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Özgür ÇILEK

MÖ 8000 yılına ait Anadolu’da tapınak duvarlarında, evcilleştirilmiş, taşıma, süt 
ve et temini maksadıyla kullanılan sığırları gösteren çizimlere rastlanmıştır. 
İnsanoğlu, 5000 yıldan beri süt içmektedir. Bu konudaki ilk kanıtlar Dicle 

ve Fırat ırmakları arasında kurulan Sümer Uygarlığı’nın Ur kentinde bulunmuştur. Bir 
yaşam mucizesi diye nitelenebilecek kadar büyük besin değerine sahip olan sütün, insan 
yaşamındaki yeri insanlık tarihi kadar eskidir. MÖ 26. yüzyıla ait Babil kabartmalarında süt 
ve süt kesiği temalarının işlendiğini görülebilir.

Yine MÖ 8. yüzyılda Homeros’un yazılarında süt, süt kesiği ve peynirle ilgili anlatımlara 
rastlanır. İncil’de de İbrahim Peygamber’in üç meleğe tatlı ve ekşi süt sunduğu anlatılır. MÖ 
4. yüzyılda Antik Trakya ahalisi, yoğurt ya da yoğurt benzeri “prokiş” dedikleri bir çeşit ekşi 
süt üretiyorlardı. Süt işleme tekniklerini bugünkü Rusya, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine 
tanıtanların da Türkler, Moğollar ve diğer göçebe kavimler olduğu tahmin edilmektedir. 
Sütün yüzyıllardır sağlığa yararlı bir içecek olduğu söylenir.

Sütün tarihini hatırladıktan sonra bugünün dünyasında insan beslenmesi açısından 
taşıdığı öneme göz atmakta yarar var. İnsan sağlığı bakımından stratejik bir öneme sahip olan 
süt ve süt ürünleriyle hayvansal protein ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanabilmektedir. Bu 
özelliğinden dolayı süt biz insanoğlu için çok değerli bir gıda maddesi. Süt ve süt ürünlerinin 
yeterli miktarlarda tüketimi özellikle büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu okul çağı çocukları 
başta olmak üzere her yaş grubu için büyük önem taşımakta. Uzmanlar, kemiklerin yapı taşı 
olan kalsiyum açısından oldukça zengin ve vücutta kullanılabilirliği en yüksek besin maddesi 
olan sütün her gün düzenli olarak tüketilmesini önermektedir. Günde iki bardak süt içilmesi 
tavsiye edilirken, ilerleyen yaşlarda düzenli olarak tüketilen sütün, iskelet ve kemik yapısının 
deformasyonunu geciktirdiği bilinen bir gerçektir.

SÜTÜ DEĞİL ÜRÜNÜNÜ TÜKETMEYİ YEĞLİYORUZ
 Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın 2018 verilerine göre, Avrupa ülkeleri arasında en 

çok süt ineğine sahip olan ülke 6,3 milyonla Türkiye olarak açıklandı. Resmi verilere göre 
Türkiye’den sonra en çok süt ineğine sahip olan ülke Almanya, 4,1 milyon süt ineğine ev 
sahipliği yaparken, Fransa 3,55 milyon ile üçüncü, Polonya 2,2 milyon ile dördüncü ve 
İtalya 1.9 milyon ile beşinci sırada yer almaktadır. Türkiye, büyük baş hayvan sayısı ve süt 
üretiminde üst sıralarda yer almasına rağmen süt tüketiminde listenin sonlarında bulunuyor. 

Türkiye’de süt içme oranlarının Avrupa ülkelerine göre düşük olduğu, Türk halkının 
Avrupa ülkelerinden daha az süt içtiği biliniyor. Ülkemizde kişi başı yıllık ortalama süt 
tüketimi 276 litre. Bu oranın 40 litreye yakın kısmı içme sütü, geri kalanı ise süt ürünleri. 
Süt tüketimi AB ülkelerinde 342,5 litre iken ABD’de ise kişi başına ortalama yıllık 292 litre 
civarında olduğu görülüyor. Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği’nin (ASÜD) 
verilerine göre, Türkiye’de toplam süt üretimi son 20 yılda neredeyse iki katına çıkarak bu yıl 
23 milyon tona ulaştıysa da bu miktarın sadece yüzde 45’i süt endüstrisine giderek, güvenilir 
ve sağlıklı ürünlere dönüşüyor.

GÜVENLİ SÜT İLE İLGİLİ İPUÇLARI
Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. U. Tansel 

Şireli, gerek pandemi gündeminde gerekse gündelik hayatta güvenli süt ile ilgili olarak şu 
uyarılarda bulunuyor: “Dünya Sağlık Örgütü’nün gıdalar için sunduğu önerilere mutlaka 
uyulması gerekiyor. Açıkta satılan peynir, süt, yoğurt, çiğ et, sebze ve meyveler ile diğer 
gıdalar için bulaşmayı önleyici temel hijyen tedbirleri uygulanmalıdır. Açıkta satılan, sağım 
ve saklama koşulları belli olmayan sokak sütlerinden muhakkak uzak durulmalıdır. Sütler 
için özellikle ısıl işlem uygulanmış pastörize veya UHT sütler tercih edilmesi gerekiyor”.



Depolamada amaç  tedarik zin-
ciri içinde, malzemelerin, çeşitli 
amaçlarla ve değişik dönemle-
rde kullanılmak üzere korun-
ması ve stoklanmasıdır. Lojistik-
teki amaç ise taşınan malın tüm 
özelliklerini koruyarak, kayıpsız 
teslim noktasına ulaştırılmasıdır. 

Depo ve Lojistik denetimleri, 
yükleniciler tarafından sağlanan 
gıda bileşenleri, katkı maddeleri 
ve ambalaj gibi ürünlerin lojistik 
ve depolama sırasında kalite ve 
güvenliğinden emin olmanızın 
en etkin yollarından biridir.

Uzman denetçi kadromuz, 
işletmelerin lojistik ve depo 
denetimlerini gıda güvenliği 
ve kalite yönetim sistemler-
inin yasal/uluslararası stand-
artlara uyumu çerçevesinde 
gerçekleştirmekte ve beklentil-
er doğrultusunda değerlendire-
rek raporlayarak önleyici faali-
yetlerinize imkan sağlamaktadır.  

Detaylı Bilgi İçin:

+90 216 445 27 27
info.tr@mxns.com
www.merieuxnutrisciences.com/tr

DENETİM HİZMETLERİMİZ
Belgelendirme denetimi 
(BRC Food / IFS Food / FSSC / MSC / ISO 22000 / ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001)

Gıda Güvenliği Denetimi
GMP Denetimi 
Lojistik Denetimi
Depo / Bayi Denetimi 
Tedarikçi Denetimi (Gıda/Gıda Dışı) 
Hayvan Refahı Denetimi
HACCP Sistemi Denetimi 
Yasal düzenlemelere ve perakende sektörüne uygunluk denetimleri
Tedarik Zinciri Denetimi 
Çiftlik ve Süt toplama merkezleri denetimi
ISO 17025 Denetimi 
Satış noktası / Mağaza Denetimi

............

.
Uzman Denetçi Kadromuz İle Tüm İhtiyaçlarınızda Yanınızdayız!

NEDEN MERIEUX NUTRISCIENCES?
Uzmanlık: Mérieux NutriSciences, gıda tedarik zincirinin her aşamasında bilim-
sel mükemmellik ve yeniliklerle gıda güvenliğini ve kalitesini geliştirmeye ken-
dini adamıştır. Türkiye ve dünya çapında yaygın ağının sayesinde her biri kendi 
alanlarında uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

Bağlantılı Hizmetler: Analiz, Eğitim, Danışmanlık, Belgelendirme gibi tüm 
bağlantılı hizmetleri sunabiliyoruz. 360 derece çözümler sunan iş ortağınız!

Akreditasyon: Mérieux NutriSciences olarak ISO 17025 ve ISO 17020 akredita-
syonları ile hem analiz hem denetim faaliyetlerini yürütmekteyiz.

Global Ağ: Mérieux NutriSciences, 26 ülkede 100’e yakın laboratuvarı ile dünya 
çapında güvenilir bir iş ortağı olarak çalışmaktadır. Müşterilerimiz, küresel gıda 
zinciri boyunca müşterilerine hizmet veren uluslararası bir ağın gücünden 
faydalanmaktadır.

Gizlilik: Tüm süreçlerde etkin, müşteri gizliliği ilk prensibimizdir.

Mérieux Mirası: Mérieux NutriSciences, bağımsız bir vakıf olan Institut 
Mérieux’un sağlam bilimsel temellerinden yararlanır. Institut Mérieux, 1897 
yılından bu yana Pasteurian geleneğine sahip bir aile şirketidir ve tüm dünyada 
tıp ve halk sağlığına hizmet eder.
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Gündem

Prof. Dr. Mehmet Pala
mpala@superonline.com

İki aydan fazla bir süre evde kapalı ortamdayım. Corona 
salgını nedeniyle dışarı çıkmamız istenmiyordu. Hareketli 
bir yaşamdan ev yaşamına uyum öyle kolay olmuyordu. 

İlk iki hafta ciddi olarak uyku sorunum oldu. Uyku tutmuyor, 
ev dar geliyordu. Evin tüm panjurlarını ve perdelerini sonuna 
kadar açtım. Ev aydınlanınca rahat bir nefes aldım ve bu dar 
yaşam alanına alıştım. Bu alışma sırasında üniversitedeki 
dersler, uzaktan internet bağlantısı ile katıldığım birçok video 
konferanslar da beni meşgul ediyordu. Ayrıca okuyamadığım 
birçok kitabı okuma fırsatım oldu. Uzun yıllardan beri bekleyen 
biyografimi de ciddi olarak ele aldım ve yazmaya başladım. 

Tüm bunları çalışma odamda yapıyor, pencereden çatıların 
üzerinden Marmara Denizi’ni, uzaktan da olsa Kınalıada 
ve Yassıada’yı görüyordum. Günün çoğu zamanını odamda 
geçiriyor ve bazen dışarıda havada uçuşan martıları izliyordum. 
Hemen yanımızdaki apartmanın çatısında bulunan asansör 
kulesinin olduğu bölüm düz ve kısmen korunaklı. Çalışma 
odamdan dışarı bakarken çatıda iki martının sürekli olarak 
orada bekledikleri dikkatimi çekiyordu. Nedenini bir süre sonra 
üç küçük martı yavrusunun hareketlendiğinde anladım. Artık 
gözüm onlardaydı.

 Bunlar bir martı ailesiydi. Anne ve baba yavrularına 
ortaklaşa bakıyorlardı. Biri yiyecek bulmaya gidince, öbürü 
yuvanın ve yavrularının korumasını üstleniyordu. Yavrular artık 
bu dar alanda yürüme talimi yapıyor, bazen de küçük kanatlarını 
çırpmaya çalışıyorlardı. Martılar şaşılacak derecede sabırla 
yuva nöbeti tutuyorlardı. Bu nöbet büyük bir dikkatle saatler, 
günler sürüyordu. Hava sıcaklığının 30-32 dereceye çıktığı 
günlerde dahi o sıcak güneşin altında yuvalarını bekliyorlardı. 
Aşırı sıcaklığa ağızlarını açarak katlanıyorlardı. Bazen siyah bir 
karga yuvaya dalış yapıyor, ancak martılar onu savuşturuyor, 
arkasından da kovalıyorlardı. Ancak karganın birkaç defa daha 
şansını denediğini gördüm. Derdi yavrulardan birini kapmaktı. 
Ancak martılar annelik duygusu ile yavrularını her şekilde 
koruyorlardı. Başka martıların da yuvaya yaklaşmalarına izin 
vermiyorlardı. 

Martı yavruları altı hafta sonra uçacaklardı. Bunun için 
kanat çırpma denemelerine şimdiden başladılar. Bugün hava 
kapalı, yağmur yağıyor. Bizim martı bu yağmurda yavrularını 
kanatları altına almış, ıslanmaktan koruyordu. Bu içgüdüsel 
koruyucu duygusunu takdir etmemek mümkün müdür? Ben 
de yağmurun bir an önce dinmesini istiyordum. Bir süre sonra 
yağmur dindi, ama anne martı yavrularını hala kanatlarının 
altında tutuyordu. Martılar duygularını sesle ifade ederler. Bazı 
insanlar bu yüksek frekanslı seslerden rahatsız olsa da benim 
hoşuma gider. Gecelerin sessizliğini  bozan martıların çığlıkları 
yaşamın sürdüğünün göstergesi gibidir. Uzun yıllar önce 

İstanbul’a ilk geldiğimde Haydarpaşa ve Sirkeci’de görmüştüm 
onları. Ne zaman Harem’den Sirkeci’ye araba vapuruyla 
geçsem, mutlaka martıları beslerim. Büfeden aldığım peynirli 
sandviçleri küçük küçük böler, vapura yaklaşan martılara 
atarım. Onlar da şaşılacak bir şekilde bu lokmaları havada 
yakalarlardı. Bu öyle hoş bir olaydır ki, tüm vapur yolculuğu 
boyunca sürerdi. Bazen 4-5 sandviçi bitirdikleri olurdu. 

Martılar yumuşakça, yengeç ve küçük balıklarla beslenir, 
ancak başka yiyecekler de tüketirler. Son yıllarda hemen her 
yeri kaplayan plastik atıklar denizlerimizi kirletiyor. Plastikleri 
besin zanneden balıklar gibi martılar da yemeye başladı. Bu 
da martıların ölmesine neden oluyor. Nitekim ölü bulunan 
martıların midesinde plastik atıklara rastlanmıştır. Plastikler 
sadece martıları değil, insanlar dahil tüm canlıların yaşamına 
zarar veriyor. Bu nedenle plastik kullanımı azaltılmalıdır. 
Çünkü plastiklerin doğada bozunumu yüzyılları alıyor. Sadece 
plastikleri değil artık her şeyi, suyu, ekmeği daha az ve dikkatli 
tüketme zamanı.

 Boğaz’ın dalgalı suları üzerinde süzülen bu kuşlar, 
bence sanki yaşamın canlılığını ve sevincini gösteriyorlardı. 
Martıları olmayan bir İstanbul’u düşünebiliyor musunuz? 
Bence İstanbul’un sembol kuşları martılardır. Ekosistemde her 
bir canlının yaşam haklarının olduğunu bilmemiz gerektiğini 
düşünüyorum. Ekosistem tüm canlıların ortak yaşam alanıdır. 
Her canlı başka bir canlının yaşamına ihtiyaç duyar. Ekosistem 
bozulması bir şekilde doğadaki, iklimlerdeki değişimler 
ile kendini göstermektedir. Bu da insan yaşamını olumsuz 
etkilemektedir. Doğayı korumak insanı korumaktır. İşte son 
günlerde yaşadığımız corona salgını da bunun bir göstergesi 
değil mi? Yaşamak için yaşatmak gerekmektedir.

Şimdi bu düşüncelerle yavru martıların özgürlüğe kanat 
çırpmalarını bekliyorum. Birgün onlar da bu fedakarlığa 
katlanacak, yavrularını tıpkı anneleri gibi büyütecekler. 
Dünyanın düzeni bu olsa gerek.

MARTILARI İZLERKEN 
DÜŞÜNDÜKLERİM



Fretta Serimizde dondurma, gelato, sorbe üretimleri için çeşitli baz ve paste’lerin yanı sıra 

soft dondurma, frozen yoğurt, sıcak ve soğuk içecek tozları ile sizlere lezzetli ve kaliteli ürünler sunulmaktadır.

www.fretta.com.tr

Maysa Gıda olarak yıllarca edindiğimiz tecrübelerden yola çıkarak, doğal lezzetleri bir araya
getirdiğimiz Fretta markamız ile sizlerleyiz.
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Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) şirketin 2025 sürdürülebilir ve 
bilinçli atıştırma hedeflerine ulaşma yolundaki önemli ilerlemelerini de vurgulayan 
2019 Snacking Made Right raporunu yayınladı. Şirketin amacının yönlendirdiği 

imza programlarını ve yaklaşımlarını içeren rapor, doğru zamanda, doğru şekilde, doğru 
atıştırmalık sağlayarak insanları doğru atıştırmaya teşvik etmek hedefiyle her yıl düzenli olarak 
hazırlanıyor. Raporda aynı zamanda Mondelez International’ın olumlu değişim sağlamak için 
küresel ölçeğinden yararlanarak atıştırmalıkların geleceğine liderlik etme taahhüdü özetleniyor. 

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nden önce yayınlanan global 
çaptaki rapora göre şirket, 2019 yılı sonunda, çikolata 
markaları için kakaonun yüzde 63’ünü sürdürülebilir kakao 
üretimi projesi Cocoa Life çalışmalarından tedarik etti. 
Geri dönüştürülebilir ambalaj oranında yüzde 93’e varan 
ilerleme kaydeden marka, 2025 yılına kadar yüzde 100’e 
ulaşmayı hedefliyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 
(FAO) Türkiye’de gıda kaybı ve israfına yönelik 
yaptığı çalışma Türkiye’de yılda yaklaşık 26 
milyon ton gıdanın israf olduğunu ortaya 
koyuyor. Gıda israfındaki ürünlerin başında 
meyve ve sebzeler geliyor; bu ürünlerin 
yüzde 53’ü tarladan tüketiciye ulaşana kadar 
israf oluyor. 2019 yılı sonu itibarıyla 350 
bin öğüne denk gelen 164 ton gıda bağışı 
gerçekleştiren Metro Türkiye’nin bu alandaki 
temel hedefi 2025 yılına kadar gıda kaybını 
yüzde 50 oranında azaltmak. Türkiye’de 
faaliyet göstermeye başladığı 1990 yılından 
günümüze Metro Türkiye, gıda atığına 
yönelik yaptığı çalışmaların yanı sıra mutfağa 
dönüşte restoran ve işletmelere de gıda atığı 
konusunda da öneriler veriyor.

Eker’in e-ticaret sitesi EKER MARKET açıldı

Mondelez International’ın 
sürdürülebilirlik raporu yayınlandı

Koronavirüsü salgını, perakende 
sektöründeki dönüşüm sürecine hız 
katarken, Türk toplumu ise yemek 
alışkanlıklarıyla fark yarattı. Sözcü 
Gazetesi’nde yayımlanan habere göre, 
Nielsen tarafından 80 ülkede yapılan 
araştırmaya göre Avrupa’daki tüketiciler 
paket servise yöneldi, Türkiye’de ise 
tüketicilerin yüzde 80’i mutfağa girerek, 
daha çok evde yemek pişirdiğini açıkladı. 
Türkiye bu oranla Avrupa’da ilk sırada 
yer aldı. Pandemi öncesindeki 10 haftalık 
dönemde zincir marketlerin yüzde 15 
civarında seyreden satış artışları ise 
mart ayı ile birlikte başlayan 5 haftalık 
dönemde yüzde 39’a yükseldi. Bu 
dönemde büyük sıçrama kaydeden 
online alışverişlerde ise pandemi 
öncesinde yüzde 50 olan büyüme 
rakamı son haftada yüzde 171’e ulaştı.

METRO Türkiye’den gıda kaybını 
%50 azaltma hedefi

Salgında Türkler 
mutfaktan çıkmadı

Eker, dijital ekosistemi büyüten bir girişime imza atarak e-ticaret 
sitesi Eker Market’i kurdu. Eker Market sayesinde ürünler, 
Eker’in kendi dağıtım ekibi tarafından, Eker soğutuculu 

araçlarıyla fabrikadan taze taze tüketicilere ulaşıyor. Eker’in milyonlarca 
kişinin favorisi olan ayran, yoğurt veya kefir çeşitleri ile birlikte sitede; 
peynir, kaşar peyniri, tereyağı gibi kahvaltı çeşitlerinden, profiterol, 
supangle, keşkül veya höşmerim gibi tatlı çeşitlerine kadar keşfedilecek 
pek çok lezzet bir arada sunuluyor. Eker Market kısa süre önce açılmış 
olsa da bazı kullanıcı alışkanlıkları oluşmaya başladı. En çok sipariş, 
İstanbul’da yaşayan Eker severlerden geliyor. Online alışveriş akşam 
saatlerinde yoğunlaşıyor; akşam saatlerinde gündüze göre 2 kat daha 
fazla alışveriş yapılıyor. Eker denince ilk akla gelen yoğurt veya 
ayran gibi ürünlerin yanı sıra tüketiciler mağazalarda detaylı inceleme 
fırsatı bulamadığı höşmerim gibi tatlıları, dilimli kaşar peyniri gibi 
kahvaltılıkları da yoğun bir şekilde sipariş ediyor.

100’ün üzerinde kurum ve 
inisiyatifinin yer aldığı 
Zehirsiz Sofralar Sivil 

Toplum Ağı tarafından başlatılan 
Zehirsiz Kampanya için Tarım 
ve Orman Bakanlığı’ndan 
güzel haber geldi. Bakanlık, 
16 pestisit etken maddesinin 
yasaklanmasına karar verdi. 
Zehirsiz Sofralar İletişim 
ve Kampanya Koordinatörü 
Turgay Özçelik, yasaklama 
kararının sevindirici, ama 
yetersiz olduğunu söyledi. 
Bakanlığın bu kararıyla Zehirsiz 
Kampanya’da yasaklanmasını talep ettikleri, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘son derece 
tehlikeli’, ‘yüksek seviyede tehlikeli’ ve ‘muhtemel kanserojen’ olarak belirtilen 13 etken 
maddeden 4’ünün yasaklanfığını belirtenÖzçelik, “Ayrıca yine Bakanlık tarafından 2019 yılı 
sonunda üniversitelerden kullanımlarının sonlandırılmasına yönelik görüş talep edilen 41 
etken maddeden de 14’ü bu kararla yasaklandı. Oysa Avrupa Birliği, bu 41 etken maddeden 
32’sini yasakladı, kalan 9 maddenin yasaklanmasını da gündemine aldı. Elbette tek bir zehirden 
kurtulmak bile sevindirici ama bizde neden sadece 14’ü yasaklandı? Geriye kalan tarım 
zehirleri de yasaklanacak mı? Bu konuda bir takvim var mı? Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 
bu konuda tatmin edici bir açıklama bekliyoruz” dedi.

16 tarım ilacı yasaklandı



Lezzet dünyasında keşfedilecek tatları 
uzman ekibimiz, inovatif bakış açımız 
ve ileri teknolojilerimiz ile 
beklentilerin ötesine taşıyoruz.

www.aromsa.com 
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Sebze tedariği konusunda perakendecilerin marka itibarının korunması, tüketicilerin 
sağlığının gözetilmesi başta olmak üzere pek çok konu, sebze işleyicilerine bağlı 
bulunuyor. Bununla birlikte sebzelerin işlenmesinde insan gözüyle görülemeyecek 

bazı tehditler bulunuyor. Potansiyel olarak zararlı görülen ve standartlara uygun olmayan 
ürünün işleme hattında tespit edilmesi ve reddedilmesi büyük önem taşıyor. Ancak kusurlu 
ürünün tespiti zor olabiliyor. İşleme süreci, değişken şartlar nedeniyle çok daha da zorlu 
bir hal alıyor. Ayıklama gereksinimleri, hat üzerinde yer alan sebzenin türüne, müşterinin 
belirttiği ürün kalitesine ve sebzenin taze, dondurulmuş veya konserve olarak sunulmasına 
göre önemli ölçüde farklılık gösteriyor.  TOMRA Food Sentinel II gibi bazı ayıklama 

makineleri, işleme hattının 
başlangıç noktasında yer alıyor. 
Bu ön ayıklayıcılar, taş, plastik, 
cam gibi tüketicinin bir paket 
veya sebze konservesi içerisinde 
bulması durumunda sosyal 
medyada hızla yayılabilecek, 
imaj kaybı ve ticari zararla 
sonuçlanabilecek yabancı 
nesnelerin ayıklanmasını 
sağlıyor. 

TOMRA 5B gibi diğer 
ayıklayıcılar da hattın ilerleyen 
bölümlerinde konumlandırılıyor. 
Bu ayıklama makineleri, esas 
fonksiyonlarına bağlı olarak bir 
çok farklı noktada yer alabiliyor: 
TOMRA 5B makineleri ile belirli 

bir ürün sınıflandırmasına göre reddedilmiş fakat başka bir amaçla kullanılabilecek ürünlerin 
geri kazanılması, Datura gibi zehirli bitkiler dahil yabani otların tespit edilmesi, en küçük 
yabancı maddelerin dahi ayıklaması veya sebze yüzeyinde kararma veya renk bozulmaları 
gibi müşterileri ürünü almaktan caydıracak kusurların tespiti mümkün oluyor. 

Bu makinelerin bir diğer avantajı da, kolayca ve hızlı bir şekilde uyarlanabilmeleri 
oluyor. Bu sayede işleyiciler, mevsim geçişleri esnasında bir tür sebzeden bir başka 
türe geçtiklerinde atıl süreleri en aza indirebiliyor. Dahası makinelerin ürün hattındaki 
esneklikleri, işletmelerin faaliyetlerini diğer sebze türlerini de kapsayacak şekilde 
geliştirmeleri durumunda oluşacak değişikliklerden etkilenmemelerini sağlıyor. Modüler 
olmalarının yanı sıra ayıklama makineleri aynı zamanda özellikleri arttırılabilir yapıdadır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık 
Genel Müdürlüğü (HAYGEM), 2021 yılı 
sonundan itibaren besilik büyükbaş 
hayvan ithalatını sonlandıracağını duyurdu. 
HAYGEM’den yapılan açıklamaya göre, 1 
Ocak 2022’den itibaren mücbir sebepler 
dışında besilik canlı hayvan ithalatına hiçbir 
şekilde izin verilmeyeceği ifade edildi. 
Açıklamada, bu yıl gerçekleştirilecek besilik 
büyükbaş hayvan ithalatını da 2019’a 
göre yarı yarıya azaltacağı ve 2019’da 
660 bin baş olarak gerçekleşen besilik 
büyükbaş hayvan ithalatının, bu yıl 350 
bin başa indirileceği kaydedildi. Son 17 
yılda uygulanan politika ve desteklemeler 
ile büyükbaş hayvan varlığının yüzde 80 
artarak 17,8 milyona ulaştığına vurgu 
yapılan açıklamada, küçükbaş hayvan 
varlığının da yüzde 52 artarak 48,4 milyona 
ulaştığı belirtildi.

Ambalajlı kuruyemiş sektörünün 
lider markalarından Tadım, 
Önder Çiftçi listesinde bulunan 

tedarikçileri ve iş yaptığı tüm çiftçileri, 
beyaz ay çekirdeğinin rekoltesini artırmak, 
tedarik sürecinde yıllık rekolte risklerini 
minimize etmek ve sürdürülebilir üretimi 
sağlamak gibi konularda bilinçlendirerek 
üretime teşvik ediyor. Bu kapsamda 
çiftçileri belirli sınıflar altında ayni ve nakdi 
avanslar ile destekleyen Tadım, Önder 
Çiftçiler dışında kalan çiftçilerin beyaz ay çekirdeği ekimine teşvik edilmesi için de ‘’Üye 
Çiftçi’’ uygulamasını başlattı. Tadım Pazarlama Ofisi Genel Müdürü Emre Tekinalp, ithalatı 
artan siyah çekirdek karşısında, ambalajlı kuruyemiş sektörünün lideri olarak yerli üreticiyi 
korumak istediklerini vurguladı. Tekinalp, “Sektör lideri olarak hem tüketicilerimize ve hem 
de üreticilerimize yönelik sorumluluklarımız var ve biz bu sorumluluklarımızın bilincindeyiz. 
Tüketiciye olan sorumluluğumuz en kaliteli ürünü sunmaktır. Üreticiye olan sorumluluğumuz 
ise onları desteklemek ve ürünlerinin pazara sunulmasına yardımcı olmaktır” dedi.

Tadım’dan yerli ay çekirdeği için 
sürdürülebilir üretim desteği

TOMRA Food sebze işleyicilerinin
hayatını kolaylaştırıyor

Besilik büyükbaş hayvan ithalatı 
2021 sonunda sonlandırılacak

Dünyanı önde gelen gıda şirketlerinden 
Nestlé, umutla beklenen COVID-19 
aşısının geliştirilmesi için harekete 
geçti. Şirket, küresel olarak erişilebilir 
ve etkili bir aşının geliştirilmesi amacıyla 
çalışmalar yürüten Salgın Hazırlık 
İnovasyonları Koalisyonu’na (CEPI) 1 
milyon İsviçre frangı (yaklaşık 7 milyon 
TL) tutarında bağış yaptı. Verilen destek 
sayesinde Nestlé, güvenli ve etkisi 
yüksek aşılar bulunması için kapsamlı 
araştırmalar yapan CEPI’nın çalışmalarını 
hızlandırmasına katkıda bulunmuş oldu. 
Covid-19 ile mücadeleye ilk günden 
bu yana tam destek veren Nestlé, 
Nisan ayında da tüm dünyada Kızılay/
Kızılhaç’a 10 milyon İsviçre frangı bağışta 
bulunmuştu.

Nestlé’den COVID-19 aşısı için 
1 milyon İsviçre Frangı destek
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Yayla Bakliyat Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Gümüş, dünyada bakliyat ürünlerine 
yönelik talebin ciddi artış gösterdiğini 
belirterek, önemli iş ortaklarından olan 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın 
(EBRD), Yayla Bakliyat’ın global talepleri 
karşılayabilmesi için 25 milyon euro kredi 
verdiğini bildirdi. Yayla Bakliyat olarak, 
tüketici ihtiyaçlarına yönelik sunduğu 
inovatif, pratik ve sağlıklı ürünlerle yurt içi ve 
yurt dışı pazarda öne çıktıklarının altını çizen 
Gümüş, global pazardaki güçlerini artırmak 
için yatırımlarını sürdürdüklerini kaydetti. 
Hasan Gümüş, daha iyi bir gelecek için 
değişen yaşam standartlarını ve tüketim 
alışkanlıklarını karşılayan, kolay erişilebilir, 
sağlıklı ve uygun maliyetli ürünleri küresel 
ölçekte tüm tüketim kanallarına ulaştırmayı 
hedeflediklerini söyledi.

Türkiye genelinde 1 Ekim 2019-30 
Nisan 2020 arasındaki dönemde yağış 
ortalaması ortalamanın yüzde 6 aşağısında 
gerçekleşirken, bu ortalama bölgelere 
önemli değişiklikler gösterdi. Ulusal 
Hububat Konseyi’nin raporuna göre, söz 
konusu yağış buğday için dengeli bir seyir 
izlemiş oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle 
Türkiye genelinde buğday ekim alanlarında 
geçen yıla göre yüzde 3 dolayında artış 
gerçekleşirken, makarnalık ekimlerinde 
ise bu oran yüzde 10 seviyelerine çıktı. 
Bu dönemde gübre kullanımı da fiyatların 
dengeli seyretmesi nedeniyle bir önceki 
döneme göre arttı. Rapor sonuçlarına göre 
bu durum rekolte artışını da beraberinde 
getirecek. Raporda bu yıl buğday üretiminin 
yüzde 2 artış ile 20.1 milyon tona çıkacağı 
belirtildi. (Dünya Gazetesi)

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, akademisyenler, sektörel dernek temsilcileri 
ve Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Türk Gıda Kodeksi Bal 
Komisyonu’nun 3 yıldır üzerinde çalıştığı yeni bal tebliği yayınladı. Uluslararası Arı 

Ürünleri Standartları (ISO) Komisyonu Üyesi Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur 
Samancı tebliğdeki revizyonlarla ilgili  olarak, 
“Tebliğde gerek balın tanımına ve özelliklerine 
ilişkin gerekse bala uygulanan işlemlere ilişkin 
yapılan revizyonlar hem tüketiciyi hem de üreticiyi 
korumak adına çok önemli. Özellikle ülkemize 
has son derece değerli bir bal çeşidimiz olan çam 
balının doğru tanımlaması yapılmıştır. Ayrıca bitki 
ismiyle satılan ballarda zorunlu hale getirilen polen 
analizi ve ayrıca maltoz şekeri analiziyle de balda 
sahteciliğin önüne geçme noktasında önemli bir 
adım atılmıştır” dedi. Ham bal tanımının tebliğe 
girmesinin tüketicinin doğru bilgilendirilmesi 

anlamında son derece gerekli olduğunu anlatan Samancı, “Balların aşırı ısıtılarak 
kristalleşmesinin engellendiğini tüketici bilmiyordu. Bu konuda tüketici yanıltılıyordu. Ama 
artık etiketinde ‘ham bal’ ifadesini gördüğü zaman tüketici bu balların ısıtılmamış ve kovandan 
geldiği haliyle besin değeri korunmuş bal olduğunu bilecek” diye konuştu.

Türk Gıda Kodeksi Bal Standardı değişti

EBRD’den Yayla Bakliyat’a 
25 milyon Euro kredi

Buğday üretimi 
20 bin tonu aşacak

Covid-19, Z kuşağına stok yapmayı öğretti

Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını 
değiştirmeye devam ediyor. Daha az harcamaya başlayan tüketiciler market ziyareti 
sayısını azaltırken sepetleri büyüttü. Geçmişte ihtiyaçlarına hızlıca ulaşıp tek seferde 

tüketmeyi tercih eden Z kuşağı ise şimdiye kadar pek bilmediği ‘stoklama davranışını’ ilk defa 
deneyim etmeye başladı. Yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri şirketi REM People’a 
göre bu salgınla birlikte eski satın alma davranışlarından bazıları da kalıcı olarak değişebilir. 
Uluslar arası markalara 43 ülkede perakende analitiği hizmeti veren REM People’ın CEO’su 
Bülent Peker, Covid-19 salgını kısıtlamalarıyla birlikte tüketicilerin market alışverişinde yeni 
bir dönemin başladığını söyledi. Peker, dünyada 
ve Türkiye’deki yeni alışveriş alışkanlıklarını 
şöyle sıraladı: Z kuşağı değişime öncülük 
ediyor, 3 yerine 1 markete gidiyorlar, 50 yaş 
üstü de online sipariş veriyor, harcamalar yüzde 
6 düştü ve mağazalar dijitalleşecek.

Covid-19 salgının yarattığı talep çöküşünden en az etkilenecek sektörler arasında 
yer alan gıda sektöründe, dışarıda azalan yeme-içme trendinden doğacak açığın, ev 
tüketiminde ve yeme-içme siparişindeki artış ile kapatılması bekleniyor. Hazırlıkların 

tüm hızıyla sürdüğü, 2-5 Eylül tarihleri aralığında TÜYAP’ta düzenlenecek olan WorldFood 
İstanbul Fuarı ise, gıda sektörü temsilcilerini yeni normalin fırsatları ile tanıştırmayı hedefliyor. 
Türkiye’nin yeni normal koşulları göz önüne alındığında, sektörün ivme kazanmasının 2021 
yılını bulacağını belirten WorldFood Istanbul Fuarı Direktörü Semi Benbanaste, özellikle 
dışarıda yeme-içme sektörü ile oteller ve konaklama 
tesislerinin kapasitelerinin 2021 yılı itibariyle 
artacağını söyledi. Covid-19 döneminde bazı 
önemli ülkelerin tarım ve gıda ürünlerine ihracat 
yasakları getirmelerinin Türkiye gibi alternatif 
tedarikçilerin önemini artırdığını vurgulayan  
Benbanaste, “Bu yıl 28’incisi gerçekleştirilecek 
WorldFood Istanbul’da sektör temsilcilerimizi 
yeni normale hazırlarken, gıda güvenliği başta 
olmak üzere öne çıkan konu başlıklarında gelişecek 
trendlere ilişkin sektör temsilcilerimize rehber 
olmaya devam edeceğiz” dedi.

WorldFood İstanbul Fuarı 
2-5 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak



Bu yıl çok renkli

Eritme Peyniri
  Tuzları

MILK 
BALANCE 11

PRODA YG 055
HOMOJENİZE YOĞURT 
STABİLİZATÖRÜ

PRODA PY 044
DİLİMLİ KAŞAR 
STABİLİZATÖRÜ

PRODA STT 066
PİDELİK KAŞAR 
STABİLİZATÖRÜ

PRODA KVL 2020
KAŞAR 
STABİLİZATÖRÜ

PRODA S 033
AYRAN STABİLİZATÖRÜ

PRODA BYZ 500
BEYAZ PEYNİR 
STABİLİZATÖRÜ

PRODA 550 C
KAYMAKLI YOĞURT 
STABİLİZATÖRÜ

PRODA RLK 077
RULO KAYMAK 
STABİLİZATÖRÜ

SODIUM
ALGINATE

AGAR-AGAR
1300 CPS

Transglutaminase Enzyme
Powder & Liquid

AFT  2000
ANTİMİKROBİYAL
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Barometre

Türkiye, yıllık 60 milyon dolar 
döviz elde ettiği kekikte üretim 
hedefini 40 bin ton, ihracat hedefini 
ise 150 milyon dolar olarak belirledi. 
Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri 
İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit 
Doğan Yağcı, 1980’li yıllarda bin ton 
olan kekik ihracatının, günümüzde 
18 bin ton seviyelerine ulaştığını, 
Türkiye’deki üretimin dünyanın talebini 
karşılayamadığını, dünyanın talebini 
karşılayabilmek için kekik üretimini 40 
bin tona çıkaracak bir proje hazırlığı 
içinde olduklarını dile getirdi. Covid-19 
sürecinde tıbbi aromatik bitkilere olan 
talebin giderek arttığını anlatan Yağcı, 
“Kekiğin önü açık. Koronavirüs salgını 
nedeniyle Türkiye geneli ihracatımızda 
birçok sektörümüzde düşüş yaşanırken, 
odundışı orman ürünlerinde Türkiye 
Geneli Ocak-Mayıs döneminde 
ihracat yüzde 9’luk artışla 62 milyon 
dolardan 68 milyon dolara yükseldi. 
Odundışı orman ürünleri ihracatında 
yaşadığımız en önemli sorun üretim 
alanları ve miktarları kısıtlı olduğundan 
sürdürülebilir ve standart kalitede 
ürün üretimi yetersiz kalıyor. Önemli 
olan katma değerli ve markalı ihracat 
yapabilmek” diye konuştu.

Kekikte 40 bin ton
REKOLTE HEDEFI

BAROMETRE

Akdeniz Hububat, Bakliyat, 
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (AHBİB) 
Başkanı Hüseyin Arslan, pandemi 
sürecinde insanların evlerinde 
pişirmesi kolay ve raf ömrü uzun 
bakliyat çeşitleri ile makarnaya 
yöneldiğini belirterek yeni normalde 
de özellikle makarna ve bulgur 
tüketiminde yüzde 10’luk artış 
öngördüklerini açıkladı. Arslan, 
“İç pazarda vatandaşlarımızın 
taleplerini fazlasıyla karşılayıp, 
182 ülkeye ihracatımızı devam 
ettirdik. Dünyanın pek çok ülkesinde 
bu gıdaların satın alınmasında 
beş katına varan oranlarda artış 
yaşandı” dedi. Türkiye’nin 2020 
yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla bakliyat 
ihracatında yüzde 38 artışla 173 
milyon dolar, makarna ihracatında 
yüzde 19 artışla 301,1 milyon dolar 
gelir sağladığını açıklayan Arslan, 
“İlk 5 aylık dilimde en fazla ihraç 
ettiğimiz ürünlerde yüzde 105 artış 
sağladığımız kırmızı mercimek, 
95,6 milyon dolar değer ve yüzde 19 
pay ile birinci sırada yer aldı” diye 
konuştu. 

Kırmızı mercimekten
95,6 MILYON DOLAR GELIR  

BAKLİYAT ORMAN ÜRÜNLERİ

Orman Genel Müdürü Bekir 
Karacabey, 2017’den bu yana her 
yıl 20 Mayıs’ta kutlanan “Dünya 
Arı Günü” kapsamında yazılı bir 
açıklama yaptı. Dünya bal üretiminde 
Türkiye’nin ikinci sırada yer aldığının 
altını çizen Karacabey, “Tozlaşma 
sayesinde 130 binden fazla bitki 
türünün çoğalmasını sağlayan bu 
değerli varlıklar, dünya tarımsal 
üretiminin can damarlarından birini 
oluşturuyor. COVID-19 pandemisi 
ile tarımsal faaliyetlerin daha da 
önem kazandığı bugünlerde, biyolojik 
çeşitliliğin korunmasında hayati öneme 
sahip arılar ile ilgili OGM olarak 
önemli çalışmalar yapıyoruz. Dünya 
çam balı üretiminin yüzde 90’ı ülkemiz 
tarafından karşılanıyor. Yaklaşık 150 
bin hane bu işten gelir elde ediyor. 
Ekonomimize katma değerinin ise 
yaklaşık 1 milyar dolar olduğu 
düşünülüyor” diye aktardı. 18’inci 
yüzyılda Slovenya’da yaşayan ve 
modern arıcılık tekniklerine öncülük 
eden Anton Janša’nın doğum günü 
olan 20 Mayıs tarihi, 2017 yılında 
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
115 ülkenin ortak sunuculuğunda 
Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya 
Arı Günü” olarak ilan edildi.

Bal üretiminden 
1 MILYAR DOLARLIK KATMA DEĞER

BAL



FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri ile
Maksimum İzolasyon
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RaftakilerRaftakiler

Domates ürünleri, salça ve ketçap 
pazarının lider markalarından Tat, 
Gurme Çorba serisini tüketicisine 
sundu. Tat Kremalı Domates, Tat 
Kremalı Mantar, Tat Kremalı Sebze 
ve Tat Kremalı Şehriyeli Tavuk 
Çorbası ile 4 çeşitte raflardaki yerini 
alan ürünler koruyucu, renklendirici 
ve trans yağ içermeyen lezzetlerle 
harmanlandı. Bir paket üründen 
çıkan 2 porsiyon çorba günün her 
saatinde kolayca servis edilerek 
tüketilebiliyor.

Freşa, orman meyvelerinin 
lezzetini maden suyunun 
ferahlatıcılığıyla buluşturdu. Firma, 
dünyanın en sağlıklı ve yararlı 
içeceklerinin başında gelen maden 
suyuna ekstra vitamin ekleyerek, 
daha da sağlıklı bir hale dönüştürdü. 
Pancar şekerinden üretilen Freşa 
Extra Orman Meyveli’nin içinde B6, 
folik asit, biotin, B12 gibi vitaminler 
de yer alıyor. Bu vitaminler günlük 
vitamin ihtiyacının %15’ini 
karşılıyor. 

Aroma, hamilelik öncesi ve 
hamilelik döneminde anne ile 
bebeğin sağlıklı bir gebelik süreci 
geçirmesine destek olacak, doğum 
sonrasında annenin vitamin ve 
mineral ihtiyacını karşılamaya katkı 
sağlayacak Aroma Anne’yi sundu. Bir 
bardak Aroma Anne, folik asitten B 
vitaminine ve biyotine kadar içerdiği 
çeşitli vitaminlerle günlük vitamin 
ihtiyacının yüzde 50’sini ve demir, 
magnezyum, kalsiyum ve çinkonun 
yüzde 15’ini karşılıyor.

Balparmak’ın yeni ürünü çam balı ile 
tatlandırılan Apitera Propolis raflardaki 
yerini aldı. Etken maddesi yüksek, 
alkolsüz ve %100 yerli propolis içeren 
Balparmak Apitera Propolis, ister bir 
içecek ya da yiyeceğe ilave edilerek 
ister direkt olarak tüketilebiliyor. Tek 
kullanımlık özel ambalajlarda satışa 
sunulan ürün, bu sayede hijyenik kaldığı 
gibi, hava ve ışıkla temas etmediğinden 
etken maddelerini de daha iyi koruyor.

BALPARMAK Propolis 
çam balı ile tatlandırıldı

Hatay’ın yöresel lezzeti olan 
künefe, Türk mutfağının en çok rağbet 
gören tatlıları arasında yer alıyor. Kaya 
Çiftliği’nin inovatif lezzetlerinden 
künefe peyniri, hem profesyonellerin 
hem de evde künefe yapmak isteyenlerin 
peynir arayışına son vermeyi hedefliyor. 
Tüketicilerin peynirli diğer tatlıların 
yapımında da kullanabileceği Kaya Çiftliği 
Künefe Peyniri, kahvaltılar ve az tuzlu 
olması özelliğiyle diyetler için de uygun. 

Kaliteli ürün ve servis anlayışıyla 
hizmet veren Bay Bread tarafından 
üretilen dondurmaların lezzet reçetesinin 
sırrı doğallığında saklı. Gerçek meyve 
ve sütten oluşan Bay Bread dondurma 
çeşitleri hem geleneksel lezzette hem de 
teknolojinin harmanlandığı bir kıvamda 
sunuluyor. Doğal pastörize süt ve gerçek 
meyvelerin yüksek besin değerini 
koruyarak üretilen dondurmalarda katkı 
maddesi bulunmuyor. 

BAY BREAD dondurmalarının
sırrı doğallığında

KAYA ÇIFTLIĞI künefeye
özel peynir üretti

TAT’tan 4 farklı çeşitte
Gurme Çorba

Orman meyvelerinin aroması 
FREŞA lezzetiyle birleşti

AROMA’dan 
annelere hediye



BÜHLER COMBISTONER
AYNI MAKİNADA HAFİF TANE VE TAŞ AYIKLAMA

BÜHLER PULSROLL BAKLİYAT SOYUCU
YÜKSEK KAPASİTE VE SOYMA VERİMİ

BÜHLER PULSROLL BAKLİYAT SOYUCU
YÜKSEK KAPASİTE VE SOYMA VERİMİ

BÜHLER TUBEX PRO 
SERVO SÜRÜCÜLÜ DEPO KANTARI

ENERJİ TASARRUFU VE TEMİZLİKTE BENZERSİZ ÇÖZÜM
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RaftakilerRaftakiler

Activia, yeni ürünü Probiyotik 
Smoothie’yi 3 farklı lezzetiyle 
tüketicilerinin beğenisine sundu. 
İçeriğinde sadece meyve ve yoğurttan 
gelen şeker bulunan laktozsuz 
Activia Probiyotik Smoothieler, 
papaya, şeftali, havuç ve zerdeçallı; 
çilek, nar, goji, kuşburnuve kırmızı 
pancarlı; avokado, kivi, aloe vera ve 
matchalı olmak üzere, sağlığa faydalı 
probiyotiklerle birçok lezzeti aynı 
şişede buluşturuyor.

Sevilen şeker markası Olips, 
tüketicilerini Cola ve Ice Tea aromalı 
yeni lezzetleriyle tanıştırdı. Daha 
önce C Vitaminli Limon & Portakal 
ürününü ile raflarda yerini alan Olips, 
portföyüne eklediği B6 Vitaminli Cola 
ve Ice Tea ürünleriyle şeker pazarında 
fark yaratmayı hedefliyor. Yeni 
ürünler hem tüketicilerin ihtiyacı olan 
vitaminin alınmasına yardımcı oluyor 
hem de içerdiği B6 vitaminiyle de 
canlandırıcı bir etki yaratıyor.

Tadım, paketli yer fıstığı 
dünyasında bir ilk olan Fırınlanmış 
Tuzsuz Yer Fıstığı’ndan sonra Ranch 
Soslu Yer Fıstığı’nı piyasaya çıkardı. 
Sevilen yer fıstığına yeni bir tat katan 
marka, maydanoz, dereotu, soğan ve 
mayonezin uyumuyla hazırlanmış 
ranch soslu yer fıstığını farklı deneyim 
ve lezzetlere açık tüketicilerin 
beğenisine sundu. Yeni ürün besleyici 
olması kadar farklı lezzetiyle de dikkat 
çekiyor.

Herbalife Nutrition, 3 farklı 
aroması ile Protein Bar’ı hem 
lezzetten hem de kalori hesabından 
vazgeçmeyenler için hazırladı. 
Çikolatalı Yer Fıstıklı, Vanilya 
Aromalı Bademli ve Limon Aromalı 
olmak üzere 3 farklı lezzet alternatifi 
bulunan Herbalife Nutrition Protein 
Bar, günlük yaşamdan fırsat 
bulamayıp ara öğün tüketemeyenlerin 
yeme içme krizlerini yönetmesine 
yardımcı oluyor.

Ajinomoto, Bizim Mutfak 
markasıyla hazırlanması oldukça 
zahmetli ve zaman alan kemik suyu 
lezzetini, “Kemik Suyuna Çorbalar 
Serisi” ile sofralara getirdi. Koruyucu 
içermeyen çorba serisi; Kemik 
Suyuna Mercimek, Kemik Suyuna 
Tarhana ve Kemik Suyuna Düğün 
gibi en çok sevilen ve tüketilen 
çorbalardan oluşuyor. Çorbalar 
içerdikleri protein, lif ve kolajenle 
dikkat çekiyor.

HERBALIFE NUTRITION’dan 
ara öğünler için seçenekler

TADIM’dan ranch soslu
yer fıstığı

BIZIM MUTFAK’tan 
Kemik Suyuna Çorbalar Serisi

Activia Probiyotik Smoothieler’le
yaza merhaba dedi

OLIPS’ten 
vitaminli lezzetler

FILIZ Özel Harman 
tüketicilerle buluştu

Filiz’in 20 yılı aşkın süredir 
akademik kuruluşlar, uzmanlar 
ve çiftçilerle beraber yürüttüğü 
durum buğdayı üretiminde iyi tarım 
uygulamaları, sonuçlarını vermeye 
başladı. Marka, tamamen Türk 
çiftçilerinin yetiştirdiği buğdaylarla 
üretilen özel harman makarnalarını 
tüketicilerin beğenisine sundu. Tarladan 
çatala sürdürülebilirlik kavramıyla 
çalışmalarını sürdüren Filiz, içeriğinden 
ambalajına baştan aşağı yenilendi.
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Makale

GIDAYA TAKIMLARDAN  
METAL BULAŞI

Çelik bir alaşımdır: Demir ve 
karbonun bir alaşımı ancak sertlik, 
mukavemet, aşınma direnci gibi özellikler 
ya da yağa, aside, suya karşı korozyon 
dayanımı sağlanabilmek için Cr, Ni, Al, 
V, Mo, Mn gibi diğer metalleri alaşım 
elemanı olarak ve eser miktarda da olsa 
ağır metaller dahil Cu, S, P, Si gibi bir 
dizi başka “istenmeyen” ama engel de 
olunamayan ya da olunmayan elementi 
içerir. Özellikle paslanmaz çelik denen 
(ama aslında sadece daha geç korozyona 
uğrayan) çelikler en az %11 Cr içerir. 
Benzer biçimde çeliklere sertlik sağlamak 
için % 2-10 arasında yine Cr, V, Mo gibi 
alaşımlar katılır. Yani çeliğin içinde çok 
önemli oranda diğer metaller bulunur. 

Gıda teknolojisinde, gıdaların 
işlenmesi sırasında kullanılan takımların 
(kesici parçalayıcı bıçaklar, aynalar, 
ezme topları, iticiler, vidalar, kovanlar 
vb.) korozyonu ve aşınması yoluyla bu 
metallerin gıdaya geçmesi kaçınılmazdır.  
Önemli olan bu geçişin mertebesidir. 
Geçişi yavaşlatan ise çeliğin aşağıdaki 
özellikleridir:

» Korozyon direnci
» Aşınma direnci
» Tokluk

Takımlardan gıdaya metal bulaşını 
engelleyebilmek için talkımın yapıldığı 
çeliğin korozyon direncinin yüksek, 
aşınma direncinin yüksek ve tokluğunun 
yüksek olması gerekir. Bu özelliklerden 
ilki göreli özelliktir yani sadece, diğer 
çeliklere göre kıyaslanabilir. Ancak 
diğer ikisi ölçülebilir özelliklerdir. 

GIDA SANAYI IÇIN VERIMLI VE 
GÜVENLI ÇELIKLER

Güvenli ama aynı zamanda verimli 
üretim gıda sanayinde çok önemlidir. 
Bulaşın insan sağlığına zararlı olup 
olmadığı takımın çalışma koşullarına 
göre sertifikalanmasıyla belgelenir. 
Hızlı çalışabilen, aşınmayan ve 
korozyona uğramayan çelikler ideal 
malzemelerdir. Hem verimli hem 
de güvenli. Avrupa Parlamentosu ve 
Avrupa Komisyonu’nun 1935/2004 
Nolu kararları uyarınca gıda ile temas 
eden malzemelerin 80/590/EEC ve 
89/109/EEC Nolu mevzuata uygunluğu 
sertifikalı olmalıdır. Makinelerimizde 
kullanılan çeliklerin paslanmaz çelik 
olması yetmez, nasıl bir paslanmaz 
çelik olduğu ve sertifikalı olup 
olmadığı önemlidir. Gıda güvenliği 
kapsamında, Avrupa Birliği mevzuatına 

uygun olduğu sertifikalanmış çeliklerin, 
gıda işleme makinelerinde, kesici, 
parçalayıcı, kırıcı, ezici vs. gibi takımlarda 
kullanılması gerekmektedir. 

TAKIMLARDAKI ÇELIKLERINIZ 
GIDAYA UYGUNLUK 
SERTIFIKASINA HAIZ MI 

Çeliklerinizin AB mevzuatına uygun 
olduğunu gösteren bir sertifikası var mı? 
Uddeholm size sağlık riski taşımayan 
sertifikalı AB ve ABD mevzuatına uygun 
ürünler sunmaktadır. Eskiden korozyon 
dayanımı yüksek olan paslanmaz 
çeliklerin aşınma dirençleri düşüktü. 
Sertliği artırdığınızda hem paslanma 
artıyordu hem de kırılmalar ortaya 
çıkıyordu. Uddeholm bu açmaza son 
veren İsveçli takım çeliği üreticisidir. 
Uddeholm Paslanmaz Konsepti bu sorunu 
çözmüş ve hem paslanmaz hem de aşınma 
direnci yüksek üstelik tokluğu da çok 
yüksek çelikler geliştirmiştir. Bu çelik 
kalitelerinin Avrupa Birliği mevzuatı 
(1935/2004) uyarınca gıda endüstrisindeki 
gereklilikleri başarıyla karşıladığı 
Normpack tarafından onaylanmıştır. 
Tüm çelik kaliteleri gıda ile temasa 
uygundur. Bıçaklar, merdaneler, vidalar, 
vida segmentleri ve gıda ekstrüzyonu için 
kovanlar, kıyma aynaları ve yem pelet 
kalıplarında güvenle kullanılabilir.

İsveç’in 350 yıllık çelik üreticisi 
ve gıda sektöründe en çok tercih edilen 
takım çeliği üreticisi olan Uddeholm 
sağlık riski taşımayan sertifikalı AB 
ve ABD mevzuatına uygun ürünler 
geliştirmektedir. Aşağıdaki tabloda hangi 
çalışma koşullarında hangi çeliklerin 
kullanılabileceği gösterilmiştir. 

Gıda ile temas edebilen 

Dr. Aziz Hatman

Uddeholm Türkiye 
aziz.hatman@uddeholm.com.tr 

ÇELIKLERÇELIKLER



Nutritional Premixes Additives
Proteins (Dairy, Vegetable and Meat) 
Sweeteners Aroma Chemicals
Vitamins & Derivatives Amino Acids
Botanical Extracts Essential Oils 
Preservatives

Prinova GIda ve
Kimya Tic. Ltd. Sti.

0212 573 13 95
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Ayın Toplantısı

Koronavirüs salgını dünyayı 
ve Türkiye’yi olumsuz yönde 
etkilerken, bu süreç yeni 

teknolojilerle tanışma fırsatları sunuyor. 
Özellikle internet üzerinden canlı 
olarak gerçekleştirilen konferanslar ve 
söyleşiler, korona günlerinde birçok 
sektörde evlerinde çalışmak zorunda 
olan insanlar için adeta buluşma noktası 
oluyor. Gıda Teknolojisi Dergisi olarak 
biz de modaya uyarak online konferanslar 
gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerin ilki 
olan “Gıda Sanayinde Hammadde Temini 
ve Sorunları: Yeni bir Model Arayışı” 
konferansı, 13 Mayıs Çarşamba günü 
yapıldı. Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi 
ve dergimizin Bilimsel Yayın Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Pala’nın 
yönettiği konferansa; Aroma Gıda Sanayi 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mahmut Duruk, Reis Gıda Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Tunay 
Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer 
Kırtıloğlu ve Dünya Gazetesi Yazarı Rüştü 
Bozkurt katıldı. 

Konferansın açılışında konuşan Prof. 
Dr. Mehmet Pala, korona salgınının 
kontrol altına alınmasından sonra her 
şeyin değişeceği yönünde çeşitli görüşlerin 

dile getirildiğini belirterek, salgının 
devam ettiğini ve henüz bir çıkışın nasıl 
sonuçlar doğuracağının bilinmediğini 
söyledi. Günümüz dünyasında 
insanoğlunun böyle bir krizle ilk defa 
karşı karşıya kaldığını ve bununla henüz 
yüzleşmediğini kaydeden Pala, bilim 
ve teknolojinin hayatı kolaylaştırdığını 
düşünürken, doğayı ve dünyanın sunduğu 
her türlü kaynağın insanlar tarafından 
hoyratça talan edildiğine dikkat çekti. 
Bu kaynakların en başında da tarım ve 

Tarım ve gıdadaTarım ve gıdada

ihtiyaç var ihtiyaç var 
ORTAK AKLAORTAK AKLA

Gıda Teknolojisi Dergisi olarak gerçekleştirdiğimiz “Gıda Sanayinde Hammadde Gıda Teknolojisi Dergisi olarak gerçekleştirdiğimiz “Gıda Sanayinde Hammadde 
Temini ve Sorunları: Yeni Bir Model Arayışı” konferansında, tarım ve gıda sektörünün Temini ve Sorunları: Yeni Bir Model Arayışı” konferansında, tarım ve gıda sektörünün 

bugünkü durumu masaya yatırılırken geleceğe ilişkin önemli önerilerde bulunuldu.bugünkü durumu masaya yatırılırken geleceğe ilişkin önemli önerilerde bulunuldu.

Türkiye’de tarımının ekonomiye katkısının 1980’li yıllardan 
2010’lara kadar devamlı artarak 70 milyar dolarlara erişmesine 
rağmen, 2010’dan sonra tarımın yaratığı katma değerin 
gerilemeye başlayarak 2018 yılında 44 milyar dolara kadar 
düştüğünü açıklayan Prof. Dr. Mehmet Pala şöyle devam etti: 
“Bu gerilemeyi sadece kur artışları ve  ekonomik göstergelerle 
açıklamak mümkün değildir. Son yıllarda tarımımızın irtifa 
kaybettiğini gözlemliyoruz. Çiftçi para kazanamıyor, gençler de 
tarımla uğraşmak istemiyor. Ülkemizde tarımda çalışanların 
yaş ortalaması 55 olarak kaydediliyor. Köylerde çiftçilikle 
uğraşanların sayısının azaldığı ve böyle giderse yakın gelecekte 
ne köy ne de köylü kalmayacağı konuşuluyor. Böyle bir tabloda 
da tarımın sorunlarını konuşmamızın elzem olduğu kanaatini 
taşıyorum. Bugünkü toplantımızda Covid-19’un tarım ve gıdaya 
etkilerinden bağımsız olarak ülkemiz için stratejik öneme sahip 
bu sektörlerde yaşanan genel sorunlara odaklanarak çözüm 
yollarını araştırmak istiyoruz.”    Prof. Dr. Mehmet Pala

“TÜRK TARIMI IRTIFA KAYBEDIYOR”

gıdanın geldiğine vurgu yapan Pala, 
“Türkiye çok büyük avantajları olan 
ancak çeşitli sorunlarla da boğuşan bir 
ülke. Tarım ve gıda sektörü deyince; 2 
milyon kayıtlı olmak üzere toplamda da 
3 milyon üretici, 13 bin üretici örgütü 
ve 40 bin civarında da küçük, orta ve 
büyük ölçekli gıda işletmesini kapsayan 
büyük bir sektörden söz ediyoruz. Sosyal, 
ekonomik ve kültürel açıdan ülkemizin en 
önemli sektörlerinin başında gıda ve tarım 
gelmektedir” dedi. 
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Gıda Sanayinde Hammadde Temini 
ve Sorunları: Yeni Bir Model Arayışı 
konferansının ilk konuşmacısı olan 
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Reis, içinde bulunduğumuz 
pandemi döneminin kesintisiz 
gıda arzını her zamankinden daha 
önemli hale getirdiğini söyledi. Bir 
ülkenin tarımda kendi kendine yeterli 
olmasının, gıda güvencesi ve gıda 
güvenliğinin vazgeçilmez öneme sahip 
olduğunu anlatan Reis, “Gelişmiş 
ülkelerin pandemi döneminde 
neredeyse aciz durumlarda kaldığını 
gördük. Dünya genelinde yaşanan 
iklim krizi, açlık ve yoksulluk, gıda 
güvenliği ve israf gibi zaman üstü 
olarak adlandırabileceğimiz birçok 
önemli sorunla karşı karşıyayız. 
Kırsal kalkınmada, sanayi sektörüne 
ham madde sağlamada ve ihracatta 
tarımın önemli bir rolü var. Tarım 
sadece ülkemizde değil dünyada 
da toplam iş gücünün üçte birinin 
geçim kaynağı olan ve toplumun her 
kesimini yakından ilgilendiren stratejik 
sektörlerden biri konumunda. ‘Son ağaç 
yok olduğunda, son ırmak kuruduğunda 
ve son balık öldüğünde beyaz adam 
paranın yenmeyen bir şey olduğunu 
anlayacak’ şeklindeki Kızılderili sözü 
tam olarak içinde bulunduğumuz 
dönemi izah ediyor. Yani petrolde, silah 
teknolojisinde güçlü olmanıza rağmen 
eğer tarımda güçlü değilseniz bu bir 
şey ifade etmiyor. Bu yüzden tarımın 
çok önemli olduğuna vurgu yapıyor ve 
ülkemizin bu açıdan şanslı olduğunu 
düşünüyorum” diye konuştu. 

Türkiye’nin tarım açısından 
sahip olduğu büyük potansiyelini 
tam anlamıyla değerlendiremediğini 
belirten Reis, “Tarımsal üretim 
için kritik öneme sahip 4 mevsim 
ülkemizde yaşanıyor, bununla 
birlikte Anadolu bakliyat ve bulgur 
gibi ürünlerin anavatanı ve gen 
merkezi durumunda. Bunları en iyi 
şekilde değerlendiriyor olmamız 
lazım. Hem kendi ihiyacımız olan 
tarımsal ürünü üretebilme hem de 
bunları ihraç edebilme imkanına 
sahibiz. Çiftçimizin el emeği ve alın 
teriyle ürettiği bu ürünlere dünya 
piyasalarında ciddi talepler oluyor. 
Bilindiği üzere ABD ve Kanada 
dünyada pirinç ve bakliyatta söz 
sahibiydi. Biz dünya fiyatlarının 
üzerinde bakliyat ürünlerimizi 
satabiliyorsak ülkemizin tarım 
ürünleri ihracatında çok önemli yeri 
olduğunu anlayabiliriz. Türkiye 
olarak ABD, Hollanda, Almanya, 
Kanada ve Fransa gibi tarım ürünleri 
ihracatında ilk 10’a giren ülkelere 
ihracat yapıyorsak bu potansiyeli 
çok iyi değerlendirebilmemiz 
gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN 
EN ÇOK ETKİLENEN 
ÜLKELERDEN BİRİYİZ”

İklim değişikliğinden en çok 
etkilenen ülkelerden birinin Türkiye 
olduğunun altını çizen Mehmet Reis, 
dünyada yılda 7 milyon insanın hava 
kirliliğinden öldüğünü, dolayısıyla bu 
gerçeğin kabul edilerek yönetilmesi 
gerektiğini ifade etti. Sürdürülebilir 
çevre yönetimi ve gıda güvenliği 
için su kaynaklarının kirletilmeden 
sağlıklı kullanılması gerektiğine 
vurgu yapan Reis, “Ayrıca 
sürdürülebilir tarım ve sağlıklı bir 
hayat için kendi ata tohumlarımıza 
ihtiyacımız var. Dünyada kullanılan 
şöyle yaygın bir söz vardır: ‘Tohuma 
sahip olan gıdayı, gıdaya sahip olan 
dünyayı yönetir.’ Tarım ve gıdada 
kendi kendine yeterlilik ulusal 
güvenlik kadar önemlidir” dedi. 
Ülkenin önemli sorunlarından birinin 

de köylerden kentlere göç olduğuna 
işaret eden Reis, “Bugün kırsal 
kesimde ülke nüfusunun %20’si 
yaşamaktadır. Bu %20’lik kesim 83 
milyonu, ülkemizde misafir ettiğimiz 
sığınmacıları ve turistleri beslemek 
durumunda. Sayın Rüştü Bozkurt’un 
‘Tarımda istihdam meselesine 
başka açılardan bakalım’ başlıklı 
yazısını da okudum. Biz maalesef 
tarımda teknolojiyi yeterince 
kullanamıyoruz. Dijitalleşmeyi 
ivedilikle yaygınlaştırmamız 
gerekiyor. Örneğin 1990 ile 2019 
yılları karşılaştırıldığında çeltik 
üretimi %330 artış gösterdi. Bunun 
en önemli sebebi teknolojiyi çeltik 
üretimine entegre edebilmemiz. 
Bu yüzden bizim tüm ürünlerde 
teknolojiyi etkin kullanarak dekar 
başına verimliliğimizi yükseltmemiz 
önem teşkil ediyor. Bunun yanı sıra 
tarımsal üretimde kalite sağlayan 
destekleme modelini uygulamamız 
şart” diye konuştu. 

Yurt içi tüketim ve stok sonucunu 
dikkate alıp ekim yapılacak çeşitli 
miktarlar belirlenerek etkin ve 
dinamik bir üretim planlamasının 
yapılması gerektiğini anlatan Reis 
Gıda Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Reis sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Üretimi yapılacak 
ürünlerin tohumları tarlaya atılmadan 
taban fiyatları açıklanmalı ve 
girdi maliyetleri kontrol altına 
alınmalı. Çiftçilerimizin borçlarının 
ertelenmesi önemli ama tek başına 
yeterli bir çözüm değildir. Tarımda 
teknoloji, dijitalleşme ve AR-GE’ye 
dayalı bir üretim ekonomisini 
benimsersek dünyanın en önemli gıda 
üreticilerinden ve tedarikçilerinden 
biri olabiliriz. Sürdürülebilir tarım 
uygulamaları için çiftçi, besici, üretici 
örgütleri, iş dünyası, sivil toplum 
kuruluşları, üniversiteler, basın, karar 
vericiler bir koordinasyon oluşturarak 
mevcut durumu gerçekçi biçimde 
ortaya koymalı ve yeni bir veri tabanı 
oluşturmalı. Böylelikle hem üreticiye 
hem de tüketiciye fayda sağlayacak 
bir sistem oluşturulabilir.”  

“GIDA ARZI HER ZAMANKINDEN 
DAHA ÖNEMLI HALE GELDI”

MEHMET REIS 
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı
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“Bir müsibet bin nasihatten iyidir” 
misali koronavirüs salgınının pek 
çok şeyin değerinin anlaşılmasını 
sağladığına dikkat çeken Aroma 
Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mahmut Duruk, bazı 
kesimler tarafından öcü gibi bakılan 
ambalajlı gıdanın ve yine belli odakların 
söylemlerinin tersine aşının insan hayatı 
için taşıdığı önemin farkedildiğini 
belirtti. Pandemi sürecinde tarım 
konusunda dünyada farkındalığın 
arttığını kaydeden Duruk, “Birçok 
ülke salgın dolayısıyla gıda ihracatını 
ve ithalatını kontrol altına alıyor. 
Bugün herkes milli tarım politikasını 
konuşuyor. Ülke olarak büyük 
potansiyele sahip olmamıza rağmen ne 
yazık ki tarımda yanlış icraatlar yaptık. 
Ancak koronavirüs pandemesinden 
sonra bu yanlışlardan geri dönülerek 
doğru politikaların uygulanacağını 
düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

Şehirleşme sürecinden ötürü tarım 
arazilerinin korunamadığını, özellikle 
sanayileşmeye ağırlık verilmesinin 
çok önemli tarım topraklarının ve 
ürünlerinin kaybedilmesine yol 
açtığını vurgulayan Mahmut Duruk, 
tarım arazilerinin yıllardır toprak, su 
ve iklim analizleri yapılmadığı için 
çiftçilerin plansızca kafasına göre 
ekim yaptığını dile getirdi. Şehirlere 
yakın olan arazilerin anlamsız şekilde 
meskene açıldığını ve bu durumun çok 
büyük kayıplar yarattığını anımsatan 
Duruk, “Diğer taraftan tarım araç ve 
gereçlerinde anlamsız bir tüketim 
yapıldı, çok büyük kaynak israfı oldu 

ve rasyoneliteden uzaklaşıldı. Böylelikle 
toplum sadece taban fiyata bakar duruma 
geldi. Planlama yapmaktan koptuk 
halbuki planlar yapmamız gerekiyor. Ben 
milli tarım politikasının oluşturularak 
ülke genelinde en az 5-6 organize 
tarım bölgesinin kurulması gerektiğini 
düşünüyorum. Bunun içinde devlet de 
olmalı. Sözünü ettiğim bu organize tarım 
bölgelerin, boş kalan tarım arazileri de 
dahil tüm bölgeleri toprak, su ve iklim 
analizleriyle planlamasını yapmalı, 
ölçek okenomisine uygun biçimde bu 
bölgelerin işlevini belirlemeli ve bu tarım 
arazileri kiralanarak alt yapıya verilmeli. 
Çünkü günümüz dünyasında plansız 
yaşamak artık mümkün gözükmüyor. 
Bunların yanında tohum konusu, toprak 
yapısı ve sulama gibi hususlar bilimsel 
olarak üst akıl trafından kontrol edilmeli. 
Tarım nüfusunun azaldığı konuşuluyor 
ama arazilerin robotik araçlarla kontrol 
edildiği süreçlere yaklaşıyoruz” diye 
konuştu.           

Pestisit konusunun gelecek dönemde 
ülkelerin en önemli sıkıntısı olacağını 
kaydeden Duruk, “Tarım ilaçları organize 
tarım bölgeleri tarafından kontrol edilip 
dozunda verilebilir. Organik ürün üreten 
bölgeler ayrılarak iç içe olmamaları 
sağlanacaktır. Tıpkı savunma sanayinde 
yapıldığı gibi tarım alanında yaşanılan 
sorunlar çok basit şekilde çözülebilir. 
Şayet bunları yapamazsak Türkiye 
dengesiz bir tarım politikasıyla ne zaman 
neyi ihraç ve ithal edeceğini bilemeyen, 

kilogramı bir yıl 1 lira olup çöpe atılan 
soğanın ertesi yıl 10 liraya çıktığı 
bir ülke olmaktan kurtulamayacak. 
Bu aşamada siyasi hesaplarla 
oy kaygısı düşünülerek hareket 
edilmemeli. Arazilerin toplulaştırılarak 
kiralanmasının insanlarda negatif algı 
yaratarak oy kaybına sebep olacağı 
yönünde bir kaygı olabiliyor. Ama 
korona pandemesi bu kaygıların 
aşılarak milli tarım politikasının 
uygulanmasına vesile olabilir. Ayrıca 
kentlere göç etmiş ama köylerde  
1 metrekare toprağı olan insanların 
sözünü ettiğim model sayesinde gelir 
yaratabilme hakkı olacaktır” şeklinde 
açıklamalarda bulundu.  

“ORGANIZE TARIM 
BÖLGELERI KURULMALI”

MAHMUT DURUK 
Aroma Gıda Sanayi Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı

“TARIMDA IŞ MODELLERINE       KAFA YORMALIYIZ”
Gıda Sanayinde Hammadde 
Temini ve Sorunları: Yeni Bir 
Model Arayışı konferansına 
görüşleriyle katkıda bulunan 
Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri 
Sendikası Yönetim Kurulu 
Başkanı Necdet Buzbaş ise, 
tarımı kümülatif tartışmanın 
abesle iştigal olduğunu söyledi. 
Tarımın bitkisel, hayvannsal ve 
su ürünlerinden oluştuğunu 
ve her birinin ayrı ayrı 

olarak kendi platformunda 
tartışılması gerektiğine işaret 
eden Buzbaş, “Bunun yanı 
sıra aile işletmeciliğini de 
konuşmalıyız. Bilindiği üzere 
FAO 2014 yılını aile işletmeciliği 
yılı ilan etmiş ve bu çerçevede 
çok önemli destekler veriyor. 
Ancak ülkemizin gerçekliği 
ve özgünlüğünü göz önünde 
bulundurarak ayrı bir 
değerlendirme yapılmalı. Ben NECDET BUZBAŞ
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Konferansın bir diğer konuşmacısı 
olan Tunay Gıda Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncer Kırtıloğlu, konuşmasının 
başında Türkiye meyve konsantre 
sektörü hakkında bilgi verdi. Konsantre 
sanayinde faaliyet gösteren fabrikaların 
Amerika ve pek çok Avrupa ülkesindeki 
tesislerden daha ileri teknolojiye 
sahip olduğunu açıklayan Kırtıloğlu, 
üretim proses bilgisi ve yetişmiş insan 
gücü olarak sektörün çok iyi seviyede 
bulunduğunu aktardı. Türkiye’de 
yetiştirilen elma, kiraz, kayısı, ayva, 
vişne gibi birçok meyvenin rekoltesine 
göre dünya sıralamasında ilk 5 içinde 
yer aldığını kaydeden Kırtıloğlu, 
“Sektörümüzün gelişmiş ülkelerdeki 
firmalara ihracat yapabilme yetkinliği 
var. Bu kadar önemli avantajlarımıza 
rağmen sanayimizin ham madde 
konusunda yaşadığı sorunlardan dolayı 
üretimdeki liderliğimizi maalesef 

ihracatımıza yansıtamıyoruz. Rakip 
ülkeler ürünlerini sattıktan sonra ancak 
sıra bize gelebiliyor” dedi. 

Konsantre sektöründe yaşanan 
sorunlara değinen Tuncer Kırtıloğlu, 
fabrikaların ihtiyaç duydukları 
tonajlarda meyveyi temin etmekte 
zorluk çekiklerini söyledi. 
Konvansiyonel ürünlerin ve meyvenin 
toplanmasında sektörün alt yapı ve 
organizasyonunun yeterli olmadığını, bu 
durumun yaşadıkları en acı sorunların 
başında geldiğini belirten Kırtıloğlu, 
“Toplanan meyvenin nakliyesinde 
de sağlıklı bir organizasyonumuz 
yok. Meyvenin toplanması tüccar-
aracılar aracılığıyla yapılıyor. Yani 
hiçbir organizasyonu olmayan bir 
sistem içinde meyvelerimizi almaya 
çalışıyoruz. Meyve üretimi sırasında 
zararlılarla mücadelede sırasında 
bilgisizlikten kaynaklı olarak limitlerin 
çok üstünde yasaklı kimyasal ilaçların 
kullanılmasından ötürü pestisit kalıntılı 
ilaçların tespiti, devlet kontrolü yeterli 
olmadığı için sanayicinin üstüne 
kalıyor. Sanayicilerin ürünlerini 
devamlı analiz ettirmek zorunda olması 
ek maliyet yarattığı gibi yapacakları 
ihracatı da riskli hale getiriyor” 
ifadelerini kullandı.   

Ham madde konusunda en 
önemli kriterlerin başında uygun fiyat 
tespitinin geldiğine dikkat çeken Tuncer 
Kırtıloğlu, sektörüde faaliyet gösteren 
firmaların meyve alırken üreticiyi 
mağdur etmemeye özen gösterdiğini 
belirterek, “Bu bizim vazgeçilmez bir 
kriterimizdir. Sektör, her meyve için 
üretim maliyeti çıkarıp enflasyon ve 
kar ilavesiyle bir yıl önceki fiyatları da 
göz önünde bulundurarak fiyat verir. 
Fiyat düşük olursa üretici ağaçlarını 
keser. Vişnede geçtiğimiz yıllarda buna 
benzer bir durum yaşanmış ve üretim 
10 yıl geri gitmişti. Dolayısıyla üreticiyi 
memnun edecek fiyatın sunulması çok 
önemlidir. Bazı firmalar kendilerine iç 
piyasada ve ihracatta daha iyi bir pazar 
yaratabilmek amacıyla Çin ve İran’dan 
daha ucuza meyve ithalatı yapıyor. Yerli 
ürünlerin fiyatlarını manipüle ederek 
ve fiyatların artmasını sağlayarak 

kendilerine fiyat avantajı yaratmak 
istiyorlar. Haksız rekabetle karşı 
karşıya kalan yerli üreticimiz bundan 
çok büyük zararlar görmektedir. 
Bunun önüne geçilebilmesi için 
devletin ülkemizde üretilen ürünlerin 
ithalatını kısıtlaması, vergilerini 
artırması ve sınır ticaretini yeniden 
gözden geçirmesi gerekiyor” dedi. 

ÇÖZÜM SÖZLEŞMELİ 
TARIM MODELİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 
fahiş fiyat artışlarını önlemek ve 
serbest ticaret dengesini bozanlar 
için düzenlenen Haksız Fiyat 
Değerlendirme Kurulu içine 
sanayi ham madde fiyatlarının 
da korunmasını talep ettiğini 
anımsatan Tuncer Kırtıloğlu, tarım 
ürünlerinin en büyük alıcısı olan 
sanayiciler bu sistem içine alınırsa 
gıdada fahiş fiyatların oluşmasının 
engellenebileceğini savundu. Bu 
yolla enflasyonla mücadeleye de 
olumlu katkı sağlanacağını ifade 
eden Kırtıloğlu şunları kaydetti: 
“Döviz artışı ve enflasyona bağlı 
olarak tarımda gübre, mazot, ilaç 
ve elektrik gibi birçok üretim 
giderleri arttı. Üreticiler bu maliyet 
artışını devlet desteği olmadan 
karşılayamaz. Devlet destekleri de 
maalesef ya yetersiz ya da zamanında 
verilmemektedir. Meyvecilikte destek 
modelinin tamamıyle değişmesi 
ve ÇKS dengesi esasına dayalı 
doğrudan destek yerine üretime destek 
verilmelidir. Böylece üretim artışı ve 
buna bağlı olarak ihracat gelirimiz 
de yükselecektir. Bunun yanı sıra 
meyvecilik sektöründe sorunları 
kısa vadeli önlemlerle değil, orta ve 
uzun vadeli projelerle çözülebilir. 
Bunların içindeki en önemli konu da 
arazi toplulaştırılmasıdır. Bu sayede 
ucuz, kaliteli ve rekabetçi ürünlerin 
üretiminin önü açılabilir. Sanayinin 
ham madde ihtiyacı temininde 
sürdürülebilir en iyi çözüm sözleşmeli 
tarım modelidir.”          

“MEYVE TEDARIĞINDE 
ZORLUK YAŞIYORUZ”

TUNCER KIRTILOĞLU
Tunay Gıda Yönetim Kurulu Başkanı

“TARIMDA IŞ MODELLERINE       KAFA YORMALIYIZ”
burada bir kategori daha koymak gerektiğini 
düşünüyorum. Bunların biri aile işletmeciği, 
diğeri ise büyük tarım işletmelerdir. Her 
biri için temel eksikliğimiz iş modelimizin 
olmamasıdır. Planlama ancak iş modeli 
olduktan sonra gelen bir evredir. İş modeliniz 
yoksa neyi planlayacaksınız, çünkü hedefiniz 
belli değil. Dolayısıyla iş modelleri üzerine 
kafa yormamız şarttır. Aile işletmelerinin 
modeli farklıdır, büyük tarım işletmelerinin 
modeli farklıdır. Hollanda örneğinden istifade 
edebiliriz” ifadelerini kullandı. 
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MEHMET PALA: “TÜM PAYDAŞLARA AÇIK YENI BIR PLATFORM OLUŞTURULMALI”
Konferansın sonunda değerlendirmelerde bulunan Prof. 
Dr. Mehmet Pala, kapitalin ve teknolojinin tarıma girmesi 
gerektiğini uzun yıllardır söyleyip yazdığını, bunun için de 
tarımda ölçeğin büyümesinin şart olduğunu vurguladı. Arazi 
toplulaştırması konusunun uzun yıllardır konuşulduğunu 
ancak bunun biraz da ülke kültürüyle ilgili bir durum 
olduğunu ifade eden Pala şöyle devam etti: “Biz genellikle 
bireysel yaşayan ve toplu hareket kabiliyeti çok gelişmemiş 
bir toplumuz. Çünkü toplumumuzda bir güvensizlik var. 
Böyle bir ortamda kooperatifçiliğin çalışmasını beklemek 
hayaldir. Bu güven sorunu mesela Hollanda’da yok. 

Dolayısıyla tarımda elini taşın altına koyacak şekilde 
organizasyonlar kurmamız gerekiyor. Yoksa başkasının 
adına karar vererek zararı da onların ödemesini isteyen 
sistemler çalışmıyor. Tarım sektöründe yaşanan sorunlara 
herkes vakıf ancak tüm paydaşların isteklerini, beklentilerini 
ve sorunlarını paylaşabilecekleri bir platformun eksikliği 
söz konusu. Bunun için tarıma gerçekten odaklanarak, 
her bileşenin görüşleri ve beklentilerine cevap verecek 
bir stratejinin oluşturulması gerekiyor. Sorunların dile 
getirilmesinin yanı sıra çözüm önerilerinin de konuşulması 
gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyorum.” 

Türk tarımında yıllardır görülen en 
büyük sıkıntının hiçbir alanda veri ve 
envanterin olmaması olarak değerlendiren 
Dünya Gazetesi Yazarı Rüştü Bozkurt, 
veri ve envanter eksikliğini cephanesiz 
savaşa gitmeye benzetti. Artık verinin 
petrolün yerine geçtiği, iyi ve ayrıştırılmış 
bilgiden ürün geliştirenlerin rekabette öne 
çıktığı bir dönemin içinde bulunduğumuzu 
anlatan Bozkurt, “Dünyada kendi işimizle 
ilgili küçük ve büyük veriye hakim 
olmadan yarışabilir ürün yaratmamız 
mümkün değil. Bu sebeple konuşulması 
gereken, siyasi iradeye ve partilere 
baskı yapmamız gereken tek şey bu veri 
probleminin çözülmesidir. Türkiye’de 
herhangi bir kurumun verdiği veriyle 
tarımda bir proje yapabilir misiniz? Bunu 
ülkenin dört bir yanındaki üreticiye ve 
sanayiciye sordum. Bana hiçbir kimse 
mevcut verilerle bir fizibilite ve proje 
yapılabileceğini söyleyemedi. Veri 
derken şunu kastediyorum: Türkiye’de 
hazinenin ekilebilir arazisi var mı ki 

hazine arazilerinin tarıma açılmasından 
bahsediliyor. Mesela Urfa dışında 
bugün 1000 dönümün üzerinde arazi 
bulmak mümkün mü? 3 tane Amasya’da 
arazi vardı onlar da satılmak suretiyle 
el değiştirdi. Niteliksiz ormanlıkları 
tarıma açacaklarsa onu bilemem. 
Benden önceki diğer konuşmacıların 
değindiği gibi toprak analizlerimizle ilgili 
elimizde hiçbir envanter bulunmuyor. 
Şu anda topraklarımızın organik madde 
bakımından durumunu, zayıf olduğunu 
kaç kişi biliyor? Tarımda bu bilgilerin 
bilinmesi ve ona göre çiftçilerin üretimini 
planlaması gerekiyor. Bunn için de 
elimizde verinin olması şart. Yoksa çoğu 
kişi yalan-yanlış bir şeyler söylüyor ve 
bunun peşine takılıyoruz. Maalesef tarım 
ve hayvancılık çok kolay yalan söylenen 
sektörler durumunda” dedi.  

“1000 DÖNÜMDEN KÜÇÜK 
ARAZİLERE TEŞVİK VERİLMEMELİ”

Türkiye’de tarıma abartılı bir bakış 
olduğunu ve bunun sorun teşkil ettiğini 
öne süren Rüştü Bozkurt, bazı kimselerin 
tarımla ülkeyi kurtarabileceklerini 
söylediğini belirterek, “Dünyanın hiçbir 
yerinde tarımla kurtulan ülke yoktur, 
tarım gerek şarttır, yeter şart değildir. 
Bu gerçeği bütün paydaşlar çok iyi 
idrak etmeli. Tarım, kârlılık ölçeğine 
göre değil fayda-maliyet ölçeğine göre 
değerlendirilmeli, destek ve finans 
kaynakları da buna göre verilmelidir. 
Tarımın gerek şart olduğunu kabul 
edemezsek, 40 yıldır konuştuğumuz 
fındık konusunu 60 yıl daha konuşmaya 
devam ederiz” şeklinde konuştu.  
Tarımdaki bir başka sorunun bir model 
ve metodun olmaması olarak açıklayan 

Bozkurt, “Bu eksikliği daha yeni yeni 
konuşmaya başladık. Halbuki bunun 
Brezilya’da, İtalya ve İspanya’da 
örnekleri var. Örneğin İspanya’da 
olduğu gibi -Mehmet Bey’in kısmen 
altını çizdiği şeklide- özel mülkiyeti 
korumak şartıyla hizmette birliştirme 
ve ekonomide olumsuz dışsal faktörü 
önleme yoluna gitmemiz gerekiyor. 
Örnek vermek gerekirse; Edremit’te 
büyük bir zeytin çiftliğinde üretici 
her türlü bakımı yapıyor, ancak onun 
birkaç yüz metre yakınındaki başka 
bir üretici zeytinine gereken bakımı 
yapmadığı için oluşan zeytin sineği 
diğer çiftlikteki ürüne zarar verebiliyor. 
Buna biz olumsuz dışsallık diyoruz. Bu 
yüzden mülkiyeti şahsa ait toprakların 
korunması önemlidir ama toprakları 
boş bırakmak, bakım yapmamak ve 
işlememek o yurttaşın hakkı değildir. 
Bu konuyu netleştirmemiz gerekiyor. 
Evet topraklar kişinin mülkiyetindedir 
ama aynı zamanda korunarak toplumun 
yararı gözetilmelidir. Onun için bu konu 
milli bir mesele olarak ele alınmalı 
ve ‘hizmette birleştirme yasasının’ 
mutlaka çıkarılması lazımdır. Teşvik 
sistemi buna göre oluşturulmalı, 1000 
dönümden küçük arazilere teşvik 
verilmemeli. Çünkü tarımda kullanılan 
makineler ve teknolojiler o kadar gelişti 
ki bunların verimli kullanılabilmesi 
ancak arazi yapılarının geniş olmasına 
bağlıdır. Bunun yolu da tarımda yeni bir 
stratejinin geliştirilerek organizasyonun 
kurulmasından geçiyor. Her şeyden 
önemlisi de bu organizasyon bağımsız 
denetçiler tarafından denetlenmeli 
ve kontrol edilmelidir” şeklinde 
açıklamalarda bulundu.

“TÜRK TARIMININ VERISI YOK”

DR. RÜŞTÜ BOZKURT
Dünya Gazetesi Yazarı
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Dünyanın en kalabalık 
ülkesi olan ve yılda yaklaşık 
6 milyar dolarlık süt ve 
süt ürünleri ithal eden Çin 
pazarının açılmasıyla Türk süt 
ve süt ürünleri ihracatçıları bu 
ülkede kalıcı olmak istiyor.  
Peki bu gelişme sektöre nasıl 
yansıyacak, Türk süt ürünleri ihracatçılarının 
bu pazarda başarılı olması için ne yapması 
gerekiyor? Haberimizde derlemeye çalıştık.

Süt sektörü Çin’e ihracat izni almanın 
sevincini yaşıyor. Tarım ve Orman 
Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü’nün 2012 yılından bu yana 
sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Çin ile 
anlaşmaya varıldı. Çin Halk Cumhuriyeti 
Gümrükler Genel İdaresi, Türkiye’den 
54 işletmenin bu ülkeye süt ürünleri ihraç 
edebileceğini duyurdu. Dünyanın en 
kalabalık ülkesi olan ve yılda yaklaşık 6 
milyar dolarlık süt ve süt ürünleri ithal eden 
Çin pazarının açılmasıyla Türk süt ve süt 
ürünleri ihracatçıları bu ülkede kalıcı olmak 
istiyor.

EN BÜYÜK ITHALATÇI ÜLKE
Ulusal Süt Konseyi’nin yayınladığı 

2019 Süt Raporu’na göre, Çin’in içme 
sütü üretimi 29 milyon tonun üzerinde. 
Tereyağı üretimi 97 bin ton, peynir üretimi 
245 bin ton, yağsız süttozu üretimi 15 bin 
ton, yağlı süttozu üretimi 1.3 milyon ton. 
Dış ticaret verilerine bakıldığında süt ve süt 
ürünlerinde Çin ‘in ihracatı yok denecek 
kadar az. İthalatı ise oldukça yüksek. Çin’in 
çiğ ve paketli süt ihracatı 25 bin ton. Buna 
karşılık ithalatı 729 bin ton. Tereyağı 
ihracatı 2.4 bin ton, ithalatı 86 bin ton. 
Süttozu ihracatı yaklaşık 2 bin ton, 
ithalatı 1 milyon tonun üzerinde. 
Konsantre süt ihracatı 3 bin ton, 
ithalatı 35 bin ton. Türkiye’nin 
ihracat izni aldığı peynir altı 

gerçekleştirildiğini aktararak, “Çin çok 
büyük bir pazar. Umarım iyi şekilde 
değerlendiririz. Bu gelişme, çiftçimiz ve 
hayvancılık sektörümüz için de önem 
taşıyor. Biz sektör olarak zaten sütün yerde 
kalmaması için gayret gösteriyorduk. 
İhracat da üretimin garanti altına alınmasını 
sağlayacak” dedi. 

Türk süt ürünleri ihracatçılarının Çin’e 
ihracat yolunda, lojistik koşullar, lojistik 
kaynaklı raf ömrü sorunu, Yeni Zelanda 
ve Avustralya’nın coğrafi şansları ve 
halihazır pazardaki hakimiyetleri, serbest 
ticaret anlaşmalarından kaynaklanan 
rekabet avantajları gibi zorlukları aşması 
gerektiğine vurgu yapan Tarık Tezel, 
“Tarım ve Orman, Ticaret, Dışişleri 
bakanlıklarımızın destekleri, Çin’deki ticaret 
müşavirliğimiz ve ticaret ataşeliklerimizin 
üstün gayretleriyle önemli bir pazar payı 
elde edeceğimize inanıyoruz” ifadelerini 
kullandı.Tezel, ihracat için iki ülke gümrük 
işlemleri, müşterilerle görüşmeler, pazarlık, 
ihracat bağlantısı kurulması ve sözleşme 
süreci gibi süreçlerin tamamlanması 

gerektiğini aktararak, “Tahmin ediyorum ki 
Haziran sonu itibariyle operasyon, yani 

Çin’e mal sevki başlar. Bu adımın 
ilk meyvelerini Haziran sonuna 

doğru alırız” dedi. Şu anda 88 
ülkeye ihracat yapıldığını 
aktaran Tezel, sektörün 
yıllık ortalama 350 milyon 

ÇİN’DEN VİZEÇİN’DEN VİZE
SÜT ÜRÜNLERI IHRACATINA 

suyu tozu ithalatı 2018’de 557 bin, 2019’da 
454 bin ton. Peynir ithalatı 115 bin ton. 
Yoğurt ithalatı 34 bin ton. Krema ithalatı 
161 bin ton.

TARIK TEZEL: “IHRACAT  
HAZIRAN SONU BAŞLAR”

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri 
ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim 
Kurulu Başkanı Tarık Tezel, konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada, pandemi 
nedeniyle piyasaların sıkıntı içinde olduğu 
bu dönemde yaşanan gelişmeden çok 
memnun kaldıklarını ve bunun sektör 
için önemli bir müjde olduğunu söyledi. 
Çin’e süt ihracatının 2015’ten beri devam 
eden bir süreç olduğuna işaret eden Tezel, 
2018’de de Çin’den gelen teknik heyetlerin 
firmalarda incelemelerde bulunduğunu 
hatırlattı. Tezel, bu süreçte firmaların 
kalite yetkinliklerinin belgelendirilmesi, 
veteriner sağlık sertifikaları gibi işlemlerin 
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dolar olan ihracatını artırma gayretinde 
olduklarını kaydetti.

HARUN ÇALLI: “YÜZDE  
5’LIK PAZAR PAYI DAHI  
ÇOK FAYDALI OLUR”

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri 
Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Harun Çallı da Çin gibi 
büyük bir ülkeye yönelik ihracatın önünün 
açılmasının önemine işaret ederek, “Sayın 
Cumhurbaşkanımız 2015 yılından beri bu 
konuda bize destek veriyordu. Çin çok 
büyük bir pazar olduğu ve nüfusu fazla 
olduğu için yüzde 5’inin dahi bize gelmesi 
ülkemiz için çok faydalı olur. Yüzde 5’lik 
payla dahi süt ihracatımızı önemli noktaya 
getiririz.” diye konuştu.

Çallı, ihracatta katma değerli ürünler 
olan peynir çeşitlerinin öne çıkmasını 
beklediklerini belirterek, “Dondurma ve 
mama gibi ürünler de ihraç edilebilir. Süt 
tozu ve peynir altı suyu tozu ise daha çok 
ara mamul. İhracat soğutmalı konteynerlerde 
ve deniz yoluyla gerçekleşir. Yıl sonuna 
kadar minimum 50 milyon dolarlık ihracat 
bağlantısı yapılmasını bekliyoruz. İleride 
bu rakam daha da katlanır” dedi. “En büyük 
beklentimiz Çin pazarıydı” diyen Çallı, 
“Rusya pazarı da şu anda açık. Çin’e ihracat 
yapacak firma sayısı daha da artabilir. 
İstekli firmalar kendilerini onaylatabilir” 
değerlendirmesinde bulundu.

SENCER SOLAKOĞLU: “ÇIN, 
TÜRKIYE’DEKI SÜT PAZARININ 
SIGORTASI OLABILIR” 

Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan 
Donat’a açıklamalarda bulunan Tüm Süt, 
Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği 
(TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu 
ise, Çin’e süt ve süt ürünleri ihracatına dair 
haberin sektör adına çok önemli bir gelişme 
olduğunu belirterek, “Türkiye’de üretilen 
süt tozu spot piyasada satılıyordu. Dünya 
piyasalarında süt tozunun fiyatı 2 bin400 
dolar iken biz 1,600 dolara satmak zorunda 
kalıyorduk. Sürekliliğimiz yoktu ve bu 
işten zarar ediliyordu. Firmalarımız, Çin’e 
süt tozu ihracatını direkt gerçekleştirirse, 
verecekleri taahhütler çerçevesinde içerideki 
malı belirli miktarlarda çekmiş olacaklar. 
Bu da özellikle sütün bol olduğu ve arz 
fazlasının yaşandığı dönemde iç piyasayı 
rahatlatır” diye konuştu..

Solakoğlu, Çin pazarında rekabet 
edebilecek kalite ve fiyatlara sahip 
olunduğunu belirterek, “2018’de dünyanın 
en ucuz süt tedarikçisiydik. Bugün de ABD 
ve Avrupa fiyatlarının bir tık altındayız. 
Özellikle HoReCa’ya ürün tedarik eden 

bazı süt firmaları otel ve restoranların kapalı 
olması sonucu ellerindeki sütü işleyerek süt 
tozuna çevirmiş ve stoklarında bekletiyordu. 
Şimdi onlar için de fırsat doğmuş oldu. Çin 
pazarı süt piyasasındaki üretici ve sanayici 
açısından sigorta niteliği taşıyacak” diye 
konuştu.

ÇIN PAZARIYLA HEDEF YILLIK  
2 MILYAR DOLAR  
SÜT ÜRÜNLERI IHRACATI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman 
Kaan, yaklaşık 6 milyar dolarla küresel 
ticaretin önde gelen süt ürünleri 
ithalatçılarından Çin’e gerçekleştirilecek 
süt ve sütün ürünleri ihracatının önündeki 
engeller kaldırılmasıyla yıllık süt ve 
süt ürünleri ihracatının 2 milyar doları 
aşabileceğini söyledi.

Abdurrahman Kaan, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden 
olduğu kriz sonrası dönemin, yalnızca süt 
ürünlerinde değil, gıda sektörünün tamamına 
yönelik ciddi bir fırsat oluşturacağını 
işaret etti. Kaan, Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü’nün açıkladığı son 
verilerin, küresel ölçekte tarımsal üretimin 
verimli olmasının beklendiği 2020 yılında, 
Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler 
nedeniyle, bazı ülkelerde gıda sektörüne 
yönelik ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini 

gösterdiğini aktardı.

RAKIPLER; YENI ZELANDA, 
AVUSTRALYA VE AVRUPA

Dünya Gazetesi Yazarı Ali Ekber 
Yıldırım, Çin’in süt ürünleri ithalat 
verilerine bakıldığında, Türkiye’nin bu 
pazardan pay alabileceğini ancak öncelikle 
içerde çok iyi organize olunması ve devlet 
tarafından özellikle lojistik konusunda 
desteklenmesi gerektiğini belirtti. Çin 
pazarında en büyük rakiplerin Yeni Zelanda, 
Avustralya ve Avrupa Birliği ülkeleri 
olduğunu kaydeden Yıldırım, “Çin, süt ve 
süt ürünleri ithalatının çok büyük bölümünü 
Yeni Zelanda’dan yapıyor. 2016 yılında 
hayvancılık sektörünü yerinde incelediğim 
Yeni Zelanda, süt hayvancılığında dünyanın 
en gelişmiş ülkelerinden birisi. Dünya süt 
ve süt ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 
27’sin gerçekleştiriyor. Yeni Zelanda, 
Çin pazarına hakim. Mera hayvancılığına 
dayalı, üretim maliyeti düşük ve Fontera 
gibi dünya devi bir kooperatife sahip olan 
Yeni Zelanda ile rekabet etmek kolay değil. 
Çin’in süt ürünleri ithalatı yaptığı bir başka 
ülke Amerika Birleşik Devletleri’ ydi. Ancak 
iki ülke arasında yaşanan ticaret savaşı 
sonrası Amerika’dan süt ürünleri alımı 
azaldı. Amerika’dan almadığı ürünleri başka 
pazarlardan alıyor. Bu da Türkiye için bir 
avantaj olabilir” şeklinde konuştu.

Gazeteci – Yazar Ali Ekber Yıldırım’ın 
www.tarimdünyasi.net sitesinde yer 
alan haberine göre Çin ile varılan 
anlaşma sonrasında Türkiye Süt, Et, 
Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği 
(SETBİR), Ticaret Bakanlığı’nın Çin’deki 
temsilcileri ile çevrimiçi toplantıda bir 
araya geldi. Buna göre Çin piyasasını 
yakından izleyen Türk diplomatların 
verdiği bilgiler ise özetle şöyle:
» 2022 yılına kadar Çin, dünyanın en 
büyük süt ürünleri pazarı olacak.
» Potansiyel Çinli ithalatçıların 
Türkiye’ye bakışı olumlu.
» Çin, tüketim alışkanlıkları farklı ve 

lojistik açıdan Türkiye’ye uzak
» Değişik ürünler tüketme eğiliminde 
olan 300-400 milyonluk bir orta sınıf 
var.
» Peynir, lüks tüketim ürünü gibi, 
bu nedenle tüketimi az ama hızlı bir 
gelişme var.
» En çok tüketilen ürün şekerli yoğurt.
» Labne ve süt tozu için Türkiye’nin 
şansı var
» Sağlıklı yaşam konseptindeki süt 
ürünlerinin pazardaki şansı yüksek.
» 2012-2013 yılında nüfusun yüzde 15’i 
günde bir kez süt tüketirken bu oran 
şimdi yüzde 40’ larda.

ÇİN’DE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ
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Günümüzde tüketicilerin 
bilinçlenmesiyle birlikte 
kaliteli, sağlıklı ve yeterli 

miktarda gıda tüketim alışkanlığı da 
oldukça önemli hale geldi. Dolayısıyla 
vücudumuzun ihtiyacı olan enerji ve 

besin öğelerinin günlük ihtiyaç duyulan 
miktarlarda alınmasını sağlayan besin 
grupları da önemini her geçen gün 
artırıyor. Bu ürün grupları arasında süt 
ve sütten elde edilen ürünler ise sağlığa 
faydaları dolayısıyla ilk sıralarda yer 

alıyor. Sütü ve sütten elde edilen ürünleri 
bu kadar önemli bir besin maddesi 
yapan şüphesiz içeriğindeki kalsiyum 
ve fosfor başta olmak üzere bazı önemli 
mineraller, protein ve riboflavin gibi bazı 
B grubu vitaminleridir.

Süt direkt tüketilebildiği gibi 
meyveli süt, aromalı süt, sütlü-meyveli 
içecek (Milky Juice), soğuk kahve 
gibi formlarda da tüketici tercihine 
sunulabiliyor. Bunlar arasında soğuk 
kahve, özellikle kahve alışkanlığından 
vazgeçemeyen tüketicilerin sıcak yaz 
günlerinde diğer soğuk içeceklere 
alternatif olarak tükettiği bir ürün 
olarak karşımıza çıkıyor. Meyveli 
sütler ise, özellikle çocukların süt 
tüketim alışkanlığı kazanması açısından 
önem teşkil ediyor. Yiyecek ve 
içecek endüstrisi için doğal içerikler, 
içerik sistemleri ve entegre çözümler 
sağlamada dünyanın önde gelen 
üretici ve tedarikçileri arasında olan 
Döhler Gıda, portföyünde bulunan 
çeşitli aroma, bitki ekstraktları, meyve 
suyu konsantreleri, meyve püre/püre 
konsantreleri ve içerik sistemleri 

İLE YÜKSEK KATMA 
DEĞERLİ

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Buket Orhan

İçecek Laboratuvarı Müdürü 
Döhler Gıda

Gamze Çelik   

Gıda Laboratuvarı Uzmanı
Döhler Gıda
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(B2B çözümleri) ile süt ürünleri 
kategorisindeki ürünlerin katma 
değerini artıran yönde bir portföy 
sunmaktadır.

Yoğurt ise süt ve süt ürünleri 
arasında en çok tercih edilen önemli 
bir probiyotik ürün olarak karşımıza 
çıkıyor. Ülkemizde sofraların da 
ayrılmaz bir parçası olan yoğurt, Türk 
Gıda Kodeksi’nde; fermentasyonda 
spesifik olarak Streptococcus 
thermophilus ve Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus’un 
simbiyotik kültürlerinin kullanıldığı 
fermente süt ürünü olarak tanımlanır. 
Yoğurdun insan sağlığı üzerine olumlu 
etkilerinin tespit edilmesi, yoğurdun 
çeşitlendirilerek farklı ürün tipleri 
ile de hayatımızda yerini almasını 
sağlamıştır. Mevcut yoğurt tüketimini 

artırmak için, sade yoğurdun yanısıra 
yeni bir ürün çeşidi olarak meyveli, 
aromalı, çeşitli bitki tohum ve 
ekstraktları içeren yoğurt tiplerinin 
geliştirilmesi hem süt hem de yoğurt 
tüketme alışkanlığı olmayanlar için 
yoğurdun cazip hale getirilmesi 
açısından oldukça önemlidir. Diğer 
yandan sağlık konsepti çerçevesinde 
şeker ilavesiz ya da ilave şekeri 
azaltılmış yoğurt ürünleri için de 
çözümler mevcuttur. Bu noktada 
Döhler Gıda; meyve ve/veya meyve 
parçacıkları içeren, doğal renk 
çözümleri sunan, doğal aroma ve 
çeşitli bitki ekstraktlarıyla desteklenen 
meyve preparat ve sosları portföyüyle, 
yenilikçi işleme teknolojilerini 
kullanarak “all in one” dediğimiz 

sistemiyle sektöre 
pratik çözümler 
sunmaktadır. 

Bir diğer 
probiyotik ürün 
olan kefir de 
sağlıklı fermente 
süt ürünleri 
arasında önemli bir 
yere sahiptir. Kefir, 
esansiyel amino 
asitleri ve bazı yağ 
asitlerini, vücudun 
temel fonksiyonları 
ve çeşitli faaliyetlerini 
sürdürmesi için gerekli 
olan yararlı bakterileri 
içerir. Tam da bu yönü 
ile probiyotik ürünler 
arasında yoğurt ve fermente 
sütler dışında önemli bir 
yer teşkil eder. Tüketimi 
her geçen gün artmakla 
birlikte, halen olması beklenen 
tüketim rakamlarından uzak olduğu 
görülmektedir. Tüketimin daha 
da artırılması adına tıpkı meyveli/
aromalı yoğurtlar gibi meyveli/
aromalı kefirler de oldukça üzerinde 
durulan bir ürün tipi olarak karşımıza 
çıkıyor. Meyveli kefir gibi sağlıklı 
ürünlerin tüketiminde şüphesiz 
ürünün içerindeki şekerin azaltılarak 
kalorisinin düşürülmesi de üzerinde 
durulan noktalardan birisidir. 

Dondurma artık her mevsim 
tüketilen, hem lezzetli hem de 
besleyici özellikleri nedeniyle her 
yaş grubu tarafından tercih edilen bir 
besindir. Özellikle artan dondurma 
tüketiminin tetiklenmesinin en 
önemli sebeplerinden biri içerdiği 
zengin vitamin ve mineral bileşimi, 

yağ ve protein açısından zengin 
oluşu iken bir diğer sebebi de  
içerikteki zenginleşmenin ve 
çeşitliliğin artması ile farklı 
tüketici beklentilerine cevap 
verebilmesidir. Örneğin, vegan 
dondurma dünyada bir trend 
olarak yükseliştedir ve badem 
ve hindistan cevizi sütleri başta 
olmak üzere çeşitli kaynaklar 
ile vegan dondurmalar raflarda 
yerini almıştır. İçerikte kullanılan 
meyve-sebze girdilerinin çeşitliliği, 

botanik girdilerin ve doğal aroma 
çözümlerinin varlığı, doğal renk 

çözümlerinden özellikle antosiyaninin 
ve betaninin dondurma içeriği, 

kaplamalar ve dondurma külahlarında 
kullanılabilmesi, vegan 

dondurma alternatifleri gibi 
çözümlerle Döhler Gıda,  
dondurma sektörüne de 
hareket kazandırmaktadır. 

Döhler Gıda, sağlık açısından 
oldukça faydalı olan süt ve süt 
ürünlerinin katma değerini artırmak 
adına gıda sektörüne destek veren bir 
firma olarak konumlanmıştır. Daha önce 
de vurgulandığı gibi sağlıklı, doğal 
ve sürdürülebilir gıda maddeleri her 
geçen gün daha da önemli hale geliyor. 
Özellikle Döhler Gıda portföyündeki 
doğal renk maddeleri, doğal aromalar, 
meyve suyu konsantreleri, meyve püre 
ve konsantreleri, meyve preparatları, 
bitkisel ekstraklar & sağlık bileşenleri 
gibi hammaddeler ile süt, yoğurt, kefir, 
dondurma vb. süt ürünleri üreticilerine 
katma değer sağlayan çözümler sunar. 
Böylelikle süt ve süt bazlı ürünlerin 
tüketimlerinin artması noktasında da 
pek çok üretici ile işbirliği içerisinde 
bulunmaktadır. 
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Türkiye’de yılda 23 milyon ton süt üretilirken, bunun ancak 
%45’i sanayide işleniyor. SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı 

Tarık Tezel, “Geri kalan %55 ise denetimsiz, açıkta satılan, 
izlenebilirliği olmayan ve büyük oranda ambalajsız veya 

uygun olmayan ambalaja sahip ürünler” diyor

KAYIT DIŞINAKAYIT DIŞINA
Türkiye süt ve süt ürünleri 

sektöründe kamu otoritesince 
onaylı, kayıtlı ve denetimli 2 bin 

321 işletme faaliyet gösteriyor. Sektör her 
gün 300 bini aşkın çiftçi-üreticiden temin 
ettiği çiğ sütü, sağlıklı, ambalajlı, hijyenik 
içme sütü ve süt ürününe dönüştürüyor. 
Bunun yanı sıra gerek sağladığı doğrudan 
istihdam ve gerekse tedarikçilerinden 
aldığı mal ve hizmet ile 100 binlerce 
insana da geçim kapısı oluyor. Üretilen 
süt ve süt ürünleri, yurt içinde 600 bin 
satış noktasında, yurt dışında da 88 ülkede 
tüketiciyle buluşuyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 
2019 yılında üretilen toplam süt miktarı 
22 milyon 960 bin 379 ton olurken, bu 
sütün 20,8 milyon tonunu (%90,5) inek 
sütü, 1,5 milyon tonunu (%6,6) koyun 
sütü, 577 bin tonunu (%2,5) keçi sütü 
ve 79 bin tonunu (%0,3) manda sütü 
oluşturdu. 2019 yılında üretilen toplam 
süt miktarı, 2018’e göre %3,8 oranında 
artış gösterdi. Ancak bu üretimin içinde 
ülkemizde sanayi tarafından toplanan inek 
sütü, 2019 yılında 9 milyon 506 bin 26 
ton olarak kaydedildi. Yani toplam inek 
sütü üretiminin yaklaşık %45’i sanayi 
işletmeleri tarafından işlenerek, ilgili 
bakanlıkların denetimi altında, sağlıklı 
bir tedarik zinciriyle ambalajlı olarak 
tüketicilere ulaşabiliyor. 2019 yılında 
1 milyon 468 bin 616 ton içme sütü, 1 
milyon 136 bin 43 ton yoğurt, 698 bin 330 
ton ayran, 671 bin 497 ton inek peyniri, 
73 bin 656 ton tereyağı, 66 bin 513 ton 
yağsız süttozu ve 34 bin 508 ton tam yağlı 
süttozu üretildi. 

2019 IHRACATI 
357 MILYON DOLAR

Sektörün dış ticaretine baktığımızda 
ise, 2019 yılında toplam süt ve süt ürünleri 
ihracatının 208 bin 151 ton karşılığı 
356 milyon 850 bin 975 dolar olarak 
gerçekleştiği görülüyor. 2019 yılında 
yapılan süt ve süt ürünleri ithalatı ise 19 
bin 479 ton karşılığı 80 milyon 339 bin 
409 dolar oldu. Türkiye, 23 milyon tonluk 
çiğ süt üretimiyle dünyada sekizinci, 
AB’de ise üçüncü sırada bulunuyor. 
Ayrıca ülkemizde, 1 milyon 110 bin adet 
süt hayvancılığı yapan işletme var, bu 
işletmelerin de %71,5’i 10 başın altında. 
11-20 baş arası hayvanı olan işletmeler 
ise toplam işletme sayısının %17’sini 
oluşturuyor. %88’inin 20 başın altında 
olduğu süt işletmelerinin mevcut yapısı 
düşünüldüğünde, sütçülük sektörünün 
yapısal anlamda pek çok sorunla iç içe 
olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında, 
Avrupa Birliği’ne ihracat onayı almış 
süt işletmesı sayı 142’dir. Süt işletmeleri 
genel olarak parçalı yapıda olup, küçük 
aile işletmeleridir. Bununla beraber, büyük 
ve modern süt çiftlikler de mevcut. 50 

başın üzerindeki süt çiftlikleri sayısı, toplam 
süt çiftlikleri sayısının %2,4’ü kadarıdır. 
Ayrıca ari işletmelerin sayısı da gün 
geçtikçe artıyor. 

TARIK TEZEL: “AMBALAJSIZ  
SÜT ÜRÜNLERI HALK 
SAĞLIĞINI TEHDIT EDIYOR”

Ülkemizde yılda 23 milyon ton süt 
üretildiğini, ancak bu üretimin karşılığında 
halkın ihtiyacı olan dünya standartlarında 
ve Türkiye yasaları ve yönetmeliklerine 
uygun sağlıklı ürünlerin, bu üretimin 
ancak %45’i ile tüketicilere ulaşabildiğine 
dikkat çeken SETBİR Yönetim Kurulu 
Başkanı Tarık Tezel, “Geri kalan %55 ise 
denetimsiz, açıkta satılan, izlenebilirliği 
olmayan ve büyük oranda ambalajsız veya 
uygun olmayan ambalaja sahip ürünlerdir. 
Gelişmiş ülkelerde ise üretilen sütün 
sanayiye gitme oaranı %98’dir. COVID-19 
kayıtsız ekonomiyi gündemden çıkarmak 
için bir fırsattır. Günümüz şartları bir kez 
daha göstermiştir ki ambalajsız ve açıkta 
satılan süt ve süt ürünleri, halkın sağlığı 
için ciddi risk yaratmaktadır. Bu nedenle 
denetimsiz koşullarda halka arz edilerek 

Türkiye’de Türkiye’de 
sütün yarısı sütün yarısı 

gidiyorgidiyor
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aynı zamanda ciddi bir vergi kaybına da neden olan sokak sütü, 
market sütü, ari süt ve sütmatiklerin, sözde organik yoğurtların, 
peynirlerin, tereyağların, semt pazarlarında her türlü hastalık 
yapıcı etkene açık olarak pazarlanan süt ürünlerinin satışı bir an 
önce engellenmelidir. Artık bu dönemde, her kesimin halk sağlığı 
sorumluluğunu üstlenmesi zorunlu hale gelmiştir” dedi. 

Dünya ve Türkiye, koronavirüs salgını ile mücadele ederken, 
virüse karşı alınması gereken kişisel tedbirlerden birinin de 
hem bağışıklık sistemini hem de genel vücut direncini güçlü 
tutmak olfuğunu söyleyen Tezel, sağlıklı bir yaşamın önemli 
ögelerinden birinin hayvansal protein tüketimi olduğunu, burada 
da hayvansal proteinin en önemli iki kaynağı olarak süt ve kırmızı 
etin öne çıktığını dile getirdi. Korona günlerinde gıda sektöründe 
girdilerdeki maliyet artışına karşın et ve süt ürünlerinde fiyatların 
yükselmedğini iddia eden Tarık Tezel. “Ambalaj malzemeleri, 
enerji maliyetleri, lojistik gibi etmenler maliyetleri artırıyor. 
Sektörümüzde hijyen büyük önem taşıdığı için temizlik 
malzemelerinden maskesine kadar çok ciddi fiyat artışlarıyla karşı 
karşıyayız. Bu sıkıntıların aşılmasında da desteğe ihtiyacımız var” 
diye konuştu. 

“BELIRLI BIR DÖNEM DE OLSA KDV SIFIRLANMALI”
Bu dönemde tüketimin korunması ve desteklenmesi adına 

özellikle süt ve süt ürünlerinde KDV’nin düşürülmesinin 
önemli bir çözüm olabileceğini vurgulayan Tezel şöyle devam 
etti: “Belirli bir dönemlik de olsa KDV sıfırlanabilir. Özellikle 
ambalaj ürünlerinden alınacak geri kazanım katılım payının 2022 
yılı sonuna kadar ertelenmesinde büyük yarar vardır. Bunlar 
ilave maliyet getiriyor. İlave maliyetlerin ortadan kaldırılması, 
yaraların sarılmasında büyük fayda sağlayacaktır. Hayvancılık 
veteriner malzemeleri, aşı ve hijyen malzemelerinde sıkıntılara 
karşı önlem alınabilir. Sütün köylerde toplanmasında kapı kapı 
süt toplamak yerine, merkezi toplamaya geçilmelidir. Bu yöntem 
hem süt hijyenine hem de üreticinin eline geçen paranın artmasına 
katkı sağlayacaktır. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde yer alan 
mücbir sebep kapsamındaki sektörler arasına, gıda, hayvancılık, 
bitkisel üretim ve yem sektörleri de mutlaka dâhil edilmelidir. 
Girdi maliyetleri artışları değerlendirilmeden gıda enflasyonu 
artışı yargısında bulunulmamalıdır.”

Koronavirüs salgını ile döviz artışa bağlı olarak, yem 
ham maddesi ithalatında ve maliyetlerindeki artışların yem 
üreticilerine ciddi sıkıntı getirdiğini belirten SETBİR Başkanı 
Tarık Tezel, “Yem üretimi desteklenmelidir. Aslında bu sadece 
bugünün değil her dönemin sorunudur. Bu sorunun sonucu 
olarak üretici, maliyetlerini yönetememekte, sıkıntıyı çiğ 
süt fiyatlarına yansıtarak çözmeye çalışmaktadır. Bu konuda 
kamunun yapması gereken desteklemeler var. Hâlihazırda 
yürürlüğe giren desteklemeler yetersiz. Üreticinin sorunu çözülür, 
çözüm sürdürülebilir olursa süt üretimi artar. Diğer yandan artan 
üretimin kayıt dışına kaymaması için muhtelif tedbirler alınması 
gereklidir” açıklamasında bulundu.

“Uzun Ömürlü”

Marka Ters Ozmoz Membranları
Yüksek Alman Teknolojisi ile

Almanya’da Üretilir

“Tıkanmaya Dirençli”
LEWABRANE Marka Membranlar

Daha az tıkanır ve 
Kimyasal yıkamaları 
daha başarılı olur.
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GIDA MÜHENDISLERI ODASI: 
“SÜT TÜKETIMINDE GERIDEYIZ”

21 Mayıs Dünya Süt Günü 
dolayısıyla açıklama yapan TMMOB 
Gıda Mühendisleri Odası ise, insan 
sağlığı bakımından stratejik bir öneme 
sahip süt ve süt ürünleriyle hayvansal 
protein ihtiyacının büyük bir kısmı 
karşılanabildiğine dikkat çekti. 
Türkiye’nin, büyük baş hayvan sayısı 
ve süt üretiminde dünyada üst sıralarda 
yer almasına rağmen süt tüketiminde 
gerilerde bulunduğunu anımsatan 
açıklamada; “Avrupa Birliği ülkeleri 
arasında yıllık ortalama süt tüketimi 
60 litrenin üzerinde olurken İrlanda 
ve Finlandiya bu alanda başı çeken iki 
ülke durumundadır. Yıllık ortalama süt 
tüketimi İrlanda’da 125, Finlandiya’da 
ise 120 litre civarındayken, bu miktar 
Türkiye’de sadece 34 litre kadardır” 
ifadeleri kaydedildi.

Ulusal Süt Konseyi tarafından %3,6 
yağlı, %3,2 proteinli çiğ süt tavsiye 
fiyatın 1 Ocak -31 Aralık 2020 için 2.30 
Tl/lt olarak belirlendiğini ve bu fiyattaki 
sütün market raflarında tüketiciye 
ulaşmasına kadar 2-3 katına çıktığının 
belirtildiği açıklamada, “Fiyatların bu 
kadar yüksek olması bütçesi yeterli 

olmayan tüketicileri kayıt dışı ürün 
tüketimine yönlendirmektedir. Sokak sütü 
tüketimi de bu kayıt dışılığın başında 
gelmektedir. Ülkemizde sokak sütü 
tüketimi azımsanamayacak düzeydedir. 
Üretilen çiğ süt miktarının hemen hemen 
yarısına yakını kayıt dışı olarak pazarlanıp 
satılmaktadır. Bütün bunlar yetmiyormuş 
gibi basın ve yayın organlarında, 
izlenebilirliğin en yüksek olduğu yayın 
saatlerinde konunun uzmanı olmayan 
kişiler tarafından hiçbir bilimsel temeli 
olmayan, spekülatif ve bir o kadar da 
tehlikeli, tüketiciyi yanlış bilgilendirip, 
yönlendiren “medyatik” birtakım insanlar 
tarafından işlenmiş sütün tüketilmemesi 
gerektiği konusunda yoğun çaba sarf 
edildiği görülmektedir” denildi.

Gıda Mühendisleri Odası 
açıklamasında sütçülük sektörüne ilişkin 
şu öerilerde bulundu:

» Kaliteli süt üretimi için süt 
hayvancılığı ile uğraşan çiftçi ve köylüye 
verilen destekler artırılmalı, aile çiftçiliği 
özendirilmeli, kırsal kalkınmaya önem 
verilmelidir,

» Okul sütü projesi uygulamasına 
yaşanılan sorunların çözülmesi kaydıyla 
devam edilmeli, projeye yerel işletmelerin 
dahil edilmesi sağlanmalıdır,

» Süt üreticilerinin bir araya gelmesini 
sağlayacak üretici birlikleri ve kooperatifler 
kurulmalı, gerekli destekler sağlanmalıdır,

» Pastörize ve UHT (uzun ömürlü) süt 
tüketiminin yaygınlaşması özendirilmelidir,

» Süt ve ürünlerindeki denetim 
artırılmalı, kayıt dışı üretime ve satışına 
izin verilmemelidir,

» Gıda mühendislerinin teknik 
bilgisinden; üretimden-denetime kadar olan 
her aşamada yararlanılmalıdır. Bu anlamda 
Gıda Mühendisleri Odası tarafından 
Tarım ve Orman Bakanlığı ‘na önerilen 
“Yetkilendirilmiş Gıda Danışmanlığı” 
sistemi yaşama geçirilmelidir,

» Tüketiciler üzerinde ciddi yanılgılara 
neden olan bilgi kirliliğinin önlenmesi 
konusunda, süt ve ürünleri alanında 
uzmanlaşmış meslek grupları ve kuruluşları 
ile iş birliğine gidilmeli, toplumu doğru 
şekilde bilgilendirme konusunda çaba sarf 
edilmelidir.

tabi tutarak temin eden, kalite belgelerine 
sahip olan, bünyesinde tam zamanlı gıda 
mühendisi bulunan, taze üretim yapan, 

hijyenik, güvenilir, şeffaf bir yönetim 
anlayışıyla üretim gerçekleştiren 

markaların ürettiği dondurmalar 
doğru dondurmadır. Bunlarla 
birlikte dondurmanın, her 
safhada ısı şoklarından 
korunması da üretilen 

dondurmanın doğru dondurma 
olabilmesi için son derece 

önemli. Yeterli ve dengeli beslenme 
için her gün tüketilmesi gereken süt ve 
süt ürünleri grubunda yer alan; protein, lif 
ve süt yağının yanı sıra pek çok vitamin 
ve mineral içermesiyle de oldukça zengin 
bir besin kaynağı olan doğru dondurma 
sadece yazın değil kış döneminde de gönül 
rahatlığıyla tüketilebilir” diye konuştu. 

Kuruldukları günden bu yana tüm 
kriterleri uygulayarak Türkiye’de yeni 
nesil dondurmacılık sektörüne öncülük 
ettiklerini ifade eden Kemahlı, doğru 
dondurma seçiminin temel püf noktalarını 
şöyle sıraladı:

» Doğal malzemelerin kullanılıp 
kullanılmadığını sorgulayın.

» Besin değerlerini kontrol edin.
» Alerjen tablolarına göre beslenme 

şeklinize uygun olmasına dikkat edin.
» Güvenli üretim ve muhafaza 

koşullarını sağladığından emin olun.
Serez Dondurmacısı’nın ürünlerine; 

İstanbul’da Kartal, Maltepe, Bostancı, 
Acıbadem, Kozyatağı, Ataşehir ve 
Bakırköy şubelerinin yanı sıra www.
serezdondurmacisi.com, GetirYemek ve 
Yemeksepeti uygulamasından ulaşabiliyor. 

4 PÜF NOKTASI
Doğru dondurma seçiminin

“Ne yiyorsak onu 
sunarız” mottosu ile yol 
alan Serez Dondurmacısı, 
havaların ısınmasıyla tüketimi 
hızla artan dondurmanın seçimi 
konusunda tüketicileri bilgilendiriyor. 
Ülkemizdeki dondurma tüketiminin 
özellikle yaz aylarında daha çok artığını 
belirten Serez Dondurmacısı Kurucusu 
Serdar Kemahlı, “Dondurma üretiminde 
kullanılan her bir malzemeyi titizlikle teste 

Serdar Kemahlı
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Covid-19 salgınıyla birlikte tüketici 
davranışlarındaki ve tercihlerindeki 
değişiklikler gıda ve içecek 

endüstrisini daha sağlıklı ürünler üretmeye 
yönlendiriyor. Bağışıklığı güçlendirme 
tüm gıda endüstrisi için kilit görev haline 
geliyor. Diğer yandan kilo kontrolüne 
yardımcı, düşük karbonhidratlı, yüksek 
protein ve lif içerikli ürünlerin pazardaki 
paylarını artıracağı öngörülüyor. Süt ve süt 
ürünleri de bu açıdan sektörün en önemli 
kategorilerinden biri. 

Kategorideki genel eğilimlere bakacak 
olursak, süt bu kategorinin en yavaş 
büyüyen ürün grubu, buna karşılık içilebilir 
yoğurt en hızlı büyümeyi kaydediyor. En 
göze çarpan trend hayvansal kaynaklı 
süte alternatif, bitkisel kaynaklı ürünlerin 
tüm kategoride raf payını gün geçtikçe 
artırması. Yulaf sütü, badem sütü, bezelye 
sütü, soya sütü gibi alternatifler sadece 
vegan tüketicilere değil, diyetinde bitkisel 
besinleri artırmak isteyen tüketicilere de 
hitap ediyor.  

Diğer yandan kategoriler arası 
etkileşim, yenilikçi ürünler geliştirmekte 
önemli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. 
İçecek gruplarından esinlenilerek 
geliştirilen meyve suyu içeren sütler, 
kokteyl tatları içeren yoğurt içecekleri, 
pastane tatları ya da geleneksel 
mutfaklardan alınan tatların süt ve süt 
ürünlerinde yeniden yorumlanması 
kategoriye dinamizm ve esneklik 

kazandırıyor. Kategorinin atıştırmalık 
ürünler ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan 
quark bar, peynir bar gibi ürünler de bu 
etkileşimin en inovatif ürün örnekleri olarak 
sayılabilir. 

Süt ve süt ürünleri kategorisindeki 
gelişmeleri ve trendleri ürün grupları 
özelinde aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

SÜT 
Küresel süt kategorisi, diğer süt ürünleri 

kategorilerinden daha yavaş da olsa 
büyümeye devam ediyor. Diyetin sağlıklı, 
besleyici ve vazgeçilmez bir parçası olma 
konusunda geleneksel inek sütünün yeri 
yavaş yavaş sarsılıyor. Bitki kaynaklı süt 
alternatifleri tüketicilere besin profilleri ve 
çevresel sürdürülebilirlik açısından cazip 
geliyor.

PEYNIR
Peynir için yeni tüketim alanları/

noktaları oluşuyor; atıştırmalık olarak 
peynir yeni bir fırsat alanı olarak karşımıza 
çıkıyor. Duyusal özelliklerden ödün 
vermeden geliştirilen yeni tatlar ile peynir, 
ana öğünler içinde güvenilir bir protein 
kaynağı olarak yerini sağlamlaştırıyor. 

YOĞURT
Süt ürünleri içinde en iddialı yenilikler 

yoğurt kategorisinde gerçekleşiyor. 
Meyveli, baharatlı tatlar, içecek 
kategorisinden uyarlanan tatlar tüketicilerin 
ilgisini çekmeye ve yoğurt için yeni tüketim 
alanları oluşturmaya devam ediyor. Yüksek 
protein içeriği ve bağırsak dostu olması 
sebebiyle tüketicilerin ilgisini çekmenin 
yanında bu durum yoğurdu kefir ve quark 
ile kıyasıya bir rekabet içine sokuyor. 

IÇILEBILIR YOĞURT
İçilebilir yoğurt, süt ürünleri 

kategorisinin pazarda en hızlı büyüyen 
ürün grubu olarak karşımıza çıkıyor. 
Bu ürün grubunun karşı karşıya olduğu 
zorlukların başında ise yüksek protein 
değeri ve fonksiyonel fayda için ürüne 
ilave edilen bileşenlerle birlikte (meyve 
parçacığı vs.) ürün dokusunun ve kıvamının 
korunabilmesidir.

TEREYAĞI VE SÜRÜLEBILIR YAĞLAR
Tereyağı pazarındaki değer artışının 

önümüzdeki beş yıl boyunca margarin ve 
sürülebilir yağlardaki büyümeyi önemli 
ölçüde geride bırakacağı öngörülüyor. 
Tereyağının doymuş yağ oranı sebebiyle 
tüketicide oluşturduğu endişeler, diğer taraftan 
doğallığı ve otantik bir imaja sahip olması ile 
dengeleniyor. Tereyağı ile sürülebilir yağdan 
oluşan hibrit ürünler hem duyusal hem de 
besinsel açıdan çekiciliği olan bir potansiyel 
olarak görülüyor.

BITKISEL BAZLI ALTERNATIFLER
Et endüstrisinde olduğu gibi süt 

ürünlerinde de bitkisel bazlı süt ürünleri 
alternatifleri sağlığa ve çevreye duyarlı 
tüketiciler için önemli hale geliyor. Tekstürel 
farklılıklar, fiyatlar ve etiketleme ile ilgili 
yönetmelikler bu tür ürünlerin daha geniş 
tüketici gruplarına ulaşmasının önündeki 
engeller olarak sayılabilir. Yulaf sütü hem 
inek sütüne en yakın tat profili olması hem de 
sürdürülebilirliği sayesinde kategoride önemli 
bir ivme kazanıyor.

DONDURMA
Yüksek proteinli, az yağlı ve düşük 

kalorili seçenekler lezzetten ödün vermeden 
ama suçluluk da duymadan keyifle tüketilecek 
ürünler olarak pazarda paylarını artırıyorlar. 
Kilo verirken kas geliştirmek de isteyen, 
sağlık algısı yüksek tüketiciler bu ürünleri 
tercih ediyor. Diğer yandan yulaf, karnabahar 
gibi bitkisel kaynaklı dondurmalar vegan 
beslenmek isteyenler için alternatif oluştu-
ruyor. Fonksiyonel dondurmaların yanında 
yeşil çay, matcha, satsuma gibi beklenmedik 
aromalı dondurmalar 
da özellikle farklı 
tatlar arayan tüke-
ticilerin ilgisini 
çekiyor.

Dilek ALTAY
Aromsa Teknik Satış Müdürü

Süt ve Süt Ürünlerinde

TRENDLER

Süt ve Süt Ürünleri & Dondurmaurma
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Stratejilerini gıda sektörüne 
tarladan çatala 360 
derece çözüm sunabilmek 
olarak açıklayan Mérieux 
NutriSciences Türkiye  
Gıda Analiz Hizmetleri  
Satış Müdürü 
Türkan Türkmaya, 
“Bugün Türkiye dahil 
26 ülkede sektörün 
lider firmalarıyla analiz, 
denetim, danışmanlık, 
belgelendirme, eğitim 
faaliyetelerinin yanı sıra, 
bilimsel araştırmalar 
yaparak sektöre ışık 
tutacak yeni teknolojiler 
üzerinde de çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” diyor.

Türkan Hanım, ilk olarak 
Mérieux NutriSciences’ı 
globalde tanıtarak, 

Türkiye’deki geçmişi ve bugünkü 
faaliyetleri hakkında bilgi verebilir 
misiniz?  

Institut Merieux, 1897 yılında 
Fransa’da Louis Pasteur’ün asistanı 
Marcel Merieux tarafından kurulmuş bir 
aile şirketidir. Institut Mérieux, insan ve 
hayvan aşıları konusunda dünya lideri 
bir kuruluş olmuştur. 1990’larda gıda 

süredir sektörde çözüm ortağı olarak 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Kalite 
Sistem Laboratuvarı ile 2014 yılında 
başlayan ve 2 yıl süren ortaklığın ardından 
2016 yılının Aralık ayında tüm hisseleri 
devralarak Kalite Sistem Laboratuvarı’nı 
bünyesine katmıştır. Bugün 26 ülkede 
sektörün lider firmalarıyla analiz, 
denetim, danışmanlık, belgelendirme, 
eğitim faaliyetelerinin yanı sıra, bilimsel 
araştırmalar yaparak sektöre ışık tutacak 
yeni teknolojiler üzerinde de çalışmalarını 
sürdürmektedir.

GENİŞ HİZMET AĞI
Gıda ve içecek sektörleri olarak 
baktığımızda; gıda güvenliğinden 
tarıma, ev dışı tüketim olarak 
adlandırılan restoran ve catering 
şirketlerinden etiketlemeye 
uzanan geniş bir alana çözümler 
sunuyorsunuz. Bu faaliyetlerinizi 
biraz anlatabilir misiniz?

Şirketimizin stratejisi, gıda sektörüne 
tarladan çatala 360 derece çözüm 
sunabilmektir. Bu kapsamda; çiftlik 
denetimleri, tedarikçi denetimleri, 
ürün analizleri, fabrikalarda; etiket 
danışmanlığı, çevresel izleme 
danışmanlığı, belgelendirme, eğitim, 
ürün analizleri, lojistik kısmında; depo 
denetimleri, araç denetimleri, mağaza ve 
restoranlarda; ürün analizleri, çevresel 

GIDA SEKTÖRÜNE TARLADAN ÇATALA

360 DERECE ÇÖZÜM 
SUNABILMEK

Hedefimiz

güvenliği ve beslenme konularında da 
çalışmalar genişletilmiş ve Amerika’da 
tanınan gıda laboratuvarı  Silliker’in 
satın alınması gerçekleştirilmiştir. 1967 
yılında kurulmuş olan Silliker, gıda 
güvenliği ve kalite alanlarında lider bir 
kuruluş olarak Mérieux NutriSciences’ın 
temellerini oluşturmuştur. Mérieux 
NutriSciences, stratejik ülkelerde yaptığı 
satın alımlarla şu an 26 ülkede 7000’in 
üzerinde çalışanı ve 100’ün üzerinde 
akredite laboratuvarıyla 50 yılı aşkın 
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izleme analizleri, raf kontrolleri, mağaza 
ve restoran denetimleri tüketici kısmında 
da tüketici panelleri yapabiliyoruz. 
Bununla beraber, etiket danışmanlığı 
hizmetini Türkiye’nin yanı sıra 50’yi aşkın 
ülke için de verebiliyoruz. Dijitalleşen 
dünyada Meriux NutriSciences olarak iş 
ortaklarımıza bir takım dijital çözümler de 
sunuyoruz. Bunlardan biri çevresel izleme 
verilerini izlemeyi ve numune alımını 
kolaylaştıran EnviroMap, diğeri ise GFSI 
gerekliliği haline gelen sektörde gıda 
güvenliği ve gıda sahteciliğini izlemeyi tek 
bir uygulamaya sığdıran Safety Hud.

“SÜT SEKTÖRÜNÜN  
DEVLERİYLE ÇALIŞIYORUZ”
Süt ve süt ürünleri -dondurmayı 
da dahil edebiliriz- gibi insanların 
beslenmesinde çok önemli bir yeri 
olan ve tüketim bakımından oldukça 
geniş bir kategoride üretim ve 
satış yapan firmalara hangi test ve 
hizmetleri sunuyorsunuz?

Süt ve süt ürünleri sektöründe yerli  ve 
yabancı Türkiye’nin en büyük firmaları ile 
çalıştığımızı söyleyebilirim. Bu firmalara 
salmonella, listeria gibi patojen analizleri 
ve diğer mikrobiyolojik analizler, bulaşan 
ve kalıntı analizleri, besin öğeleri analizleri, 
alerjen analizleri, tür tayini analizleri, 
raf ömrü ve stabilite analizleri, ambalaj 
analizlerinin yanı sıra çevresel izleme 
numune alım hizmetleri ve analizleri, 
taklit-tağşiş analizleri de yapmaktayız. 
Analizler dışında eğitim, belgelendirme, 
tedarikçi denetimi ve danışmanlık hizmetleri 
verdiğimiz firmalar da bulunmaktadır.

“HALK SAĞLIĞINI KORUMAYA 
KARARLIYIZ”
Dünyayı ve elbette ki Türkiye’yi 
etkileyen koronavirüs pandemisi 
sürecinde şirket olarak globalde 
ve yurt içinde ne tür çalışmalar 
yapıyorsunuz? Bu dönem sizin 
açınızdan nasıl geçiyor?

Mérieux NutriSciences olarak 
tüm dünyada halk sağlığını korumaya 
kararlıyız. Bunu akılda tutarak Coronavirus 
(COVID-19) iklimini ve bunun sağlık 
ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından 
izliyoruz. Virüsün yayılmasını azaltmak için 
Dünya Sağlık Örgütü ve Hastalık Kontrol 
Merkezleri’nin rehberliği doğrultusunda 
gerekli tüm tedbirleri uyguluyoruz. Odak 
noktamız ilk önce çalışan sağlığı ve sonra 
iş sürekliliği. Bu süreçte çalışanlarımızla 
ilgili yeni güvenlik önlemleri alırken, 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışıyoruz.

Bu dönemde aşağıdaki önleyici 
tedbirleri aldık:

» Evden çalışma
» Laboratuvar ve diğer alanlarda 

gelişmiş temizlik ve dezenfeksiyon 
uygulamaları

» Kişisel hijyen ve el yıkama 
prosedürlerinin eğitimlerinin verilmesi, 
afişlerle desteklenmesi ve uygulanması

» Ziyaretçi kısıtlamaları
» Virüsün yayılmasını en aza indirmek 

için uluslararası ve ulusal seyahat 
kısıtlamaları

» Müşteri iletişimleri ve toplantıları, 
doğrudan iletişimi en aza indirgemek için 
öncelikli uzaktan konferans görüşmeleri 
şeklinde yapılmaya başlanmıştır.

Müşterilerimize sürekli hizmet 
vermeyi taahhüt ediyoruz ve ihtiyaçlarını 
karşılamaya devam edecek yerlerde iş 
sürekliliği planlarımız var.

Koronavirüs salgınından sonra hayata 
geçirmeyi planladığınız  
yeni yatırımlarınız ve projeleriniz 
olacak mı?

Koronavirüs salgınının hayatımızın 
her alanında kalıcı değişikliklere yol 
açacağını düşünüyorum. Bugüne 
kadar hiçbir firmanın pandemi 
durumunda uygulayacağı bir prosedürü 
bulunmazken, artık tüm firmaların 
acil durum planlarını oluşturması 
gerekecektir. Biz de Merieux 
NutriSciences olarak global ağımız 
ve uzmanlarımızın desteğiyle gıda 
firmalarının acil durum eylem planlarının 
oluşturulmasında, personellerine 
gerekli eğitimin verilmesinde ve eylem 
planlarının doğrulanmasında gerekli 
desteğin sağlanması için alt yapımızı 
oluşturduk. Bununla beraber, yaklaşık 
2,5 aydır kapalı olan restoran, catering, 
otel gibi işletmelerin yeniden açılış 
için hazırlıkların tamamlanmasında 
ve gerekli tüm prosedürlerinin 
oluşturulmasında hizmet veriyor 
olacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, 
İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları’nın 
katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş 
birliğiyle hazırlanan, “ISA DENETİM 
BELGELENDİRME VE EĞİTİM A.Ş.” 
ISO 17020 Akreditasyonu ile “Güvenli 
Turizm Sertifikası” vermeye yetkili 
sertifikasyon kuruluşu olarak konaklama 
ve yeme içme tesislerini farklı kriterler 
çerçevesinde uluslararası standartlara 
göre denetlemek için hazır bir şekilde 
yerimizi almış bulunuyoruz.

DERECE ÇÖZÜM 
SUNABILMEK

Orta ve uzun vadede Mérieux 
NutriSciences Türkiye’nin hedeflerini 
bizimle paylaşabilir misiniz?
Dünya nüfusunun artmasıyla gıdaya 
olan ihtiyaç da artmaktadır. Bu durum 
yeni gıda şirketlerinin kurulmasında, 
var olan şirketlerin de büyümesinde rol 
oynayacaktır. Tabii gıda arzının artması 
kaynakların yetersiz olduğu durumlarda 
ve ekonominin zorlayıcı koşullarında 

bazı riskleri de beraberinde getirecektir. 
Merieux NutriSciences Türkiye olarak 
amacımız tüketici sağlığını korumak 
olduğundan, sektörü takip edip son 
teknolojilerle iş ortaklarımızın tüm 
ihtiyaçlarına destek olacak şekilde 
faaliyetlerimizi genişletmek ana 
hedefimizdir. Yakın zamanda kapasite 
artışı ve bölgemizde önemli bir referans 
olmak gibi planlarımız da bulunmaktadır.

BÖLGEMİZİN REFERANS MERKEZİ OLMAK İSTİYORUZ
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Frigo Mekanik İnş. Tahhüt San. ve Tic. A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyesi Levent Aydın ile korona günlerinde önemli 

bir besin kaynağı olan süt ve süt ürünleri sektörüne 
verdikleri hizmetleri ve diğer çalışmalarını konuştuk.

FRİGO MEKANİK
ENDÜSTRİYEL 
SOĞUTMANIN
olduğu her yerde

30 yıldır ülkemiz endüstriyel 
soğutma sektöründe 
faaliyetlerini başarıyla 

sürdüren Frigo Mekanik A.Ş.’yi 
tanıtarak pazardaki yeri ve 
çalışmaları hakkında bilgi verebilir 
misiniz? Özellikle gıda endüstrisine 
sunduğunuz çözümleri anlatır 
mısınız? 

Frigo Mekanik A.Ş. 1989 yılında 
kurulmuş ve bugüne kadar endüstriyel 
soğutma projeleri konusunda 
çalışmalarını sürdürmüştür. Bugün artık 
ülkemizde ve bazı yurt dışı pazarda 
konusunda lider firmalar arasındadır. 
Üretim, mühendislik ve taahhüt 

firması olarak 40’ı mühendis olmak 
üzere 200 kişilik kadroya ulaşmıştır. 
Gıda üretim tesisleri başta olmak 
üzere tarım, lojistik, kimya, turizm ve 
spor sektörlerine hizmet etmektedir. 
Firmamız, ihtiyaçlar doğrultusunda 
projeleri oluşturmakta, ekipmanların 
temini veya üretimini yapmakta, 
sahada montajları gerçekleştirmekte, 
tesisi işletmeye almakta, akabinde 
de servis hizmetlerini vermektedir. 
Yani kısaca anahtar teslimi soğutma 
sistemleri kurmaktadır. Üretim tesisimiz 
Tekirdağ’dadır. Üretim tesisimizde; 
metal işleme hattı, ısı değiştirici hattı, 
elektrik pano üretim hattı ve boya hattı ile 

birlikte soğutma makinelerinin üretimi 
gerçekleştirilmektedir.

Gıda ürünleri muhafaza 
yöntemlerinin başında soğuk muhafaza 
gelmektedir. Bu sebeple et ürünleri, süt 
mamulleri, unlu mamuller, dondurma, 
tarım ürünleri, deniz ürünleri gibi tüm 
gıda sektöründe soğutma ve soğuk hava 
deposu yoğun olarak kullanılmaktadır. 
Gıda ürününün depolamasının yanında 
birçok gıda üretim prosesinde de 
soğutma kullanılmaktadır. 

SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİNE 
YÖNELİK ÇÖZÜMLER
Süt ve süt ürünleri sektörüne 
yönelik hangi ürünleri ve 
hizmetleri sunuyorsunuz? 

Öncelikle peynir, yoğurt, ayran, kefir, 
pastörize edilmemiş süt, dondurma gibi 
tüm sütlü mamullerin muhafaza edilmesi 
için soğuk depoların kullanıldığını 
belirtmemiz lazım. Ayrıca tüm bu 
mamullerin üretiminde de muhtelif 
soğutma ihtiyaçlarının bulunduğunu 
söylemeliyim. Mesela taze sütün 
soğutulması için kullanılmakta olan 
ve +0,5 °C sıcaklıkta su üreten “buzlu 
su” sistemleri hizmet kalemlerimiz 
arasındadır. Ayrıca tüm sütlü mamul 
üretim alanlarında kullanılan ve soğutma 
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ile temiz hava ihtiyaçlarını birlikte çözen 
“soğutma-havalandırma sistemleri” de 
faaliyet konumuz içindedir. Yine bazı 
peynir çeşitleri ve dondurma üretiminde 
kullanılan “şoklama tünelleri” de 
ürünlerimiz atasındadır.

“PEYNİR +4 °C, 
DONDURMA -24 °C’DE 
MUHAFAZA EDİLMELİ”
Süt ve süt ürünleri yoğun tüketilen 
ancak çabuk bozulabilen ürünler. 
Endüstriyel soğutma sistemlerinin 
bu ürünlerin korunması ve güvenliği 
açısından taşıdığı önemi açıklayabilir 
misiniz? 

Önce ürünün bozulması ne demektir 
ve soğutmanın bunu nasıl engellediğini 
açıklamamız lazım. Ürünün bozulması; 
ürün içinde bulunan mikro organizmaların 
kabul edilen seviyenin üzerine çıkması 
ve ürünün yapısını değiştirmesi anlamına 
gelir. Bu durumdaki gıda maddesini 
tüketmek, insan sağlığı için zehirlenmelere 
ve ölümlere kadar varan çok büyük risk 
oluşturur. Soğuk muhafaza şartlarında 
ürünün muhafaza edilmesi, mikro 
organizma üremesini baskı altına alır. 
Ancak tabii ki her ürünün soğuk muhafaza 
şartında korunacağı süreler değişkendir. 
Bu süre, ürüne göre birkaç gün ile bir yıl 
arasında değişir. Yine muhafaza sıcaklığı 
da ürüne göre değişmektedir. Genel olarak 
peynirler +4 °C sıcaklıkta muhafaza 
edilirken, dondurmanın -24 °C sıcaklıkta 
muhafaza edilmesi gerekir.

Süt ve süt ürünlerinin soğutulması, 
muhafazası ve tedariğinde dikkat 
edilmesi gereken önemli noktalar 
nelerdir? 

Soğutma süt ürünleri için; ham 
madde stoğu, mamul üretimi, bitmiş ürün 
depolanması, ürün sevkiyatı, ürünün satış 
noktalarındaki teşhiri ve kullanım noktası 
olan evlerde, restoranlarda ve yemek üretim 
noktalarında tüketime kadar bekletilmesi 
gibi tüm aşamalarında kaçınılması mümkün 
olmayan partneridir. Sütlü mamullerin ham 
madde halinden tüketilmesine kadar geçen 
bu aşamaların tümüne biz “soğuk zincir” 
diyoruz. Soğuk zincirin tüm halkalarında 
soğutmanın kullanılması zorunludur. 
Zincirin herhangi bir halkasında soğutma 
açısından zaaf bulunması, tüm zincirin 
uygun olmadığı anlamına gelir.

Bu zincirde ham madde, üretim 
ve mamul madde depolaması 
kısımlarında firmamız ürün ve hizmetleri 
kullanılmaktadır. Ancak transport esnasında 
sektörümüzün farklı paydaşlarının hizmet 

verdiği soğuk taşıma araçları devreye 
girmekte, süpermarketlerdeki teşhir 
noktalarında yine sektörümüzün diğer 
bir grubunun üretimi olan soğuk teşhir 
üniteleri kullanılmaktadır. Malumunuz 
gereği evlerde de buzdolapları, tüketim 
anına kadar ürünlerin bozulmadan 
muhafaza edilmesini sağlamaktadır.

Soğuk zincirin her aşamasında ve her 
ürüne göre soğutmayla ilgili nitelikler 
değişmektedir. Burada en önemli konu, 
uzman firmalardan destek alınmasıdır. 
Hata yapılması durumunda toplum 
sağlığını olumsuz etkileyen sonuçlar 
ortaya çıkabilir.

 “KORONA SÜRECİNDE 
MALİYETLERİMİZ YÜKSELDİ”
Koronavirüs pandemisi dünyada 
ve Türkiye’de ne yazık ki insan 
hayatı başta olmak üzere birçok 
şeyi olumsuz etkiledi? Bu dönemin 
yansımaları sizin gibi üretici bir 
firmaya nasıl oldu, hangi tedbirleri 
aldınız?

Öncelikle hepimizin yaşamlarımız 
boyunca ilk defa karşılaştığı bu 
pandeminin bir an önce kontrol altına 
alınmasını ümit ediyor ve hepinize bu 
süreçte sağlık diliyorum. Firmamız 
bünyesinde bazı önlemler aldık ve devam 
ettiriyoruz. Fabrikamızı iki vardiyaya 
dönüştürdük, üretim tezgahlarımızı 

yeniden düzenledik, personelimiz 
dışındaki kişilerin fabrika ve ofis ziyaretini 
yasakladık. Fabrika ve ofiste ilaçlamalar 
yaptık. Ofis personelinin büyük kısmını 
home ofis çalışma düzenine geçirdik. 
Tabii bu önlemler aynı zamanda çalışma 
veriminin azalmasına ve maliyetlerimizin 
yükselmesine sebep oldu. Maliyet 
artışının yanında siparişlerin de azaldığını 
söylemek isterim. 

“SOĞUK ZİNCİRDEKİ SORUNLAR 
PANDEMİDEN ÖNCE DE VARDI”
Korona pandemisi gıda ve tarımın 
değerini ortaya çıkarırken gıda 
güvenliği ve hijyenin önemine ilişkin 
farkındalığı artırdı. Endüstriyel 
soğutma sektöründe deneyimli biri 
olarak bu dönemde gıda güvenliği, 
ürünlerin saklanması/korunması 
ve tedariğinde yaşanan sorunlar 
hakkında neler söylemek istersiniz? 

Pandemi süresince firmamız gibi 
hemen hemen tüm soğutma firmalarının 
üretime devam ettiğini söyleyebilirim. 
Aynı zamanda firmamız servis 
hizmetlerinde aksaklık oluşmaması için 
sokağa çıkma yasağı zamanları dahil 
olmak üzere tüm müsaadeleri almış 
ve 24 saat servis hizmeti verebilecek 
durumda çalışmaktadır. Ben gıda 
lojistiğini sağlayan firmaların da 
olağanüstü çabayla bu süreçte hizmeti 
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aksatmadıklarını görüyorum. Zaten 
bu sebepledir ki ülkemizin hiçbir 
noktasında gıda arzı konusunda bir sorun 
yaşanmamıştır. Lojistik sektöründe de 
bizim sektörümüzde olduğu gibi önlemler 
nedeniyle maliyetlerde artışlar olduğunu 
ifade edebilirim, ancak geçici süre 
yaşanacak bu tür olumsuzluklara hepimiz 
katlanmak zorundayız.

Soğuk zincir konusunun önemini 
yukarıda izah etmiştim. Soğuk zincirin 
tesis edilmesi konusu pandemi sürecinden 
bağımsız bir konudur. Pandemiden önce 
de yapılan hatalar vardı, bugün de bu 
hatalar yaşanmaktadır. Soğuk zincirin 

gerektiği gibi sağlanması, ürünün 
kalitesini ve raf ömrünü direkt olarak 
etkilemektedir. Soğuk zincirdeki hatalar 
ise ürün bozulmasına ve insan ölümlerine 
varana kadar olumsuzluklara sebebiyet 
verebilir. Bu bilinçle hareket edilerek 
endüstriyel soğutma projelerinde doğru 
mühendislik, doğru malzeme seçimi ve 
doğru uygulamanın sağlanması gereklidir. 
Bu da doğal olarak doğru firma seçimini 
zorunlu kılar.

Bu süreçte özellikle gıda sanayinde 
çalıştığınız firmalardan hangi 
talepleri alıyorsunuz?

Biz gıda firmalarının tedarikçisi 
olarak pandemi sürecinde yaşadığımız 
zorlukları müşterilerimize 
hissettirmeden hizmet vermeye devam 
etmek zorundayız.  Müşterilerimizden 
gelen taleplerin ise pandemi öncesi 
ile çok farklı olmadığını söylemek 
durumundayım. Bazı projelerde süre 
uzamaları yaşanıyor, ancak bunun da 
geçici olduğunu düşünüyorum.

DOĞA DOSTU SOĞUTMA 
SİSTEMLERİ
Önümüzdeki dönemde 
gerçekleştireceğiz yeni yatırımlar, 
projeler ve hedeflerinizi bizimle 
paylaşabilir misiniz?  

Pandemi sürecinin birçok konuda 
kalıcı değişikliklere sebep olacağını 
görüyorum. Öncelikle Çin’in bir 
köşesinde ortaya çıkan bir salgının 
dünyayı ne kadar etkilediğini görüyoruz. 
Bu durum dünyanın bir tane olduğunu 
ve çevre konusunda ortaya çıkacak bir 
olumsuzluğun herkesi etkileyeceğini 
fark etmemize sebep olmuştur. Bu 
sebeple artık çevreye ve doğaya karşı 
daha fazla duyarlı davranmamızı 
zorunlu kılmaktadır. Endüstriyel 
soğutma sektöründe de çevreye uyumlu 
sistemlerin yaygınlaştırılması konusunda 
hepimizin atacağı adımlar vardır. Burada 
sorumluluk, sektörümüzün yanında 
devlette, yatırımcılarda, üniversitelerde 
ve sivil toplum kuruluşlarındadır, yani 
tüm paydaşlardadır. Firmamız doğa 
dostu soğutma sistemleri konusunda 
zaten yürütmekte olduğu AR-GE 
çalışmalarını devam ettirecektir. Firma 
olarak hedefimizi “Dünyada söz sahibi 
olan bir endüstriyel soğutma firması 
haline gelmek ve ülkemizde de sektöre 
örnek olmak” olarak tanımlayabilirim. 
Saygılarımla,

“ALGİDA’NIN 30 YILDIR ÇÖZÜM ORTAĞIYIZ”

Süt ve süt ürünleri sektöründe iş 
birliği yaptığınız firmalardan ve 
gerçekleştirdiğiniz projelerden söz 
edebilir misiniz? 
Dondurma sektöründe kurumsal 
üreticilerin birçoğu müşterilerimiz 
arasındadır. Örnek olarak Algida, 
Natura, Mado, Panda markalarını 
sayabiliriz. Ülkemizin en büyük pazar 
payına sahip olan Algida’nın yaklaşık 
30 yıl önce Tekirdağ’da bulunan 
üretim tesisi ve birkaç sene önce 
Konya’da oluşturulan üretim tesisinin 

soğutma tesisleri tarafımızdan 
gerçekleştirilmiştir. Bu kadar önemli 
bir üretim firmasına yaklaşık 30 
yıldır hizmet edebiliyor olmamız bize 
gurur vermektedir. Süt mamulleri 
sektöründe ise hizmet verdiğimiz 
birçok firmaya örnek olarak; Danone, 
Ak Gıda, İzi Süt, Kebir Süt, Kervan 
Süt, Almanfoush, MKP Süt firmalarını 
sayabiliriz. Bu firmalara üretim tesisi 
soğutma ve klima sistemleri, buzlu 
su sistemleri, bölge soğuk depoları 
konularında hizmet vermekteyiz.
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Yaklaşık 30 yıldır sütçülük 
katkıları üzerine hizmet veren 
ve sektöre inovatif ürünler 

kazandıran Maysa Gıda, Bilim Teknoloji 
Bakanlığı’nın onayladığı AR-GE 
Merkezi’yle her yıl farklı bir ürünü 
portföyüne katıyor. 1992 yılında Yayla 
markalı peynir mayaları üretimiyle 
süt sektörüne giren Maysa; Hayvansal 
ve mikrobiyel peynir mayaları, starter 
kültürler, enzim modifiye peynir 
tereyağı, stabilizer&emulsifiyer sistemler 
üretiminin yanı sıra yaptığı iş birlikleriyle 
eritme tuzları, doğal koruyucular ve 
kalıntı analiz kitleri ile sektöre değer 
katıyor. 

DONDURMA ÜRETİCİLERİNE 
YERLİ ÇÖZÜMLER 

2017 yılında Fretta markasıyla 
dondurmacılık ve içecek sektörüne hitap 
eden ürünleriyle yeni bir alana giriş 
yaptıklarını hatırlatan Maysa Gıda Genel 
Müdürü Nurdan Baloğlu, bu alandaki ürün 

portföyünü geliştirerek, ithal edilen birçok 
üründe Türkiye’nin ihracatçı olmasını 
hedeflediklerini açıkladı. Türkiye’de ve 
dünyada dondurma sektörü hızla büyürken, 
klasik dondurma çeşitlerinin yanı sıra 
değişik tatlar ve yeni çeşitler reyonlarda 
görünmeye başlandığını belirten Baloğlu, 
“Firma olarak sektördeki bu gelişmeler 
doğrultusunda dondurma ve gelato yapımı 
için dondurma bazları, yapı geliştiriciler, 
dondurma pasteleri, hazır dondurma 
karışımları ürünlerimizi ilave ettik” dedi. 
Dondurmada son yıllarda öne çıkan 
tüketici trendleri hakkında bilgi veren 
Baloğlu, “Dondurma keyifli ve sağlıklı bir 
besin. Tüketici alışkanlıkları gün be gün 
değişiyor. Beş yıl öncesine kadar sadece 
vanilyalı ve çikolatadan ibaretmiş gibi 
görünen dondurma çeşitliliği, bugün farklı 
meyvelerle tatlandırılmış sorbe çeşitleri, 
damla sakızından bitter çikolataya kadar 
çok farklı lezzetlerle her türlü tüketicinin 
beğenisine sunulmaktadır” ifadesini 
kullandı.

KORONADA GÜNLERİNDE  
ALINAN ÖNLEMLER

Dünyayı etkisi altına alan koronavirusün 
Türkiye’de de ekonomik ve psikolojik 
yönden olumsuz etkileri olduğunu ve  
olmaya da devam edeceğini kaydeden 
Nurdan Baloğlu, “Pandeminin ülkemizde 
çıktığı ilk günden itibaren şirket içi önlemleri 
üst düzeyde uyguladık. Gıda üreticisi bir 
firma olmanın en büyük avantajı firma 
dizaynının hijyenik koşullara uygun olması 
ve personelin hijyen konusundaki duyarlılığı. 
Tabii ki şirket içi önlemleri maksimum 
seviyeye çıkardık. Şirket dezenfeksiyon 
işlemlerinin yanı sıra personelimizi ve 
ailelerini sürekli eğitimlerle konu hakkında 
doğru bilgilendirmeye çalıştık. Bu dönemde 
halkın güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması 
çok önemliydi. Halkımıza karşı olan 
sorumluluğumuzun bilincinde sürekli ve 
kontrollü hizmet vermeye devam ettik” 
şeklinde konuştu. 

“YOĞURT TÜKETİMİNDE ZİRVEDEYİZ”
Korona günlerinde bağışıklık sisteminin 

güçlendirilmesi, protein ve probiyotik 
içeren bir beslenme uygulanmasının 
öneminin herkes tarafından bir kez daha 
anlaşıldığını vurgulayan Nurdan Baloğlu, 
bu bağlamda perakende sektöründe bu 
eğilimde satışların ön plana çıktığını ifade 
etti. Türk toplumunun sütten daha çok 
yoğurt ya da peynir tüketme eğiliminde 
olduğuna dikkat çeken Baloğlu, 
“Ülke olarak kişi başına 
düşen yoğurt tüketiminde en 
yüksek seviyeye sahibiz. 
Özellikle dost bakterilerle 
ilgili gün yüzüne çıkan 
gerçeklerle tüketim daha da 
hızlanmaktadır” dedi.

dondurma sektöründe
ile

satış hacmini büyütecek
2017 yılından bu yana 
Fretta markasıyla 
dondurmacılık ve içecek 
sektörüne hitap eden 
ürünler sunan Maysa 
Gıda, bu alandaki ürün 
portföyünü geliştirerek, 
ithal edilen birçok üründe 
Türkiye’nin ihracatçı 
olmasını hedefliyor.

Nurdan Baloğlu

Koronavirüs salgınından sonra hayata 
geçirmeyi planladıkları yeni projeleri 
hakkında konuşan Maysa Gıda Genel 
Müdürü Nurdan Baloğlu, “Bu sene 
öncelikli iki hedefimiz var. Bunlar; 
yurt dışında operasyonel anlamda 

yatırımlarımıza hız vermek ve yine yurt 
dışında ürünlerimizi hak ettiği yere 
taşımak. Özellikle de dondurmacılık 
piyasasında Fretta markalı ürünlerimizle 
arzu ettiğimiz satış hedeflerine ulaşmak 
istiyoruz” diye konuştu.

BU YIL DONDURMACILIK ENDÜSTRİSİNE ODAKLANIYORUZ
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50TS  
Mikroplaka  
Yıkayıcı

İ nsanlar, hayvanlar, bitkiler ve 
mikroorganizmalar üzerinde toksik 
etkileri olabilen mikotoksinler, 

zirai ürünlerin üzerinde gelişen 
Penicillinum, Aspergillus ve Fusarium 
gibi mikroskobik mantarların 
metabolitleridir. 

Aspergillus, Fusarium, Alternaria 
ve Penicillium Cladosporium gibi 
farklı mantar türleri tarafından üretilen 
mikotoksinler arasında en bilinenleri; 
aflatoksinler (M1, B1 vb.), okratoksin A 
(OTA), zearalenon (ZON), fumonisinler 
(fumonisin B1), moniliformin,  
deoksinivalenol (DON) ve 
patulindir. Mikotoksinler 
gıdaların üretim 
veya 

depolama gibi farklı 
aşamalarında ortaya 
çıkabilmekte ve tespit edilmeleri 
gıda güvenliği ve toplum sağlığı 
açısından önem teşkil etmektedir. 

AflAtoksinler
Aflatoksinler Aspergilus türü 

küf mantarları tarafından üretilen 
mikotoksinlerdir.  Süt ve peynir, yoğurt, 
kefir gibi süt ürünlerinde; fındık, yer 
fıstığı, incir gibi kuruyemiş ve kuru 
meyvelerde; buğday, mısır, arpa gibi 
tahıllarda ve baharatlarda ortaya 
çıkabilmektedir. 

Aflatoksinlerin sağlığa etkileri 
üzerine dünya çapında bir çok 
araştırma yapılmış ve Aflatoksin B1 
ve M1 Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı 
kuruluşlar tarafından kanserojen 
maddeler olarak sınıflandırılmıştır. 
Dünyada ve ülkemizde aflatoksinlerin 
olumsuz etkilerinden ve doğabilecek 

risklerden korunmak amacıyla, belirli 
gıdalar ve yemler için aflatoksin üst limit 
değerleri belirlenmiştir. 

AflAtoksin AnAliz MetodlArı
Aflatoksin analizi için kullanılan 

yöntemler arasında ELISA, ince tabaka 
kromatografisi (TLC), kapiler elektroforez, 
HPLC ve LCMSMS gibi farklı teknikler 
bulunmaktadır.

Bu yazıda yukarıda belirtilen yöntemler 
arasından ELISA’dan bahsedilecektir.

elısA Metodu
ELISA (Enzyme-Linked-

Immunosorbent-Assay), çeşitli analitlerin 
tespiti için son derece yaygın olarak 
kullanılan, güvenilir bir tekniktir. 
ELISA tekniği, ölçülebilen spesifik 
immün komplekslerinin oluşumuna 

Merve Gülcü
Biyolog / Satış Mühendisi
Ant Teknik Cihazlar

Gıda ve yemlerde aflatoksinlerin
ELISA mEtodu iLE AnALizi

800TS 
ELISA 
Absorbans 
Okuyucu
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dayanır. Kolorimetrik, florometrik 
veya luminometrik dedeksiyon, TR-
FRET veya HTRF, AlphaScreen ve 
AlphaLISA ile geleneksel enzime 
bağlı teknolojilerini kullanan yıkanmış 
ve yıkanmayan immünoassaylar 
bulunmaktadır. 

ELISA’lar çoğunlukla 96 ila 
1536-kuyucuklu mikroplakalar içerisinde 
çalışır, ancak BioTek Take3 Mikro-
Hacim Plakası gibi spesifik çok düşük 
hacimli plakalar kullanılarak mikro-
hacimlerde de gerçekleştirilebilir. 

» Antibody mikroplaka 
kuyucuğuna bağlanır

» Numuneden antijen eklenir
» Enzim konjugesi immün kompleksi 

tespit eder
» Substrat enzimi tespit eder -> 

Kuyucuğun içerisinde renk oluşur

Kuyucuğun içinde renk değişimi 
veya oluşumunun olmaması, sonucun 
negatif olduğu, başka bir deyişle, aranan 
analitin numune içerisinde mevcut 
olmadığı anlamına gelmektedir.  BioTek 
Instruments, yenilikçi yaşam bilimi 
cihazlarının tasarımı ve üretimini 
gerçekleştirmekte ve mikroplaka 
okuyucular, hücre görüntüleme sistemleri 
ve mikroplaka dispenser ve pipetleme 

sistemleri gibi birçok ürünü bu alanda 
çalışma yapan kullanıcıların hizmetine 
sunmaktadır.  BioTek ürün portföyünde 
bulunan TS serisi absorbans okuyucu 
ve mikroplaka yıkayıcılar, gıdalarda, 
yemlerde ve yem hammaddelerinde ELISA 
çalışmalarının otomatik olarak yapılmasına 
olanak sağlamaktadır. 800TS ELISA 
Absorbans Okuyucu’nun bazı özellikleri:

» Dokunmatik ekran sayesinde pratik 
ve hızlı kullanım

» 96 kuyucuklu mikroplaka*
» 400-750 nm arasında dalgaboyu 

seçenekleri
» Çalkalama ve inkübasyon özelliği
» USB ile verilerin bilgisayara aktarımı
» 50TS mikroplaka yıkayıcı ile birlikte 

otomatik ELISA çalışmaları için kompakt, 
pratik ve ekonomik bir ikili

* Farklı modellerle 6-384 kuyucuklu 
mikroplakalarla çalışabilme olanağı.

800TS 
ELISA 
Absorbans 
Okuyucu

Merve Türkgenci
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dayanır. Kolorimetrik, florometrik 
veya luminometrik dedeksiyon, TR-
FRET veya HTRF, AlphaScreen ve 
AlphaLISA ile geleneksel enzime 
bağlı teknolojilerini kullanan yıkanmış 
ve yıkanmayan immünoassaylar 
bulunmaktadır. 

ELISA’lar çoğunlukla 96 ila 
1536-kuyucuklu mikroplakalar içerisinde 
çalışır, ancak BioTek Take3 Mikro-
Hacim Plakası gibi spesifik çok düşük 
hacimli plakalar kullanılarak mikro-
hacimlerde de gerçekleştirilebilir. 

» Antibody mikroplaka 
kuyucuğuna bağlanır

» Numuneden antijen eklenir
» Enzim konjugesi immün kompleksi 

tespit eder
» Substrat enzimi tespit eder -> 

Kuyucuğun içerisinde renk oluşur

Kuyucuğun içinde renk değişimi 
veya oluşumunun olmaması, sonucun 
negatif olduğu, başka bir deyişle, aranan 
analitin numune içerisinde mevcut 
olmadığı anlamına gelmektedir.  BioTek 
Instruments, yenilikçi yaşam bilimi 
cihazlarının tasarımı ve üretimini 
gerçekleştirmekte ve mikroplaka 
okuyucular, hücre görüntüleme sistemleri 
ve mikroplaka dispenser ve pipetleme 

sistemleri gibi birçok ürünü bu alanda 
çalışma yapan kullanıcıların hizmetine 
sunmaktadır.  BioTek ürün portföyünde 
bulunan TS serisi absorbans okuyucu 
ve mikroplaka yıkayıcılar, gıdalarda, 
yemlerde ve yem hammaddelerinde ELISA 
çalışmalarının otomatik olarak yapılmasına 
olanak sağlamaktadır. 800TS ELISA 
Absorbans Okuyucu’nun bazı özellikleri:

» Dokunmatik ekran sayesinde pratik 
ve hızlı kullanım

» 96 kuyucuklu mikroplaka*
» 400-750 nm arasında dalgaboyu 

seçenekleri
» Çalkalama ve inkübasyon özelliği
» USB ile verilerin bilgisayara aktarımı
» 50TS mikroplaka yıkayıcı ile birlikte 

otomatik ELISA çalışmaları için kompakt, 
pratik ve ekonomik bir ikili

* Farklı modellerle 6-384 kuyucuklu 
mikroplakalarla çalışabilme olanağı.

800TS 
ELISA 
Absorbans 
Okuyucu

“Süt insan sağlığı kadar
toplum refahına da katkı sağlıyor”
Muharrem Yılmaz:

Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı 
Muharrem Yılmaz, 1 Haziran 
Dünya Süt Günü açıklamasında 

sütün insan sağlığı açısından öneminin 
yanı sıra toplumsal refaha katkısının da 
altını çizdi. Sütün insanoğlunun sağlıklı 
bir yaşam sürebilmesi için en temel, en 
dengeli ve besleyici gıdaların başında 
geldiğini anımsatan Yılmaz, “İnsanın 
doğduğu andan itibaren gelişmesi 
ve sağlıklı kalması için gerekli olan 
besin öğelerini doğal olarak içeriyor. 
Bağışıklık sistemini güçlendirecek 
şekilde beslenmenin çok önemli olduğu 
şu günlerde tüm dünya, sağlıklı beslenme 
açısından sütün önemini bir kez daha 
hatırladı. Uluslararası Sütçülük 
Federasyonu tarafından Mart ayında 
yayınlanan son rapor; bireylerin 
sağlığının tüm boyutlarıyla 

desteklenebilmesi için beslenmede süt ve 
süt ürünlerinin bir tercihten öte gereklilik 
olduğuna işaret ediyor. Rapor, süt 
ürünlerinde bulunan temel besinlerin, her 
türlü yetersiz beslenmenin önlenmesine 
katkı sağlamanın yanı sıra çocuklarda daha 
iyi büyüme, zihinsel performans ve motor 
fonksiyon gelişimi ile ilişkili olduğunu 
ortaya koyuyor” dedi.

10 SOFRANIN 8’INDE 
SÜTAŞ ÜRÜNÜ VAR

Sütaş olarak 45 yıldır tutkuyla 
çalıştıklarını ve sadece sütçülüğe 

odaklandıklarını belirten Muharrem 
Yılmaz, “Sütaş’ın doğal lezzetlerini 
ülkemizin dört bir yanına ulaştırıyor, 
toplumun her kesiminin bu mucizevi 
gıdaya en kolay ve en hesaplı şekilde 
erişmesini sağlamaya gayret ediyoruz. 
Ne mutlu bize ki Sütaşkı’mız 
tüketicilerimiz nezdinde de karşılık 
buluyor ve Türkiye’de her 10 sofranın 
8’inde bir Sütaş ürünü bulunuyor. 45 
yıldır toplumun sağlıklı beslenmesi 
için ustalık ve uzmanlıkla üretmeye, 
doğal lezzetlerimizi çiftlikten sofralara 
ulaştırarak sütün iyiliğini ve bereketini 
yaymaya, yatırımlarımızla ülkemizin 
kalkınma ve refahına katkıda 

bulunmaya, Sütaşkı’mızı Türkiye 
aşkımız ile birleştirerek devam 

ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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Messan Soğutma Sanayi, kurulu-
şundan itibaren edindiği bilgi 
birikimini ürünlerin muhafazası 

ve işleme süreçleri açısından yapılacak 
bütün projelerde kullanarak verimli çözüm-
ler üretiyor. Böylelikle müşterileri için en 
uygun olan kapasiteleri ve şartları sunarken 
onların doğru yatırımları sağlamaları açı-
sından da önemli seçenekler sağlyan firma, 
soğuk depo panelleri, soğuk depo kapıları, 
taze ve donuk tip muhafaza cihazları, şok 
odaları, MQF spiral şoklama ve soğutma 
sistemleriyle gıda sektörüne anahtar teslim 
ve çözüm odaklı projeler sunuyor. 

“ÜRETİMİN HER NOKTASINDA 
ÇÖZÜMLERİMİZ VAR”

Gıda üretimleri ve gıda güvenliğinin 
en önemli parçası olan soğuk muhafaza, 
donuk muhafaza ve şoklama sistemleri 
ürettiklerini anlatan Messan Soğutma 
Genel Müdürü Erdinç Yapan, “Ham 
maddelerinin tesise girişinden işlenmesine, 
şoklanmasına ve muhafazasına kadar geçen 
bütün süreçte müşterimizin ihtiyaçlarını 
karşılamaktayız. Cihaz ve teknolojileri AR-
GE çalışmalarımızla geliştirmekte, düşük 
maliyet, enerji verimliliği ve yüksek ürün 
kalitesiyle müşterilerimize sunmaktayız. 
HACCP gibi üretim standartlarını göz 
önünde bulunduran üretimlerimiz her 
ihtiyaca göre değişik soğutma kapasiteleri 
seçenekleriyle müşterilerimize sunulur” 
dedi. 

HIZLI SOĞUMA ODALARINA 
YOĞUN TALEP

Messan Soğutma’nın aynı zamanda 
EHEDG (Avrupa Hijyenik Dizayn 

Grubu) üyesi olduğunu açıklayan Yapan, 
“Firmamız tasarımlarını gıda üretimine 
uygun hijyenik standartlar doğrultusunda 
yapmaktadır. Üretimini yaptığımız buzlu 
ve soğuk su sistemleri, inkübasyon odaları, 
hızlı soğutma odaları ve MQF spiral 
sistemleriyle süt ve süt ürünlerinin tesise 
alınması ve işlenmesi sırasındaki en önemli 
soğutma ürünlerimizle yurt içi ve yurt 
dışında sektördeki müşterilerimize hizmet 
vermekteyiz. Özellikle süt ürünleri için 
tasarımını ve üretimini yaptığımız hızlı 
soğutma odaları hem kullanım hem de 
kapasite anlamında müşterilerimizden çok 
talep görmektedir” diye konuştu. 

Hızlı soğutma odalarında soğutulacak 
ürün kapasitesinin çok iyi analiz edilmesi 
ve bunu karşılayacak soğutma sistemlerinin 

kurulumuyla beraber oda içerisinde homojen 
bir hava dolaşımının yaratılmasının 
üreticilere maksimum düzeyde fayda 
sağladığımı kaydeden Erdinç Yapan, “Aynı 
zamanda HACCP kurallarına uygun olarak 
kurulan bu odalarda herhangi bir bakteri 
oluşumuna izin verilmeyen tüm detaylar 
uygulanmaktadır. Buzlu su gruplarında 
ise özellikle üzerinde çalıştığımız enerji 
tasarrufu ve verimliliği konuları sayesinde 
müşterilerimizin şu an yüksek seviyede 
almış oldukları soğutma kalitesini daha 
ekonomik kılacağını düşünüyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Endüstriyel 
soğutma sektörünün 

önde gelen firmalarından 
Messan, üretimini yaptığı 

soğutma sistemleriyle 
süt ve süt ürünleri 

sektörünün ihtiyaçlarına 
güçlü çözümler sunuyor. 

Erdinç Yapan

süt ürünleri sanayine 
DEĞER KATIYOR

soğutma sistemleriyle

Son yıllarda proje konuları arasında sıkça yer alan bir diğer ürünün ise dondurma 
olduğunu dile getiren Genel Müdür Erdinç Yapan şöyle devam etti: “Dondurma 
sektörü için çok öneme sahip bir diğer ürünümüz de spiral tip soğutma ve soklama 
sistemleridir. Bu ürünümüz sayesinde üreticiler, üretim hızlarını artırıyor, personel ve 
enerji maliyetlerini de düşürüyor. Messan markası altında ürettiğimiz ürünlerimizin, 
müşterimizin talepleri doğrultusunda onların proseslerine uygun bir şekilde, spiral 
veya tünel tip konveyör sisteminden soğutma sistemine kadar A’dan Z’ye tasarımını ve 
üretimini kendi bünyemizde üretiyoruz. Üretimlerimizin son 4-5 senelik periyodunda 
yurt içi ve yurt dışındaki gıda üreticileri tarafından artan bir talep görmesi bizim 
açımızdan çok sevindirici olmaktadır. Messan Soğutma olarak AR-GE çalışmalarımız, 
dinamik ekibimiz ve kuruluşumuzdan bugüne ilke edindiğimiz müşteri memnuniyeti 
prensibimizle yurtiçi ve yurtdışında daha çok proje gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.”

“DONDURMA ÜRETİMİNİ HIZLANDIRIYORUZ”



süt ürünleri sanayine 
DEĞER KATIYOR
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İ nsan beslenmesinde çok büyük bir 
yer tutan ve dünyada üretimleri 
milyonlarca ton olarak gerçekleşen 

hububat, bakliyat, kuruyemiş, dondurulmuş 
gıdaların sofralara sağlıklı ve kaliteli olarak 
ulaşması çok büyük bir önem taşıyor. 
Bu amaçla söz konusu ürünlerin yabancı 
maddelerden arındırılması için çeşitli 
temizleme, tasnifleme, ayıklama teknolojileri 
kullanılıyor. 

İşlemlerin çoğunluğu ürünlerin fiziksel 
özelliklerini kullanarak boyut, şekil, 
yoğunluk, yüzey özellik vb. farlılıklarından 
yola çıkarak, içerdikleri yabancı madde veya 
istenmeyen ürünleri temizlemektedir. Ancak 
çoğu zaman sadece fiziksel özellik farlılıkları 
ürünlerin istenilen düzeyde temizlenmesine 
imkan tanımayabilir. Bazen üründe aynı 
boy, şekil, yoğunluk, yüzey özelliği vb. 
taşıyan yabancı madde olabilir ve bunları 
ayıklamak için standart teknolojilerden 
daha fazlasına ihtiyaç duyulabiliyor. Burada 
anahtar bir sözcük devreye giriyor: “Renk 
farklılığı”. Ürünün içerisinde temel üründen 
farklı renkte veya aynı rengin farklı tonunda 
istenmeyen veya yabancı taneler varsa optik 
ayıklama makineleriyle bu ürünler diğer 

fiziksel özellikleri tamamen aynı bile olsa 
ayıklayanabiliyor. Örneğin kuru fasulyenin 
içinden hafif sararmış kuru fasulyeleri 
ayıklamak gibi.

Optik ayıklama neden önemli?
Renk farklılığının optik ayıklama 

makinelerinin ayıklama özelliklerinden 
sadece birisi olduğuna dikkat çeken 
Atomika Makina Satış Mühendisi Osman 
Yaman, dikkat edilirse bu makinelere “renk 
ayıklama makineleri” yerine “optik ayıklama 
makineleri” denildiğini belirtiyor. Bunun 
nedeni olarak, söz konusu makinelerin 
sadece renk farklılığına göre değil, 
teknolojinin getirdiği yenilikler sayesinde 
artık aynı fiziksel özellikleri ve rengi taşısa 
bile içerdiği organik yapılar sayesinde 
yabancı maddeleri ayırabilen kızıl ötesi 
kamera teknolojilerine sahip olmalarını 
gösteren Yaman, “Bunun anlamı şudur; 
ürününüzün içerisinde temel ürünle aynı 
renkte ve tonda, aynı zamanda diğer fiziksel 
özellikleri tamamen aynı 
istenmeyen veya yabancı 
taneler bile olsa optik 
ayıklama makineleriyle 
bu ürünleri 
ayıklayabilirsiniz. 
Örneğin 
beyaz 
pirincin 

içinden pirinçle aynı şekil ve renkte taşları 
ayıklamak gibi. Kullanım alanı genişledikçe 
optik ayıklama teknolojisi, tarım ürünlerinin 
ayıklanmasında vazgeçilmez hale gelmiştir. 
Gıda paketlerinin içinde daha önce 
görülmemiş saflıkta ürünler, çok yüksek 
kapasitelerle ayıklanabilmektedir. Daha önce 
görüntülenemeyen çok zor renk farkları dahi 
yeni kameralar sayesinde algılanabilmektedir. 
Bu teknolojiyi daha yakından tanımak 
için teknolojinin mücidi olan ve ismi bu 
makinalarla beraber anılan markayı biraz 
anlatmak gerekmektedir” diye konuştu.

Sortex markasının optik ayıklama 
teknolojisinin mucidi olduğunu ve yenilikçi 
özelliğini sürdürdüğü için bu alanda öncü 
olmayı kalıcı hale getirdiğini anlatan 
Osman Yaman, “Her zaman bu teknolojide 
ulaşılan en son noktayı temsil etmeye devam 
etmektedir. Yıllarla gelişen kamera, yazılım 
ve mekanik özellikler bize zaman içinde 
değişen modeller olarak yansımaktadır. Şu 

güçlü referans
Bühler Sortex
B MultIVISIontM SeriSi

Atomika Makina’nın 
Türkiye’de 
distribütörlüğünü 
yaptığı Bühler Sortex B 
Serisi Optik Ayıklama 
Makineneleri, üstün 
özellikleri sayesinde 
tarım ürünlerinin sağlıklı 
ve kaliteli biçimde 
ayıklanmasında 
kullanıcılara önemli 
çözümler sunuyor.

Tarım ürünlerinin optik ayıklanmasında
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an için kullanımda olan Bühler Sortex B 
serisinin üretimine 2014 yılında başlanmış 
ve şu anda ülkemizde gıda sanayinde en 
geniş çalışma alanı bulmuş model olmuştur. 
2017 yılı itibariyle B modelimizde kamera 
teknolojisi güncellenmiş ve insan gözünün 
görme sistemini modelleyen MultiVisionTM 
kamera sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. 
Gözümüzün içinde bulunan renk 
algılayıcıları gibi MultiVisionTM kameralarda 
kırmızı/yeşil/mavi (RGB) algılayıcılar 
kullanılmaktadır. Böylece gözümüzün 
dünyadaki tüm renkleri algıladığı gibi, 
MultiVision kamera ile ürünün hangi renkte 
olduğunun önemi olmadan istenildiği 
gibi farklı renkleri ve aynı renkteki ton 
farklılıkları rahatlıkla ayıklanabilmektedir. 
Bunun kanıtı olarak, kullanıcılarımızdan 
gelen geri dönüşlere göre her türlü 
uygulamada başarı sağlanmış olması 
gösterilebilir” dedi. 

B MultiVision serisinin geliştirilmesinde 
müşterileri olan firmalardan gelen bilgilerin 
katkısının çok büyük olduğuna vurgu yapan 
Yaman, “Firmalarımıza verdikleri destekten 
dolayı teşekkür etmek isteriz. Firmalarımızın 
dünya bakliyat piyasasına yön vermesi ve 
her zaman bizi tercih etmeleri de ayrı bir 
önem taşımaktadır. Burada dip not olarak 
tekrar belirtmekte fayda gördüğümüz 
bir konu bulunmaktadır. Daha önceki 
yazılarımızda da belirtildiği gibi renkli 
kameralı makineler dünyadaki her ürün 
için en iyisidir demek doğru olmaz. Halen 
bazı ürünlerde monokromatik dediğimiz 
tek dalda boyunda çalışan kameralar çok 
daha avantajlı olabilmektedir. Bu nedenle 
Bühler Sortex halen tek ve çift dalga boyunu 
algılayan monokromatik kameralı makineler 
üretmeye devam etmektedir. Burada 
önemli olan ürün için algılanabilecek en 
iyi görüntü netliğinin elde edilmesidir. 
Örneğin bugün buğday ve pirinç ayıklamada 
hala monokromatik kameraların belirgin 
avantajları bulunmaktadır” ifadelerini 
kullandı.

Bühler SOrtex B SeriSi 
makinelerin özellikleri

Atomika Makina Satış Mühendisi 
Osman Yaman, Bühler Sortex B Serisi 
Optik Ayıklama Makinenelerinin Özellikleri 
hakkkında şu bilgileri verdi:

» Geniş Kullanım Alanı: Sortex B 
serisi makineler tek dalga boyunu görebilen 
monokromatik kameralı Sortex B, çift dalga 
boyunu görebilen monokromatik kameralı 
Sortex B DualVisionTM ve RGB kameralı 
Sortex B MultiVisionTM olmak üzere üç 
farklı model olarak üretilmektedir. Bu 
makine portföyüyle ülkemizdeki hububat, 
bakliyat ve tohumculuk sektörünün tüm 
optik ayıklama ihtiyaçları karşılanmaktadır.

» Uzun Ömürlü, Enerji Tasarruflu 
LED Aydınlatma: Sortex B serisi 
makinelerde geniş dalga boyunda çalışan, 
ışık yoğunluğu yüksek LED lambalar 
kullanılmaktadır. 

» Kendi Üretimimiz Olan Kameralar: 
Sortex optik ayıklama makinelerinde 
kendi özel üretimimiz olan kameralar 
kullanılır. Dışarıdan standart üretim kamera 
kullanılmaz. Kameralar optik ayıklama 
uygulamaları için özel geliştirildiğinden 
çözünürlük ve performansı en üst 
düzeydedir. Sonuçta en iyi görüntünün 
alınmasını sağlar.

» SORTEX ProSortXTM Yazılımı: Bir 
optik ayıklama makinesinin performansını 
ve hızını etkileyen en önemli özelliklerin 
başında yazılım gelir. Sortex makinelerini 
diğer optik ayırıcılarından ayıran 
ProSortXTM yazılımı kullanıcılara kolay 
kullanım ve benzersiz işlem hızı sağlar. 
Bu işlem hızı ürün ayıklama kapasitesini 
doğrudan etkiler.

» SORTEX PROSizeTM Yazılımı: Bu 
yazılım sayesinde ürünler büyüklüklerine 
göre sınıflandırılabilir ve üründe tek bir 
boyut yakalanarak boya göre değişik 
değerlendirilebilir. Mekanik olarak 
sınıflandırıldığında çok fazla kırılma 
yaşanan hassas ürünler için ideal bir 
sınıflandırma şekli olabilir. Kırık ve küçük 
ürünlerin ayrılması için de kullanım imkanı 
sunabilir.

» Ürün Takip Sistemi: Sadece Sortex 
optik ayıklama makinelerinde olan bir 
özelliktir. Makine ayıkladığı ürünü sürekli 
takip ve kontrol ederek, ürün içindeki 
değişen renk tonlarını ve kirlilik oranlarını 
analiz eder. İstenilen ürün kalitesini 
yakalamak için kendi içinde ayarlamalar 
yaparak operatöre ihtiyaç duymadan 
otomatik olarak kendini kalibre eder. 

Diğer makinelerde üründe meydana 
gelecek değişimlerde makine kalibrasyon 
için operatöre veya servis elemanına ihtiyaç 
duyulduğundan makinelerin sürekli kontrol 
altında olması gerekir. Operatörüm gözünden 
kaçan değişimler ürün kalitesinde düşme ve 
atık içindeki iyi ürün kaybıyla işletmeye ciddi 
sıkıntılar verebilir.

» Aynı Zamanda Yapılabilen İkincil 
Ayıklama: Atık ürün içinde iyi ürün kaybını 
azaltmak için yapılan ikincil ayıklama 
için Ürün Takip ve Otomatik Kalibrasyon 
programları sayesinde atık ürün tamamen 
kötü ürün olarak konsantre hale gelir. Bu 
uygulamanın bu tür bir izleme programıyla 
yapılmaması durumunda ana ham madde 
girişine geri beslenen ürün sizin ürününüzü 
kirletebilir. Belirli bir süre sonunda ürünü 
defalarca döndürülmesine rağmen istenilen 
kapasite ve verim alınamaz. Makinenizi 
gereksiz yere çalıştırmış, ejektörlerinizi 
gereksiz atış yaptırmış olursunuz. Kirli ürün 
makine içinde dönüp durur.

» Otomatik Zemin Uygulaması: 
Sortex marka makinelerde LED lambalarla 
yapılan otomatik zemin kalibrasyonu 
sayesinde üründe aynı kapasitede, aynı 
performansı her zaman yakalayabilirsiniz. 
Çevre şartlarında, aydınlatmada ve makinede 
meydana gelebilecek küçük değişiklikleri en 
doğru şekilde kalibre edebilirsiniz. Böylece 
makineniz her zaman ilk kurulduğu andaki 
performansıyla çalışır.

» Yüksek Hızlı Ejektörler: Sortex 
ejektörlerini geliştirmek için büyük AR-
GE yatırımı yapar. Makinelerinde sadece 
kendi geliştirip ürettiği ejektörleri kullanır. 
Ejektörlerin saniyelik atış sayısı piyasadaki 
diğer makinelerde kullanılan ejektörlerin 
en az 3 katıdır. Bu nedenle 5 kanallı 
Sortex makine ile alabileceğiniz kapasiteyi 
yakalamak için diğer markalarda çok daha 
fazla kanala ihtiyaç duyarsınız.

kullanılara  
hangi faydaları SunuyOr?

• Her zaman aynı seviyede ayıklanmış 
ürün elde edilir. 

• Tek seferde ürününüz ayıklanıp biter. 
Ürünü defalarca geri döndürüp durmazsınız. 
Zamanınızı, enerjinizi boşa harcamadan 
makinanızı gereksiz yere çalıştırmadan 
ayıklamayı tamamlarsınız.

• Ürününüzü istediğiniz gibi kontrol 
edersiniz. Ayıklanmış ürün ve atık ürün 
özelliklerinizi dilediğiniz gibi ayarlarsınız. 

• Sortex istediğiniz ürün özelliklerini 
sahip olduğu benzersiz teknolojileri sayesinde 
sürekli olarak sağlar.

Osman Yaman
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Burkut Su Tekniği A.Ş.’nin Kurucusu  
Yük. Müh. Enis Burkut, gıda üretim 

proseslerinde kullanılan suyun, üretilen gıdanın 
kalitesini doğrudan belirlediğini söylüyor.

Enis Bey, Burkut Su Tekniği 
A.Ş.’nin kuruluşundan 
bugüne 36 yıllık 

yolculuğunu kısaca anlatarak, 
bugünkü faaliyetleriniz hakkında 
bilgi verebilir misiniz?  

Firmamızın 36 yıllık yolculuğu 
bir bakıma ülkemizin gıda ve içecek 
ihracatı tarihi gibi. Çünkü 36 yıl önce 
ülkemiz çoğunlukla kuru meyve ihraç 
ederdi, taze meyve / sebze ve donmuş 
gıda ihracatı yeni başlıyordu. Gıda 
üreticileri ilk başta iç piyasaya verdikleri 
ürünleri Avrupa ülkelerine ihraç ettiler 
ve birçoğu geri geldi. Çünkü Avrupa 
sınırlarında kurulmuş olan laboratuvarlar, 
bu ürünlerde uygunsuzluk buldular 
ve bunların bazıları ürün imalatında 
kullanılan suların kalitesiyle ilgiliydi. 
İşte ihracat, şirketimizin gıda ve 

içecek sektörüne kaliteli proses suyu 
sistemlerini kurmaya başlamasına ve 
gelişmesine çok yaradı. Şirketimiz, 
gıda ve içecek sektörü dışında, proseste 
kaliteli su isteyen başka sektörlere de 
hizmet veriyor: Kimya, tekstil, enerji, 
otomotiv sektörleri gibi.

“GIDA VE İÇECEK SANAYİNİN 
PROSES SUYUNU HAZIRLIYORUZ”  
Gıda ve içecek sektöründe su 
kalitesi ve hijyen çok önemli. Bu 
çerçevede gıda ve içecek tesislerine 
sunduğunuz hizmetleriniz ve 
çözümlerinizden bahsedebilir 
misiniz? Bu iki sektörde iş birliği 
yaptığınız bazı firmalardan 
örnekler verebilir misiniz?

Özellikle içecek sektöründe su 
kalitesi çok önemlidir, çünkü ürünün 

çoğunluğu sudur. Gıda sektöründe ise, 
yıkama, pişirme, ürün soğutma gibi 
proseslerde su yer alıyor, bazen de ürünün 
içine giriyor. Ayrıca bu sektörlerde buhar 
kazanı ve soğutma sistemi olduğundan 
bu sistemlerde de kaliteli suya ihtiyaç 
duyuluyor. Dolayısıyla gıda ve içecek 
sektörüne çok hizmet veriyoruz. Biz de 
sürekli kendi standartlarımızı yükselterek 
bu iki sektörün her zaman yanında yer 
almaya çalışıyoruz. Marka belirtmeden 
şöyle bir örnek verebilirim: Gıda ve içecek 
sektöründe suyun çok temiz olması şarttır 
fakat dezenfeksiyon için klor gibi kokulu 
bir şey kullanamazsınız. Biz “kokusuz” 
su dezenfeksiyonu yöntemleri kullanarak 
gıda ve içecek sanayinin proses suyunu 
hazırlayabiliyoruz. 

GIDANIN KATMA DEĞERİNİ 
belirliyor

Üretim prosesinde kullanılan su 
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Yük. Müh. Enis Burkut

“SU YÜZÜNDEN PEK ÇOK ÜRÜN 
İHRACATTA SORUN YAŞADI”
Gıda ve meşrubat üreten tesislerde 
su filtreleme, su saflaştırma ve su 
dezenfeksiyonu niçin önemlidir? 

Örnekler vererek bu konuyu anlatmak 
daha yararlı olacaktır. Filtre için örnek 
şöyle: Geçmiş dönemde iyi filtrelenmeyen 
suyla imal edilen makarna Avrupa’ya 
ihraç edildi, makarna içinde kum bulundu 
ve ürün iade edildi. İşte suyun iyi filtre 
edilmemesinin kötü sonucu. Kuyu su 
kalitesiyle ilgili bir başka örnek de şu:  
Kuyu suyunda doğal olarak bulunan 
“çözünmüş” yani suda eriyik olarak 
bulunan demir iyonu ilk başta görünmez. 
Bu kuyu suyu hava ile temas ettikten 
bir süre sonra çözünmüş demir iyonları 
okside olup PAS’a dönüşür; sonuçta demir 
hem kendini göstermiş olur, hem de suyun 
tadını bozar. İşte bir konserve imalatçısı, 
böyle bir suyu kullanarak imal ettiği 
konserveleri Avrupa’ya ihraç etti. Doğal 
olarak ürün geri gönderildi.  

Bir de yanlış dezenfeksiyon ile ilgili 
bir örnek vereyim: Taze çilekler bol klorlu 
suyla yıkandıktan sonra dondurulup 
Avrupa’ya ihraç edildi, ancak ürünler 
klor kokusu sebebiyle iade edildi. Bu 
imalatçı bize müracaat etti ve o işletmeye 
ozon tesisi kurduk. Meyveler ozonlu 
suyla yıkanmaya başlandı ve bundan 
sonra Avrupalı müşterilerden hiç şikayet 
gelmedi.

“KORONA SÜRECİNDE 
ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK” 
Koronavirüs pandemisi dünya 
genelinde ve Türkiye’de hayatı 
adeta durma noktasına getirirken, 
pek çok firmanın faaliyetlerini de 
olumsuz yönde etkiledi. Pandemi 
dönemi firmanızın çalışmalarına 
nasıl yansıdı?

Dediğiniz gibi birçok işletme durdu 
veya yavaşladı. Gıda ve içecek sanayi 
de dursaydı, hepimiz virüsten değil 
açlıktan ölürdük. Sağ olsunlar gıda ve 
içecek sektörü, enerji işletmeleri ve tıp 
çalışanları, kargo ve nakliye şirketleri bu 
savaşta görev aldılar ve onlar sayesinde aç 
kalmadık, elektriksiz ve susuz kalmadık. 
Bu sektörlerlerde görevli olan herkese çok 
teşekkür ediyorum. Biz de uzun yıllardır 
gıda, içecek ve enerji sektörüne hizmet 
verdiğimiz için işlerimiz kısmen devam 
etti. Şirketimizi bazı günler açmadık 
fakat telefon ve bilgisayar zinciriyle 
müşterilerimizin her ihtiyacını anında 
karşıladık. Ülkeler arası uçak seferlerinin 
kalktığı an ithal ettiğimiz teknik ürünlerin 

tedariğinde zorluk çekeceğimizin riskini 
düşündük ve derhal filtre kartuşu, ters 
ozmoz membranı ve su kimyasalları 
ithalatı yaptık. Şu anda depomuzda 
sanayinin ihtiyacı olan sarf malzemeleri 
yeterince bulunuyor. 

“PANDEMİ GIDA GÜVENLİĞİNİN 
ÖNEMİNİ HATIRLATTI”
Korona günlerinde gıda ve 
içecek işletmelerinden yoğun 
olarak hangi konularda talepler 
alıyorsunuz?

Bu olay sanki 3. Dünya Savaşı gibi 
bir şey. Bu sebeple bu dünya savaşında 
zaten yeni yatırımlar beklemiyorduk, 
fakat çalışan sistemlerin durmaması için 
her türlü yedek parça, sarf malzemesi, 
su kimyasalı, teknik servis talepleri 
alıyoruz. Bu hizmetlerimizi eksiksiz 
ve zamanında veriyoruz. Hijyen ve 
gıda güvenliği, halk sağlığı açısından 
çok önemli hususlardır. Haliyle korona 
günlerinde bu konular daha da önem 
kazandı. 

Sektörünüzün duayenlerinden 
biri olarak Türkiye gıda ve içecek 
sanayinde gıda güvenliği ve hijyen 
uygulamaları hakkında neler 
düşünüyorsunuz? En çok sorunlar 
yaşanan konuları açıklayabilir 
misiniz?  

Bu virüs bir anda dünyada 
çok fazla sayıda ölümlere sebep 
olduğundan panik yarattı. İnsanlar 
virüsün her şekilde muhakkak akciğere 
ulaşabileceğini sandılar ve gerekli olan 
maske takma ve el yıkamanın yanında 
gereksiz birçok tedbirleri de aldılar. 
Gıda ve içecek sektörü, ürünlerin 
“raf ömrünü uzatmak” için zaten 
yeterli sağlık önlemlerini alıyor. Virüs 
sebebiyle ek bir önlem almaları bence 
gerekmiyor. Bir üretim işletmesinden 
piyasaya gönderilen bir gıda veya 
içecekle korona virüsünün bir tüketiciye 
hastalığı taşıması riski bence yoktur. 

Koronavirüs salgınından sonra 
hayata geçirmeyi planladığınız yeni 
yatırımlarınız ve projeleriniz olacak 
mı?

Bu virüs paniğinin başlamasından 
bugüne kadar geçen süreçte, hizmet 
verdiğimiz sanayi kuruluşlarından bize 
farklı bir istek gelmedi. Bu sebeple yeni 
bir konuda yeni bir yatırım veya proje 
düşünmüyoruz. Yakında panik geçecek, 
insanlar bu virüsle beraber yaşamayı 
öğrenecek. Her gün ülkemizde birçok 
kişi araba kazası sonucunda hayatını 
kaybediyor, buna rağmen arabaya binme 
yasağı konmuyor, panik olmuyor, neden? 
Çünkü uzun yıllar içinde araba kazalarına 
karşı önlem almayı öğrendik, arabalarla 
beraber yaşamayı öğrendik. Benzer 
şekilde bu virüs ile beraber yaşamayı da 
öğreneceğiz. 

Orta ve uzun vadede firmanızın 
hedeflerini bizimle paylaşabilir 
misiniz?
Hedeflerimizden biri müşterilerimizi 
su tekniği konusunda bilgilendirmektir, 
çünkü ülkemiz yeni bir sanayi ülkesidir 
ve sanayinin ihtiyacı olan suyun 
kalitesinin önemi henüz yeterince 

bilinmiyor. Ayrıca, teknik servis 
hizmetlerimizi daha kapsamlı hale 
getirmeyi planlıyoruz. Ülkemizde birçok 
sanayi bölgesine hizmet vermemize 
rağmen bazı sanayi bölgelerine yeterli 
hizmet veremediğimizin farkındayız. 
Bu bölgelere de ulaşmak için personel 
kadromuzu artıracağız. 

“SU KALİTESİNİN ÖNEMİ BİLİNMİYOR”
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Gıda endüstrisinde taze meyve - sebze, kabuklu yemiş, 
kuru meyve, tahıl, çekirdek, bakliyat ve deniz ürünleri dahil 
olmak üzere geniş bir yelpaze için sensör tabanlı ayıklama 
makineleri ve hasat sonrası entegre çözümler sunduklarını 
belirten TOMRA Food Türkiye Satış Müdürü Ahmet Koçyiğit, 
“Ayıklama çözümlerimiz; gelişmiş gıda kalitesi, artan verimlilik 
ve ürün hacmine bağlı olarak gelir artışı sağlıyor” diyor.

TOMRA Food hakkında kısaca 
bilgi verebilir misiniz? 

TOMRA olarak gıda alanında 
sensör tabanlı ayıklama çözümlerimiz 
ile teknolojik anlamda sektöre liderlik 
ediyoruz. Gıda endüstrisinde taze meyve 
- sebze, kabuklu yemiş, kuru meyve, 
tahıl, çekirdek, bakliyat ve deniz ürünleri 
dahil olmak üzere geniş bir yelpaze için 
sensör tabanlı ayıklama makineleri ve 
hasat sonrası entegre çözümler sunuyoruz. 
Kısaca tarladan sofralara kadar olan 
süreçte gıda ürünlerini kalitelerine 
göre sınıflandırarak içerisindeki tüm 
yabancı madde ve kusurları istendiği 

AYIKLAMA 
MAKINELERIMIZLE

şekilde ayıklayabiliyoruz. Böylece son 
teknolojideki makinelerimiz sayesinde 
gıda üreticileri ve işleyicilerinin 
karlılıklarını ve operasyonel 
verimliliklerini arttırarak, güvenli gıda 
tedariki sunmalarını sağlıyoruz ve gıda 
israfını da engelleyerek kaynakların 
verimli kullanılmasına destek oluyoruz. 
Makinelerimiz, lazer, kızıl ötesi, x-ray, 
renk ve spektral kamera gibi farklı 
algılama sistemleriyle iyi ve istenmeyen 
ürünler arasında kusursuz bir tanımlama 
gerçekleştiriyor. 

“TÜRKİYE’NİN LİDER FINDIK 
FİRMALARININ TERCİHİYİZ”
TOMRA Food’un hedef pazarları 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Gıda sektörünün birçok alanında 
TOMRA makineleri kullanılıyor. 
Sınıflandırma, ayıklama, buharlı soyma 

gıda üreticilerinin verimliliklerini destekliyoruz

ve analiz teknolojilerimiz, gıda üretim, 
işleme ve paketleme tesislerinin kalbinde yer 
alıyor. Ek olarak hasat sırasında çalışabilen 
çözümlerimizle de belirli ürünlerde 
kaynağında ayıklama imkanı sunabiliyoruz. 
Gıda güvenliği ve gıda israfı, sektördeki en 
önemli konular arasında olduğundan sektörde 
teknolojinin kullanımı her geçen gün artarak 
devam ediyor. Sektörün talep ve ihtiyaçları 
doğrultusunda bizim uygulama alanlarımız 
da gelişiyor. Dünyanın önde gelen gıda 
üreticilerinin çoğu, teknolojilerimizi 
kullanarak verimliliklerini artırıyor. 

Türkiye özeline baktığımızda, sektörün 
taleplerine bağlı olarak hedef pazarlarımız, 
kabuklu yemiş, kuru meyve, patates 
başta olmak üzere taze sebze - meyveler, 
çekirdek, bakliyat ve tohum ürünleri. 
Örneğin Türkiye’nin ihracatında çok 
önemli payı olan lider fındık ve kuru üzüm 
işletmelerinin neredeyse tamamı TOMRA 

İleri teknoloji

Ahmet Koçyiğit
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makinelerini tercih ediyor. Kuru üzüm, 
kayısı, incir, fındık ve antep fıstığı gibi 
ekonomik değeri yüksek ürünlere özel 
geliştirdiğimiz teknolojilerle ihracat odaklı 
çalışan müşterilerimizi destekliyoruz. 
İç pazara yönelik üretimde ise ağırlıklı 
müşterilerimiz, patates ürünleri, 
dondurulmuş sebzeler, tüketime hazır 
yeşillikler ve turşu üreticileri. Ayrıca taze 
sebze ve meyve, tüketime hazır gıda, 
çekirdek ve bakliyat gibi diğer alanlar için 
sunduğumuz çözümler bulunuyor. 

“DOĞRU AYIKLAMA MARKANIN 
İTİBARINI KORUYOR”
TOMRA ürünlerinin bu pazarlara 
sağladığı faydalar nelerdir?

Yüksek kalitede ve güvenli gıda 
sunmak sektörümüzde önemli konular. Bir 
ürünün geri iadesi, itibar ve finansal açıdan 
bir şirket için yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor. 
Gıda ayıklama ve analiz ekipmanları, 
hem tüketici sağlığı hem de marka 
itibarının korunmasında çok önemli bir rol 
oynuyor. Bu yüzden üretim süreçlerinin 
başarıyla uygulanması, gıda güvenliğinin, 
müşterilerin ve dolayısıyla markanın 
korunması anlamına geliyor. TOMRA 
Food, taze ve işlenmiş gıda endüstrileri 
için gıda ayıklama makineleri ve işleme 
teknolojisi konusunda lider bir üretici. 
Kesintisiz yürüttüğümüz AR-GE yatırımları 
ve çalışmaları sayesinde en küçük kusurları 
ve yabancı maddeleri tespit edip üretim 
hatlarından ayıklayan yenilikçi ayıklama 
makineleri ve çözümleri geliştiriyoruz. 
TOMRA makineleri, renkli kameraların çok 
ötesine geçen çeşitli sensörler kullanıyor. 
Yakın kızılötesi lazer (NIR) ve çoklu 
spektral kameralar bir ürünün biyolojik 
yapısının analizini sağlarken, x-ray ışınları, 
UV ışığı ve lazerler ile gözle görülemeyen 
kusurları tespit edebiliyoruz. Ürünlerin 
biyolojik karakteristiği ve yüzey yapısı 
incelenerek iyi veya kötü ürün arasında 
kesin bir kontrast yakalanıyor. 

“SEKTÖRDE EN GENİŞ 
PORTFOLYOYA 
SAHİP FİRMAYIZ”
Ürün gamı ve uygulamaları ile ilgili 
kısaca bilgi verebilir misiniz?

12 ana uygulama grubu altında 
20’den fazla makine modelinde 11 farklı 
optik teknolojinin kombinasyonuyla 
sektördeki en geniş portfolyoya sahibiz. 
Türkiye’de ve dünyada TOMRA’nın 
en çok kullanılan modellerinin başında 
Genius ve yeni versiyonu TOMRA 5B 
ile Helius ve yeni versiyonu Nimbus 
makineleri geliyor. Sahip oldukları esnek 

optik ve mekanik konfigürasyonları 
sayesinde bu makinelerimiz, coğrafya 
fark etmeksizin taze ve donmuş sebze 
- meyve ürünlerinin yanı sıra kabuklu 
yemiş, kuru meyve, çekirdek, tahıl ve 
bakliyat gruplarında başarıyla kullanılıyor. 
Bazen müşterilerimiz, piyasa şartları 
gereği üretim çeşitliliğine gitmeleri 
gerektiğinde ya da farklı bir ürün işlemek 
zorunda kaldıklarında bile ufak yazılım 
veya donanım eklemeleriyle yeni 
işlerinde de aynı TOMRA makinelerini 
kullanabiliyorlar. 

Uzman olduğumuz serbest düşüş 
ve bantlı ayıklama ünitelerine ilaveten 
ürün yelpazemize yeni kanallı ayıklama 
makinemiz olan TOMRA 3C de katıldı. 
Çekirdek, tohum, tahıl ve bakliyat 
ürünlerine olan talebin dünya genelinde 
hızla artış göstermesi bizi bu alanda yeni 
teknolojiler üretme konusunda harekete 
geçirdi. Ayrıca ayıklama çözümlerimizin 
yanında buharlı soyma alanında dünyanın 
en verimli makinelerini üreterek, soyma 
sırasında oluşan kayıpları en aza indirip, 
gıda israfının önüne geçmek için ciddi çaba 
gösteriyoruz. 

 
“ÜRÜNLERİMİZ GIDA 
İSRAFINI AZALTIYOR”
TOMRA Food ve ürünlerini 
farklılaştıran özellikler nelerdir? 

TOMRA Food, ürünleri kalitelerine 
göre sınıflandırmak, zorlu kusurları 
tanımlamak ve bunları sayısız ürün grubu 
içerisinden en yüksek başarıyla ayırmak 
için gıda endüstrisindeki en geniş sensör 
tabanlı algılama teknolojilerini bünyesinde 
barındırıyor. TOMRA Food’un yenilikçi 
sensörleri, gıda ürünlerini en hassas 
şekilde işlerken, gıda israfını ve kayıplarını 
en düşük seviyede tutarak büyük bir 
maliyet tasarrufu da sunuyor. Bu sayede 
çözümlerimiz, en kısa sürede kendisini 
amorti ediyor. TOMRA Food olarak gıda 
ürünlerinde tarladan gelen kuvars taşları 
ve üretim sürecinden kaynaklı plastik 
kontaminasyonlar gibi zorlu sorunları 
başarıyla çözüme kavuşturabiliyoruz. 

Bunun da ötesinde üreticilerle birlikte 
yaptığımız çalışmalarda gıda ürünlerinin 
mevsimsel değişimlerini takip ederek 
yağmur, dolu, böcek hasarı, güneş yanığı, 
çürük ve aflatoksin gibi her mahsulün 
zamanla değişen karakteristik kusurlarını 
ayıklama imkanı tanıyoruz.  

BSI (Biyometrik İmza Tanımlaması) 
teknolojimiz, günümüzde kullanılan çoklu 
spektral kameraların geldiği son nokta. 
Sektördeki en geniş materyal aralığını 
hassas ve keskin bir şekilde tanımlarken, 
geliştirdiğimiz özel yazılım benzersiz 
bir başarıyla ayıklamayı gerçekleştiriyor. 
BSI teknolojisi sayesinde, incelenen 
ürünler arasındaki biyolojik farklılıkları 
ve değişimleri tanımlamak mümkün. 
Diğer önemli teknolojilerimizden TOMRA 
patentli Detox lazer teknolojisi de incir ve 
yer fıstığı gibi ürünlerde bulunan aflatoksini 
tanılıyor. Detox lazerli ayırma makinesi, 
aflatoksin kontaminasyonunun tespit 
edilebilmesine ve ortadan kaldırılabilmesine 
olanak tanıyan özel bir optik tasarıma sahip. 
Bu lazer tekniği, mantarların yansıttığı son 
derece düşük yoğunluklu ışığı yakalıyor.

“KABUKLU YEMİŞTE HATALI SEÇİM 
ORANINI %1’E DÜŞÜRDÜK”
TOMRA ürünlerinin avantajları 
hakkında bazı rakamlar verebilir 
misiniz?

Gıda sektöründe daha fazla gıda talebine 
ek olarak, seçim ve çeşitlilik arzusunun 
da arttığını değerlendirmek gerekiyor. Bu, 
özellikle gelişmekte ve batıya adapte olan 
ülkelerde, çok çeşitli yiyecek türlerinin 
sunulduğu yerleri talep eden orta sınıf 
tüketim alışkanlıklarının sonucu olarak 
görülüyor. İnsanlar, geleneksel ev yapımı 
yemeklerden uzaklaştıkça hazır yemeklere 
olan talep artıyor. Artan talepler fırsatlara 
neden olurken üstesinden gelinmesi gereken 
engeller de çoğalıyor. Bu engeller de 
teknolojiye dayalı çözümlerle aşılabiliyor. 
Örneğin ortalama bir kızartmalık patates 
tesisi yılda 140 bin ton kızartmaya 
hazır patates üretiyor. Modern ayıklama 
teknolojileriyle verimliliğini sadece yüzde 
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0,5 arttıran bir işleyici, ortalama 25 tonluk 
bir kamyon kapasitesine sahip, tahmini 90 
kamyon daha fazla ürün elde edebiliyor. 

Farklı bir örnek vermek gerekirse; 
Türkiye’de ortalama sayılabilecek bir 
kabuklu yemiş veya kuru meyve tesisi 
yılda yaklaşık 20 bin tonluk üretim 
kapasitesine sahiptir. TOMRA sahip 
olduğu teknolojiler yardımıyla geleneksel 
ayıklama makinelerinin %5 civarındaki 
hatalı seçim oranını %1’in altına indirerek 
ortalama bir işletme için yıllık 800 ton 
fındık ya da kuru üzümün atık içerisinde 
değer kaybetmesinin önüne geçiyor. 
TOMRA’nın akıllı görüntü teknolojisi, 
hatalı reddetmeleri yüzde 20 azaltarak nihai 
ürün miktarını artırıp, israfı azaltabiliyor. 
Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde 
israf edilen toplam gıda miktarının 
yüzde 19’u olan sebzeleri, patatesleri ve 
fındıkları bu şekilde verimli ayıklanması 
düşünüldüğünde çok büyük bir etkiye sahip 
olacağı görülebilir. Verimliliği yalnızca 
yüzde 1 oranında artırarak ABD’deki bu 
tür ürünlerin nihai miktarını 11 milyon ton 
artırmak mümkün. Bunun global ölçekte 
uygulandığı düşünülürse, 2050’deki 
gıda seviyesi hedefleri daha ulaşılabilir 
görünmeye başlıyor. 

“MÜŞTERİLERİMİZİN REKABET 
GÜCÜ ARTIYOR”
TOMRA Food ürünleri müşterinizi 
rekabette nasıl destekliyor?

TOMRA Food tarafından sağlanan 
ayıklama çözümleri; gelişmiş gıda 
kalitesi, artan verimlilik ve ürün hacmine 
bağlı olarak gelir artışı sağlıyor. Azalan 
maliyetler, aynı zamanda işçilik, operasyon 
ve hizmet kalemlerinde tasarruf anlamına 
geliyor. Minimize edilmiş gıda israfı 
da hem çevresel hem de ticari kazanç 
anlamında avantaj sağlıyor. Bunlara ek 
olarak, TOMRA Food ekipmanlarının en 
önemli faydalarından biri de artan ürün 
kalitesi ve güvenliği oluyor. Türkiye 

de dahil olmak üzere gelişmekte olan 
pazarlarda birçok çiftlik ve işleme tesisi, 
küçük çaplı ve insan gücü ağırlıklı 
çalışıyor. Yüksek oranda insan emeği 
ve bununla ilgili maliyetlerin yanı sıra 
çoğu durumda kaliteli iş gücüne erişimin 
yetersiz olması, üretkenlik ve rekabet için 
önemli zorluklar yaratıyor. TOMRA Food, 
işgücü kaynaklı maliyetleri azaltmak, 
verimliliği ve ürün hacmini artırmak için 
çözümler sunuyor. Bu sayede TOMRA 
kullanıcıları rekabet güçlerini arTtırıyor. 

Öte yandan yeni web tabanlı Insight 
platformumuzla TOMRA, ayıklama 
makinelerini değerli veriler üreten 
ve işlem yapılabilir bilgiler sağlayan 
cihazlara dönüştürüyor. Masaüstü ve mobil 
cihazlar için bir web ara yüzü sayesinde 
neredeyse ayıklama süreciyle gerçek eş 
zamanlı bir izleme platformu sağlıyor. 
Nerede ve ne zaman isterseniz, ayıklama 
ekipmanınızın durumu ve performansıyla 
ilgili dijital ölçümlere erişebiliyorsunuz. 
Mobil alarm ve raporlama daha özgür 
bir şekilde iş birliği yapmanızı sağlıyor. 
Ayıklama sürecinizin daha iyi izlenmesi 
ve öngörülebilirliği, aksaklık süresini 
azaltmanıza, verimliliği maksimuma 
çıkarmanıza, işletme maliyetlerinizi 
düşürmenize ve çıktı kalitesini optimize 
etmenize destek oluyor.

Türkiye’deki pazar eğilimi nasıl? 
Nüfus arttıkça ve mevcut kaynaklar 

üzerindeki baskı devam ettikçe global 
nüfusun karşılaştığı zorluklar her gün daha 
fazla görülüyor. Nüfus artışı, yüksek gıda 
fiyatları, gıda güvenliğine odaklanmanın 
artması, sınırlı kaynaklar, kişi başına 
düşen atık seviyeleri, daha yüksek enerji 
fiyatları, daha zorlu atık geri dönüşüm 
düzenlemeleri, daha fazla çevre bilinci 
ve artan ürün talebi, bu zorluklara örnek 
olarak gösterilebilir. Tüketici odaklı ve 
kentleşmiş olan hızlı büyüyen bir ülke 
nüfusu, daha fazla gıda ve kolaylık talep 
ediyor. Ancak bu arada sabit veya azalan 
tarım alanları faktörü karşımıza çıkıyor. 
Öte yandan tüketicilerin daha kaliteli ve 
daha uygun yiyecek talep ettiği bir trend 
görülüyor. Ayrıca, yıl boyunca mevsimsel 
olan gıda türlerini satın alabilmeyi talep 
ediyorlar. Bu gereklilik oldukça gelişmiş 
ve entegre gıda tedarik zinciri sistemleri ve 
global tedarik ihtiyacına yol açıyor. 

Sonuç olarak 2050 yılına kadar yüzde 
70 daha fazla gıda üretmemiz gerekecek 
ancak tarım için kullanılan toprakları 
genişletmememiz mümkün olmayacak. 
Ne yazık ki Türkiye, ekilebilir alanlarını 
her yıl belirli bir oranda kaybediyor. Bu 
gerçekler Türkiye’de de gıda endüstrisini 
şekillendirmeye başladı. Gıda işleyicileri, 
teknoloji yatırımı yaparak çıktı ürünün 
kalite ve niceliğini artırmayı hedefliyor. 
Öte yandan hem yerli hem de ihracata 
odaklanmış şirketler, çok yüksek nihai 
ürün kalitesi gereklilikleri nedeniyle 
zorlanıyor. Japonya, İngiltere, ABD ve 
Rusya gibi ülkeler ithal gıda ürünleri 
konusunda katı kurallara sahip. Ayrıca, 
müşteri şikayetlerinin marka koruması 
üzerinde büyük bir önemi var ve reddedilen 
ürünlerin maliyeti oldukça fazla oluyor. 
Bu koşullar altında gıda üreticileri ve 
işleyicileri, global pazar eğilimlerine 
adapte olabilmek üzere için ürünün 
değerine odaklanıyor.

Gıda ayıklama, sıralama ve işleme süreçlerinde doğru 
yatırım yapılması neden önemlidir?
Gıda sektörü çok hızlı büyüyen ve karlılık oranlarının 
zamanla değişkenlik gösterebildiği bir sektör. Bunun 
yanı sıra pazardaki en büyük zorluklar; yükselen son 
ürün standartları, ihtiyaçtaki artış ve değişken giriş 
malzemesidir. TOMRA’nın yenilikçi makineleri ve tecrübeli 
saha ekibi, değişken giriş malzemelerinde bile kaliteli son 
ürünün yüksek kapasitelerde
ve güvenilir bir şekilde işlenmesini sağlıyor. Bir yıl 
böcek hasarı üreticiler için sorun olurken, takip eden 

sene aflatoksin sorununun baş göstermesi üreticileri en 
kötü şartlara karşı hazırlıklı olmaya zorluyor. Tecrübeli 
yerel ekiplerimizle sezonluk gelişmeleri takip ederek, 
sistemlerini güncel şartlara optimize ediyor ve bu 
sayede değişken şartlarda daha en iyi verimliliği garanti 
edebiliyoruz. Ek olarak artan ihracat ve ithalat, firmaların 
çok sayıda sınır ötesi yönetmeliğe uymaları gerektiği 
anlamına geliyor. Bazı durumlarda ithalat, güvenlik 
standartlarının nispeten daha düşük olduğu ülkelerden 
gerçekleştiğinde gıda ayıklama ve analiz sistemlerini daha 
gerekli hale getiriyor. 

“DEĞİŞKEN ŞARTLARDA BİLE EN İYİ VERİMLİLİĞİ SUNUYORUZ”



Koronavirüs dünyayı sarsmadan 
önce Türkiye farklı bir 
halk sağlığı kriziyle karşı 

karşıyaydı. 2018’de Dünya Sağlık 
Örgütü rakamları Türkiye’nin diğer 
Avrupa ülkelerinden daha yüksek 
obezite oranlarına sahip olduğunu 
gösterdi – Avrupa’daki %23 ortalamaya 
kıyasla %32.1 2019’da Türk hükümeti, 
çocukluk obezitesiyle mücadele etmek, 
çocuklara abur cubur satış ve reklamıyla 
ilgili kısıtlamalar getirmek ve daha 
sağlıklı diyetleri teşvik etmek için dört 
yıllık bir eylem planı açıkladı.2 Ayrıca 
üreticiler üzerinde popüler yiyecek ve 
içeceklerde şeker miktarını azaltma 
baskısı da oluşmuştur.

TÜKETİCİLERİN %80’İ ŞEKERİ 
SINIRLAMA EĞİLİMİNDE 

Tabii ki Türkiye’nin aldığı bu 
aksiyon daha geniş küresel bir trendin 
parçasıdır, çünkü dünyanın dört 
bir yanında tüketiciler ve devletler, 
aşırı şeker tüketiminin yarattığı 
riskler konusunda artan farkındalık 
göstermektedir. 10 tüketiciden sekizi 
şekeri sınırlamaya veya önlemeye 
çalışıyor 3 ve birçok ülke vergi 
uyguluyorken, Amerikan Gıda ve 
İlaç Dairesi de (FDA) şeker ilavesini 
vurgulamak için etiketleme kuralları 
getirmiştir. Üreticiler için her yerde 

olduğu gibi Türkiye’de de reçeteleri 
daha düşük şekerle yeniden formüle 
etmek veya şekeri tamamen kesmek 
için bir baskı mevcut. Bununla birlikte, 
yüksek şeker tüketiminin sonuçlarına 
ilişkin farkındalık, tüketicilerin tatlı 
konusundaki iştahlarını azaltmamıştır.

Araştırmalar, sukraloz, aspartam ve 
sodyum sakarin gibi tatlandırıcıların, 
tattan ödün vermeden şekerin tatlılığını 
sunmanın etkili bir yolu olabileceğini 
göstermektedir. Innova Market Insight 
raporları, birçok tüketicinin tatlandırıcı 
tercihlerinde tutkulu olduğunu ve her 
5 kişiden 2’sinin tatlı şeyleri sevdiğini 
ancak kalorileri de azaltmak istediklerini 
belirtiyor. Tatlandırıcılar, doğal ürün 
arayanlar için bitki bazlı “stevia” gibi 
cazip seçenekleriyle diğer tüketicilerin 
de ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

PRINOVA’DAN  
YENİLİKÇİ REÇETELER

Prinova, ihtiyaçlarınızı karşılamak 
için geniş kapsamlı yenilikçi şeker 
azaltma ve tatlılık artırıcı çözümleri 
sunmaktadır. Bu çözümler; asesülfam 
K, aspartam, sukraloz, sodyum sakarin, 
stevia ve stevia karışımları ile sodyum 
siklamatı içermektedir. Avrupa, Asya 
ve Amerika’daki son teknoloji üretim 
tesislerimizde, müşteri formüllerine 
dayalı tatlandırıcı karışımları da 
üretmekteyiz. Müşterilerimizle 

birlikte çalışarak, gerekirse vitamin ve 
amino asitler ile zenginleştirilebilen 
yeni tatlandırıcı karışımları da 
formüle edebiliriz. Tatlandırıcı 
piyasası çok değişkenliği ile bilinse de 
tedarikçilerle olan köklü ilişkilerimiz 
ve Türkiye’de önemli miktarda yerel 
stok bulundurmamız tedarik zinciri 
güvenliğimize güvenebileceğiniz 
anlamına geliyor. Ayrıca derin piyasa 
bilgimize ve fiyatlandırmadaki gücümüze 
güvenebilirsiniz.

Hem Türkiye’de hem de dünya 
genelinde obeziteyle ilgili hastalıkların 
tehdidi şekeri azaltma teşvikini 
artırmaktadır. Tatlandırıcı kullanımı, 
ürünlerin cazibesini azaltmadan 
ihtiyaçlara yanıt vermek için en iyi 
stratejilerden biri olmaya devam 
etmektedir ve Prinova ile çalıştıkça başka 
avantajlar da elde edebilirsiniz..

» Hürriyet ‘WHO report shows 
obesity rates in Turkey sharply rising’, 
September, 2018
» 2 Daily Sabah ‘Turkey rolls out 
extensive plan to fight child obesity’,  
4 November, 2019
» 3 International Food Information 

Council Foundation, 
Food & Health 

survey, 2019 
» 4 Innova 
Market 
Insights, 
‘Trends in 
sweeteners 

in the US’, 
December 2019

TÜRKIYE’NIN SAĞLIKLI BESLENME 

KONUSUNDAKI ÖNEMLI ROLÜ

TATLANDIRICILARIN

Mehmet GÖZÜKARA

Genel Müdür
Prinova Gıda ve Kimya Tic. Ltd. Şti.
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Gıda Lojistiği ve Endüstriyel Soğutma

Türkiye’de Mart ayının ortalarında etkisini gösteren 
koronavirüs salgını sürecinde gıda tedarikinde ve 

dağıtımında önemli bir sorun yaşanmadığını belirten 
lojistik sektörünün temsilcileri, buna karşın sektörde 

çözüm bekleyen bir dizi sorun olduğunu vurguluyorlar. 

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii 
Dernekleri Federasyonu 
(TGDF) Akademi’nin 

COVID-19 dolayısıyla internet 
üzerinden yaptığı konferanslardan 
birinde tarım ve gıda lojistiği konusu 
tartışıldı. TGDF Yönetim Kurulu 
Üyesi Ayhan Sümerli yönetiminde 21 
Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen 
toplantıya, Ceynak Grup Başkanı Ali 
Avcı ve Netlog Lojistik Başkanı Uygar 
Uşar konuşmacı olarak katıldı.

Konferansın ilk konuşmacı olan 
Ali Avcı, Türkiye’nin coğrafi konum 
olarak lojistik üssü olduğunu, ancak 
uzun süre işin sadece hamallık 
kısmında kaldığını söyledi. Türkiye’de 
lojistiğin sağladığı hizmetin karşılığını 
alamadığını ifade eden Avcı, bu nedenle 
Dünya Lojistik Endeksi’nde istenilen 
noktaya gelinemediğini belirtti. Maliyet 
açısından Türkiye’nin rakipleriyle 
arasında ciddi bir fark olduğuna dikkat 
çeken Avcı, “Liman fiyatlarımız 
neredeyse Rusya’nın üçte biri. Avrupa, 
taşımacılığın katma değeri ve gelir az 
olan uzun yol kısmını bize bırakıyor, iç 
dağıtım hizmetlerini kendi veriyor. Biz 
bu nedenle endekste gerilere düştük. 
Endekste olmamamızın nedeni, bedel 

olarak ürettiğimiz hizmetin karşılığını 
alamamamız. COVID-19 sürecinde 
uluslar arası taşımacılıkta karantina süresi 
nedeniyle gecikmeler de olmaya başladı. 
Bu şartlarda endekste yükselme şansımız 
bulunmuyor” dedi.

ALI AVCI: “LOJISTIK HIZMETLERI 
KURUMSALLAŞTIRMALIYIZ”

Türkiye’nin kendi içinde büyük bir 
rekabet halinde olduğunu ve bu sebeple 
rakamların gittikçe düştüğünü kaydeden 
Ali Avcı, “Firmalar haklı olarak daha 
ucuza hizmet almak istiyor. Konu biraz 
da ülkenin üretimi ve dış ticaretiyle ilgili. 
Üretimi ve ticareti ne kadar artırırsanız 
talebi de o kadar artırırsınız. Üretim ve 
yurt dışı talep azalmışsa mevcut arz fazla 
gelecektir. Bu nedenle sektör cirosunun 
yükselmesi pek mümkün değil” ifadelerini 
kullandı. Türkiye’nin lojistikte 40 yıl 
içinde büyük mesafe kat etmesine rağmen 
Avrupa’ya göre hala geride olduğunu 
açıklayan Avcı, “Bu sadece bizimle değil 
hizmet verdiğimiz müşteri kültürüyle de 
ilgili. Müşteri bir hizmeti istemiyorsa 
siz şartlarınızı istediğiniz kadar 
modernize edin, bunu müşteriye satmakta 

Lojistik sektörü değerlendirdi:Lojistik sektörü değerlendirdi:

PANDEMIDE IYI BIR 
SINAV VERDIK AMA...

Ali Avcı
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“KAYIT DIŞI TAŞIMACILIK REKABETİ ORTADAN KALDIRIYOR”
Doğru mevzuat tanımlanıp tüm sektör için sahada 
uygulanırsa bunun Türkiye ekonomisine ciddi katkısının 
olacağını anlatan Uygar Uşar, “Ancak şu anda takip sistemi 
de yok. Mevzuat olsa bile bunu hayata geçirmeyince 
israfın önlenmesi şansı kalmıyor. Kayıt dışı taşımacılık, 
işini düzgün yapan oyuncuların rekabet şansını ortadan 
kaldırıyor. Yapılan yatırımların anlamı kalmıyor. 
Ülkedeki otoritenin bu konuyu ele alması gerekiyor” 
dedi. Mevzuatın eve teslim alanına kadar genişletilmesi 

gerektiğini ve tüketicinin bir karekod yoluyla ürünün 
geçmişini görebilmesinin önemine değinen Uşar sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Yapılması gereken özellikle bozulabilir 
gıdaların eve kadar taşımacılığına yönelik bir yönetmeliğin 
sıfırdan tasarlanıp hayata geçirilmesidir. Bunun karşılığında 
elde edilecek tasarruf en az 10-15 milyar TL olacaktır. 
Yazılacak her tür mevzuat, yapılacak her tür uygulama 
bunun karşılığında ülkenin elde edeceği ekonomik kazanca 
değecektir.”

zorlanırsınız. Müşteri hala yakın diyalog 
içinde, ahbaplık ilişkisiyle hizmet 
almayı istiyor. Bizim artık hizmetleri 
kurumsallaştırmamız gerekli. Üretimden 
çıkan bir malın boyutuna göre tasnif 
edilmesi, depolanması, kutulanması, 
dağıtımı, artık dünya tedarik zincirinde 
sıklıkla verilen hizmetler. Türkiye 
bu açıdan biraz daha geride kalmış 
durumda” diye konuştu.

“COVID-19’a dünya hazırlıksız 
yakalandığını, buna karşın gıda 
tedarikinde ve dağıtımında Türkiye’de 

sorun yaşanmadığını belirten Ali Avcı, 
“Hızlı şekilde aksiyon alındı. Mesafe 
kuralları ve diğer tedbirlere uyularak 
hizmete devam edildi. Sektör pandemide 
iyi bir sınav verdi. Bu sayede gıda ve 
sağlık lojistiğinde herhangi bir aksama 
yaşanmadı” dedi.

UYGAR UŞAR: “LOJISTIK MASTER 
PLANI SEKTÖRÜN VE ÜLKENIN 
DINAMIKLERIYLE ÖRTÜŞMÜYOR”

Konferansın ikinci konuşmacı 
Netlog Lojistik Başkanı Uygar Uşar ise, 

Türkiye’de lojistik açısından kapsamlı 
mevzuat bulunmadığına, olan mevzuatın 
da uygulanmadığına dikkat çekti. 
Özellikle gıdaların doğru zamanda ve 
doğru koşullarda istenilen yere teslim 
edilmesi gerektiğini vurgulayan Uşar, 
bu tanımların mevzuatta yer alması 
gerektiğini belirtti. Ürünlerin doğru 
zamanda ve koşullarda taşınması, 
verilen hizmetin ucuz ve rekabetçi 
olabilmesi için taşımanın en hızlı ve 
en az elleçleme gerektirecek şekilde 
yapılması gerektiğine vurgu yapan 
Uşar, “Bugün sektörel kümeleşme 
yok. Lojistik master planında yer 
alan demiryolu ile Antalya’dan sebze 
meyveyi İstanbul’a taşıyıp satmak için 5 
kez elleçleme gerekiyor. Halbuki bunun 
ideali ürünün tarladan doğru sıcaklık 
koşulları altında alınıp mümkün olan 
en hızlı şekilde tüketim noktasına en 
yakın depoya, oradan da satış yerine 
götürülmesi. Lojistik master planı 
sektörün ve ülkenin dinamikleri ile 
örtüşmüyor. Sonuç olarak hem mevzuat, 
hem uygulama, hem de strateji ile ilgili 
planlarda eksiğimiz var. Dolayısıyla 
bunların hepsinin sil baştan ele alınması 
gerekiyor” şeklinde konuştu.

Uygar Uşar
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Arzu Hanım, koronavirüs 
salgını gıda ürünlerimizin 
sofralarımıza ulaşmasını 

da tehdit ediyor. Ürünler tarlada 
kalırken, toplananlar da yaşanan 
lojistik problemler nedeniyle 
yolda bozulabiliyor. Pandeminin 
dünyada ve Türkiye’de gıda 
tedarik süreçlerine etkisi nasıl 
oldu? 

Pandemi, tedarik zincirleriyle 
ilgili belirsizliklerin ve risklerin 
arttığı, arz-talep dengesinin sarsıldığı 
bir dönem. Tarım-gıda zincirlerinin 
kırılmadan sürdürülebilmesi, yaşamın 
sürdürülebilmesi demek. Pandemi 
döneminin başlarında ülkeler kendi 
gıda güvencelerini sağlamak amacıyla 
çeşitli tarım ve gıda ürünlerinin 
ihracatını durdurdular, daha sonraları 
ise kota kısıtları devam etti. Sınır ötesi 
geçişlerin kısıtlanması ise lojistikle ilgili 
çeşitli sorunlar doğurdu. Bu gelişmeler 
özellikle küresel ticaret zincirlerinin 
kırılmasına ya da teslimatta gecikmelere 
neden oldu. Örneğin Mısır üç ay 
boyunca bakliyat ihtracatını durdurunca, 
arzın ithalat yoluyla sağlandığı ülkelere 
ait bazı zincirler kırıldı ve bakliyat 
fiyatlarında artışa neden oldu. 

Gıda zincirinin işleme, paketleme, 
boşaltma gibi aşamalarında da çalışan 
sağlığını korumaya yönelik tedbirler 
gibi nedenlerle aksamalar yaşandı. 
Örneğin Batı Avrupa ve ABD’de bu 
alanlarda dar boğazlar oluştu. Talep 

tarafında ise değişkenlik yaşanıyor. 
Pandemi başlarında panik nedeniyle 
un, makarna gibi zorunlu ürünlerde 
talep patlaması yaşandı, sokağa çıkma 
kısıtlaması ile atıştırmalıklara olan talep 
arttı. Talep değişimleri arz tarafında da 
belirsizliği artırdı. Salgın döneminde 
arz-talep dengesinin sarsılmasının nedeni 
yetersiz üretim ya da kıtlık değil, ürünün 
erişilebilirliğindeki zorluklar ve talep 
oynaklıkları oldu.  

“İTHAL EDİLEN 
ÜRÜNLERE ERİŞİMDE
SORUNLAR YAŞANIYOR”
Korona günlerinde ülkemizde 
gıda ve ham madde tedarik 
zincirlerinde hangi sıkıntılar 
yaşandı? Bu durum gıda üretimini 
ne yönde etkiledi? Özellikle hangi 
ürünlerde sorunlar baş gösterdi? 

Türkiye’de gıda ve ham madde 
zincirlerinde bazı riskler ortaya 
çıksa da şu ana kadar büyük sıkıntı 
yaşanmadığını söyleyebiliriz. Halen ithal 
tarımsal girdi maliyetlerindeki artışlar, 
mevsimlik işçi bulmadaki zorluklar ve 
artan ücretler, lojistikteki aksamalar ve 

teslimatta gecikmeler gibi sorunlar 
yaşanmakta. Bu da başta taze meyve 
ve sebze olmak üzere gıda kaybını 
artırıyor. İşleme tesislerinde de bazı 
ürünler bazında kapasite kullanımında 
düşüşler olabiliyor. Genelde ithalata 
bağımlı olan ya da üreticiyle tüketici 
arasındaki mesafenin ve katmanların 
arttığı durumdaki ürünlerde risk daha 
yüksek. Bu ürünlerle ilgili başlıca 
sorunlar ise erişebilirlik ve fiyat. 
Örneğin soya, yem sektörü için kritik 
bir ürün ve ihtiyacın %90’ından fazlası 
ithalatla karşılanıyor. Pandemi kısıtları 
nedeniyle soyada yaşanan fiyat artışları 
yem sektörüne ve et ürünlerine de 
yansımakta. Mısırda, ayçiçeğinde ve 
mercimek gibi bazı bakliyatlarda da 
benzer durumlar söz konusu. Buğdayda 
kendi üretimimiz iç talebi karşılıyor 
ancak Türkiye un ve makarna gibi 
gıda ürünleri ihracatında ilk sıralarda 
ve bunların üretimi için “ihraç kayıtlı” 
olarak buğday ithal ediyor. Rusya gibi 
buğday ihracatı yapan ülkelerin ihraç 
kısıtlamaları arzı ve fiyatları dolayısıyla 
un ve makarna ihracatımızı da olumsuz 
etkileyebilir. 

Korona, küresel gıda tedarik zincirinde
ÖNEMLI DEĞIŞIKLIKLER YARATACAK

Koronavirüs salgınının tarım ve gıdada Türkiye’nin kendine 
yetmediğini gösterdiğini, ithal edilen ürünlerle ilgili belirsizlik ve 

fiyat oynaklığı gibi riskleri artırdığını belirten Boğaziçi Üniversitesi 
Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Tektaş, 

“Türkiye gıda sektörü yeni döndemde kendine yetecek ve rekabet 
gücünü artıracak üretim – iş modellerini oluşturarak var olan 

potansiyelinden önemli fırsatlar yaratabilir” diyor.

Prof. Dr. Arzu Tektaş
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“Türkiye’de gıda ve ham madde zincirlerinde bazı riskler ortaya 
çıksa da şu ana kadar büyük sıkıntı yaşanmadığını söyleyebiliriz. 
Halen ithal tarımsal girdi maliyetlerindeki artışlar, mevsimlik işçi 
bulmadaki zorluklar ve artan ücretler, lojistikteki aksamalar ve 
teslimatta gecikmeler gibi sorunlar yaşanmakta. Bu da başta 

taze meyve ve sebze olmak üzere gıda kaybını artırıyor.”

“BELİRSİZLİKLER FİYATLARDA 
OYNAKLIK YARATABİLİR”
Türkiye’de gıda fiyatları zaten 
yıllardır yüksek seyrederken, 
pandemiye bağlı olarak tedarik 
zincirindeki sorunlar nedeniyle 
fiyatların artabileceği uyarısını 
yapıyorsunuz. Salgın fiyatları nasıl 
etkiledi? 

Pandemi döneminde ürün fiyatlarını 
etkileyebilecek olan arz-talep dengesi, 
ürünün ithal veya ihraç ediliyor olması, 
dayanıklılık gibi çok farklı etmenlerden 
söz edebiliriz. Pandemi dönemindeki 
belirsizlikler fiyatlarda oynaklık 
yaratacaktır. Çeşitli ürünlerde oluşan 
fiyat artışlarının yanı sıra bazılarında da 
talebe bağlı düşüşler yaşanabilir. 2. soruda 
bahsettiğim ürünlerin yanı sıra, Mart ve 
Nisan aylarında sert fiyat artışları yaşanan 
ürünlerin başında sarımsak, soğan, patates, 
bakliyatlardan da mercimek sayılabilir. 
TÜİK verilerine göre Nisan ayı artışları 
sırasıyla %46, %37.5, %31, %13. Bu 
artışların pandemi dışında nedenleri 
olmakla beraber pandemi etkisi de önemli. 
Örneğin sarımsak bağışıklık güçlendirici 
etkisiyle talep artışı yaşarken, üretimin 
de yetersizliği artışı körükledi. Soğan 
ve patates ise 2020 yılı başında ihracatı 
izne bağlı ürünler kapsamına alınmasına 
rağmen üretim planlaması eksikleri 
nedeniyle ithal edilen ürünler arasındaydı. 
Tüm bu  ürünlerin ortak özelliği üretimin 
yetersiziliği ve farklı oranlarda da 
olsa ithal edilmeleri. Mesela soğan ve 
patates ithalatı yapılan Mısır, salgını 
güçlü yaşayan ülkeler arasında. İhracat 
kısıtları, lojistik zorluklar, üreticiden 
tüketiciye olan zincirdeki gecikmelerle 
ürün kayıplarının artması gibi nedenler 

artışı körüklemekte. Benzer nedenlerle, 
girdide ithalata dayalı olan sebze-
meyve maliyetlerinde ve dolayısıyla 
fiyatlarında artışlar yaşanabilir. 

“SALGIN E-TİCARETİ ARTIRDI”
E-ticaretin bu kriz döneminde 
artan sayıda gıda tedarik 
zincirinde yer alacağını, B2C 
e-ticarette talep artışı yaşanırken, 
e-pazaryerlerinin ve sanal 
marketlerin kullanımının 
yaygınlaştığını belirtiyorsunuz. 
Bu iş modellerini açıklar 
mısınız? Tarladaki üretici 
ile tüketicilerin bu modelleri 
birlikte kullanabilmesi mümkün 
müdür? Eğer mümkünse yıllardır 
şikayetçi olunan ve aracı olarak 
nitelendirilen kişiler mi sözünü 
ettiğiniz modellerde devre dışı 
kalmış olacak?

Türkiye’de tarım-gıda tedarik 
zincirlerinin önemli çoğunluğu 
aracıların bulunduğu uzun zincirlerden 
oluşuyor. Zincirlerde aracılar %45-
50’lere varan oranlarda paya sahip 
olabiliyor. Bu da hem üreticinin 
satış fiyatı ile tüketicinin alış fiyatı 
arasındaki farkı büyütüyor hem de 
uzayan süre, arada ürünün sıkça 

el değişitirmesi, soğuk zincirin 
kırılabilmesi gibi nedenlerle gıda 
güvenliğini tehdit ediyor. Salgında bu 
kırılganlıkların oluşturduğu riskler, 
e-ticaret uygulamalarını ve bunların 
kullanımını hızla artırdı. Elektronik 
ticarette B2C, işletmeden tüketiciye 
anlamına gelen bir model. İşletmeler 
ürünlerini kendi sanal mağazalarında 
veya e-pazaryerlerinde satışa 
sunabilirler. E-pazaryeri, her türlü alt 
yapı hizmeti sunulan bir web sitesinde, 
birçok alıcı ve satıcının buluştuğu ve 
alışveriş yaptığı bir ortam. E-ticaret 
sayesinde üreticiler dijital ortamda 
nihai tüketici ile buluşabilirler. Örneğin 
Aydın’daki bir üretici ya da birkaç 
üretici kendi çabalarıyla veya kooperatif 
kanalıyla web sitelerini oluşturarak 
ürünlerini ülke geneline açabilirler. 
Tüketiciler de bireysel olarak ya da 
topluluklar kurarak bu site üzerinden 
sipariş verebilir, geri bildirimde 
bulunabilir, hatta toplu ürün talepleri 
ile çiftlikteki üretim planlamasına katkı 
yapabilirler. 

KÜÇÜK ÜRETİCİLER 
İÇİN YENİ FIRSATLAR
Bu iş modelleri gıda sanayine neler 
katabilir?  

Bir yandan gelişen dijital 
teknolojiler, endüstri 4.0 ile gelen 
nesnelerin interneti gibi araçlar diğer 
yandan artan tüketici talepleri ve 
rekabet, sektörlerde dijital dönüşüm 
arayışını artırmakta. Gıda sektöründe 
de özellikle gıda güvenliği ve gıdanın 
sürdürülebilirliği açılarından e-ticaret vb. 
dijital uygulamalar önem kazanıyor. Bu 
sayede uzun zincirler kısalarak verimlilik 
artışı ve fiyatların dengelenmesi 
mümkün oluyor. Bir diğer katkı da küçük 
üreticilerin yeni pazarlara açılımını 
kolaylaştırması ve müşteri kitlelerinin 
genişlemesi için fırsat yaratması. 
Örneğin Gaziantep’teki bir baharatçı 
dijital ortamda satış yaptığı İstanbul’daki 
müşterilerine ürün gönderebiliyor ya 
da Türkiye’de üretilen bir gıda ürününe 
Amazon üzerinden geniş kitlelerce 
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erişilebiliyor. Dijital uygulamaların 
artmasıyla gıda sektöründe yenilikçi iş 
modelleri de artmaya devam edecektir. 
Temassız işleme dayalı uygulamalar 
salgın dönemleri için de önemli 
avantaj. Mesela kamera ve hareket 
sensörleriyle çalışan AmazonGo 
mağazasında, müşteri ürünü sepetine 
attıktan sonra mağazadan çıkabiliyor. 
Bu tarz modeller, e-ticaret ile artan 
tüketici teslimatlarının karşılanması 
için robotlarla, otonom araçlarla veya 
dronlarla teslimat yapılması gibi 
yenilikçi modellerin doğmasına da katkı 
sağlıyor. 

“TÜRKİYE BÖLGESEL GIDA 
ZİNCİRLERİNDE 
DAHA FAZLA YER ALABİLİR”
Korona salgını gıda ve tarımın 
ülkeler için ne denli önemli 
olduğunu adeta yüzümüze vurdu. 
Yakın ve orta gelecekte ülkemizde 
gıda krizi bekliyor musunuz? 
Kendi kendimize yeterliliğin 
sağlanabilmesi için size göre 
nelerin yapılması gerekiyor?  

Türkiye tarım üretiminde dünyada 
ilk 10 içinde ve daha fazla üretme 
potansiyeline sahip. Salgın dönemi 
de kendine yetmediğini, ithal edilen 
ürünlerle ilgili belirsizlik ve fiyat 
oynaklığı gibi risklerin daha fazla 
olduğunu gösterdi. Öncelikli ürünlerin 
belirlenmesi ve buna göre üretim 
planlaması yapılması, üretici destek 
çeşitleri ve oranlarının artan girdi 
fiyatlarıyla bağlantılandırılması, 
sözleşmeli üretimin teşvik edilmesi, 
tarım arazilerinin artırılması, teknoloji 
kullanımının yaygınlaştırılması, verim 
artışı sağlanması, kooperatiflerin 
etkinleştirilmesi gibi yöntemlerle üretim 
artışının sağlanması oldukça önemli. 

Yerel tedarik zincirlerini olabildiğince 
güçlendirirken ihracat fırsatlarının 
araştırılması ve buna yönelik bölgesel 
zincirler oluşturulması da gerekiyor. 
Pandemi sonrası dönemde, bölgesel 
ve yerel zincirlerin artmasıyla Çin’in 
zincirlerdeki rolü azalabilir ve Türkiye 
yeni bölgesel gıda zincirlerinde daha 
fazla yer alarak ihracat hamlesi yapabilir. 
Örneğin salgının uluslar arası etkisine 
rağmen Türkiye’de bazı destekler ve 
Temassız İhracat Modeli gibi çözümlerle 
yaş meyve ve sebze ihracatı kesintiye 
uğramadan devam etti. Türkiye’nin 
doğru ve planlı politikalarla üretimi 
sürdürmesi ve arz-talep dengesini 
sağlayabilmesi durumunda gıda krizi 
yaşama riski düşük olacaktır. Bu 
nedenle tarım ve gıda sektöründeki 
üretim hacmimizi, sürdürülebilir üretim 
politikalarına dayandırarak artırmak çok 
değerli. 

Son olarak neler söylemek istersiniz?
Küresel salgında yaşananlar ve 

öğretiler, dünyada çeşitli alanlarda 
olduğu gibi tarım ve gıda zincirlerinde 
de önemli ve beklenmedik değişimler 
yaratacak; riskler yanında çeşitli fırsatlar 
da sunacaktır. Yaşananlar öncelikle tedarik 
zinciri tasarımında maliyet düşürmenin 
de risk almak gibi bir maliyeti olduğunu 
ve yerel zincirlerin güçlendirilmesinin 
önemini gösterdi. Yeni dönemdeki 
fırsatları iyi yönetebilmek için özel 
çalışma grupları kuran şirketler var. Bu 
gruplar gelecek senaryoları üzerinden iyi 
örnekler yaratmak ve iş modellerini buna 
göre geliştirmek için çalışıyorlar. Türkiye 
gıda sektörü de senaryo analizleriyle yeni 
döndemde rekabet gücünü artıracak ve 
değer yaratacak üretim ve iş modellerini 
oluşturarak var olan potansiyelinden 
önemli fırsatlar yaratabilir.

Tedarikte yaşanan sorunlar yüzünden özellikle gıdaların 
bozulmasını önlemek için neler yapılabilir? Aynı şekilde 
tarlada kalan ürünler nasıl değerlendirilebilir? 
Zincirin her üyesinin yapabilecekleri var. Öncelikle 
zincir içi iletişim ve iş birliklerinin artması önemli. 
Devlet, talebi düşen veya stok seviyesi yüksek ürünlerin 
alımına ve mümkünse işlenmiş gıdaya çevrilmesine 
destek verebilir. Özellikle taze meyve ve sebzelerde arz 
fazlası kısım dondurulmuş, kurutulmuş, yarı pişmiş, 
işlenmiş veya konserve haline getirilebilir. Çiftçiye 
yönelik destek mekanizmaları çeşitlendirilip artırılabilir. 

Ürünlerin sağlıklı koşullarda dayanma sürelerini 
artırmak için lisanslı depoculuk yaygınlaşabilir. Gıda 
işletmeleri sözleşmeli tarıma ağırlık verebilir, zinciri 
kapsayan dijitalleşme girişimlerini artırabilir; Endüstri 
4.0, blok zincir gibi teknolojilerle zincirlerde izlenebilirliği 
sağlayarak kırılganlıkları azaltabilir, zincirleri kısaltabilir. 
Perakendeciler e-ticaret gibi yeni alternatif kanallar 
oluşturabilir. Başta üretici kooperatifleri olmak üzere 
gıda birliklerinin etkinliği artırılabilir. Tüketicler gıda 
toplulukları kurarak üreticilerden doğrudan alım 
yapabilirler.

“ÇİFTÇİYE YÖNELİK DESTEKLER ÇEŞİTLENDİRİLMELİ”
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SARS-CoV-2 virüsünün neden 
olduğu COVID-19 salgını 
tarafından büyük bir tehditle 

karşı karşıya olduğumuz bu süreçte 
birçok ülke gibi Türkiye’de hastalığın 
bulaşmasının azaltılabileceği yollardan 
biri olarak fiziksel mesafe, maske vd. 
tedbirleri almıştır.  Tarımsal ürünler insan 
yaşamında önemli yeri olan ürünlerdir. 
Beslenme için temel gıda maddeleridir. 
Doğal olarak sağlıklı beslenme 
için bu ürünlerin uygun koşullarda 
yetiştirilmesi, toplanması, muhafaza 
edilmesi ve tüketicilere ulaştırılması 
gerekmektedir. Sağlık; bedensel, ruhsal 
ve sosyal bakımlardan tam bir iyilik 
hali olarak tanımlanmaktadır. Yetersiz 
ve dengesiz beslenme, gıda kaynaklı 
hastalıklar, kısa ve uzun sürede obezite, 
kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, iyot 
eksikliği, kanser gibi hastalıklara neden 
olabilmektedir. Sağlık Bakanlığı verilerine 
göre, Türkiye’de her 3 kişiden 1’i, iyot 
yetersizliği ve buna bağlı sorunlardan 
etkilenmektedir. COVID-19’un halk 
sağlığı üzerindeki etkileri, gıda güvenliği 
ve beslenme üzerindeki etkileri nedeniyle 
hastalığın kendisinden daha geniştir. 
Covid-19 virüsünün bulaşmasını tek 
başına engelleyebilecek veya tedavi 
edebilecek herhangi bir gıda olmasa 
da; sağlıklı ve dengeli beslenmenin, 
fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile 
beraber bağışıklık sistemini güçlendirdiği 

kanıtlanmıştır. Özellikle bu süreçte 
seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, 
mineral ve antioksidanlardan zengin 
olması dengeli beslenme yönünden büyük 
önem taşımaktadır. 

Dengeli beslenmede taze meyve-
sebzenin yanı sıra, kuru baklagiller, 
hayvansal protein vb. gıda tüketimine 
vurgu yapılmaktadır. Kolay bozulabilen 
yapıdaki gıda ürünlerinin dağıtımında 
ise maliyetli olsa bile ürünlerin en hızlı 
şekilde nihai kullanıcıya ulaştırılmasının 
gerekliliği etkin bir tedarik zinciri 
uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. 
Ancak değişken hava şartları, ürünlerin 
bozulabilirliği, gıda güvenliğini 
düzenleyen çevrenin karmaşıklığı, 
tüketicilerin sürekli değişen yaşam 
tarzı eğilimleri, çevresel kaygılar ve 
sektördeki paydaşların çokluğu, tarım-gıda 
sektörü için sağlam tedarik zincirlerinin 
geliştirilmesinde önemli zorluklar 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda, entegre 
olmuş bir tarım-gıda tedarik zincirinin 
üretim planlaması ve stok kontrolü ile 
birlikte dağıtım ve lojistik süreçlerini de 
içermesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle; 
ürünün zincirin başından itibaren, tüm 
üretim süreci planlanırken depolama 
politikaları ve prosedürleri belirlenerek 
etkin bir stok kontrol yapılmalı ve ürünün 
depolardan nasıl çıkartılacağı ve nihai 

kullanıcıya kadar nasıl ulaştırılacağı 
belirlenmelidir. Ülkemizde bu koşulların 
yeterince sağlanamadığı bilinmektedir. 
Halen yaş meyve ve sebzeler açık 
kasalarda veya soğutmasız araçlarla 
taşınmakta ve uygun olmayan ortamlarda 
muhafaza edilmektedir.

Bununla birlikte COVID-19 salgını, 
tarımsal tedarik zincirlerinde gerek 
girdi temini gerekse nihai tüketiciye 
erişim aşamasında da önemli bir risk 
oluşturmuştur. Tohumlar, gübreler ve 
böcek ilaçlarının yanı sıra iş gücü de dahil 
olmak üzere girdilere erişim olumsuz 
yönde etkilenmiştir. Sınırların kapatılması, 
karantinalar, pazar yerlerindeki tedarik 
süreçleri ve ticari aksaklıklar, özellikle 
virüsün yoğun olarak etkilediği veya zaten 
yüksek düzeyde gıda güvensizliğinden 
etkilenen bölgelerde insanların yeterli, 
çeşitli ve besleyici gıda kaynaklarına 
erişimini kısıtlamaktadır. Bu süreçte 
2007-2008 Gıda Krizindeki hataları 
tekrarlamadan bu sağlık krizini bir gıda 
krizine dönüştürmemeye dikkat ederek 
ilerlememiz önem arz etmektedir.  2007-
2008 Dünya Gıda Krizine baktığımızda, 
dünya çapında gıda fiyatlarındaki yüksek 
artışlar bir küresel krize dönüşmüş, 
siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklara, 
gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
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 Maltepe Üniversitesi Uluslararası 
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sosyal huzursuzluklara neden olmuştur. 
Bu krizin nedeni tarım ürünleri üreten 
ülkelerdeki kuraklıklar ve petrol 
fiyatlarındaki artışlar gösterilmektedir. 
Petrol fiyatları gıdaların nakliye ve gıda 
endüstrisinde maliyet artışlarına neden 
olmuştur. Diğer bir faktör ise gelişmiş 
ülkelerdeki bioyakıt kullanımının 
artmasıyla beraber tarıma ayrılan 
arazilerin azalması ile özellikle Asya’da 
toplumun orta-sınıftaki bireylerinin 
gıda ürünlerine olan taleplerinin 
artması olarak görülmektedir. Bu ortam 
dünyadaki gıda stoklarının azalmasına 
ve gıda fiyatlarında yükselişlere neden 
olmuştur.  

SARS-CoV-2 virüsünün Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından “COVİD 19 
Pandemisi” olarak ilan edildiği günden 
bugüne kadar olan süreçte tarım-gıda 
ürünlerinin, özellikle meyve ve sebze 
gibi tarımda yüksek değerli malların 
temininde hem hareket kısıtlamaları 
hem de sınır kapılarının kapatılmasından 
dolayı lojistik darboğazlar yaşanmıştır. 
Salgın kapsamında alınan önlemlerinin 
başında getirilen hareket kısıtlamalarının 
hasat ve ekim dönemlerine denk 
gelmesi ile tarım ürünlerinin birçoğunu 
işleyen çiftçiler, hem tohum, gübre vb. 
girdilere ulaşamadığından hem de hasat 
için gerekli işgücüne erişemediğinden 
olumsuz etkilenmiştir. Bununla 
birlikte restoranların, kafelerin, turizm 
bölgelerinin kapatılması gibi alınan 
önlemler de ürün talebini azalttığından 
üreticiler ve tedarikçiler de bu 
kısıtlamalardan etkilenmiştir. Bu süreçte 
özellikle emek yoğun endüstriler içinde 
işgücü arzının düşük seviyede olması ve 
gıda fabrikalarında kabul edilebilir sağlık 
standartlarını garanti altına almak için 
ileri düzeyde önlemlerin alınması üretimi 
yavaşlatmaktadır. Ayrıca mevsimlik 
işçiler gibi insanların serbest dolaşımını 
etkileyen tedbirlerin de gıda üretimi 
üzerinde etkisini göz ardı etmemek 
gerekir. Bu durum gerek ülkemizde 

gerekse küresel olarak gıda ürünlerinin 
piyasa fiyatlarını etkilemektedir. 

Türkiye’de tarım ürünleri 
fiyatlarındaki enflasyon, gıda ürünleri 
fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Bu 
durumda Tüketici Fiyatları Endeksini 
(TÜFE) etkilemektedir. TCMB’nin 
verilerine göre enflasyon sepetinde gıda 
ve alkolsüz içeceklerin payı en büyük 
paya sahip olmasından dolayı önem teşkil 
etmektedir. Bu oran 2018 yılında %23,03 
iken 2019 yılında %23,29’a yükselmiş 
ancak 2020 yılında %22,77’e düşmüştür. 
Gıda enflasyonundan kaynaklanan fiyat 
artışlarının kontrol altına alınabilmesi 
için ürünlerin mevsimlik ortalamalarına 
göre sepete dâhil edilmesi gerekmektedir. 
Özellikle turfanda ürünlerin enflasyon 
içerisindeki ağırlıklarının düzeltilmesi 
makroekonomik açıdan ülke ekonomisine 
katkı sağlayacağı gibi yaş meyve ve sebze 
sektörü üzerindeki baskıyı da azaltacaktır. 
Dünya Gıda Örgütü, pandeminin orta 
ve uzun vadeli sonuçları hakkında 
endişelidir. İşsizlik oranlarının artması ve 
COVID-19’un ekonomik etkilerinin daha 
fazla hissedilmesi nedeniyle, dünyadaki 
tüm ekonomilerin ve özellikle de en 
savunmasız ekonomilerin önemli ölçüde 
yavaşlamasının özellikle gıda ithalatına 
bağımlı ülkeleri etkileyeceğini belirtmiştir. 
Buna karşılık, önümüzdeki aylarda gıda 
talebi azalacağı öngörüsünde bulunarak 
fiyatların 2020’de düşeceğini ve bunun 
çiftçiler ve tarım sektörü üzerinde olumsuz 
bir etkisi olacağına dikkat çekmektedir. 

COVID-19 salgını, gıda sistemlerini 
doğrudan gıda arzı ve talebi üzerinden 
zaten etkilemektedir ama en önemlisi 
satın alma gücünün azalması, gıda üretme 
ve dağıtma kapasitesi gibi etkenlerin de 
dolaylı olarak etkilediğini söyleyebiliriz. 
Salgınının başlangıcında gıda talebinde 
önemli bir artış olmuştur. Ancak gıda 
talebi gelirle doğru orantıda olduğundan 
burada gelir getiren faaliyetlerin kaybı 
(işten çıkarılma, ücretsiz izine ayrılma 
vb.) tüketimi doğrudan etkilemektedir. 
Tüketimi etkileyen bir diğer faktör 
ise bulaş korkusuyla gıda pazarlarına 
yapılan ziyaretlerdeki azalmalardır. Bu 
süreçte ayrıca gıda satın alma ve tüketim 
alışkanlıklarında değişiklikler olduğu 
görülmektedir. Evde yeme alışkanlıkları 
ve bulaş korkusuyla hazır yemek 
siparişlerinin artması daha düşük restoran 
trafiği yaratırken e-ticaret teslimatlarında 
önemli artışlar meydana getirmiştir. 
Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının 
olduğu zamanlarda internet üzerinden 
yapılan market vb. alışverişlerde gıda 

ürünlerinin teslimatında soğuk zincir 
lojistiği kavramının önemi bir kez daha 
ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, sürecin 
öngörülemez olduğu dönemlerde ihtiyaç 
fazlası satın alımlardan kaynaklı gıda 
atıklarının da olduğunu belirtmek gerekir. 

GIDA TEDARIKINE ETKISI
Dünya’da birçok ülkede olduğu 

gibi ülkemizde de tarım-gıda tedarik 
zincirlerinde krizin başlangıcında tarımsal 
gıda tedarik zincirlerinde bol miktarda 
yiyecek bulunmasına rağmen, gıda 
tedarikiyle ilgili endişe duyan kişilerin 
panik satın almalarındaki artıştan dolayı 
orta ve uzun vadede piyasalarda gıda 
bulunabilirliğinde ciddi aksaklıklar 
oluşması muhtemeldir. Bu aksaklıklar 
üreticilerin hastalanmasının bir sonucu 
olarak ya da uygun politikaların 
belirlenememesinin bir sonucu olarak 
gıda üretme ve lojistik kapasitesinin 
zayıflaması nedeniyle piyasalardaki 
aksamalardan kaynaklanabilir. 
Lojistik ve piyasa aksaklıklarından 
kaynaklanan gecikmeler verimi ve 
geliri etkileyebileceğinden, tarım ekim 
sezonu için girdilere zamanında erişim 
önemlidir. İşçi hareketlerinin kısıtlanması, 
özellikle meyve ve sebzeler gibi emek 
yoğun ürünlerle ilgili işgücü sıkıntılarına 
neden olacaktır. Ayrıca, COVID-19 krizi 
nedeniyle ortaya çıkacak daha geniş 
bir ekonomik krizin, küresel olarak 
gıda güvenliği ve beslenmede zorluklar 
yaratması muhtemeldir. 

GIDA TALEBINE ETKISI
Sosyal mesafeli politikalar ve panik 

durumundaki tüketiciler tarafından 
gıdaların istiflenmesi nedeniyle kısa 
vadede gıda talebinde ani bir artış 
meydana gelmiştir. COVID-19’un 
yayılmasını en aza indirmek adına alınan 
kendi kendine izolasyon, restoranların 
kapanması, hareket kısıtlamaları 
vb. önlemlerin yanı sıra hastalığın 
kendisi de gıda üretimini ve dağıtımını 
etkilemektedir. Özellikle, tarımsal üretime 
gereken işçilerin ve girdilerin, üretimin 
çoğunun gerçekleştiği önümüzdeki 
aylarda dolaşabilmesi önemlidir. Bu 
kapsamda, gıda zincirinin bütünlüğünün 
korunması ve tüketiciler için yeterli 
ve güvenli gıda kaynaklarının temin 
edilebilmesi için ilave önlemler alınması 
ve tarım-gıda değer zinciri boyunca gıda 
ürünlerinin hijyen, çalışma koşulları ve 
yaşam tesisleri için ulusal standartların 
iyileştirilmesi ihtiyacının pandemi ışığında 
yeniden ele alınması gerekmektedir.
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GIDA LOJISTIĞI VE TEDARIK 
SÜREÇLERINDEKI SORUNLARA 
DAIR ÖNERILER

Gıda güvenliği ve güvencesinin 
önemli olduğu içinde bulunduğumuz 
bu kriz ortamında sürdürülebilirliği 
sağlamak ve gıda sistemlerinin 
esnekliğini artırmak için gıda tedarik 
zincirlerini desteklemesi ve gıda 
ticaretindeki aksaklıklardan kaçınılması 
gereklidir. İnsanlar arasındaki dayanışma 
desteklenmeli ve öncelikli olarak 
ortaya çıkan zorluklarla mücadele için 
toplumsal işbirliği güçlendirilmeye 
ve desteklenmeye devam edilmelidir. 
Bunlara ek olarak;

» Tarımsal üretim için gerekli olan 
hem işçilerin hem de girdilerin, ekim 
ve hasat faaliyetlerinin yoğun olarak 
gerçekleşeceği önümüzdeki aylarda 
dolaşabilmesi önemlidir. Bu kapsamda 
ulusal bazda salgının yayılmasından 
kaçınmaya yardımcı olmak için gıda 
üretimi, elleçleme ve işleme gibi 
alanlardaki gıda işçileri için kılavuzlar 
oluşturulması,

» Ulusal bazda gıda arzını artırmak, 
gıda israfını en aza indirmek ve uygun 
erişimi sağlamak için uygun teşvik 
paketleri (nakit ve ayni) yoluyla yerel 
gıda üretiminin desteklenmesi,

» Üretime bağlı fiyat 
dalgalanmalarının azaltılması için 
üretimin kontrol edilebilir ve izlenebilir 
bir şekilde kayıt altına alınması ve hem 
ulusal hem de bölgesel olarak üretim 
planlamasının yapılması,

» Ayrıca tüketim bölgelerinin 
etrafında doğal enerji kaynakları 
kullanılarak örtü altı üretimin 
geliştirilmesi önemlidir. Sera yatırım 
maliyetlerinin azaltılması için iç 
bölgelerde seracılığın teşvik edilmesi 
ve mevcut seraların belirlenen ölçeğe 
ulaşacak şekilde modernizasyonunun 
sağlanması,

» İklim değişikliği ve aşırı hava 
koşulları etkisi yoğunlaştıkça, yaş sebze 
ve meyve hasatlarından kaynaklanan 
atıkların azaltılması daha önemli hale 
gelecektir. Tedarik zinciri boyunca 
taşıma ve ayrıştırma gibi aşamalardaki 
kayıpların azaltılması için gerekli alet 
ve ekipmanların sağlanması, çalışanların 
eğitilmesi, hallerde ticaret dışı bırakılan 
ürünlerin hayvansal yem olarak veya 
kompost yöntemi ile doğal gübre olarak 
kullanılmasının sağlanması,

» Girdi ve ürün piyasalarında 
rekabet avantajı sağlamak için 
üretici örgütlenmesinin sağlanması 

ve güçlendirilmesi gerekmektedir. 
Üreticilerin pazarlama işlevini 
gerçekleştiren komisyoncular ile 
üreticiler arasındaki güçlü örfi hukuk 
dikkate alınmalı, geliştirilmeli ve 
gelecekte oluşturulması muhtemel 
üretici örgütlerin alt yapı açısından 
desteklenmesi,

» Tarım işletmeciliğinin bir meslek 
olarak tanımlanması, üreticilere üretim 
teknikleri, hastalık ve zararlılardan 
korunma yöntemleri ile ilgili eğitim 
ve yayım hizmetlerinin sağlanması 
ve üretimde yıl boyu sürekliliği 
sağlayabilecek üretim teknolojilerinin 
kullanılması, tarım arazilerinin 
kullanımında ve desteklemelerde bu 
mesleği icra edenlerin dikkate alınması,

» Küçük ölçekli işletme yapısının 
ürün fiyatları üzerindeki etkisi dikkate 
alınarak küçük ölçekli işletmelerin 
üretime devam edebilmeleri 
sağlanmalıdır. Genç nüfusun üretime 
devam edebilmesi sürdürülebilir tarımsal 
üretim açısından önemlidir. Genç 
nüfusun kırsalda kalması için kırsal alana 
gerekli altyapı yatırımlarının yapılması, 

» Kırsal alanda yerleşim yerlerinin 
imar edilmesi, tarımsal arazilerin 
korunması ile ilgili zorlayıcı yasa ve 
tedbirlerin uygulanmaya alınması, 
kırsal kesimdeki sosyal yaşantının 
iyileştirilmesi (sosyal alanlar, spor 
alanları vs.), çalışan erkek işgücünün 
çalışan hanımlarının da özel sosyal 
güvencelerle kırda kalmasını teşvik edici 
düzenlemelerin yapılması, 

» Kapasitesi yetersiz veya yeniden 
yapılandırılma ihtiyacı olan hallerin 

kamu eliyle yapılandırılması ve 
yönetiminin yerel belediyeler veya 
kamu tarafından yapılarak etkinliğinin 
sağlanması,

» Soğuk zincirden çıkan ürünün 
sofralık ömrü kısa olmakla birlikte 
lezzetinde de değişme yaşanmaktadır. 
Olası soğuk zincir uygulaması için semt 
pazarlarının alt yapısı uygun değildir. 
Semt pazarlarının işleyiş açısından 
iyileştirilmesi için mali ve kalite 
denetimlerinin yapılması,

» Fiyat artışları incelenirken 
Türkiye’nin sosyal ve ekonomik 
özelliklerini de incelemek gerekmektedir. 
Nüfus artışı, dış göçler, turist sayısı, 
tüketim alışkanlıklarının değişmesine 
bağlı tüketim artışı ve üretim 
maliyetlerindeki artışın dikkate alınması,

» Temel girdilerin yerel üretiminin 
teşvik edilmesi, yerli üretim için gerekli 
altyapının oluşturulması gerekmektedir. 
Girdi üretimine yönelik Ar-Ge 
çalışmalarının yapılması ve yerli girdi 
kullanımına yönelik çiftçilerin teşvik 
edilmesi,

» Her ürün için standartların 
hazırlanması, ürüne göre soğutma 
işlemlerinin yapılması, uygun taşıma 
yöntemlerinin ve standartlarının 
oluşturulması, talebe uygun ambalajların 
kullanımının yaygınlaştırılması ve 
üreticiye desteklerin verilmesi, soğuk 
hava depolarının ve soğuk zincir 
uygulamalarının geliştirilmesi, teknolojik 
donanımlı araçların özellikle frigo 
araç taşımacılığının yaygınlaştırılması, 
taşımada paletli sisteme geçilmesi 
gereklidir. 
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Aflatoksin ELISA analizlerinde
800 TS farkını kesfedin!

Gıda ve yem numunelerinizde aflatoksinlerin ELISA ile analizi için
800 TS absorbans okuyucu ile tanışın!

50|  TS

microplate washer

800|  TS

absorbance reader

ELISA metodu ile süt, süt ürünleri ve tahıl 

(M1, B1 vb.), trikotesenler (T-2 toksin), okratoksin A 
(OTA), zearalenon (ZON), fumonisinler (fumonisin B1), 
deoksinivalenol (DON), patulin vb. toksinler tespit 
edilebilmektedir.

• Dokunmatik ekran
• 96 kuyucuklu mikroplaka
• 400-750 nm arasında dalgaboyu seçenekleri
• Çalkalama ve inkübasyon özelliği
• USB ile veri aktarımı olanağı

800 TS absorbans okuyucu ve 50™ TS yıkayıcı, ELISA 
çalışmalarınızı otomatik yapmanızı sağlayacak 
kompakt, pratik ve ekonomik bir ikili.




