; bugün Ülkemiz de
ve dünyada meşhur olmuş mis gibi, dumanı üstünde yöresel bir
tadın en bilinen adıdır Görele Pidesi.
Gerçekten geçmişte köyden Görele’ye Salı günü pazara gelenler
yanlarına tereyağı, peynir ve yumurta alarak yola çıkarlar; öğlen
yaklaştıkça tanıdıkları bir fırına giderek bu malzemeyle ekmek
hamurunu birlikte pişirmek suretiyle elde ettikleri sıcak yiyeceği
öğlen yemeği yerine yerlerdi.
İlçede bu kadar lokanta yoktu, lokantada yemek köylüler için
lüks ve pahallıydı. Pide malzemesini kendi getirdiği için sadece
hamur parasını vererek işi ucuza getirmek bir yana çok da lezzetli
ve tok tutan bir öğlen yemeği yemiş olurdu.
İlçede ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler de aynı yolla
öğlen yemeği ihtiyacını karşılardı. Çünkü onların da lokantada
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Bu yöresel gerçeğin Görele Pidesi’nin ortaya
çıkışıyla ilgili ilk adımları olduğu kabul edilir
Görele’de. Başlangıçta yağlı ve peynirli pideler
vardı sadece, bunların üstüne yumurta kırılması
zamanla damak zevki zenginliğine dönüştü.
Gündelik yaşamında bölgede yetiştirdiği
mısırların unundan kendi yaptığı ekmekleri
yiyen yöre insanı için buğday unundan yapılan
pideler inanılmayacak kadar farklı bir lezzetti.
Artık günümüzde Anadolu’nun her yerinde
adları ve yöre isimleri farklı olsa da pide benzeri
yiyecekler yapılmaktadır. Ancak Görele Pidesi’nin kendine
has bir buğusu, görünümü, albenisi ve lezzet zenginliği vardır.
Elbette Görele Pidesi de yıllar önce olduğu gibi sadece yağlı
ve peynirli olarak yapılmıyor. Gelişen ihtiyaca ve fark edilen
lezzetlere göre kıymalı, kavurmalı, kuşbaşılı, sucuklu, kaşarlı,
karışık malzemelerle hazırlanarak geliyor masalara ancak tüm bu
çeşitlerin içinde peynirli pidenin tahtını sarsan olmadı bugüne
kadar.
Görele Pidesi’ni bir kelimeyle anlatın deseler ya da nedir
bu pidenin kendine has özelliği deseler; doğallığı deriz. İki
kelimeyle anlatır deseler yöresel doğallık deriz. Görele Pidesi
hazırlanışından masanıza gelen süreçte tamamen doğal
kaynaklardan beslenmektedir. Bu doğal içerik ise onu ayrıcalıklı
kılmaktadır.
Özellikle unu Görele’ li pidecilerin sürekli un aldıkları ve
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yöresel lezzetler
kalitesine güvendikleri fabrikalardan gelmektedir. Kullandıkları
maya kimyasal maya olmayıp yörede ekşi maya denilen, bir gün
önceki hamurdan bekletilerek elde edilen mayadır. Hamurun
yoğrulduğu su ise tamamen bölgesel kaynak sularıdır. Hamurun
belli bir aralıkla iki kere yoğrulması ve mayalanma sürecini tam
olarak beklemesi de Görele Pidesi’ni has bir özelliktir.
Kullanılan tereyağı ve peynir de yörede yetişen hayvanların bol
yağış alan ve buna paralel olarak gür ve yemyeşil bir doğada
gün boyu otlayarak oluşturduğu tamamen doğal sütlerden
elde edilmektedir. Tereyağı ağaç yayıklarda yayılan yoğurttan,
peynir ise ağaç kaplara mayalanan sütlerden elde edilmektedir.
Peynirin bir özelliği de yörede imansız peynir denilen yağı
alınmış sütten ve doğal mayalanma yoluyla yapılıyor olmasıdır.
Etli pidelerde tamamen doğada gezen Karadeniz Irkı sığırların
etleri kullanılmaktadır. Dahası her hayvanın ayrı özel
bölgelerinden yapılan kıymalar, kuşbaşılar ve kavurmalar
pidede lezzete dönüşmektedir. Göreleli pidecilerin köylerde
tanıdıkları ve her şeyine güvendikleri hayvan yetiştiricileri
vardır. Bütün ürünlerini bunlardan temin ederler.
Doğallık bununla da bitmiyor. Görele Pidesi yörede yaygın
olarak kullanılan taş fırınlarda ve yine yörede yetişen meşe
ve kızılağaç odunuyla pişiriliyor. Doğal taştan yapılan ve odun
ateşinde pişirilen pideler ne çok haşlanıyor ne de çiğ kalıyor.
Kızılağaç ve meşe odunun ateş seviyesi ve taş fırının ısı tutuşu
pidenin istenilen kıvamda pişmesini sağlıyor.
Bir de Görele’ li pide ustalarının mahareti eklenince ortaya nefis
bir lezzet konuluyor. Görele Pidesi yiyecekseniz pide ustanız
Göreleli olmalı. Bütün yiyeceklerde başta yöresel iklim koşulları
ve diğer unsurlar nasıl etkin bir özellikse, Görele Pidesi’nde
yerel ve doğal koşullar kendilerini hissettirecek kadar etkin bir
rol üstlenirler.
Günümüzde Görele Pidesi’ nin teknolojiye yenik düşmek gibi
bir endişesi var. Talep ve müşteriye yetiştirme telaşıyla son
yıllarda elektrikle ısıtılan sanayi fırınlarında pişirilen ve ekşi
maya kullanılmayan pidelerin Görele Pidesi adıyla müşteriye
sunulması gerçek Görele Pidesi’nin en büyük rakibi. Ev üretimi
olmayan tereyağı ve peynirler de Görele Pidesi’nin kendine has
o özel lezzetini bozuyor maalesef.
Görele’ li pideciler orijinal yöresel tadın korunması ve geleneksel
yöntemlerin dışında pide üretilmesinin önünü kesmek için
Görele Pidesi’ne coğrafi işaret verilmesi yönünde bir çalışma
içindeler. İlgili kurumlarla görüşmelerini sürdürüyorlar.
Bir de çırak yetiştiremeyişin telaşı içindeler. Bu meslek çıkarlık
ve kalfalık silsilesini izleyerek öğreniliyor. Bu işin okulu yok.
Ancak Halk Eğitim Müdürlükleriyle ortak projeler yapılarak
Göreleli gençlere Görele Pidesi yapımı öğretilebilir ve bu
yöresel lezzetin gelecek kuşaklara taşınması sağlanabilir.
Görele Pidesinin ünü ilçe dışına da taştığı için özellikle
İstanbul’da Göreleli pide ustalarının Görele Pidesi yaptıkları
iş yerleri açtıklarını biliyoruz. Malzemenin çoğunu Görele’den
getiren işletmeler geleneksel taş fırınlarda odun ateşiyle pide
pişirerek bu özel lezzeti yaşadıkları il ve ilçelere taşıyorlar.
Görele’ye yolu düşen herkesin Görele’ye has, Göreleli ustaların
geleneksel taş fırınlarda kızılağaç veya meşe odunu ateşinde
yörede yaşayan ve doğal otlaklarda otlayan hayvanların
sütüyle yapılmış yerel peynir ve tereyağının muhteşem lezzet
bileşeninin ortaya koyduğu, pişmiş buğday unu kokulu Görele
Pidesi’ni mutlaka yemelerini öneriyoruz.

Orhan PATAN - Pide Ustası

İmansız peynirli pide
Görele’ye özgü, tarihi eski
olan bir geleneğimizdir

Görele Pidesine lezzetini veren İmansız peynir hakkında
pide ustası Orhan Patan şunları söyledi

Peynir doğal süt ürünüdür.Herhangi bir katkı içermez.
Süt,süzme torbası dediğimiz bez torbalarda mayalanmaya
bırakılır. Bazı peynirler yağlı pamuk gibi bazıları ise yağları
alınmış sert olur
Biz Görele'li pide ustaları gelenek ve göreneklerimizden
taviz vermedik bermeyizde
Atalarımızın bizlere öğrettiği gibi peyniri alır salamura
dediğimiz tuza basma işini yaparız.Salamura da en az
2 ay kalır. Tuz ve peynir haricinde birşey katılmaz
Kullanıma hazır hale geldikten sonra kullanacak olduğumuz
peynirleri suya çıkartıp ezilecek kıvama gelene kadar
su ile yıkarız
Tuz kalmayacak şekle geldiğinde kullanmaya başlar
müşterilerimize sunarız.
İmansız ismini uzamasından almışltır
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Memnune DEMİREL

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

Güvenli gıda üretiminde alerjen risk faktörleri

Bu ay bütün hayatımı etkisi altına alan bir konuyu işlemek
istedim Alerjenler.

Vücudumuzun bağışıklık sistemi normalde vücuda zararlı
maddeler girmeye başladığında tepki gösterirler. Alerjik bünyelerde ise zararsız maddelere karşı da aşırı tepki gösterme
durumu oluşur.

Böyle bir sistemde; işletmede çapraz kontaminasyonu önleyecek sanitasyon uygulamaları, çalışanlara bu konuda düzenli
verilecek eğitim ve tüketiciye etkin bir dille risk iletişimini
sağlayacak etiketleme ( içerik bildirimi)
konuların esasını
oluşturmaktadır.
Alerjen Bildirimi;

Sanıyorum 5. yaşımın sonlarında başladı benim alerji reaksiyonlarım ne zaman üzülsem, sinirlensem vücudumda döküntüler
oluşmaya başlardı. Bunun bilimsel bir açıklaması var mıydı
bilmiyorum ama ben üzüntüyle bağdaştırmıştım durumumu.

26.01.2017 tarihinde yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda
Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği kapsamında
toplu tüketim yerlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren alerjen
bilgisinin son tüketiciye sunulması zorunlu hale getirilmiştir.

10 yaşımda Aspirin le devam etti alerjilerim ve anaflaksiyle
tanıştım ki berbat bir şey diye tanımlayabilirim. Her şey dakikalar
içerisinde başlıyor ve nefes alamamak en kötüsü.

Toplu tüketim yeri: Gıdanın tüketime hazır hale getirildiği ve
tüketilmek üzere son tüketiciye sunulduğu; mobil araçlar veya
sabit veya hareketli tezgahlar da dâhil olmak üzere hazır yemek
hizmeti veren restoranlar, kantinler, okullar ve hastaneler gibi
işletmeler olarak tanımlanmıştır.

Aradan yıllar geçti hala aspirin kullanmıyorum ve umarım
ihtiyacım olmaz.
Ve tabi ki polenler 20 li yaşlarıma kadar her baharda döküntüler
eşlik etti günlerime ve yıllarca alerji ilaçları kullanmaya devam
ettim.
Şu anda hafif bir alerjik astımım var ağır kokular, temizlik kimyasalları bana pekiyi gelmiyor.
Kokuları çok fresh seçmek zorundayım ne yazık ki kazara ağır bir
parfüm kokusu kullanırsam kendi kokumla boğulma ihtimalim
yüksek.
Şükürler olsun yani tüm bunlara rağmen hala söyleyebiliyorum
evet besin alerjim yok.
Ne istersem yiyebiliyorum.
Dışardan bakıldığında ya da başınıza gelmediğinde basit bir
döküntü, kaşıntı gibi görünse de alerji ölümle sonuçlanabilecek
ciddi bir durum ve bu sebeple gıda güvenliği açısından gıda
alerjenleri başlı başına değerlendirilmesi gereken önemli bir
konu. Gıda alerjisi”, insan bağışıklık sisteminin belirli bir gıda
bileşenine veya gıdanın kendisine karşı başlattığı aşırı duyarlılık
reaksiyonudur. Farklı gıdaların neden olduğu alerjilerin belirtileri
vücudun farklı sistemleri üzerine etki edebilir.
Solunum sisteminde;
rinit (nezle), astım, öksürük, hızlı
nefes alma, pnömoni sindirim sisteminde; bulantı, kusma, ishal
(sulu ve kramplı), karın ağrısı, ağız ve boğaz ödemi dolaşım
sisteminde; çarpıntı ve kalp ağrıları deride; egzama, kaşıntı,
ürtiker şeklinde görülebileceği gibi, baş ağrısı, yorgunluk,
halsizlik, uyku hali, ödem, baş dönmesi, bulanık görme ve daha
da ciddi vakalarda anaflaktik şok ve ölüme kadar varabilmektedir
Alerjenler; HACCP planlarınızda kimyasal tehlikeler içerisinde
ayrıca değerlendirerek kontrol altında tutulmalıdır. Tedarikçilerimizden başlayarak, tüm üretim süreçlerini kapsamalı son
tüketiciye ulaştığı ana kadar ki tüm aşamaları kapsamalıdır.
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Alerjen bildirimi yapılırken Yönetmelikte yer alan ve aşağıda
belirtilen 14 alerjen madde esas alınacaktır. Bu bildirim afiş, yazı
tahtası, menüler vasıtasıyla yapılabilir.
Yönetmelik 1169/2011 EC direktifleri ile uyumlu olup Avrupa
Birliği üyesi ülkelerde de benzer şekillerde uygulanmaktadır.
Yine aynı Yönetmelik gereği 1/1/2020 tarihinden itibaren hazır
ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi yapılması zorunlu hale
getirilmiştir.
ALERJİYE VEYA İNTOLERANSA NEDEN OLAN BELİRLİ MADDE
VEYA ÜRÜNLER
1) Glüten içeren tahıllar: buğday (ör. Kılçıksız buğday ve
kamut), çavdar, arpa, yulaf veya bunların hibrit türleri ve bunların
ürünleri
2) Kabuklular (Crustacea) ve bunların ürünleri
3) Yumurta ve yumurta ürünleri
4) Balık ve balık ürünleri
5) Yerfıstığı ve yerfıstığı ürünleri
6) Soya fasulyesi ve soya fasulyesi ürünleri
7) Süt ve süt ürünleri (laktoz dâhil)
8) Sert kabuklu meyveler: Badem (Amygdalus communis
L.), fındık (Corylus avellana), ceviz (Juglans regia), kaju fıstığı
(Anacardium occidentale), pikan cevizi (Carya illinoiesis
(Wangenh.) K.Koch), brezilya fındığı (Bertholletia excelsa), antep
fıstığı (Pistacia vera), macadamia fındığı ve Queensland fındığı
(Macadamia ternifolia) ve bunların ürünleri
9) Kereviz ve kereviz ürünleri
10) Hardal ve hardal ürünleri
11) Susam tohumu ve susam tohumu ürünleri
12) Kükürt dioksit ve sülfitler (tüketime hazır veya üreticilerin
talimatlarına göre hazırlanan ürünler için, toplam SO2 cinsinden
hesaplanan konsantrasyonu 10 mg/kg veya 10 mg/L’den daha
fazla olanlar)
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13) Acı bakla ve acı bakla ürünleri
14) Yumuşakçalar ve ürünleri
Yukarıda belirtilen liste dışında farklı ürünlere alerji veya
intelölerans gösteren kişilerde olabiliyor.
Bu sebeple menü içeriklerinizin net belirtilmesi önemli. Tabi
ki servis kısmında bulunan personellerimizin, şube yöneticilerinizin de içerikler konusunda bilinçli olması gerekiyor.

ALCO SPRAY

ile işyerinizde ve evinizde bakteri
ve virüslerin yayılmasını önleyin

DÜNYA SAĞLIK
ÖRGÜTÜNÜN
ÖNERDİĞİ
KRİTERLERE
UYGUNDUR

Alerjen risklerini değerlendirmeye tedarikçi seçimlerimizle
başlamalıyız.
Tedarikçilerimizin alerjen kontrol programı mevcut mu?
* Etiketlemeler de içerikler uygun şekilde belirtiliyor mu?
* Üretim hattında alerjenle çalışma varsa riskler değerlendirilerek üretim hatları ayrıştırılmış mı?, çapraz kontaminasyon önleniyor mu?
* Bunu sık denetimlerle kontrol etmeli ve denetlemelisiniz.
Ürün alımları sonrası alerjen ürünlerin depolanmasına dikkat
etmeliyiz. Depolamada diğer ürünlere bulaşmayı engelleyecek
şekilde kapalı, veya özel renk kodlarıyla etiketlemeler yaparak
depolarınızda ayrıştırabilirsiniz.
Üretim hattımızda çalışırken alerjenle çalıştığımız bölümlerde
diğer ürünlere bulaşmayı engellemeli, o ürün için farklı kesim
tahtası, bıçak tercih etmeli diğer üretim hatlarına bulaşmasını
engellemeliyiz.
Örneğin; içerisinde ceviz bulunan bir salata yapıyorsunuz bir
kesim tahtası ve bıçakla çalıştık. İkinci bir salata hazırlığına
geçtik ve cevizde kullandığımız ekipmanı değiştirmedik.
Aslında ikinci üründe ceviz olmaması gerekirken çalışmadan
kaynaklanan hatamız yüzünden bulaşmaya neden olduk.
Bu ürünü alerjisi olan biri tükettiğinde bizim belki de önemsiz saydığımız ayrıntı onun için hayati risk taşıyan bir sorun
yaşamasına sebep olacak.
Tüm bu aşamaların etkin bir şekilde işlemesi ve hatasız
sunuma ulaşabilmenin kuralı ise aslında eğitim.

“Aloe veralı 75 ml el dezenfektan spreyi ve 500 ml’lik
aloe vera içermeyen, bütün yüzeyler için uygun sprey
olmak üzere iki farklı formda mevcuttur”

Kullanım Alanları

● Elleri nemlendirmesi için aloe vera içeren sprey ellere uygulanır.
● Tehlikeli bakteriler ürünün ellere püskürtülmesi ve dezenfekte
edilmesiyle ortadan kaldırılır.
● Ürün sağlık hizmetlerinde ve hijyenin önemli
olduğu diğer tüm yerlerde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
● Bakteri kültürlerinin üreyebileceği tuvalet,
mutfak, genel alan vb. yerlerde de kullanılabilir.
● Kullanımdan önce mutlaka küçük ve göze
çarpmayan bir alanda uygunluğunu test edin

Ben yazıyorum, gıda kodeksi zorunlu tutuyor, sizler söylüyorsunuz fakat bunlar satırlarda kaldığı sürece hiç bir anlamı
olmayacak sorunlar yaşanmaya devam edecek.
Önemli olan üretim hattında, satın alma, depolama,
servis ve sunum aşamalarınızda çalışan personellerinizin bilinç
düzeyinin artması. Bunun için de düzenli eğitim ve denetimlerle desteklenmesi gerekli. Tek bir eğitim verip konu kapandı
olarak bakmak da yanlış.
Unutmayın ki her eğitim düzeyinde çalışanınız bulunabiliyor ve bir konuyu öğretmek için gerekirse sabırla, bıkmadan
defalarca anlatabilmelisiniz bu önemli.
Tüketici tarafında alerjenlerin risk oluşturmaması ve bu güveni
oluşturmanın en önemli kuralı da en başta eğitimden geçiyor.
Her zaman eğitim şart.
Yasal yükümlülükler de var fakat güvenli gıda üretimi aslında vicdanımıza da dokunmalı bu sorumluluğu alıp topluma yemek üretimi sunuyorsak gerçekten özenli olmak
gerekiyor.

Teknik Özellikleri:
Renk: Renksiz berrak sıvı
Koku: Alkollü
75 ml sprey içeriği:
%70 denatüre alkol, %30 su
gliserin ve aloe vera

500 ml sprey içeriği:
%70 denatüre alkol,%30 su

Sevgiyle ve sağlıkla kalın …
Kaynak : https://www.tarimorman.gov.tr/Konu/2023/Toplu_
Tuketim_Yerlerinde_Alerjen_Bildirimi
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uzman görüşü

Helal belgelendirme, akreditasyon ve
yeni durum=korona virüs
Sami ÖZTÜRK - Vecdi KARACAOĞLU

31 Aralık 2019 tarihinde, Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan
şehrinde, sebebi bilinmeyen zatürre vakaları bildirmiş, 5 Ocak
2020 tarihinde, daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni
bir korona virüs tanımlanmıştır. Covid-19 hastalığını oluşturan SARS-CoV-19 olarak adlandırılan bu yeni virüs türü Çin’de
ortaya çıktıktan üç ay gibi kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı
etkisi altına almış ve 12 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü
tarafından dünya genelinde pandemi (salgın) olarak ilan
edilmiştir. Bu hastalığın yeni adı, COVID-19 olarak kısaltılmış 2019
korona virüs hastalığıdır. COVID-19'da "CO", "korona", "virüs"
için "VI" ve hastalık için "D" anlamına gelir. Türkiye’de 11 Mart
2020 tarihinde ilk defa görülen Covid-19 vakasından günümüze
kadar; günlük test sayısı 100 binin üzerinde, günlük vaka sayısı
1500 civarındadır. Ülkemizde yapılan toplam test sayısı 10
milyonu geçmiştir. Covid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısı ise
9 binin üzerindedir. Salgını önlemek ve etkilerini azaltabilmek
amacıyla Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının koordineli çalışmalarıyla, maske, sosyal mesafe, temizlik, kısıtlamalar, yasaklar,
hayat eve sığar gibi tedbir ve uygulamalarla hastalığın yayılması
kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.
Bu bağlamda kamu kuruluşlarında öncelikle internetten verilen
hizmetler arttırılmış, personelin evden çalışması veya dönüşümlü çalışma gibi yoğunluğu azaltan mesai uygulamaları uygulanmaya başlanmıştır. Sosyal alanlarda ve kamu alanlarında korunma ve bulaşmayı önleyici tedbirler alınarak sürdürülmektedir.
Ekonomimizin bel kemiğini oluşturan üretim ve hizmet odaklı
özel sektör kuruluşları, konutlar ve hizmet binaları için de ilgili
kamu otoriteleri tarafından kurallar oluşturularak uygulamaya
konulmuştur.
Dünya çapında 35 milyonu bulan vaka sayısına karşılık,
korona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı
1 milyonu geçmiştir. Hasta profiline göre farklılık gösteren
belirtilere yenileri eklenmekte, birçok ülkede aşı ve tedavi
çalışmaları devam etmektedir.
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İslam ülkelerinde ve ülkemizde helal ürün ve hizmetlerin
belgelendirmesi büyük bir potansiyele sahip olup yıllardır
yapılmaktadır. 7,8 milyara ulaşan dünya nüfusunun yaşayan
yaklaşık 1,8 milyarı Müslümandır. Yurtdışındaki bazı kuruluşlardan Helal Belgelendirmesi yapan özel firmalar, tüzel kişiliğe
sahip kurumlar üzerinde ciddi bir denetim ve akreditasyon
bulunmuyordu. Piyasada helal olmadığı halde ticari kaygılarla
verilen HELAL logolu ürün ve hizmetlere rastlanıyordu.
Bu sektörü disiplin ve denetim altına almak amacıyla 01.11.2017
tarihinde TBMM'de kabul edilerek 18.11.2017 tarihli resmi
gazetede yayınlanan 7060 sayılı kanunla Helal Akreditasyon
Kurumu (HAK) kuruldu. Bu Kanunun Adı “Helal Akreditasyon
Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” iken 2.7.2018
tarihli 703 sayılı KHK’nin 72. maddesiyle adı ''Helal Akreditasyon
Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'' olarak
değiştirilmiştir.
15.7.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan
4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ''Bakanlıklara Bağlı,
İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'' yayınlandı.
Ayrıca 16.10.2019 ile 16.05.2020 tarihleri arasında kurumla ilgili
4 yönetmelik 2 tebliğ hazırlanarak yürürlüğe konuldu.
Helal kavramı günümüzde sadece gıda ürünleri için değil;
finans, tekstil, eczacılık ürünleri, kozmetik, lojistik ve turizm gibi
oldukça geniş bir Sektörel yelpazeye hitap etmektedir. Helal
Belgelendirme, ürün ve hizmetlerin tüketiciye ulaşıncaya
kadar geçen her süreçte “sağlık, hijyen ve kalite” özelliklerini
içermektedir.
HAK kurumuna yapılan başvurular uluslararası SMIIC standartları ve ilgili ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmekte, yapılan denetim ve değerlendirmelerin sonucuna göre
göre akredite edilmektedir.
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''Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) 24.12.2019 tarihinde Türk
Standartları Enstitüsü Helal Belgelendirme Müdürlüğünü,
21.04.2020 tarihinde de TSE bünyesindeki Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi A.Ş.'yi akredite etmiştir. Akreditasyon
sertifikası ve kapsam bilgilerine www.hak.gov.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.
Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmiş Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarına (HUDK=Helal
Belgelendirme Kuruluşları) verilecek belgede “HAK Helal Akreditasyon Markası” logo ile belirlenmiştir. HAK’ın Resmi Logosunun
kullanım ve izlenebilirliğine yönelik esaslar kurumun AKR-Rh-005
sayılı rehber dokümanında açıklanmıştır. Sadece akredite olmuş
Belgelendirme Kuruluşları kendi logoları ile birlikte bu logoyu
kullanabilirler.
Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK) Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) ile 14 Eylül 2020 tarihinde duyurulan iş birliği
çerçevesinde, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum ile
kuruluşlardan alınacak belgeler, KOSGEB'in "İşletme Geliştirme
Destek Programı - Belgelendirme Desteği" kapsamına alınmıştır.
KOSGEB ile yapılan protokol gereği HAK ve HAK tarafından
akredite edilmiş kurum ile kuruluşlardan alınacak belgelere
ödenen ücretlerin yanı sıra, müracaat ve dosya inceleme, tetkik,
denetim ve test ücretleri de destek üst limitleri dâhilinde yüzde
60 oranında geri alınabilecektir.
İthal helal belgeli ürünlerde uluslararası Sağlık ve Bitki sağlığı
(SPS) anlaşmasına göre Codex Alimentarius Helal Kılavuzu
şartları ülkeler arası sınır kontrollerinde ülkemizde Tarım ve
Orman Bakanlığı görev kapsamında gözükmektedir.
Bütün dünya ile birlikte Ülkemizde de yaşanan Coronavirüs
salgını sebebiyle Gıda sektöründeki firmaların ''Gıda Güvenliği''ni (ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemleri — Gıda
zincirindeki kuruluşlar için şartlar) belgelendirmesi yanında
HELAL belgelendirmesi de Belgelendirme kuruluşlarının işlemleri ve sorumlulukları güvenilirlik açısından önem kazanmıştır.
Bu bağlamda, insan sağlığı ve çalışanların sağlığı açısından
alınan tedbirlerin kontrolünü içermekte olan; TSE, Covid-19
Güvenli Üretim ve Hizmet belgelendirmesi başlatmıştır. Turizm

firmalarına da bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Belgelendirme
kuruluşlarına Covid-19 uyumlu Turistik tesis belgelendirilmesine
başlanmıştır.
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı ISO 22002:2018 standart Madde 7.1.5 Yeni bir madde olarak “7.1.5 Gıda güvenliği
yönetim sisteminin dışarıda geliştirilen unsurları-“ ve HACCP
uygulamalarında daha önceden de mevcut olan bu şart
danışmanlık ve denetim uygulamalarında bilginin kaynağının
gösterilmesi; Bir bilimsel kaynak veya Kanuni bir kaynak olarak,
kolaylık sağlaması açısından Covid-2 nin gıda ile ilgili taşınmasına
dönük alınacak tedbirlere kaynak sağlaması açısından aşağıdaki
kısmi kılavuz bilgileri paylaşılmıştır.
Dünya, SARS-CoV-19 virüsünün (COVİD-2 virüsü olarak anılacaktır) neden olduğu covid-19 salgınından benzeri görülmemiş bir
tehditle karşı karşıyadır. Birçok ülke, Dünya Sağlık Örgütü'nün
(WHO), hastalığın bulaşmasının azaltılmasının yollarından biri
olarak fiziksel uzaklaşma önlemlerinin uygulanmasına ilişkin
tavsiyelerini takip etmektedir.1 Önlemlerin uygulanması, birçok
işletmenin, okulun ve eğitim Enstitüsünün kapatılmasına ve
seyahat ve sosyal toplantılara ilişkin kısıtlamalara yol açmıştır.
Bazı insanlar için, evden çalışma, televizyondan öğrenme
ve çevrimiçi veya internet tartışmaları ve toplantıları artık
normal uygulamalardır. Bununla birlikte, Gıda Endüstrisi
personeli evden çalışma fırsatına sahip değildir ve her zamanki
işyerlerinde çalışmaya devam etmeleri gerekmektedir. Gıda
üretim ve tedarik zincirlerindeki tüm işçileri sağlıklı ve güvenli
tutmak, mevcut salgından kurtulmak için kritik öneme sahiptir. Gıda zinciri boyunca gıda hareketini sürdürmek, gıda zinciri
boyunca tüm paydaşların katkıda bulunması gereken önemli
bir işlevdir. Bu aynı zamanda gıda güvenliği ve kullanılabilirliği
güven ve tüketici güvenini korumak için gereklidir.
Gıda Endüstrisi, gıda güvenliği risklerini yönetmek ve gıda
kirlenmesini önlemek için tehlike analizi ve kritik kontrol
noktası (HACCP) ilkelerine dayanan gıda güvenliği yönetim
sistemlerine (FSMS) sahip olmalıdır. Gıda sanayi FSMS, iyi hijyen
uygulamaları, temizlik ve sanitasyon, işleme alanlarının bölgelere ayrılması, tedarikçi kontrolü, depolama, dağıtım ve nakliye,
personel hijyeni ve işe uygunluk – hijyenik bir gıda işleme
ortamını korumak için gerekli tüm temel koşulları ve faaliyetleri
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içeren önkoşul programları ile desteklenmektedir. Gıda
hijyeninin Codex genel ilkeleri ², gıda kontaminasyonunun
(bulaşı-bulaşma) önlenmesi için gıda işleme, üretim ve pazarlama zincirinin her aşamasında anahtar hijyen kontrollerinin
uygulanması için sağlam bir temel oluşturmaktadır.
Bir gıda işletmesinde FSMS ve / veya HACCP ekibi kurulmuşsa, yeni müdahalelerin gıda güvenliği göz önünde bulundurularak gözden geçirilmesini sağlamak için bu grupların üyelerinin tüm tartışmalara dâhil edilmesi gerekir. Bir işletmede FSMS
ve / veya HACCP ekibi kurulmamışsa, gıda güvenliği risklerinin
ek önlemlerden kaynaklanıp kaynaklanmayacağını göz önünde
bulundurmaktan sorumlu bir kişi tayin etmelidir. Bu belirlenen
kişi tavsiye için gıda güvenliği yetkilileriyle irtibat kurmalıdır.
Endüstrinin, gıda işçilerini Covid-19'a karşı korumak, virüsün
maruz kalmasını veya bulaşmasını önlemek ve Gıda Hijyeni ve
Sanitasyon uygulamalarını güçlendirmek için önlemlere uyumu
sağlaması için acil bir gereklilik var.
Bu kılavuzların amacı, gıda zincirinin bütünlüğünün korunması
ve tüketiciler için yeterli ve güvenli gıda kaynaklarının mevcut
olması için bu ek önlemleri vurgulamaktır.

Covid-19'un gıda yoluyla potansiyel iletimi
İnsanların Covid-19'a gıda veya gıda ambalajından yakalanması
pek olası değildir. COVİD-19 bir solunum yolu hastalığıdır ve
birincil iletim yolu kişiden kişiye temas yoluyla ve enfekte bir
kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında oluşan solunum
damlacıkları ile doğrudan temas yoluyla gerçekleşir
Solunum yolu hastalıklarının gıda veya gıda ambalajı yoluyla
bulaşmasına neden olan virüslerin bugüne kadar hiçbir kanıtı
yoktur. Korona virüsler gıdada çoğalmazlar; çoğalmak için bir
hayvan veya insan konakçısına ihtiyaç duyarlar.
WHO³' ÜN en son tavsiyesi, mevcut kanıtların covid-19
virüsünün solunum damlacıkları (öksürme veya hapşırma üzerinde oluşan) ve fomitler (enfeksiyon etkenini taşıyabilen cansız
obje-saç, elbise, mobilya, deri hücreleri, kap kacak vb) yoluyla
yakın temas sırasında bulaştığını göstermesidir.4,10 Virüs, taşıyan
bir COVİD-19 vakası öksürdüğünde veya hapşırdığında, başka
bir kişinin burnuna, ağzına veya gözlerine ulaşan damlacıklar
ürettiğinde doğrudan kişiden kişiye yayılabilir. Alternatif olarak,
solunum damlacıkları havada olmak için çok ağır olduğundan,
enfekte kişiyi çevreleyen nesneler ve yüzeylere inerler. Bir kişinin
enfekte olmuş bir yüzeye, nesneye veya enfekte bir kişinin
eline dokunarak ve daha sonra kendi ağzına, burnuna veya
gözlerine dokunarak enfekte olması mümkündür. Bu, örneğin,
kapı topuzlarına dokunurken veya el sıkıştığında ve daha sonra
yüze dokunduğunda olabilir.
Son araştırmalar, Covid-19 virüsünün farklı yüzeylerde hayatta
kalmasını değerlendirdi ve virüsün plastik ve paslanmaz çelik
üzerinde 72 saate kadar, bakırda dört saate kadar ve karton-
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da 24 saate kadar canlı kalabileceğini bildirdi.11 Bu araştırma
laboratuvar koşullarında (kontrollü bağıl nem ve sıcaklık) yapıldı
ve gerçek yaşam ortamında dikkatle yorumlanmalıdır.
Gıda endüstrisinin gıda yüzeyleri ve gıda ambalaj malzemelerinin gıda işçilerinden virüsle kontamine olma riskini
ortadan kaldırmak veya azaltmak için kişisel hijyen önlemlerini güçlendirmesi ve Gıda Hijyeni İlkeleri ² konusunda
tazeleme eğitimi vermesi zorunludur. Maskeler ve eldivenler gibi
“kişisel koruyucu ekipmanlar” (PPE), gıda endüstrisinde virüslerin ve hastalıkların yayılmasını azaltmada ancak yalnızca doğru
kullanıldığında etkili olabilir, Buna ek olarak, gıda endüstrisi
gıda işlemede, üretim ve pazarlamanın her aşamasında fiziksel
mesafeyi ve sıkı hijyen ve sanitasyon önlemlerini tanıtması
ve sık ve etkili el yıkama ve sanitasyonu teşvik etmesi şiddetle
tavsiye edilir. Bu önlemler çalışanları Covid-19'u işçiler arasında
yaymaktan koruyacak, sağlıklı bir işgücünü koruyacak ve enfekte
gıda işleyicilerini ve işyerindeki acil temaslarını tespit edip hariç
tutacaktır.
Enfekte hastaların dışkı örneklerinden covid-19 genetik
materyal (RNA) izole edilmiş olmasına rağmen,10 hiçbir rapor
veya fekal-oral bulaşma kanıtı yoktur. Tuvaleti kullandıktan
sonra el yıkama, özellikle gıda ile çalışırken her zaman önemli bir
uygulamadır.
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Kar Porselen Bonna markasıyla
ihracat şampiyonları arasına girdi

Porselen sektörünün öncü markalarından Kar Porselen, Bonna markası ile Çimento, Cam, Seramik
ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği 2019 yılı ihracatın liderleri sıralamasında kendi kategorisinde
üçüncülük ödülü aldı. Bonna, tasarladığı ve ürettiği inovatif ürünlerini iç pazarın yanı sıra 6 kıtada 75
ülkede müşterileriyle buluşturuyor. Bilecik’teki yeni fabrikalarıyla birlikte yılda 30 milyon parça üretim
kapasitesi bulunan Kar Porselen, 2021 yılında kapasitesini yüzde 40 artırarak ihracatını da artırmayı
hedefliyor.
Türkiye’nin köklü porselen üreticilerinden Kar Porselen,
Bonna markasıyla kendi tasarlayıp ürettiği ürünlerinin yüzde
60’ını 75 ülkeye ihraç ediyor. 1983 yılında seramik üretimiyle başlayan yolculuğunu 2002 yılında Kocaeli- Çayırova
tesisine taşıyan ve yenilikçi yaklaşımıyla porselen üretimini
devam ettiren Kar Porselen, 2014 yılında Bonna markasıyla
HoReCa sektörüne yönelik üretim yapmaya başladı.
Pazarlama ve satış faaliyetlerini kısa sürede 6 kıtada
75 ülkeye yayan Kar Porselen, Kocaeli- Çayırova’daki tesisleri
ve geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Bilecik- Pazaryeri fabrikasıyla birlikte yıllık toplam 30 milyon parça üretiyor.

2021 yılında yüzde 40 kapasite artışı
Bonna markasını uluslararası bir boyuta taşımak için
10 milyon Avro ’luk bir yatırım yaptıklarını, 2021 yılında da
yenileme çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Kar Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Aşkan, “Yenilikçi temelli
yaklaşımımızla tasarım ve üretim faaliyetlerimiz tüm hızıyla
devam ediyor. Bonna markamızı geliştirmek adına önemli
yatırımlar yaptık. Salgın sürecinin ülkemizde ve dünyadaki
olumsuz etkisinin azalacağını öngörerek ek yatırım yapmayı
ve 2021 yılında kapasitemizi yüzde 40 artırmayı hedefli-
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yoruz. Bonna markamızla 75 ülkede pazarlama ve satış faaliyetleri yürütüyoruz.. Özellikle Avrupa ülkeleri en önemli iş
ortaklarımız arasında yer alıyor. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen
‘2019 Yılı İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde Porselen ve
Seramik Sofra, Mutfak ve Seramik Süs Eşyası kategorisinde
3.’lük ödülüne layık görülmekten büyük mutluluk duyuyoruz.
Çalışmalarımızın karşılığını almak bizler için gurur verici”
dedi.

Ar-Ge çalışmalarına yurtdışında büyük ilgi
Salgın nedeniyle yeni pazarlar, yeni fırsatlar ve yeni ürünler
üçgeninde çalışarak müşteri ve pazar tarafında konumlarını
güçlendirecek projelere imza attıklarını belirten Aşkan,
“Yaptığımız çalışmalar yurtdışında büyük ilgi gördü. 15 kişilik
Ar-Ge ekibimizle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.
Toplam ciromuzun yüzde 10’unu Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Türkiye’de ömür boyu kenar çıtlama garantisi veren ilk firmayız.
Salgının olumsuz etkisine karşın satış ve dağıtım kanallarımızda etkin çözümler sunmaya, tasarlamaya, üretmeye
ve ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz.”
şeklinde konuştu.

Her sayıda yüzlerce yemek firması yöneticisine
doğrudan
DEMEKTİR

“Ulaşmak”
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balda kalite

Dünya'da altı bölgede kaliteli bal üretilmektedir.
Bu yerlerden biri de Artvin Şavşat Bölgesidir

Balda nem oranı 16,5 olarak kabul ediliyor. Bu oranın üzerindeki bal cıvık olur.
16,5 ve altındaki nem oranında ise bal katı ve kaliteli olur.
Bal en çok tartışılan besinlerin başında geliyor. Bir yanda kilogramı
bal fiyatları arasındaki fark ister istemez akla sorular getiriyor.
Atilla ÖZCAN yıllardır ülkemizin farklı bölgelerinden ve yurt dışından
bal topluyor. Bu özelliği nedeni le çevresinde Bal Koleksiyoncusu
olarak biliniyor.
Bal Koleksiyoncusu Atilla Özcan’ı bulmuşken sorduk.

Dünya üzerindeki 12000 civarında çiçek türünden, 2800 tanesi sadece Karadeniz’de bulunmaktadır. Hacettepe Üniversitesi ve Fransa
’ daki CETAM Laboratuvarlarının tespitine göre bu türlerin bazıları
sadece Anzer ve ŞAVŞAT Yaylalarında bulunmaktadır.
Bal mevsimi mayıs ayında arıların oğul vermesi ile başlar.
Eylül ayının ortalarına kadar sürer.
Biz balı sağmak içi Eylül ayının 10’unu bekleriz. Bu nedenle balımızın
nem oranı çok düşüktür, dolayısı ile kaliteli olur.

İyi balın özellikleri nelerdir. Nerelerde üretilir.
Şifa kaynağı olarak balın değeri nedir?
Dünyada altı noktada kaliteli bal üretilmektedir. Şavşat Bölgesi de
bu bölgeler arasındadır.
İyi balın polen ve besin değeri çok yüksektir. Artvin Şavşat Bölgesinde
bal üretiminin geçmişi 250 – 300 yıla uzanmaktadır. Karakovanlar
da üretilen bu balları kendileri tüketiyorlardı.
2008 yılından itibaren bu balı gün yüzüne çıkarmaya başladık.
Bölgede bal üreticileri polen sağımı yapmamaktadırlar.
Balda diğer önemli bir konu da nem oranıdır
Balda nem oranı 16,5 olarak kabul ediliyor. Bu oranın üzerindeki
bal cıvık olur. 16,5 ve altındaki nem oranında ise bal katı ve kaliteli
olur.
Balın akıcılığı, değeri ve insan sağlığına sağlayacağı katkıya KARAT
diyoruz

Şavşat’ın Batum’a sınır yaylaları Kafkas arısının anavatanı kabul
edilmektedir. Çiçek bakımından zengindir. Çiçeklerimizin endemik
türleri ve ecza değeri çok yüksektir.
Hepsinden önemlisi bal tam kıvamına erişince sağılmalıdır.

Propolis sağlığımız için çok önemli
Bal Kolleksiyoncusu Atilla Özcan arı ürünlerinden propolisin bilinen
en yüksek antioksidan aktiviteye sahiptir. Propolis gerçekten çok iyi
bir koruyucu. Yeter ki doğal kalsın. Bu nedenle propolis alırken her
zaman ürünün ambalaj üzerinde yer alan içeriğini okuyun ve standart propolis ürünleri tercih edin. Alkolsüz, tek kullanımlık, ambalajlı ürünlerin kullanımı da son derece pratik… Bu ürünlerin çocuk ve
yetişkinlere özel olarak dozları ayarlandığı için damla saymak gerekmiyor ve doğru miktarda kullanılabiliyor.
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PERU YOLLARINDA - 3
Klasik İnka Yürüyüsü

Turistlerin Cusco ’ya geliş amaçlarından biri de Klasik İnka
yolunda yürümek. Günde 500 kişinin lisanslı ve rehberli turla yürümesine izin veriliyor. Aylar öncesinden Sinan’ın derin
araştırmaları sonucunda SAM Travel ’a karar verip, internetten
turumuzu satın aldık. Brifing için randevulaştık. Zamanında firmaya gittik. İnternetten okuduğumuza göre, turlar genellikle
6-8 kişilik oluyormuş. Büroda bizden başka kimse olmayınca
“Herhalde diğerleri brifingi önceden aldı.” dedik. Biraz sonra
rehberimiz geldi. Adı Henry, 30’lu yaşlarında, ufak tefek, kumral, yerli kanı ağır basan sevimli bir genç adamdı. Yapacağımız
yürüyüş hakkında bilgi verdi. Almamız gereken eşyaları,
yiyecekleri söyledi. “Hava durumuna ya da sağlık durumunuza
göre riskli bir durum olursa yürüyüşü kesebilirim. Yarın beş şerpa, bir aşçı ile birlikte sabah 6:00’ da hareket ediyoruz.” dedi.
Grupta kaç kişi olacağımızı sorduk. “Sadece sizsiniz.” deyince
şok olduk!
1.GÜN
İhtiyacımız olmayacak eşyalarımızı hostelimizde bıraktık. Beş
gün süresince yaklaşık 7 kg. luk sırt çantalarımızla yürüdük.
Henry ve aşçımız Mario bizi aldılar. 76 km. ilerde bulunan Ollantaytambo kasabasından da şerpalarımızı ve gerekli malzemeleri
aldık. En fazla 30 kg. yük taşımalarına izin verilen şerpalarımız,
bizim için çadır, mat, uyku tulumu ve yiyecek taşıyorlardı.
Rehberle birlikte üç kişiydik,
eşyalarımızı kendimiz taşıyorduk.
Aşçımız dâhil 6 şerpamız vardı.
Neden bu kadar çoklardı, ne
taşıyorlardı acaba?
Sonunda klasik İnka yürüyüş
yolunun
başlangıcı
olan
Piscacucho ’ya vardık. Machu
Picchu ’ya 82 km. uzaktaydık.
Şerpalar öğlen yemeğini hazırlamak için önden gittiler. Kontrol
noktasında evraklarımızı gösterip,
onay aldıktan sonra saat 9:00
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gibi yürüyüşe başladık. Urubamba Nehrinin karşısında olan
patikaya, köprüden geçerek ulaştık. Patikada eşekli, atlı ya
da sırtlarında eşyaları ile yürüyen, yol kenarındaki tarlasında
çalışan köylülerle karşılaşıp, selamlaşarak ilerledik. Hava çok
güzel, yol virajlı fakat eğim çok az olunca uçarak yürüyorduk.
Yolumuzun üzerinde İnka köyü Patallaqta vardı.
Tepede kurulmuş olan köy, eskiden kale görevi görüyor, yolcular, askerler Machu Picchu ’ya giderlerken burada dinleniyormuş. İnkalar için dağlar kutsal olduğundan burada da tapınak
ile kutsal alanlar varmış.
Henry, İnkalar için bazı hayvanların çok önemli olduğundan
bahsetti. Gökyüzündeki tanrılarla iletişimi sağlayanın kondor,
yeryüzündeki insanları tanımlayanın puma, yer altı âlemini temsil edenin yılan olduğunu söyledi. Cusco ’nun kuruluşunda şehrin puma şeklinde planlandığını, yine istiridyenin
de kutsal olduğunu o yüzden Willkarakay köyünün istiridye
şeklinde oluşturulduğunu anlattı. Patallaqta ’nın aşağısında bulunan Willkarakay köyünü gösterdi. Vadinin dibinde teraslanarak
yükseltilmiş, sırtını dağlara yaslamış, nehir kıyısındaki etekleri
istiridyeye benziyordu.
İnkalar üretimi elle yaptıkları halde ziraatta çok ilerlemişler.
Willkarakay köyünün de asli görevi ürün depolamakmış.
Henry’nin açıklamaları ile mola yerimize ne ara ulaştık
anlamadık. Şerpalar bizden önce
gittikleri için yemeğin hazır
olacağını tahmin ediyorduk, ama
bu
kadarını
beklemiyorduk.
Kurulan yemek çadırında kumaş
örtülü masa ve sandalyeleri vardı!
Yemekler de inanılmazdı, ilk
gelen çok süslü bir avokado
salatası oldu. Kendi yaptıkları
meyve suyu ile kocaman bir
tepsinin içinde et, sebze, pilavdan
oluşan yemeğimizin arkasından
meyve ikram ettiler. Sıcak su
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sürekli vardı. İstediğimiz zaman çay, kahve içebiliyorduk.
Öğleden sonra yolumuz biraz dikleşti. Patika köyler arasında
kullanıldığından oldukça bakımlı, rahattı. Kuş sesleri ve And
Dağlarının doyumsuz manzarası ile Hatunchaca köyü yakınındaki
kamp alanımıza saat 15.00 civarında vardık.
Bir evin arka bahçesinde şerpalar çadırlarımızı hazırlamışlardı.
El ve ayaklarımızı yıkamamız için sıcak su, havlu verdiler. Alışık
değiliz bu kadar ihtimama, onların yaptıklarına ne kadar şaşkınlıkla bakıyorsak onlar da bizim neden şaşırdığımıza şaşırarak
bakıyorlardı. Anlayacağınız ilk günümüz karşılıklı şaşkınlıkla
geçmişti.
İlk gün 200 m. yükselmiş, 6 saatte 12 km. yürümüştük.
Saat 17:00 ’de çay saatimiz vardı. Çadırlarımızın önünde bulunan
barakada patlamış mısır, bisküvi, kek ile çay, kahve ikram ettiler.
Henry’den İnkalar ve Perulular hakkında bilgi aldık. İspanyolların
zorlaması ile Katolik olmak zorunda kalan halkın artık karışık bir
din yaşadığını, Katolik göründüklerini ancak İnka inançlarının
da devam ettiğini, Pachamama yani Toprak ana ’nın hala çok
önemli olduğunu öğrendik.
Saat 19:00’a yaklaştığında akşam yemeğimiz hazırdı. Lezzetli bir
yemek yedikten sonra dinlenmek üzere çadırlarımıza çekildik.
2. GÜN
Kalkar kalkmaz şerpalar, yükseklikle ilgili sorun yaşamayalım diye
koko çayı verdi. Tatsız ama şifa niyetine her gün içtik. Saat 7:00’da
kahvaltıdaydık. Yumurtalı, peynirli güzel bir kahvaltı yaptık.
7:30’da yola koyulduk. Gece yağmur yağmıştı. Hava kapalıydı.
Bitki örtüsü, çiçekler yükseldikçe daha da güzelleşiyordu.
Henry, sivrisinekler için ilaç sıkmamız konusunda bizi
uyardı. Sivrisinekler nasıl minik, gözükmüyor, korkunç ısırıyorlardı. Isırdıkları yerler para gibi kabarıp, deli gibi kaşınıyordu.
Yürüyüşümüz süresince şapkamız, üstümüz başımız, yüzümüz
gözümüz her yere ilaç sıktık. Bu yolculukta en çok ihtiyacımız
olan sivrisinek ilacıymış. İyi ki yanımıza almışız!
Karşımıza çıkan ilk köy Huayllabamba ’dan sonra dik tırmanmaya başladık. Vadinin rengi koyu yeşile döndü. Havada yağmur

tehdidi vardı. Rüzgâr sertleşmeye başladı. 3.800 m. deki Llulluchapampa kamp alanına vardık. Soframız hazırdı. Yemeğimizi
yiyip, dinlendikten sonra yola koyulduk. Yağmur da bir
yandan başlamıştı. İrtifadan rahatsız olmasak da yağmur ve
rüzgâr hızımızı kesiyordu. En sonunda İnka yolunun en yüksek
noktasına 4.200 m. deki Warmiwanusca veya Dead Woman Pass
yani “Ölü Kadın Geçidi ”ne ulaştık. Rüzgâr nerdeyse fırtına hızındaydı. Sis de vardı. Biraz fotoğraf çekip, koşarak inmeye başladık.
Henry ’e neden buraya Ölü Kadın Geçidi adını verdiklerini
sormuştum. “İnerken dön, arkana bak. Kadını göreceksin.”
demişti. Gerçekten dağın siluetinde kadının kafası, saçları, yüz
hatları, cenin halinde toparlanmış vücudu oldukça belirgindi.
Sonunda ölü kadını bulmuştum!
Sarı orkide tarlalarının arasından çıktığımız gibi dik indik. İndikçe
rüzgârın hızı azaldı.
Pacaymayu kamp alanımıza saat 16:30’da ulaştık. Tuvaletlerin
de yer aldığı alanda gruplar çadır açmış, çadır kent görüntüsü
oluşmuştu. Bazıları gelmiş çadırlarına yerleşiyor, bazı çadırlar
boş sahiplerini bekliyordu.
Beş çayımızda günün kritiğini yaptık. Zorlu bir gündü.
1.350 m. yükseldik, 600 m. indik, 8 saatte 12 km. yürüdük.
Henry, başlangıçta yürüyebileceğimize pek emin değilmiş. Onu
şaşırtmışız!
3.GÜN
Gece yağmur yağdı. Kalktığımızda devam ediyordu. Çadırımız su
almış, uyku tulumlarımızın ayakucu ıslanmıştı. Kahvaltıdan sonra
7:30’da yoldaydık.
Yürüyüşe yağmur ve sisle başladık. Vadilere dolan sis yemyeşil
bitki örtüsünün içinde bulut denizi oluşturmuştu. Kendimizi
Kaçkarlar ’da zannettik.
İlk olarak Runcuracay arkeolojik sit alanına ulaştık. Macchu
Picchu ’ya gidenler, dönenler, ulaklar konaklıyormuş.
Sit alanını arkamızda bırakarak yeşil sulak ormanın, renkli
çiçeklerin, şelalelerin eşlik ettiği patikadan tırmanmaya devam
ettik. Yürüyüş rotamızın ikinci en yüksek noktası olan 4.000 m.
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deki Runcuracay geçidine ulaştık. Yağmur da hızını kesmişti.
Geçidi aştıktan sonra inişe başladık. Göllerin, derelerin yanından
giden patikaya sisli dağ manzaraları eşlik ediyordu.
İlerde İnka kalesi Sayaqmarka vardı. Taştan yapılan kalede
misafir, halk, din adamları ve kraliyet ailesinin kalacağı odalar
ile tapınak bulunuyordu. Tapınağın içinde doğal bir kaya vardı.
Henry’nin anlattığına göre; İnkalar tapınaklarında özellikle böyle
doğal tepeleri tercih ediyorlarmış.

karşıdaki vadiler pırıl pırıl görülüyordu. Manzara müthişti! Gün
batımı da şansımıza çok güzel oldu..

Kalenin ilerisinde şerpalar yemek çadırını kurmuş bizi bekliyorlardı. Yemeklerimizi yiyip, dinlendikten sonra yola devam ettik.
Yağmur da kaldığı yerden şiddetini arttırarak tekrar başlamıştı.
Ormanın içinde ine, çıka zorlu yolculuğumuza devam ederken patikanın uçurumla birleştiği noktada tünele rastladık.
İnkalar kayayı oyarak merdivenli bir tünel yapmışlar. Henry, İnkaların And dağlarının sarp coğrafyasında pek çok yerde tüneller,
köprüler yaparak yerleşim yerlerine en kısa yolları oluşturmaya çalıştıklarını, ülke genelinde bu yolların 40 bin km. civarında
kara yolu ağı oluşturduklarını anlattı. Hangi alet edevatla aklımız
almadı?

Pırıl pırıl bir havada yürüyüşe başladık. Yeşilin bin bir tonunu
görmek inanılmazdı. Yürüyüşümüzde bir dağdan diğer dağa
geçiyor ya da dağın diğer yüzünde yürüyorduk. Sanki başka
bir coğrafyaya geçmişiz gibi bütün çiçekler, böcekler manzara
değişiyordu. Dördüncü günümüz olduğu halde hala manzaraya
şaşkınlıkla bakıyorduk. Dik merdivenlerden inerek ilerledik.
Yolumuzun üzerinde bol miktarda kelebek, çiçek ve lama vardı.
Bugünkü ilk İnka köyü Intipata yani “Güneşin Şehri” oldu.
Ulakların, gezginlerin dinlenme ve tarım köyü olduğu
düşünülüyormuş.

Üç saat sonra Phuyupatamarca ’da bulunan kamp alanımıza
ulaştık. Artık bir klasik olan şerpalarımızın alkışlarıyla bugünkü
parkurumuzu tamamladık. Çadır kent kurulmuştu. Tuvalet
yoktu. Şerpalar taşınır tuvalet getirmişlerdi! Gözlerimize
inanamadık. Meğerse bildiğimiz şeylerin dışında ocak tüpü,
tuvalet, oksijen tüpü gibi ihtiyaç duyulabilecek birçok
şey taşıyorlarmış. Boş vaktimizde tepeden gördüğümüz
Phuyupamarca antik şehrine gitmek üzere yola koyulduk. Dik,
yüksek merdivenlerden yağmur altında indik. Antik şehrin
etrafındaki dağlık alanda üretim yapmak için teraslar oluşturulmuş. Şehrin girişinde teraslanmış altı katta, altı tane çeşme
vardı. Suları akıyordu. Aradan geçen bu kadar zamana rağmen
hala aktif olarak kullanılabiliyordu. Burası kutsal su alanıymış.
Gezimizi bitirdikten sonra beş çayına yetişmek üzere kamp
alanımıza geri döndük. Oldukça zorlu bir gündü. Yağmur altında 3.600 m. den 4.000 m.ye tırmanıp, tekrar 3.600 m.ye indik,
8 saatte 12 km. yol yaptık.
Çayımızı içerken yağmur dindi. Hava açılmaya, bulutlar dağılmaya başladı. Kamp alanımızın arkasında bulunan yamaçtan
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Akşam yemeğinden sonra çadır kent halkı olarak hep birlikte
uykuya yattık.
4.GÜN
Kuş sesleriyle kalktık. Bugün büyük gündü. Güneş kapısından
geçip Machu Picchu ’ya ulaşacaktık.

Yolumuza devam ettik. İlerde Winay Wayna arkeolojik alanına
ulaştık. Güneye bakan terasları vardı. Görünen o ki buralarda
yüzlerce çeşit bitki üretilmiş. En üst kısmında büyük bir tapınak,
ortasında konut harabeleri olan köyün karşıdan manzarası
müthişti!
Çadırımıza ulaştığımızda Mario bizim için son defa öğlen yemeği
yapmıştı. Yemeklerimizi yiyip, Mario ve şerpalarla vedalaştık.
İnişli, çıkışlı sıkı bir yolumuz vardı. Sık ormanın içinde kelebekler,
kuş sesleri eşlik ediyor, pembeli, kırmızılı çiçekler insanın içini
ısıtıyordu.
Patikamız da inanılmaz dikleşmişti. Neredeyse iki basamak
yüksekliğindeki taş basamaklardan ıkına sıkına çıkıyorduk.
Tepede sütunlu bir yapı görünüyordu. Tam tepeye ulaşırken
Henry “Nerede olduğunuzu biliyor musunuz?” diye sordu. Biz
de her zamanki şaşkınlığımızla “Bilmiyoruz. Neredeyiz?” dedik.
“Güneş kapısındasınız. Machu Picchu ’nun resmi giriş kapısı”
dedi.
Maalesef sayfamın sonuna da geldik. Devamı gelecek sayımızda! Pandemi günlerinde sağlıkla evinizde kalın.Hayallerinize
dokunmanız dileğiyle...
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İSTANBUL FUAR MERKEZİ CNR EXPO

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

10-13

MART

2021
Destekleyen Kuruluşlar

“BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİ TOBB (TÜRKİYE ODALAR
BORSALAR
BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.”
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Peynirinizi doğru saklıyor musunuz?

Peyniri saklamanın
altın kuralları

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.

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.

Teksüt, Covid-19
Güvenli Üretim
Belgesi aldı

Teksüt, halihazırda uyguladığı en üst seviyedeki hijyen kurallarını, TSE’nin belirlediği pandemi koşullarına göre düzenleyerek,
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 aksamadan 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.

CATERING
g u i d e
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✓ 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.

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 planlaması, 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.

E-dergi olarak 200 binin üzerinde

“Tıklanma” DEMEKTİR
Ekim - Kasım 2020
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Yemeklerinize günde 1 kaşık sirke eklerseniz…
Sirkenin az bilinen 7 önemli faydası

Elmadan bala, adaçayından ayvaya, ebegümecinden biberiyeye… 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 azalmaya 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 karbonhidratı
daha iyi sindirmesine yardımcı olabilir.”

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

Peynire lezzet katan sır: Olgunlaştırma
Doğru nem ve sıcaklık koşullarında en az dört ay
süreyle bekletilerek gerçekleştirilen olgunlaştırma
işlemi, peynire hem lezzet hem sağlık katıyor. Kaya
Çiftliği Gıda Mühendisi Derya Kaya Bulut, olgunlaştırma işlemi hakkında merak edilenler konusunda bilgi
verdi.

Peynirin olgunlaştırılması ne demek?
"Olgunlaşma, her peynir çeşidinin kendine özgü,
yapı, tat ve aroma gibi özellikleri kazanabilmesi için,
belirli koşullarda (sıcaklık, nem vb), belirli bir sürede geçirdiği değişimlerin tamamıdır. Olgunlaşma
aşamasında, telemedeki enzimlerin etkisiyle, glikoliz, proteoliz ve lipoliz gibi enzimatik reaksiyonlar gerçekleşmekte, bunların sonucunda peynir kendine özgü tat, yapı ve
aroma gibi özellikleri kazanmaktadır" açıklamasında bulunan

Gıda Mühendisi Derya Kaya Bulut, olgunlaşmada etkili olan enzimleri şöyle sıralıyor:
1. Peynir mayası (rennet) enzimleri,
2. Sütün doğal enzimleri,
3. Starter kültür (birincil ve ikincil) olarak kullanılan
mikroorganizmaların enzimleri,
4. Olgunlaşmayı hızlandırmak için kullanılan ilave
enzimler.
"Taze peynirler yapılıp satışa sunulur, olgunlaştırılmış
peynirler ise üretimi yapıldıktan sonra minimum
120 gün (4 ay) bekletme yani olgunlaştırma sonucu
satışa sunulur" açıklamasında bulunan Gıda Mühendisi Derya Kaya Bulut, olgunlaştırılmış peynirlerin çok iyi bir protein ve mineral kaynağı olmalarının yanı sıra yoğun bir tada sahip
olduklarını da belirtiyor.
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sağlık

Bu hatalardan kaçının
İlkyardım da doğru bilinen 10 Yanlış

Hepimiz rastlamışızdır; bayılan kişinin başına üşüşüp tokat
atan mı dersiniz, su serperek ayıltmaya çalışan mı? Ya da vücudunda güneş yanığı olan yerlere yoğurt, salça süren; trafik
kazasında sıkışan kişiyi iyi niyetle karga tulumba çıkarmaya
çalışan. Oysa acil durumlarda ilk müdahalede ‘hayat kurtaralım’ derken yaptığımız yanlışlar, tam tersine çoğu kez zarar
verip, kalıcı sakatlıklara hatta ölüme bile neden olabiliyor

“Nasılsa birisi ambulans çağırmıştır”: YANLIŞ
Doğrusu: Özellikle kaza mahallinin kalabalık olması

durumunda çoğunlukla olay yerinde birinin ambulansa
haber verdiği düşünülüyor ve herkes ‘nasılsa başkası
çoktan aramıştır’ düşüncesiyle kazazedeye yardım
etmeye odaklanıyor. Oysa ambulans aranmamış olabiliyor.

Sara krizlerinde soğan koklatılması: YANLIŞ
Doğrusu: Epilepsi (Sara) krizlerinde kriz geçiren kişinin ağzının

açılmaya çalışılması veya ayılsın diye soğan gibi keskin kokular koklatılması, ellerinin açılmaya çalışılması da en yaygın
yanlışlar arasında yer alıyor. Bunlar yerine, kişinin kendisine
zarar vermesini en aza indirecek şekilde baş bölgesi güvende
tutularak, kasılmalarının geçmesi beklenmeli ve zaman kaybetmeden ambulans çağırılmalı.

edilmeli, ağız içinde yabancı cisim var ise çıkarılmalı ve kişiye baş-çene pozisyonu verilmelidir. Baş-çene pozisyonu;
bir elimizi hastanın alnına bastırırken diğer elimizin iki parmağı ile çeneyi alttan iterek verilen bir pozisyondur. Dilin
geriye kaçarak solunum yolunu tıkamasını engellemektedir.

Bayılanı ayıltmak için tokat atılması: YANLIŞ
Doğrusu: Bayılan kişiler için bilinç kontrolü yapılmasının ardından, ayaklar en az 30 cm kadar havaya
kaldırılmalı ve hasta başı yan olacak şekilde bekletilmeli.
Batan cisimlerin çıkarılmaya çalışılması: YANLIŞ
Doğrusu: Bu gibi durumlarda batan yabancı cisimler kesinlikle yerinden oynatılmamalı ve hemen ambulans çağrılmalı.
Yabancı cisimlerin hastane ortamında çıkartılması sağlanmalı.
Aksi takdirde kalıcı sakatlıklara hatta ölüme yol açılabilir.
Donmada kar veya buz ile ovma: YANLIŞ
Doğrusu: Donma durumlarında soğuktan etkilenen kişiyi oda

sıcaklığında bir yere alıp, üzerindeki giysiler ıslanmış ise çıkarıp
kuru giysiler giydirmek, ılık içecekler vermek gerekiyor. Donan
bölgede su toplamaları oluşumu söz konusu ise oluşumları kesinlikle patlatmayın, kişinin hastaneye naklini sağlayın.

Yanık ve güneş yanığında yoğurt, salça, diş macunu
sürülmesi: YANLIŞ

Zehirlenmelerde kusmaya zorlamak: YANLIŞ

Doğrusu: Bu gibi durumlarda yanan bölgeyi serinletmek gereki-

kusmaya zorlanmaması gerekiyor. Gıda zehirlenmesi gibi
durumlarda; zehirlenmeye neden olan madde veya yiyecek
sorgulanmalı, kusturmanın güvenli olduğundan emin
olunmalı.

yor. Bu tür maddeler sürmek yerine, yanan bölgeyi akan musluk
suyunun altında en az 15 dakika tutun. İkinci ve üçüncü derece
yanık durumlarında yanan bölgede oluşan su kabarcıklarını
kesinlikle patlatmayın ve hastaneye başvurun.

Böcek-yılan sokmalarında kanın emilmesi: YANLIŞ
Doğrusu: Bunun yerine; o bölge su ve sabun ile temizlen-

meli, soğuk uygulama yapılmalı, kalp seviyesinin altına
alınmalı ve ısırılan bölgeye sıkı bir bandaj uygulanarak hastaneye
başvurulmalı.

Baş- çene pozisyonu verilmemesi: YANLIŞ
Doğrusu: Solunum sıkıntısı, baygınlık hali ve bilinç

kaybı oluşan durumlarda hastaların ağız boşluğu kontrol
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Doğrusu: Bu gibi durumlarda kişinin asla kusturulmaması,

Trafik kazasında sıkışan kişiyi çıkarmaya çalışmak: YANLIŞ

Doğrusu: Bu tür müdahaleler omurilik hasarına yol açarak,

kalıcı sakatlıklara bile neden olabilir. Bu nedenle profesyonel
ekiplerin (ambulans-itfaiye) beklenmesi gerekmektedir. Araç
dışı kaza durumlarında da hasta yaralının minimal hareket
etmesi ve mümkün ise hareket ettirilmemesi gerekir. Kaza
durumlarında ortam güvenliğinin sağlanarak ek kazaların
önüne geçilmesi ve 5-7 dakika aralıklar ile bilinç ve nefes
kontrolü yapmak yeterli olacaktır” diyor.
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Türkiye kanatlı eti
sektörü Çin pazarında
yer aldı

Dünya ticaretinde Avrupa Birliği dahil üretimde 10.sırada ve ihracatta 7.sırada yerini alan Türkiye kanatlı eti sektörü Japonya’dan
sonra Çin Halk Cumhuriyeti’ne 6 Kasım 2020 tarihi itibari ile ilk
ihracatını gerçekleştirdi.
Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında uzun süredir devam
eden resmi temas ve görüşmelerin ardından “Türkiye’den Çin’e
İhraç Edilebilecek Kanatlıların Denetimi, Karantina ve Veteriner Sağlık Şartları Hakkında Protokol Taslağında” anlaşma sağlanması ardından Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli
yaptığı açıklamada: “Ülkemizden Çin’e ilk kez kanatlı et ve ürün
ihracatı gerçekleştirilecek. Bakanlığımız tarafından uzun süren
çalışmalar sonucunda, kanatlı eti ve ürünlerinin ihracatında, dünyanın önemli ithalatçılarından biri olan Çin Halk Cumhuriyeti’nin
kapıları Türk kanatlı sektörüne açması, sektörümüz açısından
çok önemlidir. Önümüzdeki süreçte daha fazla kanatlı işletmesinin ihracat yapması için bakanlık olarak onaylı işletme sayısının
arttırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek” bilgilerini
verdi.
BESD-BİR Başkanı Naci Kaplan, Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapılan
ihracatın öncelikle ülke ardından kanatlı eti sektörü için gurur
verici olduğunu belirtti. Kaplan konu ile ilgili: “Sektörümüz ihracatının yarısından fazlasını Irak’a yapıyor. Bundan dolayı her zaman yeni pazar arayışlarımız hız kesmeden devam ediyor. Japonya’dan sonra Çin Halk Cumhuriyeti’ne açılan ihracat kapısı bizim
için çok memnuniyet verici açıklamasını yaptı.

Türk gıda İhracatçılarının üreticilerinin ve markaların
işi daha kolay! Artık Avrupa pazarının içinde tecrübeli
danışmanlarınız var.
• Avrupa Türk/Etnik/Ulusal pazarlarına İhracat hazırlığı ve
Satış desteği.
• İhracatçı Birlikleri, Ticaret odaları, İhracatçı Vakıf ve
Derneklerine özel danışmanlık
• Avrupa Gıda pazarındaki bayi çalışma analizleri
• Avrupa gıda pazarına giriş çalışmaları
• Avrupa Gıda pazarında Pazar araştırması
• İş Ortağı, Distribütör, Bayi bulma çalışmaları
• İhracat müdürlerine Avrupa Gıda sektörü hakkında özel
danışmanlık
• İş seyahatleri organizasyonu

Size Özel Etnik Market Departmanı
Bayilerden markete ve tüketiciye kadar olan zincirin talep ve
tedariği dengeleyecek şekilde koordinasyonu sağlamak.
• Tedarik zinciri boyunca üretilen değerlerin arttırılmasını
sağlamak
• Pazarlama ve satış süreçlerini iyileştirme çalışmaları
• Pazarlama ve satış süreçlerinde verimlilik ve karlılık çalışmaları
• Marketlerde ürün bulunurluluğu ve saha çalışması
• Marketlerde ürün konumlandırma
• Kategori yönetimi
• Doğru fiyat konumlandırılması
• Bayi ve market ilişkilerinin sağlıklı ve sürdürebilir olmasına
katkı sağlamak
• Market satış noktalarında tanzim teşhir çalışmaları
• Ürünlerin raflardaki konumunun rakiplere göre analizi
• Özel günler için satış artırıcı çalışmaların planlanması
Brand Force Food & Consulting
Volkan Aydın
Ludwig Klemann weg 1
60388 Frankfurt/Almanya
www.volkanaydin.com
info@volkanaydin.com
Tel/WhatsApp: 00491773353502
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Koronavirüs pandemisi sonrasında gıda sisteminin geleceği masaya yatırıldı

Dr. Marta Antonelli: "Gıda firmaları daha şeffaf olup,
sağlıklı beslenmeye teşvik etmeli"

Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı (BCFN) Araştırma Bölümü Başkanı
Dr. Marta Antonelli ve Barilla Gıda Ticari Pazarlama Müdürü
Şefik İnan "Gıdanın Geleceği – Pandemi ve Sonrası" temasıyla 6'ncısı düzenlenen Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'ne konuşmacı
olarak katıldı. İçinden geçtiğimiz olağandışı süreçte sürdürülebilir gıda tedariki ve tüketimi ekseninde tüm konuların ele alındığı
organizasyonda Dr. Marta Antonelli, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine” ulaşma konusunda atılması gereken adımları
paylaştı. Antonelli, sektörde hedeflenen gelişimin sağlanabilmesi için sadece sürdürülebilir üretime odaklanmanın yeterli
olmadığına dikkat çekti.
Sürdürülebilir gıda tedarik ve tüketimi ekseninde sektör
paydaşlarının katkılarıyla gerçekleştirilen zirvenin konuşmacıları
arasında yer alan BCFN Araştırma Bölümü Başkanı Dr. Marta
Antonelli, “Gıda Sektörünü İyileştirme” girişimi tarafından
yayımlanan araştırma raporunun sonuçlarını katılımcılarla
paylaştı. Barilla Gıda Ticari Pazarlama Müdürü Şefik İnan ise
“Tüketici ve Alışverişçi Trendleri Nasıl Değişecek?” başlıklı
oturumun panelistleri arasında yer aldı.
Barilla Gıda Ticari Pazarlama Müdürü Şefik İnan, “Pandemi
sürecinde ürünlerimizi mümkün olduğunca çok kişiye, kes-

Irak’a taze domates
ihracatı serbest
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intisiz olarak ulaştırmayı amaçladık. Bu kapsamda adil kota
yönetimi planımızı devreye soktuk; üretim verimliliğimizi
artırarak daha fazla ürünü alışverişçiyle buluşturduk. Bunun
yanı sıra, online alışverişe artan ilgi doğrultusunda sosyal
medya kanallarımızda e-ticaret entegrasyonu sağladık ve ünlü
şeflerle iş birliği yaparak tüketiciyi evinde pişirebileceği ilham
verici ve sağlıklı makarna tarifleriyle buluşturduk. Yaz itibarıyla
pratik tariflere eğilimin artış göstermesiyle birlikte makarna ve
kullanıma hazır makarna soslarımızı ön plana çıkardık” dedi.
Konuşmasında Barilla’nın gelecek planlarına da değinen Şefik
İnan: “Sağlıklı beslenme küresel ölçekte önemli bir akım
haline geldi. Bu trend ışığında tüketiciler, protein ihtiyacının
büyük bölümünü bitkisel gıdalardan temin etmeye yöneldi.
Barilla olarak uluslararası portföyümüzde bu kapsamda ürünlerimiz mevcut. Bu ürünleri yerel düzeyde nasıl geliştirebileceğimiz
üzerine çalışıyoruz. Öte yandan milli mirasımız olan Ata Tohumlarını günlük beslenme rutinimizin bir parçası haline getirmek için
Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Son dönemde yükselişe geçen bir
diğer akım ise paketlenmiş hazır yemekler oldu. Önümüzdeki
dönemde bu alanda da önemli projeleri hayata geçirmeyi
planlıyoruz” dedi.
Irak’ın Temmuz ayından bu yana uyguladığı dönemsel taze
domates ithalatı yasağı sonra erdi.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak,
2018’de Türkiye geneli 292 milyon dolar olan taze domates
ihracatının 2019’da 304 milyon dolara ulaştığını söyledi.
“Temmuz ayından itibaren yürürlüğe giren bu uygulama sona
erdi. Pandeminin ardından ülkelerde üretimde yerelleşme eğilimi
iyice güçlendi. Irak’a ihracatımız 2019 ve 2018’de 17 milyon dolar
tutarındaydı. Sene sonuna kadar aynı ihracat rakamına ulaşmayı
hedefliyoruz.”
“Türkiye, Rusya'ya 1 Ocak-27 Ekim tarihinde 51 milyon dolarlık
taze domates ihracatı gerçekleştirdi. Taze domates ihracatında en
fazla payı alan diğer ülkeler ise 38 milyon dolarla Romanya ve 31
milyon dolarla Ukrayna. Komşu ülkemiz Bulgaristan’a ise 23 milyon dolarlık dışsatım gerçekleştirildi. Taze domates alımı % 114
artış gösteren Suriye de ihracatımızdan en fazla pay alan ülkeler arasında. Suriye’ye bu sene 15 milyon dolarlık taze domates
ihraç ettik. Türkiye taze domates üretiminde dünyada dördüncü
sırada. 2001’den 2019 yılına kadar olan süreçte taze domates
üretimimiz yüzde 50 civarında artarak 13 milyon tona ulaştı. Sebze
kategorisinde en önemli ihraç kalemlerimizden biri.

Ekim - Kasım 2020

kısa...kısa...kısa

Carte D’or Buffet mus serisi ile şefler
imza tariflerini dakikalar içerisinde hazırlıyor

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 dakikala-

ra 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
mükemmel kıvam ve köpüksü yapıya sahip
muslar hazırlayabiliyor. Üstelik muslarını
farklı tariflerle de zenginleştirebiliyorlar.
Kakaolu, çilekli ve Vanilyalı olarak 3 kiloluk
paketlerde hazırlanan Carte D’or Buffet
Mus Serisi UFS Distribütörleri ve UFS Webshop noktalarından satın alınabiliyor.

Süt ürünleri zam rekoru kırıyor

Türkiye'deki markalar için fiyat-rekabet araştırma hizmetleri
sunan BrandZone, süt ürünlerindeki fiyat artışlarını inceledi.
BrandZone verilerine göre; süt ürünleri geçen yıla göre yüzde
13 zamlandı. En çok zamlanan ürün yüzde 44 ile Hellim peynir
olurken; organik yoğurt ve sütte yüzde 23 oranında fiyatlar arttı.
Insert, reklam kampanyaları ve e-ticaret fiyatlarını karşılaştıran
BrandZone verilerine göre; süt ürünleri kategorisi geçen yılın
ekim ayına kıyasla yüzde 13 zamlandı. Bu kategoride en çok
zamlanan ürün peynir oldu. Geçen yıl ekim ayında 20,89 TL
olan peynirin fiyatı yüzde 14’lük zam oranıyla bu yıl ekim ayında
23,83 TL’ye yükseldi. En çok zamlanan ürün sıralamasında ikinci
sırayı yüzde 13’lük zam oranıyla yoğurt alırken; yüzde 9,7’lik zam
oranıyla süt üçüncü; yüzde 7’lik zam oranıyla kaymak dördüncü;
yüzde 6’lık zam oranıyla tereyağı beşinci; yüzde 3’lük zam
oranıyla ayran altıncı sırada yer aldı.

Peynirde zam şampiyonu Hellim oldu
BrandZone verilerine göre; peynir kategorisinde en çok
zamlanan ürün hellim oldu. Geçen yıl ekim ayında 11,20 TL
olan hellim peynirinin fiyatı bu yıl ekim ayında yüzde 44’lık zam
ile 16,19 TL’ye yükseldi. 41’lik zam ile fiyatı 32,90 TL’ye yükselen köy peyniri ikinci; yüzde 36’lık zam ile fiyatı 14,40 TL’ye
yükselen yöresel peynir üçüncü; yüzde 29’luk zam ile fiyatı 10,46

TL’ye yükselen çubuk peynir dördüncü ve yüzde 19’luk zam ile
21,88 TL’ye yükselen tost peyniri zam tablosunu beşinci sırada
kapattı.

Organik yoğurt ve süt ilk sırada yer aldı

Yoğurt fiyatlarında da geçen yıla oranla artış görüldü. Fiyatı 9,93
TL olan organik yoğurt yüzde 23’lük zam ile 12,28 TL’ye yükselerek yoğurt kategorisinde en çok zamlanan ürün oldu. Organik
yoğurdu yüzde 20’lik zam ile 11,45 TL’ye çıkan tam yağlı yoğurt
takip ederek ikinci sırada yer aldı. Yüzde 16’lık zam ile fiyatı 11,40
TL’ye yükselen kaymaksız yoğurt üçüncü; yüzde 16’lık zam ile
fiyatı 13,17 TL’ye yükselen kaymaklı yoğurt dördüncü ve yüzde
15’lik zam ile fiyatı 14,70 TL’ye yükselen süzme yoğurt beşinci
sırada yer aldı.
BrandZone’un araştırma sonuçlarına göre; süt kategorisinde
organik süt, fiyatı en fazla artan ürün oldu. Geçen yıl ekim
ayında 5,60 TL olan organik sütün fiyatı yüzde 23’lük zam ile
6,93 TL’ye ulaştı. Yarım yağlı süt yüzde 15’lik zam ile 4,52 TL’ye
yükselerek ikinci sırada; tam yağlı süt yüzde 12’lik zam ile
6,57 TL’ye yükselerek üçüncü sırada; günlük süt yüzde 8’lik zam
ile 6,92 TL’ye yükselerek dördüncü sırada ve aromalı süt yüzde
6’lık zam ile 10,32 TL’ye yükselerek beşinci sırada yer aldı.
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YEMEKLİK YAĞLARDA MONOAROMATİK VE POLİAROMATİK HİDROKARBONLARIN VARLIĞI
Aslı Yıldırım Vardin, Aslı Yorulmaz
Adnan Menderes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Aydın
asliyorulmaz@adu.edu.tr

ÖZET

Yemeklik yağlarda farklı oluşum mekanizmalarına ve farklı
orijinlere sahip birçok toksik bileşen yer almaktadır. Bu bileşenler yağın doğal yapısında bulunabildiği gibi, çeşitli gıda işleme
prosesleri sırasında açığa çıkabilmekte, çevreden yağa veya
yağlı tohuma bulaşabilmekte ya da taşıma ve depolama
işlemleri sırasında yağa geçebilmektedir. Monoaromatik ve
poliaromatik hidrokarbonlar çeşitli şekillerde gıda zincirine
ve yemeklik yağlara bulaşan istenmeyen kontaminantlardandır. Bu hidrokarbonlardan bazıları rafinasyon işlemi sırasında

ABSTRACT
In edible oils, there are many toxic components with different
formation mechanisms and different origins. These components
may be found in the natural structure of the oil, they may be
released during various food processing processes, they may
be transmitted from the environment to oil or oilseed or they
may be contaminated to oil during transportation and storage
operations. Monoaromatic and polyaromatic hydrocarbons are
undesirable contaminants that enter the food chain and cooking
oils in various ways. Although some of these hydrocarbons may

GİRİŞ
Bitkisel yağlarda bulunan istenmeyen bileşenler farklı orijinlere sahip olabilmektedir. Yağlı tohumların tarımının yapıldığı
çevre, yağlı tohumların endüstri atıklarından gelen metallerle,
dioksinlerle ve poliklorlu bifenillerle; araç eksozları ise mineral
yağlar veya polisiklik aromatik hidrokarbonlarla (PAH) kontamine
olmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte tohumların korunmasına yönelik uygulanan insektisit, fungisit veya herbisit gibi
kimyasallar ile tohumlara uygulanan çeşitli işlemler polisiklik
aromatik hidrokarbonlar ile 3-monokloropropan-1,2 diol
(3-MCPD) ve glisidil esterleri gibi degradasyon ürünlerinin oluşmasına yol açmaktadır. Taşıma ve depolama işlemleri
sırasında da yemeklik yağlarda kontaminasyon riski oluşmakta ve mineral yağlar ile birlikte taşınan önceki materyallerden
kaynaklanan çeşitli kimyasallar yağa bulaşabilmektedir.
Taşıma ve depolama sırasında plastik materyallerle temas
sonucu fitalatların da yağa bulaşması söz konusudur1.

Monoaromatik ve Poliaromatik Hidrokarbonlar
Yemeklik yağlarda, farklı kaynaklardan oluşan ve farklı oluşum
mekanizmalarına sahip bazı hidrokarbonların varlığı tanımlanmıştır2. Bunlar arasında lineer hidrokarbonlar3, terpen ve
seskiterpenler4, steroidal hidrokarbonlar5, benzen, toluen, 1,2
-dimetilbenzen,1,4 -dimetilbenzen ve etilbenzen gibi alkilbenzen
türevleri6 ve çok fazla sayıda polisiklik aromatik hidrokarbon
tanımlanmıştır2. Bu hidrokarbonlar arasında özellikle alkilbenzenler ile polisiklik aromatik hidrokarbonların toksisitesi ön
plana çıkmaktadır7. Monoaromatik hidrokarbonlar (MAH),
poliaromatik hidrokarbonlarla birlikte ABD Çevre Koruma Ajansı
(EPA) tarafından öncelikli çevre kirletici etmenler olarak tanımlanmışlardır. Monoaromatik hidrokarbonlar, benzen ve alkilbenzen homologlarından oluşmaktadırlar8. Bu grup içerisinde
özellikle benzen, toluen, etilbenzen ve ksilen yer almaktadır.
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yemeklik yağlardan uzaklaştırılsa da, rafinasyon işleminin
uygulanmadığı natürel sızma zeytinyağı gibi farklı yağlarda da
varlıkları tespit edilmiştir. Bu nedenle çeşitli otoriteler tarafından
özellikle karsinojenik PAH’lar için yağlarda bulunabilecek maksimum düzeyler belirlenmiştir. Bu derlemede monoaromatik
ve poliaromatik hidrokarbonların yemeklik yağlarda tespitine
yönelik çalışmalara ilişkin bilgi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kontaminant, monoaromatik hidrokarbon,
poliaromatik hidrokarbon, yemeklik yağ
be removed from edible oils during the refining process, their
presence has also been detected in different oils such as natural extra virgin olive oil where refining is not applied. Therefore,
maximum limit values, especially for carcinogenic PAHs, were
established by different authorities for edible oils. In this review,
information is provided about the studies on the determination
of monoaromatic and polyaromatic hydrocarbons in edible oils.

Key Words: Contaminant, edible oil, monoaromatic hydrocarbon, polyaromatic hydrocarbon
Bu bileşenler topluca BTEX olarak da sınıflandırılmaktadır.
Monoaromatik hidrokarbonların daha çok endüstriyel
çözücülerde, boyalarda ve kimyasal ürünlerde oluştuğu bilinmektedir9. Güvenilirlik açısından ele alındığında monoaromatik
hidrokarbonların, karsinojenik, immünolojik ve genotoksik
olduğu belirtilmektedir8. Ayrıca1,3,5-trimetilbenzenin ağır düzeyde toksik olduğu10; tetrametilbenzenin ise genotoksik ve mutajenik etkili olduğu rapor edilmiştir11. Bu bileşenlerin insanlara
geçişi temel olarak teneffüs yoluyla gerçekleşse de, gıda zincirine kontamine olmalarından dolayı, ağız yoluyla da insanlara
geçmektedirler. Aromatik hidrokarbonların su içeren matristen
ziyade, organik matrislerde daha kolay çözünmeleri yemeklik
yağlarda kolaylıkla birikmelerine neden olmaktadır8. Bu bileşenlerin çevresel kirlilik yoluyla veya uygulanan prosesler sırasında,
rafinasyon işleminden önce yemeklik yağlara kontamine oldukları
belirtilmektedir. Ancak uçucu olan monoaromatik hidrokarbonlar rafinasyon işlemi sırasında yağdan diğer uçucu bileşenlerle
birlikte uzaklaştırılmaktadırlar. Bu nedenle rafinasyon işleminin
uygulanmadığı natürel sızma zeytinyağı, bu kontaminantların
varlığı yönünden risk teşkil etmektedir8. 1980 yılında, natürel
sızma zeytinyağında 9 farklı monoaromatik hidrokarbonun
varlığı bildirilmiştir12. Bununla birlikte natürel sızma zeytinyağında hava ve ekstraksiyon prosesi kaynaklı BTEX kontaminasyonuna yönelik farklı çalışmalar yapılmıştır5. Vichi vd.8, natürel sızma zeytinyağında en yüksek oranda bulunan monoaromatik
hidrokarbonların p-ksilen (21–91 µg/kg) ve toluen (18–372 µg/
kg) olduğunu bildirmişlerdir. Monoaromatik hidrokarbonların ısıl
işlem etkisi ile de oluştukları literatürde bildirilmektedir. Uriarte
ve Guillén2 tarafından yapılan çalışmada, farklı yağlar (natürel
sızma zeytinyağı, ayçiçek yağı ve işlem görmemiş keten tohumu
yağı) endüstriyel fritöz ile kızartma sıcaklığına ısıtılmış ve tepe
boşluğunda biriken uçucu bileşenler periyodik olarak analiz
edilmiştir. Çalışma sonunda, farklı molekül ağırlıklarına sahip
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çok fazla sayıda alkilbenzen türevlerinin (toluen, bütilbenzen,
pentilbenzen, hekzilbenzen) kızartma sıcaklığında oluştuğu ilk kez
rapor edilmiştir. Bununla birlikte monoaromatik ve poliaromatik
hidrokarbonların oda sıcaklığında gerçekleşen oksidasyon reaksiyonları sırasında da oluştuğu tespit edilmiştir13. Düşük molekül
ağırlıklı naftalinden, flurone kadar söz konusu kontaminantların
oluşumu saptanmış ve oksidasyon düzeyi arttıkça ayçiçek yağı
örneklerindeki miktarlarının da arttığı belirlenmiştir. Bu durumun
nedeninin ise ortamda bulunan oksijenin bu bileşenlerin oluşumunu teşvik etmesi olduğu bildirilmiştir13.
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), iki ya da daha fazla
aromatik halkanın birleşmesiyle meydana gelen bileşiklerdir.
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar, hidrokarbonların yüksek
sıcaklıklarda pirolizi sonucu oluşmaktadırlar. Yapısında dörtten
az benzen halkası bulunduran PAH’lar, hafif PAH;, dört ve daha
fazla benzen halkası bulunduran PAH’lar ise ağır PAH olarak
adlandırılırlar14. Literatürde, yemeklik yağlarda PAH’ların varlığı ilk
kez 1962 yılında rapor edilmiş15, ayrıca ısıl işlem görmüş ve rafine
edilmemiş yağlarda PAH’ların bulunduğu bildirilmiştir16. Ancak
rafinasyon işlemi ile birlikte, özellikle ağartma ve deodorizasyon
işlemleri sonucu PAH miktarının azaldığı görülmüş, bu durum
ise ağartma toprağının PAH’ları adsorblayarak uzaklaştırması ve
deodorizasyon basamağında tat ve koku veren bileşenlerle
birlikte PAH’ların uzaklaştırılmasına bağlanmıştır. Bitkisel
yağların polisiklik aromatik hidrokarbonlar ile kontaminasyonu
tohumların kurutma aşamasında uygulanan sıcak havadan
kaynaklanabilmekte, ayrıca zeytinyağında olduğu gibi, araçların
egzoz dumanlarından kaynaklı kontaminasyon sonucu meydana
gelebilmektedir17. Bununla birlikte pirina yağında PAH’lar ürünün
yanma gazları ile kurutulması sırasında meydana gelebilmektedir. Kullanılan gazın türü ve maruz kalma süresine bağlı olarak
PAH miktarı değişiklik göstermektedir18. Avrupa Birliği Bilimsel Gıda Komitesi gıdalarda bulunabilen karsinojen PAH’lar için
benzo(a)pireni indikatör olarak nitelendirmiş ve insan tüketimi
için kullanılan yağlarda maksimum benzo(a)piren miktarının 2.0
ppb olabileceğini bildirmiştir19. Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar
Tebliği’nde ise katı ve sıvı yağlarda (hindistan cevizi ve kakao
yağları hariç) bulunabilecek benzo(a)piren miktarı maksimum
2 μg/kg; benzo(a)piren, benzo(a)anthrasen, benzo(b)floranthen
ve krisen maksimum 10 μg/kg’dır20. Shi vd.21 tarafından Çin’de
yapılan bir çalışmada, tohumlarda (susam, badem, yer fıstığı,
ayçiçek, kolza, mısır, soya, ruşeym) ve farklı yemeklik yağlarda
(susam, soya, yer fıstığı, ruşeym, üzüm çekirdeği, kanola, mısır ve
zeytinyağları) bulunan PAH miktarları analiz edilmiş ve tohumlarda yağa kıyasla 1.5 kat daha fazla PAH bulunduğu rapor edilmiştir.
Ayrıca 16 farklı PAH için tespit limiti (LOD) ve tayin limiti (LOQ)
değerlerinin 0.06–0.17 ve 0.19–0.56 μg/kg aralığında değiştiği
belirlenmiştir.
Roszko vd.22 soğuk preslenmiş bitkisel yağlarda PAH miktarlarını analiz etmişler ve 17.85–37.16 μg/kg aralığında değiştiğini
bildirmişlerdir. Alomirah vd.23 tarafından yapılan çalışmada ise Kuveyt piyasasından toplanan 115 farklı yağda (farklı
zeytinyağları ve pirina yağı, mısır yağı, ayçiçek yağı, susam, palm
olein, soya, kanola, hardal, yer fıstığı, karışım halindeki bitkisel yağlar, tereyağı ve margarin) PAH miktarları belirlenmiş ve
karsinojenik özellikteki benzo(a)pirenin örneklerin %43’ünde tespit
edildiği rapor edilmiştir. Ayrıca karsinojenik özellikteki PAH’lardan
benzo(a)piren ve krisen miktarlarının sırasıyla 0.92 ve
0.87 μg/kg olduğu bildirilmiştir. Jira vd. (2008) ayçiçek,
zeytin ve mısır yağlarında 16 farklı PAH varlığını incelemişler ve
0-11 μg/kg düzeyinde PAH tespit etmişlerdir. Ciecierska ve

Obiedziński18 ise farklı soğuk pres yağlarında 19 farklı PAH’ın
23.41 (haşhaş tohumu yağı) - 234.30 μg/kg (kabak çekirdeği
yağı) aralığında değiştiğini saptamışlardır. Dost ve İdeli24 ise mısır,
ayçiçek ve zeytinyağlarında 9 farklı PAH varlığını araştırmışlar ve
miktarlarının 0.44-98.92 μg/L aralığında değiştiğini bildirmişlerdir. Payanan vd.25 ise farklı yemeklik yağlarda bulunan (soya,
ayçiçek, kanola, palm ve zeytinyağları) 16 farklı PAH için LOD
ve LOQ değerlerini 0.13–3.13 μg/kg ve 0.25–6.25 μg/kg olarak
belirlemişlerdir. Zhao vd.26, Çin’de yerel marketlerden temin
edilen yerfıstığı, mısır, kanola, ayçiçek, soya ve zeytinyağlarında yüksek molekül ağırlıklı 8 farklı PAH için LOQ değerlerini
0.34−2.9 ng/g olarak belirlemişlerdir. Wang ve Guo27 mısır,
yerfıstığı, biber ve zeytinyağları ile kakao yağında tespit edilen
16 farklı PAH için LOQ değerini 0.5 ng/g olarak bildirmişlerdir.
Silva vd.28 soğuk preslenmiş bitkisel yağlar için LOQ değerini
0.25–1.00 μg/kg olarak tespit etmişlerdir. Jiang vd.29 Çin piyasasında satışa sunulmuş yemeklik bitkisel yağlarda 242 farklı
örnekte 15 farklı PAH miktarını analiz etmiş ve örneklerde ortalama 54.37 μg/kg düzeyinde PAH bulunduğunu bildirmişler,
ayrıca karsinojen özellikteki benzo(a)pirenin 1.28 μg/kg düzeyinde
ve yasal limitler dahilinde bulunduğunu rapor etmişlerdir. Molle
vd.30 ise 70 farklı kanola, ayçiçek ve mısır yağlarında 13 farklı PAH
miktarını incelemişler ve miktarların <LOD-38.23 μg/kg aralığında
değiştiğini rapor etmişler, bununla birlikte 33 farklı örnekte tespit
edilen bir PAH türünün miktarının Avrupa Birliği tarafından belirlenen yasal limiti aştığını tespit etmişlerdir. Hao vd.31 derin yağda kızartma işlemi sırasında yemeklik yağlarda (kanola, soya, yer
fıstığı, zeytinyağı) bulunan PAH miktarını belirlemişler ve kızartma süresinin uzamasıyla birlikte PAH miktarının arttığını bulgulamışlardır. Başlangıçta 189.9–2754.8 μg/kg aralığında değişen
PAH miktarları kızartma işlemi ile birlikte artış göstermiştir.
45 dakika derin yağda kızartılan örneklerin PAH miktarları
yaklaşık 31.5 kat artmış ve tespit edilen bazı PAH’ların düzeyleri
Avrupa Birliği’nin belirlediği yasal limitleri (10 µg/kg) aşmıştır. Bu
nedenle çalışmada, yemeklik yağların kızartmada tekrar tekrar
kullanılmasından kaçınılması gerektiği bildirilmiştir. Kıralan vd.32
ise mikrodalgada uygulanan ön ısıtma işlemi ile pirina yağında
PAH miktarını %75 oranında azaltmışlardır.

SONUÇ
Yemeklik yağlarda bulunan toksik bileşenler hem sağlık üzerine
olan olası etkileri, hem de çevreye verdikleri zarar nedeniyle
özellikle son yıllarda üzerinde yoğun çalışılan konulardan biri
haline gelmişlerdir. Monoaromatik ve poliaromatik hidrokarbonlar yağlara farklı şekillerde bulaşabilen ve yemeklik yağlarda
bulunması istenmeyen kontaminantlardır. Bu kontaminantların
farklı oluşum mekanizmaları ve orijinleri tespit edilmelerini
zorlaştırmakta, bu nedenle tespit edilmelerine yönelik yeni
teknikler araştırılmaktadır. Monoaromatik ve poliaromatik
hidrokarbonların hem soğuk pres hem de rafine yağlarda
varlığının tespiti konunun önemine işaret etmekte ve günlük
diyetin vazgeçilmez bir parçası olan yemeklik yağlarda bu
bileşenlerin azaltılması üzerine yeni çalışmalar yapılmasının
gerekliliğini ortaya koymaktadır.
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Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı,
sürdürülebilir tarımın ve gıdanın önemini vurguladı:

Güvenli Gıda, Güvenli Gelecek
İdil Yiğitbaşı, “Onursal Başkanımız Selçuk
Yaşar’ın ‘Çocuklar daha çok ve sağlıklı süt içmeli’ söylemi ile açtığı bu yolda, iş süreçleriyle
sürdürebilirliği birleştiren, doğaya ve insana
saygı duyan bir marka olarak tüm paydaşlarımız
için değer yaratıyoruz. Sürdürebilirlik yolculuğunda en büyük desteği de paydaşlarımızdan
alıyoruz” dedi. Gelişmekte olan birçok ülkede
tarımsal işgücünün önemli kaynağını kadınların oluşturduğunun altını çizen Yiğitbaşı,
“Kadın çiftçilerimizin sürdürülebilir tarımda ve
güvenli gıdanın üretiminde üstlendikleri görev
çok kıymetli, kendini buna adayan ve emeği
geçen tüm kadınları tebrik ediyorum ” dedi.

Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil
Yiğitbaşı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO)’nün 75. yılı ile birlikte kutlanan
16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde sürdürülebilirliğin 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 sistemlerinin kıymetini, dünyamızı besleyen çiftçilerimizin önemini hepimize 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 kadınların oluşturduğu çiftçilerimizin bilinçlenmesini sağlarken; üretilen sütün kalitesinin ve verimliliğinin
artmasıyla birlikte çiftçilerimizin refahının yükselmesine de
katkıda bulunuyoruz” dedi.

“Tüm paydaşlarımız için değer yaratıyoruz”

“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 sekizinci süt üreticisi konumunda
bulunuyor. Ülkemizin bu başarısını sürdürebilir kılmak ve daha
da yukarılara taşımak için üreticilerimizin eğitimlerine önem
veriyoruz. Eğitimli üreticilerimiz ve kalite kriterlerimiz ile
tüketicilerimize güvenilir ürünler sunuyoruz” dedi.

Her üreticiyi birer iş ortağı olarak gördüklerini dile getiren
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Düzenli olarak okumak için ABONE OLUN
Yıllık abone bedeli sadece 250 TL (KDV ve Kargo ücreti dahil)

Ayrıntılı bilgi için :www.ardayayin.net

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.

Ph değeri yüksek
alkali sular tüketin

Vücudumuzdaki hücrelerin büyük bir kısmını su oluşturuyor ve
bedenimizin su ihtiyacı yaşa ve cinsiyete göre değişiklik gösteriyor. 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. Uzmanlar, vücutta yaşanan su kayıplarının önlenebilmesi için düzenli
olarak içeceklerin ve sıvı içeren besinlerin tüketilmesini öneriyor.
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UNO’dan, çevreci hareket

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 bırakmadan, 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 teknolojiyi 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 doğada yüzyıllarca kalabilen ve ciddi boyutlarda
çevre kirliliğine sebep olan plastiklerin aksine,
oxo-biyoçözünür 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.

Ülker’den gıda
israfı ile mücadelede
önemli adım
Dünya genelinde gıda kaybının ve
israfının 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılması amacıyla başlatılan, Dünya Kaynak
Enstitüsü (World Resources Initiative-WRI)
tarafından yönetilen “10x20x30" girişimine
gıda sektörünün lider markası Ülker de
destek olacak.

GIDA ATIKLARININ AZALTILMASI
ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARIMIZDAN…

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında bulunan ‘Gıda kayıp
ve israflarının 2030 yılına kadar yarı yarıya
azaltılması hedefine yönelik yürütülen
projede gönüllü yer alacak olan Ülker, iş
ortağı Migros’la gıda kayıp ve israfını azaltma yolunda birlikte çalışacak.

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
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üretim kültürümüzle, ilk seferde hedeflenen kalitede üretiyor
ve kayıpları kaynağında önlemeyi amaçlıyoruz. Sıfır atık hedefiyle çalışırken, 2019 yılında toplam atıklarımızın yüzde 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 taşıma gayreti içerisinde
olacağız. Tedarikçi geliştirme programımıza
da hız verdik. Tedarikçilerimizin kendi
proseslerini sürekli iyileştirerek kayıplarını
kaynağında önlemelerine yardımcı olmaya
devam edeceğiz.”

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün
verilerine göre, her yıl tüm dünyada insanların tüketmesi için üretilen gıdanın üçte
biri israf edildiğini hatırlatan Buyurgan
“Bu veriler ışığında, gıda atıklarının azaltılması önemli konu başlıklarından biri olarak
önümüzde duruyor. Ülker’de uzun yıllardır
gıda israfının engellenmesi konusunda önemli projeleri hayata
geçiriyoruz. 10x20x30 girişimine destek vererek sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda önemli bir adım daha attığımıza
inanıyoruz. Umarız ki bu iş birliğinden doğan güçle Türkiye’de
gıda israfının engellenmesi konusunda örnek bir model ortaya
koymayı başarırız” diye konuştu.

e-dergi olarak 200 binin üzerinde

“Tıklanma” DEMEKTİR
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Firma Adı: Ziba Yemek Üretim Tesisi
Adresi: Osmangazi Mah.3140 Sk. No:2/2
Esenyurt - İstanbul
Faaliyet alanı: Yemek Fabrikası - Catering
Tel: 0212 503 46 59 www.zibacatering.com
e-mail: info@zibacatering.com

KÜÇÜK İLANLAR

Firma Adı: Öğün Ekmek Unlu Mamul. Gıda
Yemekçilik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: OSB 2. Etap 24. Cad. No:24 Döşemealtı Antalya
Faaliyet alanı: Yemek Fabrikası-Catering
Tel: 444 00 94 Faks: 0242 258 18 37
www.ogunyemek.com

Firma Adı: Poligon Catering
Adresi: Uğur Mumcu Mah. N Cad. No 61
Sultan Gazi - İstanbul
Faaliyet alanı: Yemek Fabrikası - Catering
Tel: 0533 238 59 67 - 0212 594 76 15
www.poligoncatering.com.tr
poligoncatering@hotmail.com

Firma Adı: Zahra Gıda San.Tic.Ltd.Şti
Adresi: Dostluk Sk. No:12 K:1 Kağıthane - İstanbul
Faaliyet alanı: Hazır Gıda Üretimi
Tel: 0212 280 19 12 - 0532 722 1911
e-mail: info@zahragida.com www.zahragida.com
Firma Adı: Rasyo Catering
Adresi: Cihangir Mh. Sanayi Sk. No:7 Avcılar/İstanbul
(Double Tree Hilton Hotel Yanı)
Faaliyet alanı: Yemek Fabrikası - Catering
Tel: +90 212 423 40 03 (pbx) Faks: +90 212 423 00 49
info@rasyocatering.com- www.rasyocatering.com

Firma Adı: Sefam Tur. Gıda Org. İşl.Tic. Ltd. Şti
Adresi: Kurtköy Mah. Ankara Cad. Başkale Sk.
No:2 D: 6 Pendik - İstanbul
Faaliyet alanı: Yemek Fabrikası - Catering
Tel: 0216 304 14 14 www.sefamcatering.com
e-mail: sefam@sefamcatering.com
Firma Adı: Etiler Gıda San.– Siesta Catering
Adresi: F. S.Mehmet Mah. Mücevher Sokak
No:4 Sarıyer İstanbul
Faaliyet alanı: Yemek Fabrikası - Catering
Tel: 0212 229 92 50 Faks: 0212 229 25 56
e-mail:info@etilergida.com www.etilergida.com
Firma Adı: Keyveni Kurumsal Hazır Yemek
Adresi: Gürsel Mah. 28 Nisan Cad. No:12
Kağıthane - Ankara
Faaliyet alanı: Yemek Fabrikası - Catering
Tel: 0212 320 57 60 Faks: 0212 229 25 56
info@keyveni.com.tr - www.keyveni.com.tr
Firma Adı: Beyoğlu Catering
Adres: Atatürk Bulvarı No:133 Konacık -Bodrum
Faaliyet alanı: Yemek Fabrikası - Catering
Telefon: 0532 169 03 32
e-mail:beyoglucatering@hotmail.com
www.beyoglucatering.com
Firma Adı: Özar Yemek
Adresi: Kemalpaşa Mah. Çanakkale Cad. No:48/A
Bornova İzmir
Faaliyet alanı: Yemek Fabrikası - Catering
Telefon: 0533 453 24 58 Faks:
huseyin@ozaryemek.com www.ozaryemek.com
Firma Adı: Ayso Gıda ve Yemek Üretim Sanayi
Adresi: Armağanevleri Mah. Mithatpaşa Cad.
Bora Apt.No:197/2 Ümraniye - İstanbul
Faaliyet alanı: Yemek Fabrikası - Catering
Telefon: 0212 7279925 Faks: 0212 7279939
alidemir@aysocatering.com www.aysocatering.com

Sistem kullanmayan
YEMEKÇİ kalmasın istiyoruz
CATERING
g u i d e

+

işbirliği ile
Yemek sektörünün olmazsa olmazı

Yemekçi MRP /ERP Otomasyonu
Catering Guide abonelerine
ekstra %15 indirimli olarak
satışa sunulmaktadır

Ayrıntılı bilgi için
Dursun ARIK - 0507 179 56 02
dursun.arik@ardayayin.net www.ardayayin.net

Özel Gıda İnş. Nak. Elekt. Kuy. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Palmiye Sitesi Altı C Blok, No: 59/C, Nusaybin / Mardin
Telefon: 0542 415 50 56
Tic. Sic. No: 6520 | Mersis No: 0685 0504 4250 0010
Nusaybin Vergi Dairesi: 685 050 44 25
ozelleryemekfabrikasi
www.ozelgidayemekfabrikasi.com

KÜLSAN THERMOSET NE KADAR DAYANIKLIDIR?
Makul kullanım şartlarında % 95 kırılmaya dayanıklıdır. Örneğin, bir garsonun taşıdığı tepsiden tabakları
düşürdüğünü var sayalım. Böyle bir durumda THERMOSET tabakların kırılma ihtimali çok düşüktür.
Ancak, sert bir şekilde beton zemine atılırsa kırılabilir ya da yüksekten dik kenarı üzerine düşerse bazen
kırık görülebilir.
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Emporio Armani sizi
yeşilin zarafetini keşfe
çağırıyor
Emporio Armani yeni modeliyle klasik tasarımlarına
bir yenisini daha ekliyor. Dikdörtgen kasası ve yeşil
deri kayışıyla göz alan Emporio Armani, kadınlara
şıklık vadediyor.

Dünyaca ünlü saat markalarının Türkiye’deki tek
yetkili distribütörü Saat&Saat farkıyla sunulan
Emporio Armani, “Klasik” denildiğinde akla ilk gelen siyah ve kahverengiyi, yeşil ile ekarte ediyor.
Emporio Armani’nin yeni modeli yeşil deri kayışı,
dikdörtgen kasası ve siyah kadranıyla seçkin bir
duruş sergiliyor. Klasik ve özel tasarımlardan hoşlanan kadınlara hitap eden Emporio Armani, yalın
tasarımıyla şıklığın adresi oluyor.

Kozmetik sektörü, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik daralmadan hijyen malzemeleri üreterek çıktı. Dünyada oluşan yüksek talebi karşılayan Türk kozmetik ve
hijyen malzemeleri üreticileri, ihracatta da rekora koştu.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği (İKMİB) verilerine göre 2020’nin Ocak - Ağustos
döneminde bir önceki yıla göre dezenfektan ihracatı
yüzde 815, kolonya ihracatı yüzde 228, sabun ihracatı ise
yüzde 43 arttı.

Kozmetik sektörü korona krizini
hijyen malzemeleri üreterek aştı

Salgın sonrası iç ve dış pazarda oluşan yüksek talebin,
ihracatta rekor getirdiğini belirten Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, 2020’nin ilk 8 ayında
geçmiş yılların rakamlarına ulaşıldığına dikkat çekti. Kozmetik sektörünün pandemiden dolayı daraldığını belirten
İbrahim Zengin, “Salgın sebebiyle uygulanan karantina,
sınırların kapanması ve normal hayatın yavaşlaması,
kozmetik sektörünü doğrudan etkiledi. Üreticiler bu
dönemde hijyen ve temizlik malzemeleri üretimine
yönelerek krizi aşmayı başardı.” dedi.

Paşabahçe patısserıe
ailesi büyümeye devam
ediyor

Göz alıcı tasarımlarıyla dikkat çeken Paşabahçe, yepyeni Patisserie ürünleri ile çay saatlerine şıklık katıyor. Gravürlü kapak
ve servis tabağından oluşan Patisserie, sunumların vazgeçilmezi
olmaya aday. Serinin yeni üyesi Madlen servis tabağı da şık kare
formuyla sunumlara modern bir görünüm kazandırıyor.
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.

"Toplu Yemek Üreticileri ve
Catering Rehberi"

Yüzlerce Toplu Yemek Üreticisi ve Catering Firmalarının
iletişim bilgileri ELİNİZİN ALTINDA

Rehbere ulaşmak için - www.ardayayin.net
Ekim - Kasım 2020
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Kitap Hayattır
Zerrin ÖZCAN

zerrin.ozcan@ardayayin.net

“Yatmadan önce okuyabileceğiniz iyi bir kitap
ya da dergiye sahip olduğunuzu bilmek
zevklerin en büyüğüdür”… V. Nabokov

Kalust Gülbenkyan’ın özel hayatı da en az iş hayatı kadar çetrefilliydi. En yüksek ahlaki değerlerde ısrar
ederken eşinin cazibesini kendi çıkarı için kullanmaktan çekinmezdi. Gençliğinde aktrisler ve revü kızlarına
eşlik ettiği lüks bir hayat sürdü. Bu esnada Stalin’in ona Hermitage Müzesi’nden sattığı Rembrandt’ları da
içeren muhteşem bir sanat koleksiyonu oluşturdu. Gülbenkyan’ın adı bugün de servetini ve müthiş sanat
koleksiyonunu bağışladığı Lizbon’daki Gülbenkyan Vakfı’yla anılıyor.
Gülbenkyan Vakfı arşivlerine ilk defa tam erişim sağlanarak yazılan Bay Yüzde Beş, modern petrol sanayisini şekillendiren Kalust Gülbenkyan'ın karmaşık ve çok yönlü yaşamının heyecan verici hikâyesini gün
yüzüne çıkarıyor.
Evrenin Gizemlerini Çözen Mike Massimino'nun
Olağanüstü Hikâyesi
Saatte 28 bin km hızla giden dev bir rokete
bağlısınız. Gece ile gündüzü tek bakışta ayırabiliyorsunuz. Ve biliyorsunuz, bu turistik bir seyahat
değil. Hubble Teleskobu size emanet!
En ufak hatanız bize çok pahalıya patlar. Uzayın
sırları çözülmeyi bekliyor. Mike Massimino size
astronot tulumunu giydirip fermuarını çekiyor, artık yer çekiminin olmadığı bir maceranın
parçasısınız.

Mehmet Rauf’un ikinci öykü kitabı
olan ve ilk olarak 1909’da yayımlanan Âşıkane, “Summer Palace’ta Bir
Dans Yarışması”, “Serap” ve “Garam-ı
Şebab” adlı üç öyküden oluşuyor.
Yazarın diğer metinlerinde de sıkça
görülen flört, aşk, evlilik gibi konuların işlendiği bu öykülerde, Mehmet
Rauf’un gözlem ve tahlil konusunda
ne kadar usta bir yazar olduğu bir kez
daha görülüyor.

Öfke krizleri kötüdür. Peki ya onları iyi kullanırsak…
Bu fevkalade resimli kitap, öfkesini dönüştürdüğü güçle dünyayı kurtaran küçük
bir kız hakkında.
Dünyayı Kurtaran Öfke, gelecek kuşağa bırakacağımız dünyanın sağlığı konusunda endişelenen
herkesin okuması gereken bir hikâye kitabı, biraz bilim kitabı,hatta eylem planı.
Her yaştan çocuklar (ve yetişkinler) için eğlendiren, güçlendiren, hayat dolu bir hikâye.
Dünyayı kurtaracak kahramanlar yetiştirmek için ilham verdiği kesin.
“İçindeki anneliği keşfedemeyen erkek iyi baba
olamaz”
• Anne ve anne adaylarına yönelik kılavuz
niteliğindeki kitaplarıyla tanınan Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Doktoru Şirin Seçkin ile Adli Tıp Uzmanı – Psikanalist Prof. Gökhan Oral’ın babalık
üzerine ufuk açıcı kitabı “Bana Hazır mısın Baba”
kitapçı raflarında yerini aldı.
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• İçindeki anneliği keşfedemeyen bir erkeğin iyi
baba olamayacağına işaret eden Seçkin ve Oral,
“Her anne kadınlık becerilerinin yanında içindeki
erkeksi özellikleri kullanarak çocuğunun esenliği
için yeni görevler üstleniyorsa, her baba da kendi içindeki kadını keşfedip çocuğa yaklaşımında
bunu kullanabilmelidir” diyor.
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Karanlığın ve aydınlığın orta yerinde kalan ve bir
seçim yapmaya zorlanan, tek başına bir kadının;
korkuyla, kendine bile itiraf edemediği sırlarıyla
ve sınırları aşma cesaretiyle güçlenen hikâyesini
anlatıyor, Karanlıktaki Işık. Büyük adımlar atma
cesaretini gösterip karanlığa doğru yürüyen ve
tutkularından vazgeçmemenin bedelini ödeyenlerin keşfedebileceği, sırlarla dolu bu aşk hikâyesinde, herkesin kendine soracağı sorular satır

aralarında gizli. Erken yaşlarda başlayan okuma ve
yazma tutkusunu İstanbul İşletme Enstitüsü’nde
Yaratıcı Yazarlık eğitimiyle geliştiren Seda Ulu’nun
ilk kitabı, atmosferi ve renkleriyle 1950li yılların
İngiltere’sinde, Galina adlı bir yetim kadının hikâyesiyle başlıyor. Anlatısında Galina’nın gerçek karanlık ve
aydınlık savaşını akıcı bir anlatımla kurgularken okura, yaşanan her anı ve atmosferi başarılı bir şekilde
hissettiriyor.

Üzerine çok fazla konuşulmasa da madde kullanımı
ve bağımlılık çağımızın en büyük tehditlerinden birini oluşturmaya devam ediyor. Gerek birey gerekse
toplum için sosyal, ekonomik, psikolojik birçok problemi de beraberinde getiren bu konu hâlâ bir tabu
olarak görüldüğü ve doğru şekilde konuşulmadığı için
de zamanında fark edilmiyor, gençler yeterli şekilde

Kader mi, hile mi, sihir mi?
Natalie 27 yaşında bir sihirbaz. İskambil kartlarının
yanı sıra kariyerini sabote etme konusunda uzman.
Sihirbazlık dünyasının zirvesindeyken kendi elleriyle
hayatını alt üst etti.
Şimdi New Jersey'deki dairesinde kumruları ve
ödeme tarihi çoktan geçmiş faturalarıyla yaşıyor.

bilgilendirilmiyor ve yardımcı olmak konusunda da vakit kaybediliyor.
İşte tüm bu nedenlerle madde bağımlılığı konusuna
dikkat çekmek ve bu sorunla mücadele eden gençlere
ve ailelerine destek olmak amacıyla kaleme alınan
Beyaz Karanlık, çarpıcı bir hikâyeyle bağımlılık konusunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Biraz para kazanma umuduyla çıktığı yolda karşısına
büyüleyici bir kadın çıkacak.
Üstelik kadının ona müthiş bir teklifi var. Natalie'nin
kaderini kökten değiştirebilecek bir teklif.
Tek yapması gereken milyon dolarlık bir sihrin
gerçekleşmesine yardım etmek.

Bir ailenin yaşamı, hiç de masum
olmayan o “baloncuk” sözcüğü ile
alaşağı olurken endişe ve umut
arasında geçen zamanın içinde, bir
yerlerde yeniden başlamayı öğretiyor. Kendi sınırlarından emin,
ailesine koşulsuz bir sevgiyle bağlı
Zeynep’in hikâyesinde, cesaretin ve asla vazgeçmeyişin arasına daha fazlası olamaz, sanılan
korkular giriyor. “Beklemenin cehennem olduğunu bilenler, bir yandan da zaman her
şeyin ilacı diyorlardı. Bu nasıl bir ironiydi peki?
Şirketlerin giderek büyüdüğü
küresel çağda ofisler de büyük
bir hızla değişiyor. Aynı anda
hem bir kentte hem de dünyanın
başka bir yerinde olmak kıtalararası uzun seyahatler yapmak
farklı kültürlerin bir arada olduğu
toplantılar düzenlemek gerekiyor. Ofis hayatının hızı gündelik
hayatın olanaklarıyla çatışıyor.
Bu dönemde yönetici asistanlarının görev tanımları çeşitlenirken konumlarının önemi de giderek artıyor. Çeyrek asra
yaklaşan kariyeri boyunca farklı kurumlarda çalışmış olan
Şebnem Toker deneyimlerini ve çağı yakalayan bir yönetici asistanı olmanın sırlarını bu kitapta bir araya getirdi. Zamanı Yakalayan Ofisler mesleğin dönüşen yüzünü
gözler önüne sererken geleceğin yönetici asistanları ve
ofis hayatında kendini kaybolmuş hisse-den herkes için
bir rehber niteliğinde.

Ateş Başından Cam Kulelere Homo Narran’ın
Kadim Hikâyesi. Binlerce yıl önce atalarımızın ateş
başında bir araya gelip hikâyeler anlattığı ile ilgili
hepimiz en az bir kez bazı şeyler duymuş ya da okumuşuzdur. Peki, genlerimiz aracılığıyla aktarılmış,
artık bir doğal yetenek haline gelmiş olması gereken
“hikâye anlatıcılığı” neden yalnızca bazı insanlara
“bahşedilmiş” gibi gözükmektedir hâlâ?

Kraliçeyi Kurtarmak ve Haritada Kaybolmak adlı
kitaplarıyla ülkemizde milyonlarca okura ulaşan
Kanadalı yazar Vladimir Tumanov, dünyada ilk kez
Türkçe yayımlanan yeni romanında bu kez yakın
tarihten gerçek bir serüvenin kapısını aralıyor.
Batı Anadolu mitolojisindeki “sözüne inanılmayan kâhin” Kassandra karakterinden esinlendiği
soluksuz macerada, insanın doğaya verdiği zararların sonuçlarını düşündürüyor. Bir çocuğun,
sevdiklerini kurtarmak için atıldığı amansız mücadeleyi, kasabalının acımasızca dışladığı bir
ailenin yaşadıklarını incelikli bir dille, zekice
hikâyeleştiriyor
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geçmişe yolculuk

Farklı dönemlerin klasikleri iş ve hizmet araçları

Rahmi M.Koç Müzesi’nde

Rahmi M. Koç Müzesi, 100’ün üzerinde klasik otomobilden oluşan koleksiyonunun yanı
sıra müzede sergilenen, farklı dönemlere damgasını vurmuş birçok modeldeki iş ve hizmet araçları ile ziyaretçilerine tarih kokan bir hikaye anlatıyor.
Tek farı, tek sileceğiyle triportör, ABD’de özel üretilen posta kamyonu, belediyeye hizmet
veren itfaiye aracı ve daha fazlası… Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç
Müzesi, aralarında yerli üretimlerin de bulunduğu otomobil koleksiyonunu ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Günümüzde eşine pek rastlanmasa da ait oldukları
dönemin efsanesi olan farklı modeldeki araçlar, nostaljik ve orijinal görünümleriyle ilgi
odağı olmayı sürdürüyor.
Müzedeki araçların bir kısmı şöyle:

Triportör: 1968 model, Arçelik marka… Arçelik ve İtalyan Innocenti firmasının iki
ve üç tekerlekli araçlar üretmek üzere yaptığı ortaklığın ürünü bu araçların motorları ithal edilmişti ancak fiberglas kasaları ve diğer birçok parçaları Türkiye’de üretildi.

İtfaiye Aracı: .27 Eylül 1922'de Almanya Frankfurt’ta yer alan Kühler Fabrikası'nda
üretildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından müzeye bağışlandı..
Röntgen Aracı: İskoç şirketi Albion tarafından üretilen röntgen aracı, Birinci Dünya

Savaşı'nda İngiliz Ordusu tarafından en çok kullanılan şasilerden biri olan A10 kuvvetli ve
güvenilir olmasıyla tanındı.

Çift Katlı Otobüs: 1962 model AEC Routemaster, iki katlı… Bir dönem hem Londralılar
hem de turistlerin gözdesi olan Routemaster, Kuzey-Batı ve Londra merkez güzergahında
52 numaralı hattaki otobüs olarak sergileniyor.
Posta Arabası: Posta Servisi tarafından özel olarak tasarlandı ve Ford'un özel atölyelerinde üretildi. Bugün 20'den daha az orijinal örneğin kaldığı tahmin ediliyor.

Çiçekci Arabası: Henry Ford 'T' Modeli'ni 1908'de yarattı. Bu araçtan, dünyanın ilk büyük seri imalat bantları kullanılarak toplam 15 milyon adet üretildi.

Nakliye Kamyonu: Bu az bulunan benzinli kamyon, White kardeşler tarafından 1917
yılında üretildi ve kısa süre önce İngiltere'de restore edildi.

Gezici Dükkan: 1926 yılında, İsviçre’de, Ford TT model kamyonların kullanımı ile
başlayan Migros gezici dükkanlara bir örnek.

Taksi: Landaulette Austin firması her zaman meşhur Londra taksilerinin ana üreticisi
oldu. Müzede sergilenen otomobil, 9 Kasım 1936 yılında tescil edildi ve 1955 yılına
kadar taksi, 1969 yılında restore edilinceye kadar da özel araç olarak kullanıldı.
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