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haber

H AUS olarak, 65 yılı aşkın süre-
dir, kaliteli ve güvenilir ürün-
ler, hizmet ve servisle koşulsuz 
müşteri memnuniyeti hedefi 

ile hizmet ettiklerini söyleyen Pazarlama 
Müdürü Özden Gözlüklü Saka, özellikle zey-
tinyağı üretimi için sektörde birçok yeniliğe 
öncülük ettiklerini dile getirdi. HAUS olarak 
yaklaşık 10 yıldır butik üretime uygun zey-
tinyağı tesisleri tasarlayıp hayata geçir-
diklerini belirten Gözlüklü, “Farklı kapasite 
ve konfigürasyondaki zeytinyağı üretim 

tesislerimiz ve makinelerimizle endüstriyel 
üretimden butik üretime kadar geniş yel-
pazedeki birçok farklı müşterimizin ödüllü 
zeytinyağı üretmelerinde başarı ortağı ol-
duk ve olmaya devam ediyoruz” dedi.

Pandemiyle Önemi Daha da Arttı
Dünya trendlerini, farklı sektör ve pazar 

dinamiklerini, ihtiyaçları yakından izledik-
lerini vurgulayan Özden Gözlüklü Saka, 
onaylı AR-GE merkezleri ve tüm organi-
zasyonlarıyla yenilikçi bir yaklaşım sergi-
leyerek mevcut ürünlerinde iyileştirme ve 
geliştirme yaparken, ürün gamlarını geniş-
letecek yeni makineler tasarladıklarını kay-
detti. HAUS olarak tam da bu doğrultuda 
bu sezon piyasaya ‘PHENOLIVE’ adıyla yeni 
bir ürün sundukları bilgisini paylaşan Göz-
lüklü, şöyle devam etti:

“Gelişen dünya, değişen yaşamla birlik-
te insanların hayattan beklentileri de çok 
değişiyor. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın ne 
kadar değerli olduğu özellikle pandemi sü-
recinde daha iyi anlaşıldı. İşte bu aşamada 
insan sağlığına faydalı en etkili besinlerden 
biri zeytinyağı... Tarihte de çok önemli bir 
yeri olan zeytinyağının sağlığımızı olumlu 
yönde etkilediği İngiltere ve İspanya’da ya-
pılan araştırmalar sonucunda yayımlanan 
birçok bilimsel makalelerde de kanıtlanmış 
oldu. Bu çalışmalarda zeytinyağı çeşidinin 
kalite standartlarının içerik değerlerinin 
neler olması gerektiğine dair birçok bilgi 
mevcut.

Zeytinyağınız Emin Ellerde
HAUS olarak, dünya standartlarında, 

özellikle polifenol değerini kaybetmeden 
hem sağlıklı, hem de kaliteli zeytinyağı 
üretimi de yapmak isteyen üreticilerin ihti-
yaçlarını karşılayıp beklentilerinin ötesine 
geçecek ‘PHENOLIVE’ zeytinyağı üretim 
tesisimizi hizmetlerine sunuyoruz. Biliyor-
sunuz ki, polifenol değeri yüksek, sağlıklı 
ve kaliteli zeytinyağı üretebilmek için zey-
tinyağını etkileyen bazı faktörler var. Biz 
buna, ‘4 düşmanı, 1 de dostu var’ diyoruz. 
Düşmanları hava, su, ışık, sıcaklık; dostu ise 
hijyen. HAUS PHENOLIVE ile zeytinyağınız 
emin ellerde olacak. Tüm düşmanlardan 
kurtulup hijyen dostu ile de sağlıklı ve kali-
teli zeytinyağını üretebileceksiniz.”

Polifenol Değerini Koruyarak Hem Sağlıklı, Hem de Kaliteli 
Zeytinyağı Üretmek İsteyenlere HAUS PHENOLIVE

Avantajları Neler? 

* Zeytin taşıma bunkerinde sıkışmayı 
önleyici hız kontrol sistemi ile kapasite 
kontrolü.

* Havalı yıkama sistemi ile zeytinin 
yabancı maddelerden daha iyi ayrışma-
sının sağlanması.

* Havalı kurutma sistemi ile zeytinin 
üzerindeki su damlacıklarının alınması.

* Zeytinin kırılma işlemi öncesinden 
yağ olarak çıkışına kadar sıcaklık dere-
cesinin ölçüm, takip ve kayıt altında tu-
tulması.

* Sehpalı kırıcı kullanımı ile daha ko-
lay bakım ve temizlik imkanı.

* Malaksör ceketlerinde her göz için 
ayrı sıcaklık ayarı, her bir malaksör gö-
zündeki hamurun sıcaklığını ölçme im-
kanı, istenildiğinde her bir göz için hava 
temasını engelleyen gaz basma sistemi, 
zeytinyağının nefaset özelliklerini kay-
betmemesi için malaksör gözlerinde ka-
palı sistem özelliği.

* Yüksek fenol ve nefaset hedefi için 
gün sonunda ekipmanlarda kolay ve ka-
lıntı bırakmadan temizleme imkanı.

* Malaksörde istenildiği takdirde her 
bir göz için hava temasını engelleyen 
gaz basma sistemi.

* Malaksördeki hamurun ışıkla tema-
sını minimuma indirecek tasarıma sahip 
olması.

* Zeytinyağının nefaset özelliklerini 
kaybetmemesi için malaksör gözlerinde 
kapalı sistem özelliği.

PHENOLİVE zeytinyağı üretim tesisi, polifenol değeri yüksek kaliteli zeytinyağı 
üretebilmek için önemli olan hava, su, sıcaklık, ışık ve hijyen faktörleri düşünülerek özel 
olarak tasarlandı.

HAUS Pazarlama Müdürü Özden 
Gözlüklü Saka, “Eğer siz de butik 
zeytinyağı üretimi yapmak, ödüllü 
zeytinyağı üreticisi olmak, bir zeytinyağı 
markası yaratmak ya da sağlık ve 
esansiyal yağ sektöründe yer almak 
istiyorsanız firmamızın bilgi, birikim 
ve tecrübesinden faydalanabilir, 
PHENOLIVE ile hedeflerinize 
ulaşabilirsiniz” diyor.
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* Zeytin taşıma bunkerinde sıkışmayı 
önleyici hız kontrol sistemi ile kapasite 
kontrolü.

* Havalı yıkama sistemi ile zeytinin 
yabancı maddelerden daha iyi ayrışma-
sının sağlanması.

* Havalı kurutma sistemi ile zeytinin 
üzerindeki su damlacıklarının alınması.

* Zeytinin kırılma işlemi öncesinden 
yağ olarak çıkışına kadar sıcaklık dere-
cesinin ölçüm, takip ve kayıt altında tu-
tulması.

* Sehpalı kırıcı kullanımı ile daha ko-
lay bakım ve temizlik imkanı.

* Malaksör ceketlerinde her göz için 
ayrı sıcaklık ayarı, her bir malaksör gö-
zündeki hamurun sıcaklığını ölçme im-
kanı, istenildiğinde her bir göz için hava 
temasını engelleyen gaz basma sistemi, 
zeytinyağının nefaset özelliklerini kay-
betmemesi için malaksör gözlerinde ka-
palı sistem özelliği.

* Yüksek fenol ve nefaset hedefi için 
gün sonunda ekipmanlarda kolay ve ka-
lıntı bırakmadan temizleme imkanı.

* Malaksörde istenildiği takdirde her 
bir göz için hava temasını engelleyen 
gaz basma sistemi.

* Malaksördeki hamurun ışıkla tema-
sını minimuma indirecek tasarıma sahip 
olması.

* Zeytinyağının nefaset özelliklerini 
kaybetmemesi için malaksör gözlerinde 
kapalı sistem özelliği.

PHENOLİVE zeytinyağı üretim tesisi, polifenol değeri yüksek kaliteli zeytinyağı 
üretebilmek için önemli olan hava, su, sıcaklık, ışık ve hijyen faktörleri düşünülerek özel 
olarak tasarlandı.

HAUS Pazarlama Müdürü Özden 
Gözlüklü Saka, “Eğer siz de butik 
zeytinyağı üretimi yapmak, ödüllü 
zeytinyağı üreticisi olmak, bir zeytinyağı 
markası yaratmak ya da sağlık ve 
esansiyal yağ sektöründe yer almak 
istiyorsanız firmamızın bilgi, birikim 
ve tecrübesinden faydalanabilir, 
PHENOLIVE ile hedeflerinize 
ulaşabilirsiniz” diyor.
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S ektörün yenilikçi lideri Murat-
bey, ülke ekonomisine olan 
katkısını her geçen gün artırı-
yor. İnovasyon ve kaliteyi odak 

noktasına alan Muratbey son 3 ayda Çin, 
Azerbaycan, İsveç ve Kosova’yı da ihracat 
ağına kattı.

Türkiye’nin tamamen yerli sermayeli, 
milli peynir markası Muratbey, gerçekleş-
tirdiği ihracatlar ile ülke ekonomisine döviz 
katkısı sağlamaya devam ediyor. Türkiye’de 
doğarak dört kıtaya yayılan Muratbey, yeni 
ülkeleri de ihracat ağına katmayı sürdürü-
yor. En son Çin’i de ihracat yaptığı ülkelere 
ekleyerek ses getiren Muratbey, İsveç, Azer-
baycan ve Kosova’ya da ihracata başladı.

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Nec-
mi Erol, inovatif ve sağlıklı ürünlere olan 
talebin her geçen gün arttığını belirterek, 
“Yenilikçi peynirlerimiz yurt içinde olduğu 
gibi yurt dışında da büyük bir beğeniyle 
tercih ediliyor. Avrupa ülkeleri de dahil ol-
mak üzere yurt dışı pazarlarda kendi mar-

kamızla ve Türkiye’de üretilmiş yerel peynir 
çeşitleriyle, inovatif ürünlerimizle rekabet 
ediyor olmak bizim için gurur verici” diye 
konuştu.

Yeni ürünler, yeni ülkeler
Özellikle Avrupa pazarından yoğun bir 

talep geldiğini de vurgulayan Erol, şöyle 
devam etti:

“Türk peynirlerinin global pazardaki 
payı önemli ölçüde artıyor. Özellikle Avru-
pa pazarından uzun süredir gelen talep-
ler üzerine yeni ürünler ile portföyümüzü 
genişlettik. Yurt içinde ve ihracatta İzmir 
Tulum Peyniri’ni Muratbey markasıyla tü-
keticiyle buluşturduk. İnovatif peynirleri-
mizden Naturena çeşnili peynirlerimiz ve 
geleneksel peynir çeşitlerimizle yoğun ilgi 
görerek büyümeye devam ediyoruz. Bu-
lunduğumuz her ülkede marka yatırımları 
yaparak peynirlerimizi herkese tanıtmaya 
ve sevdirmeye çalışıyoruz.”

Başarının sırrı kalite, inovasyon ve lezzet
Muratbey’in gücünü inovasyon, kalite 

ve peynirlerinin lezzetinden aldığını söyle-
yen Erol, “Kaliteli sütlerimizi Avrupa Birliği 
onaylı en iyi çiftliklerden temin ediyoruz. 
Yüksek besin değerli ve D vitaminiyle zen-
ginleştirilmiş peynirlerle toplum sağlığını 
destekliyoruz. Ülkemizin eşsiz lezzetlerini 
dünya pazarında tanıtmak, ihracat rakam-
larını artırmak suretiyle milli ekonomimize 
katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz. Gerek teknoloji gerekse 
lezzet noktasında dünya peynir sektörüne 
yön verecek yatırımlarla ülkemizi pazarda 
söz sahibi konuma getirmek için Muratbey 
olarak girişimlerimiz sürecek” dedi. 

Peynirde İnovasyon Çin Kapısını Muratbey’e Açtı

İnovasyon ve Kalite
Türk Peynirlerini Dünyaya Taşıyor

Ç in’e süt ürünleri ihracatı izni 
alabilen sayılı firma arasında 
yer alan Muratbey Peynircilik, 
bu ülkeye ilk ihracatını başarıy-

la tamamladı.
Türkiye’nin yerli ve milli peynir marka-

sı Muratbey, gerçekleştirdiği ihracatlar ile 
ülke ekonomisine döviz katkısı sağlamaya 
devam ediyor. Bu kapsamda Muratbey, 
Çin’e de ilk peynir ihracatını yaptı. Dört kı-
taya yayılan ihracat ağına Çin’i de ekleyen 

Muratbey, bu ülkeye ihracat izni alabilen 
sayılı firma arasında yer alıyordu. 

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Nec-
mi Erol, Çin pazarına girişin sektör için 
olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını 
belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda 
ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2012 yı-
lından bu yana sürdürdüğü çalışmalar so-
nucunda Çin ile anlaşmaya varılmıştı. Mu-
ratbey olarak biz de, süt ihracatı izni alan 
ilk 54 firma arasına girmenin gururunu 

yaşadık. Şimdi de bu çok önemli pazara ilk 
ihracatımızı yapmanın sevincini yaşıyoruz. 
Türkiye’nin üretim potansiyeli ve sanayi 
altyapısı Çin’e süt ürünleri ihracatı için uy-
gun” dedi.

Çin Pazarıyla Büyümeye Devam
Necmi Erol, yenilikçi Muratbey’in yeni-

likçi peynirlerinin yurt içinde olduğu gibi 
yurt dışında da büyük bir beğeniyle tercih 
edildiğini de sözlerine ekleyerek, “Avrupa 
ülkeleri de dahil olmak üzere yurt dışı pa-
zarlarda kendi markamızla ve Türkiye’de 
üretilmiş yerel peynir çeşitleriyle rekabet 
ediyor olmak bizim için gurur verici. Bugün 
Avrupa’da Almanya, Hollanda, Belçika, 
Avusturya, Fransa ve İngiltere başta olmak 
üzere, pek çok ülkeye ihracat yapıyoruz. 
Amerika ve Avrupa pazarlarında istikrarlı 
şekilde büyümeye devam ediyoruz. Murat-
bey, ihracat yelpazesine kattığı Çin ile yeni-
likçi ürünleriyle yatay ve dikey büyümesini 
devam ettirecek. Bulunduğumuz her ülke-
de marka yatırımları yaparak peynirlerimi-
zi herkese tanıtmaya ve sevdirmeye çalışı-
yoruz” diye konuştu.
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S ektörün yenilikçi lideri Murat-
bey, ülke ekonomisine olan 
katkısını her geçen gün artırı-
yor. İnovasyon ve kaliteyi odak 
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ediyor olmak bizim için gurur verici” diye 
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yaparak peynirlerimizi herkese tanıtmaya 
ve sevdirmeye çalışıyoruz.”

Başarının sırrı kalite, inovasyon ve lezzet
Muratbey’in gücünü inovasyon, kalite 

ve peynirlerinin lezzetinden aldığını söyle-
yen Erol, “Kaliteli sütlerimizi Avrupa Birliği 
onaylı en iyi çiftliklerden temin ediyoruz. 
Yüksek besin değerli ve D vitaminiyle zen-
ginleştirilmiş peynirlerle toplum sağlığını 
destekliyoruz. Ülkemizin eşsiz lezzetlerini 
dünya pazarında tanıtmak, ihracat rakam-
larını artırmak suretiyle milli ekonomimize 
katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz. Gerek teknoloji gerekse 
lezzet noktasında dünya peynir sektörüne 
yön verecek yatırımlarla ülkemizi pazarda 
söz sahibi konuma getirmek için Muratbey 
olarak girişimlerimiz sürecek” dedi. 

Peynirde İnovasyon Çin Kapısını Muratbey’e Açtı

İnovasyon ve Kalite
Türk Peynirlerini Dünyaya Taşıyor

Ç in’e süt ürünleri ihracatı izni 
alabilen sayılı firma arasında 
yer alan Muratbey Peynircilik, 
bu ülkeye ilk ihracatını başarıy-

la tamamladı.
Türkiye’nin yerli ve milli peynir marka-

sı Muratbey, gerçekleştirdiği ihracatlar ile 
ülke ekonomisine döviz katkısı sağlamaya 
devam ediyor. Bu kapsamda Muratbey, 
Çin’e de ilk peynir ihracatını yaptı. Dört kı-
taya yayılan ihracat ağına Çin’i de ekleyen 

Muratbey, bu ülkeye ihracat izni alabilen 
sayılı firma arasında yer alıyordu. 

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Nec-
mi Erol, Çin pazarına girişin sektör için 
olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını 
belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda 
ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2012 yı-
lından bu yana sürdürdüğü çalışmalar so-
nucunda Çin ile anlaşmaya varılmıştı. Mu-
ratbey olarak biz de, süt ihracatı izni alan 
ilk 54 firma arasına girmenin gururunu 

yaşadık. Şimdi de bu çok önemli pazara ilk 
ihracatımızı yapmanın sevincini yaşıyoruz. 
Türkiye’nin üretim potansiyeli ve sanayi 
altyapısı Çin’e süt ürünleri ihracatı için uy-
gun” dedi.

Çin Pazarıyla Büyümeye Devam
Necmi Erol, yenilikçi Muratbey’in yeni-

likçi peynirlerinin yurt içinde olduğu gibi 
yurt dışında da büyük bir beğeniyle tercih 
edildiğini de sözlerine ekleyerek, “Avrupa 
ülkeleri de dahil olmak üzere yurt dışı pa-
zarlarda kendi markamızla ve Türkiye’de 
üretilmiş yerel peynir çeşitleriyle rekabet 
ediyor olmak bizim için gurur verici. Bugün 
Avrupa’da Almanya, Hollanda, Belçika, 
Avusturya, Fransa ve İngiltere başta olmak 
üzere, pek çok ülkeye ihracat yapıyoruz. 
Amerika ve Avrupa pazarlarında istikrarlı 
şekilde büyümeye devam ediyoruz. Murat-
bey, ihracat yelpazesine kattığı Çin ile yeni-
likçi ürünleriyle yatay ve dikey büyümesini 
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DİMES Milkshake
Effie Ödüllerinde de
Ortamı Salladı

Freşa’dan
Premium
Serisi

Erikli Şimdi Yeni 
Nesil Premium 
Şişesinde 

D İMES’in Reklamania Creative 
iş birliğinde hazırladığı ve 
büyük başarısıyla sosyal 
medyada ortamı sallayıp, 

TikTok tarafından tüm dünyada en ilham 
verici projeler arasında gösterilen DİMES 
Milkshake lansmanı, en etkili reklam ve 
pazarlama iletişimi kampanyalarının 
ödüllendirildiği Effie Türkiye Reklam 
Etkinliği Yarışması’nda iki kategoride 2 
ödüle uzandı.

Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meyve 
suyu ve önde gelen içecek şirketi DİMES, 
farklı disiplinleri bir arada kullanan iletişim 
çalışmalarıyla, reklam ve pazarlama 
dünyasının ulusal ve küresel ödül 
programlarında başarısını sürdürüyor.

DİMES’in Reklamania Creative iş 
birliğinde hazırladığı, ana odağı TikTok 
mecrası olan DİMES Milkshake Lansmanı, 
strateji, yaratıcılık ve uygulamayı, etki 
ve iş sonuçları ile değerlendirmesiyle 
‘Pazarlama ve İletişim Dünyasının 
Oscarları’ olarak da nitelendirilen Effie 
Ödülleri’nde de başarı elde etti. 

Büyük başarısıyla sosyal medyada 
ortamı sallayıp, TikTok tarafından 
tüm dünyada en ilham verici projeler 
arasında gösterilen DİMES Milkshake 
lansmanı, Effie Türkiye Reklam Etkinliği 
Yarışması’nda İçecek kategorisinde Gümüş 
Effie, Markalı İçerik kategorisinde de Altın 
Effie ödüllerinin sahibi oldu.

T ürkiye’nin en sevilen 
doğal kaynak suyu* Erikli, 
tüketicilerin keyifli anlarına 
lezzet katmak için şık ve 

modern çizgili tasarımıyla raflarda 
yerini aldı. 

Modern çağın çizgilerini elegan 
bir yaklaşımla yeni nesil şişesiyle 
buluşturan Erikli, tüketicilerine 
premium tasarımı ile görsel bir 
deneyim sunuyor. Tasarımıyla 
tüketicinin gözünde ayrışmayı 
hedefleyen yeni premium tasarımlı 
şişe, ambalaj üzerindeki “Lütfen 
beni geri dönüştür” ikonuyla da 
aynı zamanda çevre bilincinin 
oluşturulmasına destek olmayı 
amaçlıyor.

Erikli’nin yeni nesil şişesi ile ilgili 
açıklama yapan Nestlé Waters Türkiye 
Pazarlama Direktörü Can Emci şunları 
söyledi: “Uludağ’ın binlerce yıllık 
doğasıyla şekillenen Erikli lezzetini 
yeni nesil şişesiyle buluşturmaktan 
memnuniyet duyuyoruz. Kaynağından 
başlayarak koruduğumuz saflığı, el 
değmeden bu sofistike, zarif ve rafine 
bir sadeliğe sahip yeni şişemizde 
sunarak, tüketicimizin gözünde 
ayrışmayı ve kalbinde edindiğimiz yeri 
derinleştirmeyi arzu ettik. Önümüzdeki 
dönemlerde de inovasyon planlarımızı 
hayata geçirmeye ve tüketicilerimizle 
buluşturmaya devam edeceğiz.”

D oğal maden suyu ve meyve 
suyunu birleştiren Freşa’nın 
geniş ürün yelpazesine 
Premium serisi eklendi. Freşa 

Premium serisi, özel bir tasarımın ürünü. 
200 ve 250 ml’lik şişelerin içinde Freşa’nın 
her zamanki lezzet ve doğallığı var. Dışı 
ise her masaya yakışacak şık bir tasarıma 
sahip. Seride yer alan her çeşitte %4 
oranında kendi meyvesinden elde edilen 
meyve suyu bulunuyor. %100 pancar 
şekeri içeren doğal renklendiricilerin 
kullanıldığı Premium serisinde Vitamin 
B6, folik asit, biotin, vitamin B12 gibi 
vitaminler yer alıyor. Bu da vücudunuzun 
günlük vitamin ihtiyacının önemli bir 
kısmını karşılıyor.

Premium serisinde yer alan çilekli 
zengin vitaminli doğal maden suyu, 
her yudumda size sağlıklı bir ferahlık 
sunuyor. Maden suyunun sağlığı ile 
karışınca bambaşka bir lezzet olarak 
karşımıza çıkan çilekli maden suyu tam 
bir mineral deposu. Vücuda güç veren, 
sindirimi kolaylaştıran ve sindirim sistemi 
rahatsızlıklarına iyi gelen çilekli maden 
suyunun içeriğinde kalsiyum, sodyum 
ve magnezyum bulunuyor. Bu sayede 
kendinizi daha iyi hissetmenizi aynı 
zamanda kaybettiğiniz mineralleri de geri 
kazanmanızı sağlıyor. 

Freşa Premium serisinde yeşil 
elmalı, kavunlu muzlu, orman meyveli, 
mandalinalı, limonlu ve çilekli olmak 
üzere altı farklı lezzet seçeneği bulunuyor.
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P olat Makina, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı tarafından yürü-
tülen “Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi” programı kapsamın-

da desteklenen ilk 10 proje arasına girdi.

Polat Group Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Polat, Türkiye’de endüst-
riyel olarak ilk kez üretilecek olan “Süperk-
ritik Akışkan Ekstraksiyon Sistemleri’nin” 
bitkilerin işlenmesi konusunda ürün ka-
litesini ciddi olarak artıracağını belirtti. 
İbrahim Polat: “Polat Makina firmamızın 
yeni teknolojik ürününü üretmek için Ma-
yıs ayı itibariyle temelleri attık. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından “Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi” programı kapsa-
mında aldığımız destekle “Süperkritik Akış-
kan Ekstraksiyon ve Separasyon Sistemleri” 
üretimimiz sayesinde Türkiye`de destekle-
nen ilk 10 proje arasında olmanın verdiği 
gururu yaşıyoruz. Ülkemize katma değer 
yaratmaya ve hizmet etmeye devam ede-
ceğiz” dedi. 

Aydın Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa 
edilen, 18 ayda tamamlanması planlanan 
fabrikanın temelleri, Mayıs 2021 tarihi iti-
bari ile atıldı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
yerli üretimi teşvik etmek ve dışa bağımlılı-

ğı azaltmak amacıyla yürütülen program-
da öncelik makine sektörüne verildi. MESS 
Teknoloji Merkezi’nin açılışı esnasında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ta-
rafından açıklanan listede Polat Makina 
da yer aldı. Geliştirdikleri sistem hakkında 
bilgi veren Polat Group Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Polat, “Programda 
endüstriyel odaklı üreteceğimiz süperkritik 
akışkan ekstraksiyon sistemleri üretimiy-
le destekleneceğiz. Bu sistemimiz, tıbbi ve 
aromatik bitkilerin işlenmesi konusunda 
kaliteyi artıracak” diye konuştu.

Karbon ekstraksiyon yöntemi ile temel 

olarak bitki materyali içerisindeki faydala-
nılacak bileşik başka bir çözücüye alınıp işe 
yaramayan kısım bitki materyali içerisinde 
bırakılabilmektedir. Bu noktada üretimi 
yapılan süperkritik karbondioksit ekstrak-
siyon sistemleri gelişen teknoloji ile bera-
ber en önemli ve kullanışlı yöntem olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemde, ta-
mamıyla zararsız olan karbondioksit gazı 
yüksek basınç ve oda sıcaklığına yakın bir 
sıcaklıkla çözücü özelliği kazandırılmak-
ta ve böylece bitki materyalindeki etken 
maddenin en doğal haliyle elde edilmesine 
imkân sağlamaktadır. Süperkritik karbon-
dioksit ekstraksiyonu sayesinde, bitkisel 
ekstraksiyonda yoğun olarak kullanılan 
çözücülerin (etanol, hegzan, etil asetat vb.) 
zararlı etkilerinden ve ekstrakt içindeki ka-
lıntılarından sakınabildiğimiz gibi yüksek 
sıcaklık kullanılmadığı için bitkisel etken 
maddelerin bozulmadan elde edilmesine 
de imkân sağlanmaktadır. Dünyadaki tıb-
bi ve aromatik bitki endüstrisinin oldukça 
büyük rakamlara ulaşmış olmasına rağ-
men tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından 
oldukça zengin olan ülkemizin bu pazar-
dan hakkettiği payı alamıyor olması Polat 
Makina’yı bu alanda çalışmaya teşvik et-
miş. Üretilecek olan bu sistemler sayesinde 
çiftçilerimizin ürünleri ülkemizde dünya 
standartlarına uygun olarak işlenebilecek 
ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağ-
lanabilecektir.

Polat Makina, 1993’ten bu yana faaliyet 
gösterdiği endüstriyel satrifüj teknolojileri, 
dekantör ve seperatör üretimi sayesinde 
Dünya’da geldiği konumu bir üst seviyeye 
çekerek, şu an Türkiye’de ilk kez üretilecek 
olan “Süperkritik Akışkan Ekstraksiyon” 
ürünü ile fark yaratmaya devam edecek. 

Polat Makina,
Teknoloji Odaklı Sanayi Desteği Alacak
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G emak A.Ş. 30 yılı aşkın tecrü-
besiyle başta süt, süt ürünleri, 
içecek (meyve suyu, maden 
suyu), şekerleme (çikolata, 

kek, bisküvi, reçel, marmelat), gıda (yağ, 
yumurta, soslar, bebek maması, soya ve 
badem sütü) olmak üzere, ilaç ve kimya 
sektörleri için yüzlerce tesisi projelendirerek 
hayata geçirmiştir. 

Anahtar teslimi tesisler kuran, mühen-
dislik, tasarım ve üretim hizmeti veren şir-
ket; süt, içecek gibi sıvı gıdalar başta olmak 
üzere tüm hijyenik akışkanlar için tanklar, 
alım hatları, HTST ve UHT pastörizasyon 
ve standardizasyon sistemleri, CIP yıkama 
sistemleri, vakumlu pişiriciler (Cooker), 
sterilizatörler, deoderizatörler, yağ eritme 
tankları, vana tarlaları, ribbon blenderler 
üretmekte; homojenizatörler, seperatörler, 
ısı değiştiriciler (eşanjör) ve pompa gibi 
ürünleri müşterilerine sunuyor. 

Gemak A.Ş. tasarım, Ar-Ge, mühendis-
lik, paslanmaz çelik üretim, otomasyon, 
montaj, devreye alma ve satış sonrası hiz-
metler faaliyetleri ile özel proses hatlarının 
kurulması konusunda dünya çapında uz-
man bir firmadır. Toplam tesis bazlı ve tek 
ünite tabanlı otomasyon ve kontrol sistem-

leri için özel çözümler sunuyor. Gemak, Ar-
Ge ve Teknoloji Merkezi ile gıda, kimya ve 
ilaç sektörlerine yönelik özel proses hatları 
ve ürünler geliştirmektedir.

Güçlü servis ekibiyle yurt içi ve yurt dı-
şında 7/24 hizmet veren Gemak A.Ş., de-
posunda anında sevk edilebilecek 10.000 
çeşitten fazla parçaya sahip geniş yedek 

parça stoğu bulunmaktadır. Ankara ASO 2. 
OSB içerisinde yer alan 2 adet fabrikasıyla 
(Gemak A.Ş. Üretim Fabrikası ve Gemak 
A.Ş. Montaj Fabrikası) dünya çapında 46 
ülkeye ihracat yapmakta ve ülkemizin bay-
rağını 7 kıtada gururla dalgalandırmakta-
dır. Firmanın ayrıca İngiltere ve Amerika’da 
ofisleri bulunuyor.

Tecrübe, uzmanlık ve üretim kalitesini 
Türkiye ve dünyanın dört bir yanına ulaş-
tırdığı projeler ile kanıtlayan firmanın Ge-
nel Müdür Yardımcısı Sn. Hande ÖZTÜRK: 
“Üretimimizin yüzde 60’ını ihraç ediyoruz. 
%40’lık kısmını ise iç pazara ulaştırıyoruz. 
İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 
ofislerimiz mevcut. Tüm Türkiye, Avrupa, 
Ortadoğu, Balkanlar ve Afrika ülkelerine 
hizmet etmekteyiz. Yeni pazarımız Ameri-
ka Birleşik Devletleri’dir ve burada da güzel 
iş birlikleri kurmaya başladık. Tamamen 
yerli sermaye ile kurulmuş bir şirket ola-
rak dünyanın her noktasına teknolojimizi 
ulaştırmak istiyoruz. Tecrübeli ve uzman 
ekiplerimiz ile birlikte ‘Yeni Nesil Fabrikalar’ 
mottomuzu dünyaya duyurmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

Gemak, Türkiye’den
7 Kıtada 46 Ülkeye İhracat Yapıyor
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P amuk ve pamuk ürünleri sağ-
ladığı döviz gelirleri Özbekis-
tan ekonomisinin önemli bir 
bileşenini oluşturuyor. Pamuk 

tohumu yağı ise dünyadaki bitkisel yağ-
lardan biri olan pamuk yetiştiriciliğinin 
bir yan ürünü. Pamuk yağı içerdiği yağ, 
protein, karbonhidrat, vitaminler ve mi-
neral maddeler sebebi ile insan ve hayvan 
beslenmesinde, ayrıca biyodizel üretimin-

de de oldukça önemli yer kaplamaktadır. 
Sanayi ulusal düzeyde devlet tarafından 
kontrol edilmektedir ve devlet bu sektörün 
gelişmesi için kapsamlı teşvik programları 
geliştirmektedir. 

2020 yılında küresel pamuk pazarının 
hacmi 38,54 milyar dolara ulaştı. 2027 yı-
lına kadar bu rakamın 46,5 milyar dolara, 
yıllık ortalama büyüme oranının ise %2,74 

olması bekleniyor.  

Pamuk sektörü Özbekistan ulusal eko-
nomisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. 
Günümüzde Özbekistan Orta Asya’nın en 
büyük pamuk üreticisi ve ihracatçısı. Ülke-
nin Tarım Bakanlığı’na göre Özbekistan, 
2020’de 3,8 milyon ton pamuk üreterek 
2019’dan %9 daha fazla üretti.

Pamuk sektörünün ulusal ekonomiye, 
istihdama ve ihracata sağladığı katkıla-
rından dolayı Özbekistan ekonomisi açı-
sından vazgeçilmez sektörlerin başında 
geliyor. Pamuk “Beyaz Altın” olarak adlan-
dırılmakta ve Özbek ekonomisi açısından 
stratejik bir öneme sahip.

Alanında önde gelen makina üreticiler-
den biri olan Türk & Alman ortaklı Keller& 
Vardarcı Industries 50 yılı aşkın tecrübesiy-
le Özbekistan’ın farklı bölgelerinde büyük 
kapasiteli nebati yağ tesisleri kurmuştur. 

Keller&Vardarcı, gıda teknolojileri sek-
töründe, yağlı tohum işleme, pamuk, ayçi-
çeği, susam, soya, vb. çekirdekleri işleyen, 
aynı zamanda ham yağ üreten makine ve 
ekipmanlarında 3 kuşaktır dünyanın farklı 
köşelerinde anahtar teslimi nebati yağ tesi-
si projeleri yapmaya devam ediyor.

Z eytinyağı mucizesini gurme 
damaklarla buluşturan komili 
gurme, ayvalık’ın seçkin zey-
tinlerinden elde edilerek sade-

ce 5000 adet üretildi. Sofraların vazgeçil-
mesi olacak bu ödüllü lezzet, zeytinin eşsiz 
tadını ve meyvemsi kokusunu daha iyi his-
sedebilmeniz için filtrelenmeden şişelendi.

Doğanın mucizesi zeytinyağını büyük 
bir tutku ve uzmanlıkla sofralara ulaştı-
ran Komili, Ayvalık’ın seçkin zeytinlerinden 
elde edilen ve sadece 5000 adet şişelenen 
komili gurme soğuk sıkım filtresiz’i lezzet 

tutkunları ile buluşturuyor.
Erken hasat zeytinlerden elde edilen, so-

ğuk sıkım lezzet komili gurme, Türkiye’nin 
en iyi zeytinyağlarının ödüllendirildiği “na-
türel sızma zeytinyağı kalite yarışması”nda 
“hafif meyvemsilik” kategorisinde, ulusla-
rarası zeytin konseyi ıoc- uzzk türkiye ta-
rafından “birincilik” ödülüne layık görüldü.

Filtrelenmeden sofralara ulaştırdığı zey-
tinyağının adını ve meyvemsi kokusunu 
lezzet tutkunlarına sunan Komili gurme, 
migros ve macrocenterlar’da gurme da-
makları bekliyor.

Keller & Vardarcı Industries
Özbekistan Projelerine Devam Ediyor

Gurme Damaklara Ödüllü Lezzet: 
Yeni Komili Gurme Soğuk Sıkım Filtresiz Lezzet
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S ağlıklı ve dengeli beslenme 
trendiyle birlikte, probiyotik 
içeren ürünlerin hayatımızdaki 
yeri artıyor. Bağışıklık sisteminin 

güçlenmesine yardımcı olan probiyotikleri 
düzenli tüketmek günümüzde çok daha 
önemli bir hale geldi. Eker, yeni çıkarttığı 
meyveli probiyotik yoğurt ailesi ile birlikte 
probiyotik ürün gamını daha da zenginleş-
tirerek günün her saatine ve öğününe uy-
gun farklı çeşitlerde probiyotik ürünlerini 
tüketicilerinin beğenisine sunuyor.

Sağlık için dost bakteriler olan probiyo-
tikleri içeren ürünler düzenli olarak tüketil-
diğinde vücudumuz için doğal bir destek 
ve koruyucu kalkan haline geliyor. Sindirim 
sisteminin düzenlenmesi ve bağışıklığın 
güçlendirilmesine yardımcı olan probiyo-
tikler, beslenme ve atıştırmalık ihtiyacını 
karşılamak isteyen herkese daha sağlıklı 
öğünler vadediyor.

Yeni tüketim trendleri doğrultusun-
da ürün gamını büyüten Eker, probiyotik 
ürün kategorisinde zengin seçenekleriyle 

öne çıkıyor. Özellikle şeker ilave edilme-
miş ürünleri tercih edenler ve yeni tatların 
arayışında olanlar için 125g şeker ilavesiz 
probiyotik yoğurt grubu öne çıkıyor. Eker’in 
şeker ilavesiz probiyotik yoğurt grubunda; 
İncirli Yulaflı Probiyotik Yoğurt ile Hurmalı 
Chialı Probiyotik Yoğurt seçenekleri yer alı-
yor. 

Pratik bir şekilde tüketilebilen 4’lü 100g 
porsiyonluk meyveli probiyotik yoğurt se-
risindeki, Çilekli Probiyotik Yoğurt ve Kayı-
sılı Probiyotik Yoğurt seçenekleri ise yoğun 
meyve tatları ile hem probiyotiklerden ge-
len faydayı almayı hem de meyvelerden 
gelen eşsiz lezzet deneyimini yaşatıyor. 
Tüketiciler dilerse meyveli probiyotik yo-
ğurt seçeneklerini 400 g’lık boyutlarda da 
alabiliyor. 

Eker’in Probiyotik Ürün Grubu’nda ayrı-
ca Probiyotik Ayran (1lt ve 195ml), Probiyo-
tik Kefir (1lt) ve Probiyotik Sade Yoğurt (4’lü 
100g, 500g, 900g) seçenekleri yer alıyor.

Süt ve süt ürünleri sektörünün en be-
ğenilen markaları arasında yer alan Eker, 
yeni lezzetler keşfederken sağlıklı beslen-
me ilkesinden de vazgeçmeyenlere sağlıklı, 
hijyenik, güvenilir ürünler sunmaya devam 
ediyor.

Ö zel tarifindeki kalsiyum ve D 
vitamini ile çocukların büyü-
mesine ve gelişimine katkıda 
bulunan Danino Küpler, yeni 

formülündeki C vitamini ve çinko ilavesi 
ile artık bağışıklığı da destekliyor. Ebevey-
nlerin gönül rahatlığıyla tercih edebileceği 
Danino Küpler, yeni tarifinde de çocukların 
yakından bildiği çilekli, bisküvili, orman 
meyveli ve muzlu çeşitleriyle leziz bir sütlü 
atıştırmalık keyfi yaşatıyor. 

Özel tarifindeki kalsiyum ve D vitamini 
ile çocukların büyümesine katkı sağlayan 
Danino Küpler yenilendi. C vitamini ve çin-
ko ile zenginleştirilen yeni Danino Küpler, 
çocuklarının bağışıklık sitemini destek-
lemek isteyen ebeveynlere, leziz bir sütlü 
atıştırmalık seçeneği sunuyor.

Çocukların bildiği lezzet
C vitamini ve çinko ile güçlenen Dani-

no Küpler, yeni formülünde de çocukların 
yakından bildiği lezzetini aynı şekilde ko-
ruyor. Çilekli, bisküvili, orman meyveli ve 
muzlu çeşitleri bulunan Danino Küpler, ko-
ruyucu ve renklendirici içermiyor. 

Yeni Danino Küpler’e özel oyunlu 
Instagram filtresi

Yeni Danino Küpler’in reklam filmi için 
influencer Yonca Kunaçav, çocukları Lila 
ve Yaman ile kamera karşısına geçti. Rek-
lamda, çocuklar Danino Küpler’i keyifle tü-
ketirken ekranda beliren Instagram filtresi 
de onlara eğlence katıyor. Danino tarafın-
dan hazırlanan Instagram filtresi reklam-
la da sınırlı kalmıyor. Danino Türkiye’nin 
Instagram sayfasından ulaşılabilen filtre, 
çocukları ve ebeveynleri birlikte katılacak-
ları eğlenceli bir soru-cevap oyununa davet 
ediyor. 

Eker’den Yeni Meyveli Probiyotik Yoğurt Ailesi

Danino Küpler C Vitamini ve Çinko ile Güçlendi
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D anone Türkiye Sütlü Ürünler, 
Great Place to Work Ensti-
tüsü tarafından açıklanan 
“Türkiye’nin En İyi İşverenleri 

2021” listesine girmeye hak kazandı. “İn-
san ve Gezegen Odaklı Şirket” stratejisi ile 
hareket ettiklerini söyleyen Danone Tür-
kiye Sütlü Ürünler İnsan Kaynakları Lideri 
Tuğba Kebeci Umur, “Çalışanlarımız kadar 
ailelerini de odağımıza aldığımız, sağlık 
misyonumuzu ürünlerin yanı sıra çalışan 
haklarında da uyguladığımız, tüm bunla-
rın yanında doğaya, gezegene ve dünyaya 
katkı sağladığımız yolculuğumuzu, ‘En İyi 
İşveren’ unvanı ile taçlandırmaktan gurur 
duyuyoruz” dedi. 

“Tek Gezegen. Tek Sağlık” vizyonu doğ-
rultusunda yenilikçi insan kaynakları uygu-
lamalarını hayata geçiren Danone Türkiye 
Sütlü Ürünler, Great Place to Work Ensti-
tüsü tarafından açıklanan “Türkiye’nin En 
İyi İşverenleri 2021” listesine girdi. Böylece 
Danone Türkiye Sütlü Ürünler, geçen Şubat 
ayında aldığı Great Place to Work Sertifi-
kası’nın ardından en iyi işverenler arasına 
girme başarısını da gösterdi.

Tuğba Kebeci Umur: “Stratejimizin 
temelinde aile, gezegen, sağlık ve 
motivasyon var”

Türkiye’nin En iyi İşverenleri arasına 
girmelerinin temelinde yer alan stratejileri 
hakkında bilgi veren Danone Türkiye Sütlü 
Ürünler İnsan Kaynakları Lideri Tuğba Ke-
beci Umur, “‘Tek Gezegen. Tek Sağlık’ vizyo-

numuz doğrultusunda insanların ve geze-
genin sağlığının birbirine bağlı olduğuna 
inanıyoruz. Bu inancımız ışığında tüm in-
san kaynakları çalışmalarımızı, ‘İnsan ve 
Gezegen Odaklı Şirket Olma’ stratejimiz 
ile hayata geçiriyoruz. Stratejimiz altında-
ki dört ana başlığımız olan aile, gezegen, 
sağlık ve motivasyon odağı tüm İK strate-
jimizin temelini oluşturuyor. Yani çalışan-
larımızın bizler için kıymetli olması kadar, 
ailelerini de şirket odağımıza alıyoruz. Sağ-
lık misyonumuzu yalnızca ürünlerimizde 
değil çalışan haklarında da önemsiyoruz. 
Ayrıca doğaya, gezegene ve dünyaya katkı 
sağlıyor, kendi büyüdükçe çalışanlarını da 
her anlamda büyütebilen bir şirket olma 
hedefini taşıyoruz. Tüm bunların sonu-
cunda önce Great Place to Work sertifikalı 
şirket olmamız, şimdi de Türkiye’nin En İyi 
İşverenleri arasına girmemiz bizleri gurur-
landırırken, bu unvanları korumak adına 
bundan sonra yapacağımız çalışmalar için 
de güç ve enerji veriyor” dedi. 

“Bu yılki önceliğimiz ileri bildirim 
kültürü”

2021 yılı stratejilerine de değinen Umur, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “2021’deki ana 
önceliğimizde mevcut yetenekleri koruma-
nın yanı sıra şirket içerisinde ileri bildirim 
kültürünü başlatmak yer alıyor. Bu doğ-
rultuda tasarladığımız eğitim serisi haliha-
zırda devam ediyor. İki aşamalı eğitimler 
tamamlandıktan sonra, projenin üçüncü 
adımında ise ‘İleri Bildirim Haftası’ düzen-
leyeceğiz. Burada da tüm Danonelilerin 

kendileri hakkında yöneticileri, ekip arka-
daşları, çapraz fonksiyonlardan birlikte 
çalıştıkları diğer iş arkadaşları gibi partner-
lerinden gelişim yolculuklarını destekleye-
cek, 360 derece görüş ve yorum almalarına 
fırsat yaratacağız. Böylece bu kültürün, her 
kademeden Danoneli’nin hayatının bir 
parçası olmasını hedefliyoruz.”

İnsanların ve gezegenin sağlığını 
odağa alan yenilikçi uygulamalar

Danone Türkiye Sütlü Ürünler, “İnsan ve 
Gezegen Odaklı Şirket” stratejisi doğrultu-
sunda çok sayıda yenilikçi uygulamayı ha-
yata geçiriyor. Pandemi öncesi dönemde, 
Toplantısız Perşembeler, Esnek Cumalar 
gibi uygulamalarla çalışanlarının moti-
vasyonunu artıran Danone, pandemi sü-
recinde başlattığı Wellbeing programı ile 
de hem çalışanlarını destekledi hem de iş 
dışında da kendilerini iyi hissetmelerini ve 
diledikleri etkinliklere katılımlarını sağla-
mak için wellbeing bütçesi sundu. Global 
ve yerel stratejisini, her bir çalışanın görüş 
ve önerileri ile şekillendiren Danone ayrıca, 
“Herkese Bir Hisse” programı ile tüm çalı-
şanlarına 1 Danone hissesi veriyor. Böylece 
Danoneliler Yıllık Genel Kurul’da alınan ka-
rarlara yönelik oy kullanabiliyor.

Gezegenin sürdürülebilirliği için tüm 
ofis alanları içerisindeki atıkları ayrıştıra-
rak geri dönüşüme, esnek saatler ile enerji 
tasarrufuna katkıda bulunan Danone Tür-
kiye Sütlü Ürünler, üretim tesislerinin çev-
resini ağaçlandırmak üzere de çalışmalara 
başladı.

Danone Türkiye Sütlü Ürünler
Türkiye’nin En İyi İşverenleri Arasında
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D anone Türkiye Sütlü Ürünler, 
Great Place to Work Ensti-
tüsü tarafından açıklanan 
“Türkiye’nin En İyi İşverenleri 

2021” listesine girmeye hak kazandı. “İn-
san ve Gezegen Odaklı Şirket” stratejisi ile 
hareket ettiklerini söyleyen Danone Tür-
kiye Sütlü Ürünler İnsan Kaynakları Lideri 
Tuğba Kebeci Umur, “Çalışanlarımız kadar 
ailelerini de odağımıza aldığımız, sağlık 
misyonumuzu ürünlerin yanı sıra çalışan 
haklarında da uyguladığımız, tüm bunla-
rın yanında doğaya, gezegene ve dünyaya 
katkı sağladığımız yolculuğumuzu, ‘En İyi 
İşveren’ unvanı ile taçlandırmaktan gurur 
duyuyoruz” dedi. 

“Tek Gezegen. Tek Sağlık” vizyonu doğ-
rultusunda yenilikçi insan kaynakları uygu-
lamalarını hayata geçiren Danone Türkiye 
Sütlü Ürünler, Great Place to Work Ensti-
tüsü tarafından açıklanan “Türkiye’nin En 
İyi İşverenleri 2021” listesine girdi. Böylece 
Danone Türkiye Sütlü Ürünler, geçen Şubat 
ayında aldığı Great Place to Work Sertifi-
kası’nın ardından en iyi işverenler arasına 
girme başarısını da gösterdi.

Tuğba Kebeci Umur: “Stratejimizin 
temelinde aile, gezegen, sağlık ve 
motivasyon var”

Türkiye’nin En iyi İşverenleri arasına 
girmelerinin temelinde yer alan stratejileri 
hakkında bilgi veren Danone Türkiye Sütlü 
Ürünler İnsan Kaynakları Lideri Tuğba Ke-
beci Umur, “‘Tek Gezegen. Tek Sağlık’ vizyo-

numuz doğrultusunda insanların ve geze-
genin sağlığının birbirine bağlı olduğuna 
inanıyoruz. Bu inancımız ışığında tüm in-
san kaynakları çalışmalarımızı, ‘İnsan ve 
Gezegen Odaklı Şirket Olma’ stratejimiz 
ile hayata geçiriyoruz. Stratejimiz altında-
ki dört ana başlığımız olan aile, gezegen, 
sağlık ve motivasyon odağı tüm İK strate-
jimizin temelini oluşturuyor. Yani çalışan-
larımızın bizler için kıymetli olması kadar, 
ailelerini de şirket odağımıza alıyoruz. Sağ-
lık misyonumuzu yalnızca ürünlerimizde 
değil çalışan haklarında da önemsiyoruz. 
Ayrıca doğaya, gezegene ve dünyaya katkı 
sağlıyor, kendi büyüdükçe çalışanlarını da 
her anlamda büyütebilen bir şirket olma 
hedefini taşıyoruz. Tüm bunların sonu-
cunda önce Great Place to Work sertifikalı 
şirket olmamız, şimdi de Türkiye’nin En İyi 
İşverenleri arasına girmemiz bizleri gurur-
landırırken, bu unvanları korumak adına 
bundan sonra yapacağımız çalışmalar için 
de güç ve enerji veriyor” dedi. 

“Bu yılki önceliğimiz ileri bildirim 
kültürü”

2021 yılı stratejilerine de değinen Umur, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “2021’deki ana 
önceliğimizde mevcut yetenekleri koruma-
nın yanı sıra şirket içerisinde ileri bildirim 
kültürünü başlatmak yer alıyor. Bu doğ-
rultuda tasarladığımız eğitim serisi haliha-
zırda devam ediyor. İki aşamalı eğitimler 
tamamlandıktan sonra, projenin üçüncü 
adımında ise ‘İleri Bildirim Haftası’ düzen-
leyeceğiz. Burada da tüm Danonelilerin 

kendileri hakkında yöneticileri, ekip arka-
daşları, çapraz fonksiyonlardan birlikte 
çalıştıkları diğer iş arkadaşları gibi partner-
lerinden gelişim yolculuklarını destekleye-
cek, 360 derece görüş ve yorum almalarına 
fırsat yaratacağız. Böylece bu kültürün, her 
kademeden Danoneli’nin hayatının bir 
parçası olmasını hedefliyoruz.”

İnsanların ve gezegenin sağlığını 
odağa alan yenilikçi uygulamalar

Danone Türkiye Sütlü Ürünler, “İnsan ve 
Gezegen Odaklı Şirket” stratejisi doğrultu-
sunda çok sayıda yenilikçi uygulamayı ha-
yata geçiriyor. Pandemi öncesi dönemde, 
Toplantısız Perşembeler, Esnek Cumalar 
gibi uygulamalarla çalışanlarının moti-
vasyonunu artıran Danone, pandemi sü-
recinde başlattığı Wellbeing programı ile 
de hem çalışanlarını destekledi hem de iş 
dışında da kendilerini iyi hissetmelerini ve 
diledikleri etkinliklere katılımlarını sağla-
mak için wellbeing bütçesi sundu. Global 
ve yerel stratejisini, her bir çalışanın görüş 
ve önerileri ile şekillendiren Danone ayrıca, 
“Herkese Bir Hisse” programı ile tüm çalı-
şanlarına 1 Danone hissesi veriyor. Böylece 
Danoneliler Yıllık Genel Kurul’da alınan ka-
rarlara yönelik oy kullanabiliyor.

Gezegenin sürdürülebilirliği için tüm 
ofis alanları içerisindeki atıkları ayrıştıra-
rak geri dönüşüme, esnek saatler ile enerji 
tasarrufuna katkıda bulunan Danone Tür-
kiye Sütlü Ürünler, üretim tesislerinin çev-
resini ağaçlandırmak üzere de çalışmalara 
başladı.

Danone Türkiye Sütlü Ürünler
Türkiye’nin En İyi İşverenleri Arasında

DONDURULMUŞ SEBZE VE MEYVE 
İŞLEMECİLİĞİNDE YÜKSEK KALİTE  
TOMRA BLIZZARD 

WWW.TOMRA.COM/FOOD

Blizzard optik ayıklama makinesi, dondurulmuş sebze ve meyve işleme endüstrisi 
için en ideal çözümleri sunarken uygun maliyeti ile ön plana çıkıyor. Serbest düşüşlü, 
çift taraflı darbeli LED kameraya sahip Blizzard, ürün kaynaklı kusurları, istenmeyen 
yabancı maddeleri, şekil bozukluklarını ve renk değişikliklerini maksimum verimlilikle 
ayıklayarak, üstün gıda güvenliği ve kalitesi sunuyor.
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T ürkiye’de ve Dünya’da sofralık 
zeytin çıkarma makinaları ima-
latı konusunda adından söz etti-
ren Tutkun Makine genel müdü-

rü Bülent Tutkun ile yaptığımız röportajda 
şunları söyledi.

FOOD MACHINE: Tutkun Makine, kim 
tarafından, ne zaman ve nasıl kuruldu?

Bülent TUTKUN: Firmamızın  kurucu-
su  Nazmi Tutkun,  1945 yılında Bulgaris-
tan’ın  Kırcaali  kasabasında doğdu. Ailesi 
ile birlikte 1951 yılında göçmen olarak Tür-
kiye’ye geldi. Eğitim ve çıraklık hayatından 
sonra Torna ustası oldu ve 1969 da Alman-
ya’ya gitti. Burada uzun süre büyük firma-
larda önemli pozisyonlarda başarılara 
imza attı. 1984  yılında ülkesine dönüp İz-
mir’de en büyük hayali olan Nazmi Tutkun 
Makina’yı kurdu. 

FOOD MACHINE: Ürün gruplarınız ve 
hitap ettiğiniz sektörler hakkında bilgi verir 
misiniz?

Bülent TUTKUN: Tutkun Makina‘nın 
faaliyet konusu sofralık zeytin işleme  ma-
kinalarıdır. Zeytin çekirdeği çıkarma ma-
kinası, çekirdeksiz biberli zeytin makinası, 
densimetre grubu, dilimleme, sap ayıkla-
ma, zeytin eleme, çizme ve kesme makina-
ları, seçme bantları, çeşitli boy ve tipteki 
konveyör bantlar, palper makinası, zeytin 
transfer pompası, renk ayırma makinası, 
özel dolum hatları ve zeytinciliğin ihtiyaç 

duyduğu tüm özel makinalardır. Ürettiği-
miz makinalar sadece iç piyasada değil, 
yurtdışında da birçok sofralık zeytin üreti-
mi yapan firmada kullanılmaktadır. Akde-
niz’e kıyısı olan zeytin üretiminin yaygın 
olduğu ülkelerde olduğu kadar A.B.D. de 
Tutkun Makina’nın ürettiği makinalar kul-
lanılmaktadır.

FOOD MACHINE: Tesis, teknoloji ve üre-
tim kapasiteniz hakkında bilgi verir misi-
niz?

Bülent TUTKUN: Kemalpaşa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 50 personeli ile 7.000 
m² arazi üzerine kurulan fabrikamız 5.100 
m² kapalı alana sahiptir. Tüm üretimle-
rimizde her zaman son teknolojiyi takip 

ederek makina parkurumuzu ve işleme 
kapasitemizi 2020 yılında yıllık 1000 ton’a 
çıkarmayı başardık. Tüm sac akşamları-
mız son teknoloji lazer kesim makinamız 
ile tüm talaşlı imalat gruplarımız özel CNC 
tezgahlarda işlenmektedir.

FOOD MACHINE: Fabrikanız ve ar-ge 
çalışmalarınızdan bahseder misiniz? 

Bülent TUTKUN: Tutkun Makina olarak 
profesyonel teknik ekibimiz ve özel tasa-
rım programları ile ar-ge çalışmalarımız 
aralıksız devam etmektedir. Bu doğrultuda 
her yıl ürün yelpazemizin artması da bu-
nun bir göstergesidir. ar-ge faaliyetlerimiz, 
sektörün talepleri ve dünyadaki gelişmeleri 
yakından takip ederek yönlendirilmektedir 
ve her zaman “Daha iyisini ve daha kalite-
lisini nasıl yapabiliriz?” mantığıyla hareket 
ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz.

FOOD MACHINE: Ürünlerinizin öne çı-
kan özellikleri ve diğerlerinden farkı neler-
dir?

Bülent TUTKUN: Tutkun Makina bilindi-
ği gibi sofralık zeytin işleme makinalarında 
ön plana çıkan bir markadır. “Çekirdek Çı-
karma” ve “Biber Doldurma” gibi sektörde 
birçok ilklere imza atan Tutkun Makina 
ürettiği tüm makinalarında üstün perfor-
mansı, sorunsuz bir çalışmayı amaçlar ve 
gerçekleştirir. Dünya’nın ve Türkiye’nin her 
yerine tecrübeli personeller ile düzenli ve 
sürekli servisimiz; yüksek kaliteli, stoklu ve 
sorunsuz yedek parça hizmetimizle müşte-
ri memnuniyeti en büyük enerjimizdir.

Tutkun Makine, 
35 Yıllık Tecrübesiyle Sektöründe Lider Konumda

32



haber

FOOD MACHINE: Kaliteniz ve hangi ka-
lite belgelerine sahipsiniz?

Bülent TUTKUN: Üretim ve montaj aşa-
malarını sürekli kalite kontrol mantığıyla 
takip eden Tutkun Makine, ISO9001 ve TSE 
belgelerine, CE etiketine sahiptir.

FOOD MACHINE: Türkiye’deki pazar pa-
yınızdan bahseder misiniz?

Bülent TUTKUN: Şirketimiz 35 yıllık tec-
rübesiyle sektöründe lider konumda paza-
ra hakimdir.

FOOD MACHINE: Hangi ülkelere ihracat 
yapıyorsunuz?

Bülent TUTKUN: Her geçen yıl yeni ülke-
lere ihracat yapıyoruz. Fas, Tunus, Mısır, Ce-
zayir, Suriye, İran, Ürdün, Suudi Arabistan, 
Yunanistan, ABD, Arnavutluk, Güney Afri-
ka, Sırbistan, Polonya, Kanada, Avustralya, 
Azerbaycan, Filistin, Lübnan, Cezayir, KKTC 
ihracat yaptığımız başlıca ülkelerdir.

FOOD MACHINE: Ürettiğiniz makina-
ların pazarlama aşamasından bahseder 
misiniz?

Bülent TUTKUN: Katılımcı olarak katıl-
dığımız yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda hem 
firmamızı tanıtıyoruz hem de yenilikleri-
mizi sergiliyoruz. Müşterilerimizi yerlerin-
de ziyaret edip karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunarak kapasite ve üretimlerinin en 
verimli şekilde artmasına destek oluyoruz. 
Kendi tecrübemiz ile müşterilerimizin istek-
lerini birleştirdiğimizde ortaya mükemmel 
projeler, düşük maliyetli ve kaliteli yüksek 
kazançlı ürünler ortaya çıkarıyoruz. Müş-
teri memnuniyeti en büyük temennimizdir. 

FOOD MACHINE: Hammadde sorunu 
yaşıyor musunuz? Bu konudaki sıkıntılarız 

nelerdir?
Bülent TUTKUN: Globalleşen dünya 

şartlarında herhangi bir hammadde sıkın-
tısı yaşanmamaktadır. Türkiye piyasala-
rında bulunamayan endüstriyel her türlü 
malzemeyi ithal edebiliyoruz.

FOOD MACHINE: 2020 yılı firmanız için 
nasıl geçti? 2021 yılından beklentileriniz 
nelerdir? 

Bülent TUTKUN: 2020 yılı her ne kadar 
zor olsa da bizim için gayet olumlu geçti. 
Firmamızın hedeflediği büyüme rakamla-
rını yaptığımız stratejik planlar ile gerçek-
leştirdik. En önemlisi ise kapasitemizi yıllık 
1000 ton’a çıkararak büyüdük ve portfö-
yümüze 2 yeni ülke daha ekledik. 2021 yılı 
için de özellikle yapacağımız ihracatlar ile 
belirlediğimiz büyüme yolunda ilerlemeye 
devam edeceğiz.

FOOD MACHINE: Sektörünüzle ilgili 
söylemek istedikleriniz ve yaşadığınız sı-
kıntılar nelerdir?

Bülent TUTKUN: Sanırım her sektörde 
olduğu gibi biz de kalifiye eleman sıkıntısı 
yaşıyoruz. Üniversitelerle ve meslek yükse-
kokullarıyla karşılıklı yaptığımız görüşme-
lerle bu sorunu aşmaya çalışıyoruz.

FOOD MACHINE: Katıldığınız yurt içi ve 
yurt dışı fuarlar hangileridir? Bunlarla ilgili 
değerlendirme yapar mısınız?

Bülent TUTKUN: Firmamız yurt içi ve 
yurt dışı fuar katılımına özen ve önem gös-
termektedir. Fakat bu yıl pandemiden do-
layı tüm dünya gibi bizlerde sadece sanal 
fuarlara katılabildik. Pandemiden sonra 
yeni fuarlar, yeni ülkeler, yeni müşteriler ile 
buluşabilmek için çok heyecanlıyız. 
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A k Gıda, Metro Türkiye’nin 
gıda israfıyla mücadele için 
paydaşlarını dâhil ederek ül-
kemizde başlattığı 10x20x30 

Gıda Kayıp ve Atıkları ile Mücadele girişimi-
nin destekçilerinden biri oldu.  

Günlük 5 bin ton süt işleme kapasitesiyle 
süt ve süt ürünleri sektörünün en büyük iş-
letmesi olan Ak Gıda, iş ortağı Metro Türki-
ye’nin ülkemizde başlattığı 10x20x30 Gıda 
Kayıp ve Atıkları ile Mücadele Girişimi’ne 
dâhil oldu. Dünya Kaynaklar Enstitüsü’nün 
yönettiği bu girişim kapsamında dünyanın 
en büyük 10 gıda perakendecisi; 20 teda-
rikçisiyle 2030 yılına kadar “Hedefle-Öl-
ç-Harekete Geç” yaklaşımını benimseyerek, 
gıda israfını yüzde 50 azaltmayı amaçlıyor. 

İklim değişikliğinin etkisiyle dünyada su 
kıtlığı ve kuraklığın arttığını, bunun da ta-
rımsal verimliliğin azalmasına neden oldu-
ğunu hatırlatan Ak Gıda CEO’su Ali Sözen; 

dünya nüfusunun beslenmesi açısından 
gıda sektörünün geleceğinin risk altında 
olduğuna dikkat çekti. Sözen, “Sürdürüle-
bilir bir gelecek için gıda atık ve kayıplarını 
azaltmak üzere hem üreticiler hem de tüke-
ticiler olarak hepimiz sorumluluk almalıyız. 
Bu bilinçle Ak Gıda olarak, Birleşmiş Millet-
ler’in 17 kalkınma hedefinden biri olan ‘So-
rumlu Üretim ve Tüketim’ hedefini destek-
liyoruz. Biyogaz tesisimizde gıda atıklarını 
%91,8 oranında enerjiye dönüştürüyoruz. 
Ayrıca sıfır atık yönetimimiz kapsamın-
da tüm fabrika ofislerimizde gıda da da-
hil olmak üzere tüm atıkları kaynağında 
ayrıştırıp geri dönüşüme kazandırıyoruz. 
Sürdürülebilirlik yaklaşımımız kapsamında 
yer aldığımız 10x20x30 girişimiyle birlikte, 
gıda atık ve kayıplarının azaltılmasına yö-
nelik çalışmalarımızın önemli ölçüde ivme 
kazanacağına inanıyorum.” dedi.

T ürkiye’nin en büyük süt ve süt 
ürünleri markalarından Teksüt, 
İstanbul Sanayi Odası’nın açık-
ladığı Türkiye’nin en büyük 500 

sanayi kuruluşları (2020) sıralamasında 5 
sıra yükselerek, 410’uncu sırada yer aldı.

Geçtiğimiz yılın (2019) tablosunda 
415’inci sırada bulunan Teksüt istikrarlı bir 
şekilde, pandemi döneminde de üretimi ve 
tedariki aksatmadan büyümeye devam 
etti. Teksüt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Arda 
Aksaray, İSO verilerini değerlendirerek, 
2020 yılının bilinmezliklere karşın oldukça 
hareketli geçtiğini belirterek üretimin bir 
ülke ekonomisi için ne kadar önemli oldu-
ğunun pandemi döneminde bir kez daha 
ortaya çıktığını söyledi. 

Üretmeye ve büyümeye devam
Bu yıl yaşanan gelişmelerine de deği-

nen Aksaray, “Teksüt olarak pandemi dö-
neminde ekstra önlemler de alarak, hem 
COVİD-19’a karşı personel sağlığımızı 
güvenceye aldık hem de süt ve peynir te-
darikini aksatmadan sürdürdük. İstanbul 
Avrupa, İstanbul Anadolu, Ankara, Bursa 
Bölge Müdürlükleri’nden sonra  Ege ve Ak-

deniz bölgesindeki müşterilerine daha iyi 
hizmet sunabilmek amacıyla İzmir Bölge 
Müdürlüğü’nü devreye soktuk. 2021 yılın-
da e-ticaret ve hızlı market teslimatı yapan 
perakende satış kanallarında büyümeye 
ve Teksüt lezzetine daha hızlı ulaşmak is-
teyenlere yeni alternatifler sunmaya odak-
landık. İhracata ara vermedik. Yılmadan 
çalışarak zorlukları aşıyoruz. Ülkemizde 
dünya ile rekabet eden çok gelişmiş, yük-
sek standartlarda üretim yapan süt ve süt 
ürünleri sanayimiz var. Pandemi dönemi 
de aslında sektörün gücünü bize tekrar 
göstermiş oldu.”

65 yıldır süt ürünleri üretiyor 
Teksüt, kuruluş tarihi olan 1956 yılı iti-

barıyla bugün Türkiye’nin en köklü süt ve 
süt ürünleri firması. Balıkesir’in Gönen il-
çesinde kurulan ve ilk kurulduğunda yerel 
ölçekte beyaz peynir üretimiyle yola çıkan 
firma, süreç içinde tesislerini ve ürün çeşit-
lerini genişleterek, bugün yine Gönen’de 
bulunan 27 bin metrekaresi kapalı alan 
olmak üzere toplam 80 bin metrekare üze-
rine kurulu modern fabrikasında üretimini 
sürdürüyor. 

Ak Gıda’dan 10x20x30 Girişimine Destek 

Teksüt, Pandemi Döneminde De Üretimi Aksatmadan Büyümeyi Sürdürdü 

 Teksüt, İSO 500’de 410’uncu Sırada Yer Aldı
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A k Gıda, Metro Türkiye’nin 
gıda israfıyla mücadele için 
paydaşlarını dâhil ederek ül-
kemizde başlattığı 10x20x30 
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B ademcioğlu Gıda, badem işle-
me verimliliğini arttırmak için 
TOMRA Food’un yenilikçi TOM-
RA 3C ayıklama makinesini 

kullanacak. 
Gaziantep merkezli Bademcioğlu Gıda, 

yeni TOMRA 3C optik ayıklama makinesi-
nin kurulumu ile badem işleme operasyon-
larını optimize etmeyi planlıyor. Bu yeni 
makine ile ürünlerdeki kalite kusurlarını 
tespit ederek ve yan ürünleri ayıklayarak 
gıda israfını azaltırken aynı zamanda ürün 
kalitesi ve üretim hacmini de arttırmak 
mümkün olacak. 

Bademcioğlu, yıllık 3 bin ton üzerinde 
işlenen badem ürününü iç pazara sunu-
yor. İşlenen bademlerin alışını yüzde 80 
iç pazar, yüzde 20 ithal ederek karşılıyor. 
Bademcioğlu Gıda Genel Müdürü Yakup 
Ali Kaptan, yeni yatırımları ile ilgili bilgi 
verirken; “Türkiye, badem ürünü için dışa 
bağımlı bir tablo sergiliyor ancak artan 
üretici sayısı ve yüksek kalitede ürün ile bu 
tabloda bir değişim gözlemliyoruz. Doğ-
ru yatırımlarla önümüzdeki 10 yıl içinde 
badem ürünü özelinde kendi iç pazar ihti-
yaçlarımızı karşılayabilir hale geleceğimizi 
düşünüyoruz. Bunun için teknoloji yatırımı 
önemli. İş gücü ile ilgili olası sorunlardan 
kaçınmamız ve optik ayıklama makineleri 
kullanarak ürün israfını en aza indirmemiz 
gerekiyor” diye belirtti. 

Bademcioğlu Gıda, TOMRA 3C alımı-

na karar vermeden önce badem işlemede 
dünyada ABD’den sonra ikinci sırada yer 
alan İspanya’da 20’ye yakın tesiste ince-
lemelerde bulundu. Yakup Ali Kaptan, ko-
nuyla ilgili olarak; “Bu tesislerde TOMRA 
optik ayıklama makinelerini de inceleme 
şansımız oldu. Birebir ziyaretlerimizde so-
nuçların ne kadar etkileyici olduğunu gör-
dük. Optik ayıklayıcılar, hatalı seçme oran-
larını azaltarak verimliliği optimize ediyor 
ve hassas ürün sınıflandırılması sağlayarak 
ürün kalitesini de arttırıyor” dedi. 

TOMRA Food Türkiye Satış Müdürü 
Ahmet Koçyiğit, Bademcioğlu’nun yeni 
alımları ile ilk defa yeni TOMRA 3C maki-
nelerinin badem işlemede kullanılacağı-
na değindi; “Bademcioğlu, TOMRA 3C ile 
mekanik ön temizleme ekipmanlarında 
ayıklanması mümkün olmayan iyi ürünle 
benzer ebatlara sahip, neredeyse aynı ya-
pıdaki yabancı maddelerin ayıklanması 
sayesinde verimliliğini arttıracak. Ayrıca 
kalite kusurlarını ve atık içerisindeki yan 
ürünleri de ayıklayarak gıda israfı ve ticari 
kayıplarını engelleyecek. Daha basit söyle-
mek gerekirse israf edilen ürünü geri kaza-
nacak” şeklinde açıkladı.

TOMRA 3C,  rakipsiz çoklu spektral 
kamera ve lazer teknolojileri ile kanallı 
makinelerle günümüze kadar mümkün 
olmayan ayıklama görevlerini en yüksek 
kapasite ve başarıyla yerine getiriyor. Bu 
benzersiz teknoloji kombinasyonu, kusur-

lar iyi ürünle aynı renkte ve yapıya sahip 
olsa bile yüksek başarıyla ayıklama ger-
çekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra sadece 
renkli kameralar ile daha basit ayıklama 
gerektiren işlemler için çok uygun ilk yatı-
rım maliyetiyle en yüksek performansı ga-
ranti ediyor. 

Yakup Ali Kaptan, TOMRA 3C’nin gıda iş-
lemede hijyeni sağlamaya yardımcı olma-
sının önemine de değiniyor; “Elle ayıklama 
ile maalesef hatalı ayıklamalar nedeniyle 
ürün israfının yanı sıra insan gözüyle gö-
rülemeyen kalite kusurlarının ayıklanması 
da mümkün olmadığından kalite kaybı da 
yaşanabiliyor. Ancak gelişmiş optik ayıkla-
ma teknolojileri sayesinde bu iki durum da 
ortadan kalkıyor. Üstelik özellikle pandemi 
döneminde de artan hassasiyete rağmen 
ürünlerin elle ayıklamada çalışanlar ile 
minimum da olsa teması nedeniyle hijyen 
problemleri yaşanabiliyor. Oysaki makine-
ler ile ayıklama yapılarak böyle bir risk en 
aza indiriliyor.” 

TOMRA 3C, ürün kabulü, kırma ve ön 
temizleme hatlarında zorlu şartlarda ça-
lışabilmek üzere mümkün olan en basit 
şekilde tasarlandı. Kabuklu yemişin yanı 
sıra TOMRA 3C, gıda üreticileri ve işleyicile-
rinin çekirdek, tohum, tahıl ve bakliyat gibi 
ürünlerin özel ayıklama gereksinimlerini 
en iyi şekilde yerine getirerek yüksek kalite 
beklentilerini karşılıyor.

Bademcioğlu, Tomra 3c ile
Yenilikçi Ayıklama Yöntemlerini Tercih Etti
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D oğanın mucizesi zeytinyağını 
büyük bir tutku ve uzmanlık-
la tam 143 yıldır sofralara ta-
şıyan Türkiye’nin köklü mar-

kalarından Komili; Effie Türkiye Pazarlama 
ve Reklam Etkinliği Yarışması’nda bu yıl 
“Temel Gıda” kategorisinde “Bir Zeytinyağı 
Mucizesi” reklam kampanyası ile Altın Ef-

fie’nin sahibi oldu. 

Sektörün lider markası olmasının ver-
diği sorumlulukla hayata geçirdikleri pro-
je ve kampanyalarla 2019’da “Gözümüz 
Gibi Bakıyoruz” ile Gümüş Effie, 2013’te 
“Sıcak-Soğuk Lezzetler” ile Bronz Effie’nin 
sahibi olan Komili, bu yıl kazandığı Altın 
Effie ile başarısını taçlandırıyor. Gerçek 
zeytinyağının ortaya çıkması için sonsuz 
sayıda ihtimalin kusursuz bir şekilde yan 
yana gelmesinden hareketle tasarlanan, 
ağaçtan başlayıp gerçek zeytinyağına 
giden mucizelerle dolu yolu, uzun yıllara 
dayanan deneyiminin ışığında izleyenlere 
adeta görsel bir şölen olarak taşıyan Komi-
li’nin ‘Bir Zeytinyağı Mucizesi’ reklam filmi 
TBWA\İstanbul’un imzasını taşıyor.

Uluslararası Reklam Ajansları ve Rek-
lamveren Dernekleri tarafından destekle-
nen alanında dünyanın en saygın yarışma-
larından Effie’den “Bir Zeytinyağı Mucizesi” 
reklam kampanyası ile kazandıkları altın 

ödül için çok mutlu olduklarını belirten 
Bunge Gıda Kıdemli Pazarlama Müdürü 
Dr. Pınar Nokay konuyla ilgili açıklamasın-
da “Komili’de 1878 yılından beri süre gelen 
uzmanlığımız ile kalitemizden asla ödün 
vermeden, tabiatın mucizesi zeytinyağını 
özünü koruyarak sofralara ulaştırmak ve 
Türk halkına hep daha iyiyi sunmak için 
çalışıyoruz. Ölmez ağaca duyduğumuz 
sonsuz saygı ve sevgi ile zeytin ağacı, Komi-
li’de yürüttüğümüz pazarlama ve iletişim 
çalışmalarımızın daima merkezinde yer 
alıyor. Hayata geçirdiğimiz kampanyaların 
tüketicilerimizin yanı sıra sektörün saygın 
kurumlarınca da hak ettiği değeri görüyor 
olması ve aldığımız ödüller yürüdüğümüz 
yolun doğruluğunu kanıtlarcasına bizi 
başarıya taşıyor. Başta reklam filmimizin 
yaratıcısı TBWA\İstanbul olmak üzere “Bir 
Zeytinyağı Mucizesi” kampanyamızda 
emeği geçen herkese ve Komili’yi ödüle la-
yık bulanlara teşekkür ederim” dedi.

Komili “Bir Zeytinyağı Mucizesi” ile Temel Gıda 
Kategorisinde Altın Effıe Ödülünün Sahibi Oldu

Geyikli Zeytinyağı Markalaşıyor

G eyikli Bölgesi’nin önde gelen 
zeytinyağı üreticilerinden 
Olivoyage Zeytinyağları mar-
kasının kurucusu Oya Zingal, 

Geyikli Zeytinyağı’nın, Türk Patent ve Mar-
ka Kurumu tarafından verilen resmi coğrafi 
işaret onayını almasının Geyikli Zeytinyağ-
ları’nın markalaşma süreci için son derece 
önemli olduğunu ve bunun sadece üreti-
cilere değil tüm bölgeye ekonomik fayda 
sağlayacağını söyledi.

Türkiye’deki kaliteli zeytinyağı üretimi-
nin önemli merkezlerinden biri olan Ge-
yikli bölgesine özgü Geyikli Zeytinyağı’nın 
geçtiğimiz günlerde Türk Patent ve Marka 
Kurumu tarafından verilen resmi coğrafi 
işaret onayını alarak markalaşma yolun-
da önemli bir adım atması bölgede büyük 
heyecan yarattı. 2019 yılı verilerine göre 
Çanakkale’de toplam 307.257 dekar alan-
da zeytinlik bulunuyor. Bu zeytinliklerin 
yaklaşık yüzde 30,33’ünü kapsayan Geyikli 
yöresi ise zengin aromalı zeytinyağları ile 
Türkiye’deki önemli kaliteli zeytinyağı üre-
tim merkezlerinden biri.

Geyikli’deki zeytinliklerden toplanan 

zeytinlerden üretilen zeytinyağlarının yük-
sek kalitesi ve ayırt edici bir özelliğe sahip 
olması birkaç nedene bağlanıyor. Bunlar-
dan biri coğrafi bölgenin Akdeniz iklimiyle 
Karadeniz arasında bir geçiş iklimi özelliği 
göstermesi ve yıl boyu değişik şiddetlerde 
ve yönlerde rüzgâr alması. Ayrıca açık de-
nizden gelen yüksek oranda oksijen ve iyot 
içeren havanın etkisiyle bölgede yetişen 
zeytinler, yavaş ve geç olgunlaşıyor. Zey-
tinlerin yavaş olgunlaşması ise aroma bile-
şenlerinin daha zengin ve yoğun bir şekilde 
sentezlenmesini sağlıyor.

Geyikli Bölgesi’nin önde gelen zeytinya-
ğı üreticilerinden Olivoyage Zeytinyağları 
markasının kurucusu Oya Zingal yaptığı 
değerlendirmede Geyikli Zeytinyağı’nın 
coğrafi işaret onayı almasının markalaşma 
süreci açısından çok önemli olduğunu vur-
gulayarak, bu durumun sadece üreticilere 
değil tüm bölgeye ekonomik fayda sağla-
yacağı görüşünü dile getirdi.

Geyikli’nin çok özel bir destinasyon ol-
duğunu belirten Oya Zingal, “Toprağın 
bize cömertçe sunduğu zeytinler coğrafi 
özellikler ve iklim şartlarının da etkisi ile 

özenli ellerde çok yüksek kalitede bir zey-
tinyağı haline geliyor. Coğrafi işareti çok 
önemsiyorum ve son derece umutlu bir 
gelişme olarak değerlendiriyorum.” dedi.  
Yerel üretimin ve kırsal kalkınmanın des-
teklenmesinin aynı zamanda geleneksel 
üretim bilgisinin korunması açısından da 
çok kıymetli olduğuna değinen Oya Zin-
gal “Coğrafi işaretler, üreticiye pazarlama 
konusunda destek sağlamanın yanı sıra 
tüketiciye de kalite güvencesi veriyor. Bir 
sonraki adım olarak uluslararası tescillerin 
alınmasının ihracat gücümüze çok olumlu 
katkılar sağlayacağını düşünüyorum ” şek-
linde konuştu.
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D oğanın mucizesi zeytinyağını 
büyük bir tutku ve uzmanlık-
la tam 143 yıldır sofralara ta-
şıyan Türkiye’nin köklü mar-

kalarından Komili; Effie Türkiye Pazarlama 
ve Reklam Etkinliği Yarışması’nda bu yıl 
“Temel Gıda” kategorisinde “Bir Zeytinyağı 
Mucizesi” reklam kampanyası ile Altın Ef-

fie’nin sahibi oldu. 

Sektörün lider markası olmasının ver-
diği sorumlulukla hayata geçirdikleri pro-
je ve kampanyalarla 2019’da “Gözümüz 
Gibi Bakıyoruz” ile Gümüş Effie, 2013’te 
“Sıcak-Soğuk Lezzetler” ile Bronz Effie’nin 
sahibi olan Komili, bu yıl kazandığı Altın 
Effie ile başarısını taçlandırıyor. Gerçek 
zeytinyağının ortaya çıkması için sonsuz 
sayıda ihtimalin kusursuz bir şekilde yan 
yana gelmesinden hareketle tasarlanan, 
ağaçtan başlayıp gerçek zeytinyağına 
giden mucizelerle dolu yolu, uzun yıllara 
dayanan deneyiminin ışığında izleyenlere 
adeta görsel bir şölen olarak taşıyan Komi-
li’nin ‘Bir Zeytinyağı Mucizesi’ reklam filmi 
TBWA\İstanbul’un imzasını taşıyor.

Uluslararası Reklam Ajansları ve Rek-
lamveren Dernekleri tarafından destekle-
nen alanında dünyanın en saygın yarışma-
larından Effie’den “Bir Zeytinyağı Mucizesi” 
reklam kampanyası ile kazandıkları altın 

ödül için çok mutlu olduklarını belirten 
Bunge Gıda Kıdemli Pazarlama Müdürü 
Dr. Pınar Nokay konuyla ilgili açıklamasın-
da “Komili’de 1878 yılından beri süre gelen 
uzmanlığımız ile kalitemizden asla ödün 
vermeden, tabiatın mucizesi zeytinyağını 
özünü koruyarak sofralara ulaştırmak ve 
Türk halkına hep daha iyiyi sunmak için 
çalışıyoruz. Ölmez ağaca duyduğumuz 
sonsuz saygı ve sevgi ile zeytin ağacı, Komi-
li’de yürüttüğümüz pazarlama ve iletişim 
çalışmalarımızın daima merkezinde yer 
alıyor. Hayata geçirdiğimiz kampanyaların 
tüketicilerimizin yanı sıra sektörün saygın 
kurumlarınca da hak ettiği değeri görüyor 
olması ve aldığımız ödüller yürüdüğümüz 
yolun doğruluğunu kanıtlarcasına bizi 
başarıya taşıyor. Başta reklam filmimizin 
yaratıcısı TBWA\İstanbul olmak üzere “Bir 
Zeytinyağı Mucizesi” kampanyamızda 
emeği geçen herkese ve Komili’yi ödüle la-
yık bulanlara teşekkür ederim” dedi.

Komili “Bir Zeytinyağı Mucizesi” ile Temel Gıda 
Kategorisinde Altın Effıe Ödülünün Sahibi Oldu

Geyikli Zeytinyağı Markalaşıyor

G eyikli Bölgesi’nin önde gelen 
zeytinyağı üreticilerinden 
Olivoyage Zeytinyağları mar-
kasının kurucusu Oya Zingal, 

Geyikli Zeytinyağı’nın, Türk Patent ve Mar-
ka Kurumu tarafından verilen resmi coğrafi 
işaret onayını almasının Geyikli Zeytinyağ-
ları’nın markalaşma süreci için son derece 
önemli olduğunu ve bunun sadece üreti-
cilere değil tüm bölgeye ekonomik fayda 
sağlayacağını söyledi.

Türkiye’deki kaliteli zeytinyağı üretimi-
nin önemli merkezlerinden biri olan Ge-
yikli bölgesine özgü Geyikli Zeytinyağı’nın 
geçtiğimiz günlerde Türk Patent ve Marka 
Kurumu tarafından verilen resmi coğrafi 
işaret onayını alarak markalaşma yolun-
da önemli bir adım atması bölgede büyük 
heyecan yarattı. 2019 yılı verilerine göre 
Çanakkale’de toplam 307.257 dekar alan-
da zeytinlik bulunuyor. Bu zeytinliklerin 
yaklaşık yüzde 30,33’ünü kapsayan Geyikli 
yöresi ise zengin aromalı zeytinyağları ile 
Türkiye’deki önemli kaliteli zeytinyağı üre-
tim merkezlerinden biri.

Geyikli’deki zeytinliklerden toplanan 

zeytinlerden üretilen zeytinyağlarının yük-
sek kalitesi ve ayırt edici bir özelliğe sahip 
olması birkaç nedene bağlanıyor. Bunlar-
dan biri coğrafi bölgenin Akdeniz iklimiyle 
Karadeniz arasında bir geçiş iklimi özelliği 
göstermesi ve yıl boyu değişik şiddetlerde 
ve yönlerde rüzgâr alması. Ayrıca açık de-
nizden gelen yüksek oranda oksijen ve iyot 
içeren havanın etkisiyle bölgede yetişen 
zeytinler, yavaş ve geç olgunlaşıyor. Zey-
tinlerin yavaş olgunlaşması ise aroma bile-
şenlerinin daha zengin ve yoğun bir şekilde 
sentezlenmesini sağlıyor.

Geyikli Bölgesi’nin önde gelen zeytinya-
ğı üreticilerinden Olivoyage Zeytinyağları 
markasının kurucusu Oya Zingal yaptığı 
değerlendirmede Geyikli Zeytinyağı’nın 
coğrafi işaret onayı almasının markalaşma 
süreci açısından çok önemli olduğunu vur-
gulayarak, bu durumun sadece üreticilere 
değil tüm bölgeye ekonomik fayda sağla-
yacağı görüşünü dile getirdi.

Geyikli’nin çok özel bir destinasyon ol-
duğunu belirten Oya Zingal, “Toprağın 
bize cömertçe sunduğu zeytinler coğrafi 
özellikler ve iklim şartlarının da etkisi ile 

özenli ellerde çok yüksek kalitede bir zey-
tinyağı haline geliyor. Coğrafi işareti çok 
önemsiyorum ve son derece umutlu bir 
gelişme olarak değerlendiriyorum.” dedi.  
Yerel üretimin ve kırsal kalkınmanın des-
teklenmesinin aynı zamanda geleneksel 
üretim bilgisinin korunması açısından da 
çok kıymetli olduğuna değinen Oya Zin-
gal “Coğrafi işaretler, üreticiye pazarlama 
konusunda destek sağlamanın yanı sıra 
tüketiciye de kalite güvencesi veriyor. Bir 
sonraki adım olarak uluslararası tescillerin 
alınmasının ihracat gücümüze çok olumlu 
katkılar sağlayacağını düşünüyorum ” şek-
linde konuştu.
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T ürkiye zeytinyağı ihracatının lo-
komotifi olarak bilinen VERDE 
Yağ, 2020 yılında İSO Birinci 500 
listesine girmeyi başardı. Köklü 

firmanın hızlı yükselişinin ardında ise çok 
büyük yatırımlar ve yenilikler yatıyor. 

100 yıllık bir geleneğin mirasını taşıyan 
Verde, Türk zeytinyağının Dünya’ya tanı-
tılmasındaki öncü firma olarak biliniyor. 
Kurulduğu günden bu yana ihracatlarını 
hız kesmeden sürdüren Verde Zeytinyağı, 
2018 yılında TÜRKAL Grup tarafından sa-
tın alınmış ve yükselişine başlamıştı. Satın 
alındığı günden hedeflerini yukarıda tutup 
ilerleyen firma, 2020 yılı hedeflerini Türkiye 
zeytinyağı ihracat şampiyonluğu olarak 
belirlemiş ve bu doğrultuda yatırımlar yap-
maya başlamıştı. Doğru yatırımları ve 40 
kadar ülkeye uzanan geniş ihracat ağıyla 
Verde, 2020 yılını zeytinyağı ihracat şam-
piyonu olarak tamamladı. İhracat ağını 
genişletmesinin yanında iç piyasaya da 
ağırlık veren yerli firma, 2020 yılı satışları 
ile İSO Birinci 500 listesinde yer aldı.

 
Bu başarının yıllar sonra tekrar elde edil-

diği Verde Yağ’ın Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Başbuğ; “VERDE yalnızca Türkiye 
için değil, Dünya zeytinyağı sektörü için 
çok önemli bir değer. Biz de 2018 yılında 
bunun farkında olarak şirketi devraldık ve 
hedefimizi en yüksek olarak belirledik. Kök-
lü firmamızın tarihinde birçok başarılar 
bulunuyor. Biz de vakit kaybetmeden baş-
ladığımız yatırımlarımız ile yeni başarıların 
fitilini ateşledik. 2020 yılında elde edilen 

ihracat şampiyonluğu ve ardına gelen İSO 
Birinci 500 sanayi kuruluşu listesi de doğ-
ru yatırımlarımız göstergesi niteliğinde. 
Hedefimiz ise bu başarıların da çok daha 
üstünde. Ülkemizi Dünya zeytinyağı are-
nasında gururla temsil ediyoruz. Sektörde 
çok önemli bir yer edindik ve bununla da 
kalmayıp Dünya zeytinyağı sektörünün 
yegâne yön vericisi olmayı hedefliyoruz.” 
diyerek hedeflerinin büyüklüğünü bir kez 
daha yineledi.

Doğru Yatırımlar Başarının Anahtarı 
Hedeflerine ulaşmak adına bir yol çiz-

diklerini ve bu doğrultuda yatırımlarının 
devam ettiğini dile getiren Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Başbuğ; “Yatırımlarımıza 
hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye’nin 
en büyük zeytinyağı üreticisi ve ihracatçısı 
olduğumuzu gururla söylüyoruz. Rafine 
kapasitemiz günlük 350 ton gibi sektör 
adına devasa diyebileceğimiz seviyelere 
gelmiş durumda. Ayrıca tesisimizde üreti-
len hem rafine zeytinyağı hem de rafine pi-
rina yağlarının kalitesi de takdire şayan. Bu 
konuda Dünya’nın zirvesini paylaşıyoruz.”

Türkiye’nin En Büyük Zeytin Sıkım Tesisi 
İbrahim Başbuğ bunlara ek olarak yatı-

rımlarını bugünleri değil yarınları gözete-
rek yaptıklarını dile getirdi. Torbalı’da inşa-
sına devam ettikleri Türkiye’nin en büyük 
zeytin sıkım tesisi için ise;

“Torbalı Zeytin Sıkım Kompleksi’nin ya-
pımı devam ediyor. Türkiye’nin en büyük 
zeytin sıkım tesisi unvanını taşımakla kal-
mayıp Dünya zeytinyağı sektörünün de 

simge tesisleri arasında yer alacak. Yerin 
altında konumlanacak toplam 12.000 ton 
krom tank kapasitesi ve 80.000 ton/sezon 
zeytin sıkım kapasitesi ise hedeflerimize ne 
kadar sadık ilerlediğimizin birer göstergesi. 
Türkiye için önemli bir değer olacak tesisi-
mizi İspanyol model, tamamıyla otomatik, 
modern bir sistem ile donatıyoruz. Tabii 
bu modernizasyon yağımızın kalitesine de 
yansıyacak. Optimum koşullarda, soğuk sı-
kım sıktığımız yağları yine optimum koşul-
larda saklayarak yıl boyunca kalitemizi ve 
lezzetimizi en üst düzeyde tutacağız.

Verde Global Bir Marka Olma Yolunda 
Verde markası için de doğru yolda ol-

duklarını belirten İbrahim Başbuğ, mar-
ka hedeflerinin yalnızca yurtiçi değil tüm 
Dünya’yı kapsadığını belirtti. İbrahim 
Başbuğ; “Verde markası ülkemizde çokça 
sevilen, rağbet gören bir markaydı. Bizim 
hedeflerimiz arasında Verde markasını hak 
ettiği yere getirmek de var. Kalitemizi art-
tırmaya yönelik sürekli tesis iyileştirmeleri 
ve makine ekipman yatırımları yapıyoruz. 
Rafine zeytinyağı kalitemiz Dünya’nın bir-
kaç firması arasında anılır hale gelmiş du-
rumda. Sızma zeytinyağı ürünlerimizde ise 
yine ince eleyip sık dokuyoruz. IOC akredite 
laboratuvarımız ve tecrübeli tadım ekibi-
miz ile sürekli yağlarımızı kontrol ediyoruz. 
Yegâne başarı süreklilik ile gelir bunun far-
kındayız. Dünya’nın dört bir yanından yağ-
larımıza övgüler geliyor, bu da hem Verde 
markasının hem de firmamızın doğru yol-
da olduğunu gösteriyor.” şeklinde sözlerini 
tamamladı.

Zeytinyağı İhracat Şampiyonu Verde,
İso500’de Yerini Aldı
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ettiği yere getirmek de var. Kalitemizi art-
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larımıza övgüler geliyor, bu da hem Verde 
markasının hem de firmamızın doğru yol-
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D ünyanın lider gıda işleme ve 
paketleme çözümleri şirketi 
Tetra Pak, tüketiciler tarafın-
dan giderek daha çok tercih 

edilen sürülebilir peynir kategorisinde, 
gıda üreticileri için işlemeden paketlemeye 
kadar sunduğu uçtan uca çözümlerle fark 
yaratıyor. 

Dünyanın lider gıda işleme ve paketle-
me çözümleri şirketi Tetra Pak, sürülebilir 
peynir teknolojisi konusundaki uzmanlı-
ğıyla üreticilere son derece esnek ve mali-
yet avantajlı bir süreç sunuyor. Çok sayıda 
farklı tarif ve kapasite ile üretim yapabi-
len yüksek esneklik düzeyine sahip işleme 
hatlarında, gelişmiş karıştırma ve UHT 
teknolojileri kullanan Tetra Pak, yenilikçi 
ve amaca uygun ambalajlama olanakları 
ile tüketicilere kullanım kolaylığı sağlarken 
üreticilerin de dağıtım ve depolama mali-
yetlerinin azaltılmasına yardımcı oluyor. 

Aseptik ambalajlarla, ürünlerin tazeli-
ğinin ve kalitesinin soğutma olmadan ko-
runabilmesini sağlayarak yüksek düzeyde 
gıda güvenliği ve kalitesi sunan Tetra Pak 
aynı zamanda, büyük oranda yenilenebilir 
kaynaklar kullanarak ürettiği ambalajlar-
la, üreticilerin sürdürülebilirlik vaatlerini 
yerine getirebilmelerine de katkı sağlıyor.

Sürülebilir peynir ürünleri yıllık yak-
laşık 2,2 milyar kilogramlık bir pazara 
sahip

Dünya genelinde ev dışı tüketimde mey-

dana gelen artış, sağlıklı, pratik ve uygun 
fiyatlı atıştırmalık ürünlere olan ihtiyacın 
artmasına yol açıyor. Taze lezzetlerin yanı 
sıra ağızda cazip bir his bırakan yeni çeşit 
ve aromalara yönelik artan tüketici tale-
binin yanı sıra tüketicilerin temiz etiket, 
sağlıklı ürün ve sürdürülebilir üretim konu-
larına verdikleri önem de giderek artıyor. 
Bunun sonucunda, gıda üreticileri üretim 
sırasında gıda ve bileşen israfını engelle-
meyi ve enerji tasarrufunu iyileştirerek kar-
bon ayak izlerini azaltmayı öncelik haline 
getiriyorlar. 

12 aylık raf ömrü, cazip lezzet profili ve 
uygun fiyat aralığı gibi avantajlar sunan 
sürülebilir peynir ürünleri, üreticiler için 
peynir kategorisinde büyük bir fırsat alanı 
oluşturuyor. Yıllık yaklaşık 2,2 milyar ki-
logramlık bir pazara sahip olan sürülebilir 
peynir kategorisinin, Afrika ve Orta Doğu 
bölgelerindeki yıllık bileşik büyüme oranın-
daki artışın bu yıl yüzde 3’e ulaşması bek-
leniyor. 

Yüksek kaliteli, sürdürülebilir ve esnek 
sürülebilir peynir üretimi için işleme zinci-
rinin bileşen kullanımı, karıştırma ve UHT 
ısıl işlem aşamalarına ilişkin beceriler ve 
akıllı yaklaşımlar büyük önem taşıyor. 
Gıda üreticileri, tüketicilerin taleplerine 
yanıt vermek için ayrıca ürünleri ekonomik 
ambalajlarda ve cazip fiyatlarla sunmak 
amacıyla küçük veya tek porsiyonluk am-
balajlara odaklanıyorlar. Çoğu pazarda 
soğutma yetersiz ve soğuk zincir dağıtım 
olanakları da kısıtlı olduğundan, oda sı-
caklığındaki raf ömrü kritik öneme sahip 
oluyor.

Maliyet Azalırken Verimlilik Artıyor 
Tetra Pak’ın benzersiz gıda uzmanlığı 

ile karıştırma ve ısıl işlem teknolojilerindeki 
dünya liderliği, gıda üreticilerinin sürülebi-
lir peynir üretiminde esnek ve rakipsiz bir 
kalite elde etmelerini sağlıyor. Tetra Pak® 
High Shear Mixer ve Tetra Pak® Indirect 
UHT with Coiled Heat Exchanger ürünleri 
ile kesintisiz olarak işleyen hatlar, düşük te-
mizlik gerekliliği ve daha yüksek lezzet kali-
tesi sayesinde maliyet avantajları sunuyor.

Yenilikçi sürülebilir peynir ambalaj çö-
zümleri ile tüketicilerin pratik, uygun fiyatlı 
ve besleyici atıştırmalık ürün talebine yanıt 
veren Tetra Pak, benzersiz tasarımlarıyla ev 
dışı tüketim için ideal seçenekler sunarken, 
dağıtım ve depolama maliyetlerini de dü-
şürerek gıda üreticilerinin kârlılıklarını ar-
tırmalarını sağlıyor. 

Pazarlama ve Servis Desteği
Tetra Pak’ın gıda teknolojileri ve işleme 

uzmanları ayrıca, gıda üreticilerinin yeni 
bir ürünü piyasaya sürebilmeleri için fikir 
aşamasından ticari ürün aşamasına kadar 
kapsamlı ve özelleştirilmiş bir pazarlama 
desteği de sunuyor. 

Sunduğu gelişmiş teknoloji, pazarlama 
ve servis uzmanlığı, otomasyon çözümleri 
ve yakın iş birliği sayesinde, Tetra Pak gıda 
üreticilerinin operasyonel mükemmellik, 
tutarlı ve yüksek ürün kalitesi ve perfor-
mans alanlarında iyileşme elde etmelerini 
sağlarken, maliyetlerini ve çevreye olan et-
kilerini azaltmalarına da yardımcı oluyor.

Tetra Pak’tan Sürülebilir Peynir Ürünleri İçin 
Uçtan Uça Çözümler
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M armara Denizi’nde yaşa-
nan deniz salyası problemi 
denizlerdeki atık yüküyle 
ilgili tartışmaları hızlan-

dırırken, mikro/nano parçacık teknolojisi 
sorunun çözümü için bir ışık yakıyor. 

Konu hakkında açıklamada bulunan 
Safir Ozon Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Öner, “Mikro/nano parçacık teknolojisini 
kullanarak geliştirdiğimiz gaz parçacığı 
jeneratörüyle Marmara Denizi’nde 5 yılda 
çözülmesi beklenen müsilaj salgınının bir 
yıl içinde gözle görünür şekilde temizlene-
ceğini öngörüyoruz. Uzmanlar, Marma-
ra’ya derin deniz deşarjı yapılan atıkların 
yeterince arıtılmadığı için organik madde 
yüklerinin çok fazla olduğunu söylüyor. 
Bunlar parçalanırken sudaki oksijeni kul-
lanıyorlar. Ancak o kadar hızlı atık giriyor 
ve hızlı kirleniyor ki, deniz kendi oksijen 
kazanımıyla bunu temizleyemiyor. Yani 
müsilajın ana nedeni atıkların yeterince 
oksijenle muamele edilmemesi. İşte biz bu 
oksijeni hızlı şekilde devreye alırsak doğa 
da kendi kendine nefes almaya başlar. 
Tıpkı COVID-19 hastaları için kullanılan 
yaşam destek üniteleri gibi” dedi. “Sıvılar-
daki oksijen seviyesiyle oynayabildiğimiz 
için Marmara’daki müsilaj sorununa kesin 
çözüm getirebileceğimize inanıyoruz. Hem 
de bunu atmosferde doğal olarak bulunan 
oksijen ile yapıyoruz. Şu an Marmara Deni-
zi’nde oksijen miktarının 0,65 mg/L’ye in-

diği belirtiliyor. Denizlerde olması gereken 
seviye maksimum 12 mg/L. Biz şu an 0,6 
mg/L olan değeri 40 mg/L’ye çıkarmayı ga-
ranti ediyoruz” diyerek oksijen içeren mik-
ro/nano kabarcıkların yapısı gereği yüzeye 
çıkmayıp derine indiğini, bu şekilde denizin 
altında bir oksijen deposu işlevi gördüğünü 
söyleyen Öner, bu teknolojinin hem atıkla-
rın Marmara’ya derin deşarjı öncesi devre-
ye alınabileceğini hem de mevcut müsilajın 
temizlenmesi için seyyar platformlarla su 
üzerinde kullanılabileceğini dile getirdi.

Safir Ozon, bu teknolojiyle ilgili geliştir-
melerini çeşitli üniversitelerden 4 profesö-

rün yer aldığı bir bilim kuruluyla gerçekleş-
tiriyor. Şu ana kadar 3 milyon TL civarında 
bir yatırımla geliştirilen gaz kabarcığı je-
neratörüyle daha önce pek çok kirli suda 
çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren 
Metin Öner’in verdiği bilgiye göre, bu tek-
noloji ile Ankara’daki Mogan Gölü’nden 
alınan kirli su 5 dakikada; numune olarak 
toplanan çöp atık suyunun kimyasal oksi-
jen değeri de 20 dakika içinde yüzde 80-90 
oranında azaltıldı.

Öner, bu teknolojiyi nasıl geliştirdiklerini 
de şöyle anlattı: “Suların dezenfeksiyonu ve 
ıslahı üzerine çalışan bir firmayız. Ürettiği-
miz gazı suya daha hızlı ve daha az enerji 
ile nasıl aktarabileceğimiz üzerine çalışır-
ken kütle transferi teknolojilerine odaklan-
dık. Bu sırada Trabzon’da bir balık yetiştiri-
ciliği birliğinden suyun oksijen miktarının 
artırılmasıyla ilgili bir talep aldık. Kendileri 
sudaki oksijen miktarını 11 Kw kullanarak 
24 saatte 11 mg/L’nin üzerine çıkarama-
dıklarını ilettiler. Burada bir AR-GE çalış-
ması gerçekleştirdik. 6 ay çalıştıktan sonra 
geliştirdiğimiz teknoloji ile 1,2 Kw enerji 
harcayarak 30 dakikada oksijen miktarını 
30 mg/L’ye çıkardık. Geliştirdiğimiz gaz ka-
barcığı jeneratörünün patent çalışmaları 
sürüyor. Aynı zamanda bu teknolojiyi de 
geliştirmeye devam ediyoruz. Bu teknolo-
jiyi satın almak için Avrupa ve Katar’dan 
birçok firmanın kapımızı çaldı. Ama biz bu 
teknolojimize yerli ve milli bir proje olarak 
bakıyoruz. Bu nedenle onları reddettik. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan randevu 
aldık. Geliştirdiğimiz teknolojinin ülkemi-
zin yararına olduğunu anlatmak istiyoruz. 
Maddi beklentimiz ikinci planda. Umarım 
bu teknoloji ülkemizin sularının temizliğin-
de yaygın bir şekilde kullanılır” ifadelerini 
kullandı.

Safir Ozon firmasının geliştirdiği mikro/
nano kabarcık teknolojisini değerlendiren 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Yahya Kemal Avşar da, bu tekno-
loji ile atmosferdeki oksijen, sınırsız bir şe-
kilde ve düşük bir maliyet ile suların oksijen 
ihtiyacının hızla giderilmesinde kullanıla-
bileceğini söyledi ve ekledi: “Bu teknoloji 
mikro/nano boyutta ve oksijen içeren gaz 
kabarcıklarının sistem içerisinde bir oksijen 
deposu olarak kullanılmasına dayanıyor. 
Ülkemizde mevcut olan bu teknolojinin bir 
an önce su kirliliği ve atık gibi çevre konula-
rına hızla kullanılması gerekiyor.” 

Safir Ozon Yönetim Kurulu Başkanı Metin Öner:

“Marmara 1 Yılda Nefes Alabilir”
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S u ve içecek sektörünün teda-
rik zincirinin vazgeçilmez ve 
önemli bir halkası olan Kırveli 
Makine A.Ş., A’dan Z’ye su şişe-

leme ve dolum hatlarının projelerini yapı-
yor; firma paketleme sektöründe çok iyi 
bilinen uzmanlığını ve deneyimini, bu hat-
ların özellikle paketleme üniteleri ve konve-
yörlerinde gözler önüne seriyor. 

Kırveli Makine A.Ş., gıda ve içecek sek-
töründe 15 yıldır shrink makineleri, palet-
leme, streçleme gibi spesifik makinelerde 
KIRVELİ markasıyla bilinen ve aranan bir 
firma. Orta ölçekli hatlarda da sektörde 
ismini ve kalitesini korumuş yerli bir marka 
olan Kırveli Makine A.Ş., paketleme sektö-
ründe faydalı modelleriyle öncü firmalar 
arasında yer alıyor. 

Kırveli Makine A.Ş. Kurucusu ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat KIRVELİ, “Sektörde 
kalıcı izler bırakacaksak kendi ölçümüzü 
aşmalıyız. Bilindik orta ölçekli hat kapa-
sitelerine %100 yerli dokunuşlar yaparak 
ülkemizde su ve içecek sektörüne önemli 
hat projeleri yürütebildiğimiz için mut-
luyuz. Ülkemizin gündeminde olan su ve 
içecek yatırımlarıyla ilgili, nesilden nesile 
yad edilecek yüksek kapasiteli projelerde 
amacımız, sektöre %100 yerli çözümler ka-
zandırabilmek” dedi. 

Ülkemiz doğal su kaynağı rezervleri 
olarak değerli kaynaklara sahip olup, su-
yun pH değerinden lezzetine, saflığından 
içerdiği besin elementlerine kadar tüm 
özellikleri bu kaynakların bulunduğu jeofi-
zik formasyonların güzelliğine bağlıdır. Bu 
zenginlik kaynaklarımızdan birisi de Diyar-
bakır’da bulunmaktadır. Gap Pınar Gıda, 
Sanayi Ticaret A.Ş. yatırımlarıyla bu doğal 
kaynakta 50.000 şişe/saat kapasiteli tesis, 

Kırveli Makine A.Ş. tarafından bir mühen-
dislik harikası olarak tasarlandı ve kuruldu. 
Özellikle paketleme prosesleri ile ülkemizin 
ilk gözde yüksek kapasiteli yerli dolum/şi-
şeleme/paketleme hattı (literatürde water 
filling line olarak bilinmektedir) özelliğini 
taşımakta ve halen yüksek bir verimle ça-
lışmaktadır. 

Küresel Su krizinin bizi beklediği gerçe-
ğini göz ardı edemeyiz, su kaynaklarının 
etkin ve verimli kullanılmasının önemli 
bir sorumluluk projesi olduğu düşünce-

siyle yüksek kapasiteli hatlarda sektörde 
alışılmışın dışında bir dokunuşla ülkemize 
önemli katma değer kazandırdığımızdan 
dolayı çok mutluyuz. KIRVELİ, “Dünyamız 
hava, su ve toprak kirliliği ile karşı karşı-
yayken doğal kaynaklarımız en güzel tek-
nolojilerle korunmalı ve soframıza gelebil-
melidir. Teknoloji ekonomiye katkısı varsa 
önemli ve anlamlıdır” dedi. Murat KIRVELİ 
ayrıca, mevcut su dolum/şişeleme/paketle-
me hattı projelerinde kapasite yükselirken, 
verimin de anlamlı değerde yükseldiğini ve 
kalitenin korunduğunu da ifade etti. 

Kırveli Makine, Yüksek Kapasiteli Hat Projelerinde 
%100 Yerli Çözümler Sunuyor

haber

“Küresel Su Kaynaklarının Tükenmesi 
Kriziyle mücadelede ülkemizin dünyada 
hak ettiği yeri alabilmesi için biz bu sektör-
de yatırım yapmak üzere yola çıkan tüm 
yatırımcıların %100 yerli çözüm ortağı ol-
maya devam edeceğiz. Hemen hemen 6 
kıtada Türk markası olarak makinelerimiz 
ve tesislerimiz adeta bu sektörde yerli bir 
imza olabilme önemini taşıyor. Bu sorum-
luluğu kalitemizi artırarak taşımak üzere 
tüm imkânlarımızı kullanmaktan çekin-
meyeceğiz” diyerek su ve içecek sektörün-
deki yatırımların teşvik edilmesi gerekti-
ğinin üzerinde duran KIRVELİ, “Gap Pınar 
A.Ş.’nin de aralarında olduğu, güneyden 
kuzeye, doğudan batıya projelendirerek 
kurduğumuz tesislerde ticari beklentimiz 
hiç olmadı. Tek amacımız, ülkemizde bu 
sektör yerli mühendislik çözümleriyle ayak-
ta kalabilsin ve ülkemizde bu alandaki 
yatırımlar sürdürülebilir olabilsin. Küresel 
Covid-19 pandemisinin pik yaptığı dönem-
lerde bile istihdamı artırdık. Ülkemiz ancak 
üretim/imalat ve mühendislik projeleriyle 
ekonomik durumunu düzeltebilecek, hatta 
daha fazla taşın altına elimizi koyar ve per-
formansımızı zorlayarak çalışabilirsek eko-
nomik anlamda kalkınabilecektir. İleriyi 
şimdiden görebilen yatırımcılara içtenlikle 
teşekkür ediyorum. “Bir farkındalık projesi” 
aslında gündemimiz” dedi. Kırveli, inovativ 
çözümlere önem verdiklerinden de bahse-
derek, “Ülkemiz, küresel salgın hastalıklar-
la mücadele ederken, su kaynakları hayata 
geçsin ve ekonomimiz ayakta kalsın diye 
katma değer sunmaktan ve istihdam sağ-
lamaktan dolayı üzerimize düşeni yapabil-
diğimizden dolayı çok mutluyuz” dedi. 

İhracat çalışmalarına büyük önem ver-
diklerini ve önümüzdeki yıllarda bu alanda 
ihracatın daha da artacağını ön gördükle-
rini belirten Kırveli, “Gerek Covid 19 hijyen 
ve kalite şartlarını ürün/üretim/yönetim 
ve teknik servisler olarak azami karşılıyor 
ve gerekse teknolojik ihtiyaca en hızlı ve 
pratik çözümleri sunuyoruz. Projelerimizin 
başarısı ülkemizin başarısıdır, ülkemiz de 
su sektöründeki değerli yatırımlarla bü-
yüyecektir. Bazı kaynaklarımızda yüksek 
kapasiteli hatlar kurmak kaçınılmazdır” di-

yerek, bu teknolojilerinin yatırımlara hazır 
olduğunu sözlerine ekledi. 

Sektörde lider marka Protank Makine ve 
Ekipmanları Ltd. Şirketi’nin de sahibi olan 
Murat Kırveli, meyve suyu, süt dahil içecek 
ve gıda sektörünün de Covid 19 salgınıyla 
mücadelede hijyen şartlarında üretimi ve 
gıda depolama malzeme kalitesini ge-
rektiren sektörlerden olduğunu, güvenli 
depolamayı adeta zorunlu kılan tüm gıda 
ve içecek sektörü için ihtiyaca uygun kapa-
sitelerde paslanmaz çelikten yüksek kali-
tede gıda ve içecek tanklarıyla her zaman 
sektörün tedarikçisi olmanın gururunu 
taşıdıklarını söyledi. Kırveli, ambalajlama 
sektöründeki yurt içinde ve yurtdışında-
ki üretim/satış/pazarlama/servis gibi çok 
değerli aktiviteleriyle su ve içecek sektörü-
nün tedarik zincirinin vazgeçilmez halkası 
olduklarının farkındalığı ile sürdürülebilir 
bir kalite ve servis anlayışı içinde %100 yerli 
olan ve inovatif dokunuşlarla geliştirdikleri 
projelerine devam edeceklerini ifade etti. 
Tüm çözüm ortakları ile harika bir sinerji 
oluşturduklarını söyleyen Kırveli, “Ülkemiz 
küresel salgınlar, küresel su kaynaklarının 
tükenmesi krizi gibi tüm olumsuz gündem-
leri, bu değerli projeleri değerli yatırımcıla-
rımızla birlikte hayata geçirmekle kalkına-
bilecektir. Son olarak Bahçe/Osmaniye’de 
Ayran Su San. ve Tic. A.Ş. yatırımlarıyla 
hayata geçen 30.000 şişe/saat kapasiteli su 
dolum/şişeleme ve paketleme tesisi,  Ama-
nos Sıra Dağlarının uzantısında 1000 metre 
rakımlı Ayran mevkiinde yine Kırveli Maki-
ne A.Ş.’nin mühendislik tasarımı ve yüksek 
kalitedeki imalatıyla kuruldu ve yüksek bir 
verimle çalışmaktadır.” dedi.
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“Küresel Su Kaynaklarının Tükenmesi 
Kriziyle mücadelede ülkemizin dünyada 
hak ettiği yeri alabilmesi için biz bu sektör-
de yatırım yapmak üzere yola çıkan tüm 
yatırımcıların %100 yerli çözüm ortağı ol-
maya devam edeceğiz. Hemen hemen 6 
kıtada Türk markası olarak makinelerimiz 
ve tesislerimiz adeta bu sektörde yerli bir 
imza olabilme önemini taşıyor. Bu sorum-
luluğu kalitemizi artırarak taşımak üzere 
tüm imkânlarımızı kullanmaktan çekin-
meyeceğiz” diyerek su ve içecek sektörün-
deki yatırımların teşvik edilmesi gerekti-
ğinin üzerinde duran KIRVELİ, “Gap Pınar 
A.Ş.’nin de aralarında olduğu, güneyden 
kuzeye, doğudan batıya projelendirerek 
kurduğumuz tesislerde ticari beklentimiz 
hiç olmadı. Tek amacımız, ülkemizde bu 
sektör yerli mühendislik çözümleriyle ayak-
ta kalabilsin ve ülkemizde bu alandaki 
yatırımlar sürdürülebilir olabilsin. Küresel 
Covid-19 pandemisinin pik yaptığı dönem-
lerde bile istihdamı artırdık. Ülkemiz ancak 
üretim/imalat ve mühendislik projeleriyle 
ekonomik durumunu düzeltebilecek, hatta 
daha fazla taşın altına elimizi koyar ve per-
formansımızı zorlayarak çalışabilirsek eko-
nomik anlamda kalkınabilecektir. İleriyi 
şimdiden görebilen yatırımcılara içtenlikle 
teşekkür ediyorum. “Bir farkındalık projesi” 
aslında gündemimiz” dedi. Kırveli, inovativ 
çözümlere önem verdiklerinden de bahse-
derek, “Ülkemiz, küresel salgın hastalıklar-
la mücadele ederken, su kaynakları hayata 
geçsin ve ekonomimiz ayakta kalsın diye 
katma değer sunmaktan ve istihdam sağ-
lamaktan dolayı üzerimize düşeni yapabil-
diğimizden dolayı çok mutluyuz” dedi. 

İhracat çalışmalarına büyük önem ver-
diklerini ve önümüzdeki yıllarda bu alanda 
ihracatın daha da artacağını ön gördükle-
rini belirten Kırveli, “Gerek Covid 19 hijyen 
ve kalite şartlarını ürün/üretim/yönetim 
ve teknik servisler olarak azami karşılıyor 
ve gerekse teknolojik ihtiyaca en hızlı ve 
pratik çözümleri sunuyoruz. Projelerimizin 
başarısı ülkemizin başarısıdır, ülkemiz de 
su sektöründeki değerli yatırımlarla bü-
yüyecektir. Bazı kaynaklarımızda yüksek 
kapasiteli hatlar kurmak kaçınılmazdır” di-

yerek, bu teknolojilerinin yatırımlara hazır 
olduğunu sözlerine ekledi. 

Sektörde lider marka Protank Makine ve 
Ekipmanları Ltd. Şirketi’nin de sahibi olan 
Murat Kırveli, meyve suyu, süt dahil içecek 
ve gıda sektörünün de Covid 19 salgınıyla 
mücadelede hijyen şartlarında üretimi ve 
gıda depolama malzeme kalitesini ge-
rektiren sektörlerden olduğunu, güvenli 
depolamayı adeta zorunlu kılan tüm gıda 
ve içecek sektörü için ihtiyaca uygun kapa-
sitelerde paslanmaz çelikten yüksek kali-
tede gıda ve içecek tanklarıyla her zaman 
sektörün tedarikçisi olmanın gururunu 
taşıdıklarını söyledi. Kırveli, ambalajlama 
sektöründeki yurt içinde ve yurtdışında-
ki üretim/satış/pazarlama/servis gibi çok 
değerli aktiviteleriyle su ve içecek sektörü-
nün tedarik zincirinin vazgeçilmez halkası 
olduklarının farkındalığı ile sürdürülebilir 
bir kalite ve servis anlayışı içinde %100 yerli 
olan ve inovatif dokunuşlarla geliştirdikleri 
projelerine devam edeceklerini ifade etti. 
Tüm çözüm ortakları ile harika bir sinerji 
oluşturduklarını söyleyen Kırveli, “Ülkemiz 
küresel salgınlar, küresel su kaynaklarının 
tükenmesi krizi gibi tüm olumsuz gündem-
leri, bu değerli projeleri değerli yatırımcıla-
rımızla birlikte hayata geçirmekle kalkına-
bilecektir. Son olarak Bahçe/Osmaniye’de 
Ayran Su San. ve Tic. A.Ş. yatırımlarıyla 
hayata geçen 30.000 şişe/saat kapasiteli su 
dolum/şişeleme ve paketleme tesisi,  Ama-
nos Sıra Dağlarının uzantısında 1000 metre 
rakımlı Ayran mevkiinde yine Kırveli Maki-
ne A.Ş.’nin mühendislik tasarımı ve yüksek 
kalitedeki imalatıyla kuruldu ve yüksek bir 
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T ürkiye’deki en yüksek yumuşak 
şeker üretim kapasitesine sahip 
Kervan Gıda, halka arz sonrası 
ilk yurt dışı hamlesini gerçek-

leştirdi. Kurum, Polonya’nın önde gelen 
yumuşak şeker üreticilerinden ZPC Otmu-
chów ve iştiraki PWC Odra’nın çoğunluk 
hissesini satın almak için imza attı.

85 ülkeye ihracat yapan yumuşak şe-
ker üreticisi Kervan Gıda, halka arz sonrası 
açıkladığı global büyüme hedefleri kapsa-
mında ilk adımını attı. Geçtiğimiz aylarda 
halka arz gelirinin yüzde 55’i ile Avrupa’da 
yeni bir yatırım / satın alım yapmayı plan-
ladıklarını ve bu konuda çalışmaya başla-
dıklarını duyuran kurum, arayışını tamam-
ladı. 

Kervan Gıda, yapılan detaylı görüşme-
ler kapsamında Polonya’nın önde gelen 
yumuşak şeker üreticilerinden ZPC Otmu-
chów ve iştiraki PWC Odra’yı bünyesine 
katmak üzere gerekli adımları attı. 

Kurum iştiraki Kervan International 
AB aracılığıyla, Warsaw Equity Manage-
ment S.A. (“WEM”) ve diğer ilişkili taraflar 
arasında; ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC 
Odra’nın çoğunluk hisselerinin alımına yö-
nelik bir Hisse Satın Alma Sözleşmesi imza-
landı. 

Satın alma sürecini değerlendiren Ker-
van Gıda Satış ve Pazarlama Grup Başkanı 
Oğuz Ay, “Şirketimiz, uzun vadeli büyüme 
stratejileri doğrultusunda Avrupa Birliği 
sınırları içerisinde faaliyet gösteren potan-
siyel hedef şirketlerin belirlenmesi husu-
sunda KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. 
ile finansal danışmanlık sözleşmesi imza-

lamıştı. Coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa 
modern kanalındaki Bebeto markamızın 
konumunu güçlendirmek amacıyla yapı-
lan araştırmalarımız nihai sonuca ulaştı. 
Polonya’nın değerli kurumları ZPC Otmu-
chów ve ZPC Otmuchów’un iştiraki PWC 
Odra’nın çoğunluk hisselerinin alımına 
yönelik bir Hisse Satın Alma Sözleşmesi im-
zaladık” dedi.

Ana hissedar konumuna gelecek.
Kervan Gıda’nın edindiği hisseler vasıta-

sıyla ZPC Otmuchów’un ana hissedarı ko-
numuna geleceğine değinen Kervan Gıda 
Mali İşler Direktörü Adem Demir, “Polonya 
menşeili yatırım fonu Warsaw Equity Ma-
nagement’ın ZPC Otmuchów’daki (WSE:O-
TM) yüzde 64,36 ile yüzde 65,29 arasındaki 
hissesini ve ZPC Otmuchów’un iştiraki PWC 
Odra’daki yüzde 26,95’lik hissesini satın 
almak üzere hisse devir sözleşmesi imza-
ladık. ZPC Otmuchów hisselerini 23,5 mil-
yon Avro yüzde 100 şirket değeri üzerinden 
satın alacağız. PWC Odra’nın ise yüzde 
26,95’lik hisse alımını 3,8 milyon Avro hisse 
değeri üzerinden gerçekleştireceğiz” dedi. 

Süreç 2021 ikinci çeyrekte tamamla-
nacak…

Sürecin 2021 ikinci çeyreğinin sonuna 
kadar tamamlanmasının planlandığına 
değinen Oğuz Ay, “ZPC Otmuchów ve işti-
raki PWC Odra, Polonya’nın en eski ve önde 
gelen yumuşak şeker üreticileri arasında 
yer alıyor. Satın alacağımız şirketlerin 31 
Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde 
sonra eren mali dönemlerindeki konsolide 
net satış gelirleri sırasıyla 50,4 milyon Avro 
ve 49,9 milyon Avro seviyesinde. Şirketler, 

Polonya’da toplam dört fabrika ile yumu-
şak şeker, çikolatalı marshmallow, bar, 
helva ve tuzlu atıştırmalıklar gibi ürünle-
rin markalı ve fason üretimlerini yapıyor. 
Polonya’da yumuşak şeker kategorisinde 
yüzde 38’lik üretici pazar payıyla lider du-
rumda bulunuyor. Özellikle büyük zincir 
mağazalar ve modern ticaret kanallarında 
güçlü bir dağıtımı var. ZPC Otmuchów’un 
600’den fazla çalışanı bulunuyor. Avru-
pa’daki gücümüze güç katacak bu anlaş-
madan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. 

Gelecek planlarına da değinen Oğuz 
Ay, “Bu hamle sonrasında şirketin karlılı-
ğına odaklanarak yumuşak şeker üretim 
kapasitemizin artırılması, Kervan Gıda’nın 
know-how aktarımı ve teknik yetkinlikle-
riyle birlikte operasyonel verimliliğin op-
timize edilmesi, fabrika, makineler ve üre-
tim hatlarının şirketimizin bölgesel üretim 
planları ve gelecek stratejisi doğrultusunda 
düzenlenmesi hedeflerimizden bazıları” 
diye konuştu. “Ayrıca markaların gelecek 
stratejilerimize paralellik gösterecek şekil-
de Avrupa kanallarında konumlandırılma-
sı bir diğer amacımız. ZPC Otmuchów ve 
PWC Odra’nın üretim kapasitesi, dağıtım 
kanalları ve mevcut müşteri portföyü va-
sıtasıyla yumuşak şeker üretiminde ve satı-
şında önemli bölgesel sinerjiler yakalamayı 
planlıyoruz” dedi. 

“Yatırımlarımız devam edecek”
Kervan Gıda’nın topluma fayda sağla-

yan bir anlayışla, insanların güvenle tü-
keteceği ürünler sunan yenilikçi bir gıda 
firması olma misyonuyla faaliyetlerini 
sürdürdüğünü anlatan Oğuz Ay, “Mükem-
meli arayan bir markayız. Güven, merak 
ve yenilik en önemli değerlerimiz arasında 
yer alıyor. Bu değerler ışığında 2023 yılına 
kadar dünyada kendi kategorimizde ilk beş 
firma arasına girmeyi hedefliyoruz. ZPC 
Otmuchów ile operasyonel gücümüze güç 
katmayı arzu ediyoruz. Avrupa’da üretim 
tesisi ile Avrupa Birliği vergi avantajların-
dan faydalanmak, gelir kaynaklarımızı 
çeşitlendirmek, küresel seviyede marka 
bilinilirliğini arttırmak diğer hedeflerimiz 
arasında. Yaptığımız yurt içi yatırımları-
mızla da Bebeto markamızla Türkiye’de 
pazar liderliğine yükselmeyi planlıyoruz” 
dedi.

Kervan Gıda’nın Halka Arz Sonrası İlk Yurt Dışı Hamlesi...

Kervan Gıda’dan Polonya’da Önemli Satın Alma
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S eyidoğlu gıda yeni ürün çeşitle-
ri ve kapasite artışı çalışmaları 
kapsamında yeni fabrikasını 
devreye soktu. 10 milyon TL 

yatırım ve 150 kişiye istihdam sağlayacak 
tesiste günde ortalama 15 ton üretim ya-
pılacak. Bu tesisle birlikte 20 yeni ürün çe-
şidinin imalatına başlandığı bilgisini veren 
Genel Müdür Mehmet Göksu, “Pastandan 
reçel ve tahine, sütlü tatlılardan şerbetli 
ürünlere kadar 20 yeni ürün için modern bir 
tesise kavuştuk. Bu tesisle üretim kapasite-

mizi 2 katına çıkardık” diye konuştu. 
Geleneksel lezzetlerin 65 yıllık üreticisi 

Seyidoğlu Gıda Pandemi döneminde er-
telenen yatırımlarına hız verdi. 400 ürün 
çeşidi ve 600 çalışanıyla üretim yapan Se-
yidoğlu Gıda, İstanbul Hadımköy’de inşa-
atı tamamlanan yeni fabrikasının açılışını 
yaptı. Açılış töreninde konuşan Genel Mü-
dür Mehmet Göksu, “8 bin metrekare kapa-
lı alana sahip yeni tesisimiz ile daha önce 
hiç üretmediğimiz ürün gamlarında ve ih-
racata dönük üretim yapmayı planlıyoruz. 

İlk olarak pasta üretim bandı ile başlayan 
çalışmamız sırasıyla helva reçel üretim 
bandı, baklava tesisi ve endüstriyel üretim 
merkezimizin devreye girmesiyle tam ka-
pasiteye ulaşacak. Halihazırda 8 bin metre 
kare olan kapalı üretim alanımızı 16 bin 
metrekareye günlük 20 ton olan üretimi 
de 35 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm bu 
yatırımlarla birlikte ilave 150 yeni istihdam 
ve toplamda 10 milyon tl yatırım tutarına 
ulaşmış olacağız” dedi. 

Yurtiçi ve Yurt Dışı Yatırımlarımız De-
vam Edecek 

2021 yılında alt yapı ve modernizasyon 
yatırımlarına devam edeceklerini ifade 
eden Göksu, “Fabrika yatırımlarımızın yanı 
sıra üretimde tam otomasyona geçme, 
mağazalaşma ve ürün çeşidini artırma 
alanlarında yeni yatırımlar planladık. Afri-
ka ve Avrupa için Lojistik merkezleri kurma 
ve Global bir gıda devi olma yolunda yatı-
rımlarımız devem edecek” diye konuştu. 

M üşterilerinin beklentilerini 
en iyi şekilde karşılamaya 
odaklanan Bizim Toptan, 
Aytaç’ın yumurta, bal, re-

çel, peynir, zeytin, fındık kreması, tahin, 
pekmez, helva gibi temel kahvaltılık ürün-
lerini de raflarına ekledi. Aytaç’ın “A Kalite 
Kahvaltı” lezzetleri, Bizim Toptan mağa-
zalarında ve Bizim Toptan’ın güçlü tedarik 
ve dağıtım ağıyla hizmet verdiği Seç Mar-
ketler, tüm bakkallar, marketler ve benzin 
istasyonlarında yerini alıyor.

Türkiye’nin en yaygın organize toptancı 
marketi Bizim Toptan, geniş ürün portföyü-
ne Aytaç’ın kahvaltılıklarını da ekledi. Uzun 
süren lezzet testlerinden ve üretim çalışma-
larından sonra, kahvaltı severlerin damak 
tadına hitap edecek şekilde geliştirilen Ay-
taç lezzetleri, Mart ayından itibaren Bizim 
Toptan raflarında satışa sunuldu. Aytaç’ın 
6 ana kategori, 12 alt kategoriden oluşan 
80’i aşkın ürünü arasında yumurta, bal, 
reçel, peynir, zeytin, fındık kreması, tahin, 
pekmez, helva gibi kahvaltının vazgeçil-

mezleri yer alıyor. Bu ürün grupları pera-
kendeye ve geleneksel kanala uyumlu boy-
ların yanı sıra, ev dışı tüketime (EDT) uygun 
boylarda da sunuluyor. 

Türk insanının damak tadını iyi biliyor, 
ona uygun ürün sunuyoruz

Bizim Toptan’ın toplum genelinde ta-
nınan, köklü ve güçlü markalarla yaptığı 
iş birliklerine dikkat çeken Bizim Toptan 
Pazarlama Direktörü Raşit Çebi şunları 
söyledi: “Bizim Toptan’da müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını biliyor ve bu damak tadına 
hitap edecek ürünleri onlarla buluşturuyo-
ruz. Aytaç’ın 80’den fazla ürünü de artık Bi-
zim Toptan mağazaları ve Seç Marketler’in 
yanı sıra, geniş dağıtım ağımız sayesinde 
Türkiye’nin her köşesine ulaşacak. Aytaç 
markalı ‘A Kalite Kahvaltı’ ürün grubunda, 
Türk insanının damak tadına hitap eden, 
kahvaltılarda en çok tercih edilen ürünler 
yer alıyor. Çok yakında kahvaltılık ürünle-
rimizin de müşterilerimizin vazgeçilmezi 
olacağına inanıyoruz.”

Doğru tedarik ve yaygın dağıtımla tüm 

paydaşlarımız mutlu 
Doğru tedarik zinciri ve yaygın dağıtım 

ağının hem bireysel hem de kurumsal müş-
teriler açısından markalı ve kaliteli gıdala-
ra en uygun fiyatla ulaşmak anlamına gel-
diğini belirten Çebi, “Bu iş modeliyle tüm 
tedarikçilerimizi, bakkalları, marketleri ve 
müşterilerimizi mutlu ediyoruz. Tedarik ve 
dağıtım ağımıza Aytaç ‘A Kalite Kahval-
tı’ ürünlerini de eklemiş olmaktan dolayı 
mutluyuz.” dedi. 

Seyidoğlu Gıda Yeni Fabrikasında Üretime Başladı 

Seyidoğlu Gıda Yeni Fabrikasının Açılışını Yaptı

Aytaç’ın “A Kalite Kahvaltı” Ürünleri Bizim 
Toptan’la Sofralara Ulaşıyor
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Seyidoğlu Gıda Yeni Fabrikasının Açılışını Yaptı

Aytaç’ın “A Kalite Kahvaltı” Ürünleri Bizim 
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P ınar Süt’ün, 1973 yılında İz-
mir’de kurduğu toplumsal 
katkı modelini Anadolu’ya ka-
zandırmak ve Türkiye’ye değer 

katmak amacıyla Şanlıurfa’ya kurduğu 
süt fabrikası 6. yaşını kutluyor. 2015 yılında 
Şanlıurfa’da üretime başlayan Pınar Süt; İz-
mir, Eskişehir ve Şanlıurfa fabrikaları ile süt 
çiftçilerini desteklemeye; Türkiye için değer 
yaratmaya devam ediyor.

1973 yılından bu yana süt sektörünün li-
der markası Pınar Süt, İzmir ve Eskişehir 
Fabrikası’ndan sonra, 6 yıl önce faaliyete 
başlayan Şanlıurfa Fabrikası ile bulunduğu 
bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine katkı 
sunuyor. Bölgedeki sütçülük faaliyetlerine 
hız kazandıran bu yatırım ile Pınar Süt, çev-
re bölgelerin 10 farklı şehrinden topladığı 
sütleri, Avrupa Birliği standartlarındaki 
modern Şanlıurfa tesislerinde uzun ömürlü 
süt, ayran, yoğurt ve peynire dönüştürüyor. 
Anadolu’nun kalkınmasına destek olan bu 
yatırım sayesinde, bölgedeki süt üretimi ile 
et ve yem ticaretinin büyüklüğü 6 yılda top-
lam 2,7 Milyar TL’nin üzerinde bir seviyeye 
ulaştı.

Selçuk Yaşar’ın vizyonuyla doğan bir 
sürdürülebilirlik hikayesi

1970’li yılların başında Selçuk Yaşar’ın 
temellerini attığı toplumsal katkı modeli 
üzerine inşa edilen, bir sürdürülebilirlik hi-
kayesi yazan ve yıllardır bölge ekonomisi-
nin kalkınmasına hizmet eden Pınar Süt, 
bugün İzmir’in edindiği “Sütün Başkenti” 
sıfatında ve Ege Bölgesi’nin sütçülük konu-
sunda kalkınmasında önemli rol oynuyor. 
Pınar Süt, İzmir’den sonra Eskişehir ve Şan-
lıurfa’ya yapılan yatırımlar ile Türkiye için 
bölgesel ve toplumsal kalkınma modeli 
oldu.

“Yatırımlarımız bölgedeki süt, et ve 
yem pazarlarını geliştiriyor”

Şanlıurfa Fabrikası ile bölgedeki geli-
şime katkıda bulunduklarını vurgulayan 
Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğit-
başı, süt üretimi ile et ve yem ticaretinin ha-
tırı sayılır bir seviyeye ulaştığını dile getirdi. 
İdil Yiğitbaşı, “Bundan 6 yıl önce faaliyete 
başlayan Pınar Süt Şanlıurfa Fabrikası ile 
bölgedeki süt hayvancılığının gelişimine 
sürdürülebilir katkı sunmaktan ve bölge 
halkı için istihdam sağlamaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz. Aradan geçen 6 yılda 

Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Gazian-
tep, Mardin, Malatya, Adana, Kahraman-
maraş, Niğde ve Nevşehir olmak üzere 
Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç 
Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde toplam 
10 şehirden topladığımız sütler sayesinde 
bölgede büyük bir ekosistem oluşturduk. 
Medeniyetin doğduğu bereketli toprak-
larda hayvancılığın gelişimine katkı sağ-
larken, aynı zamanda üretilen sütün ka-
litesinin ve verimliliğinin artması için süt 
üreticilerine eğitimler de düzenliyoruz. Böl-
gedeki süt hayvancılığının gelişmesi saye-
sinde et ve yem sektörleri de bu durumdan 
olumlu yönde etkileniyor. Bu sayede birçok 
farklı alana dokunuyor; değer zincirimizin 
en önemli parçalarından iş ortaklarımız ve 
tedarikçilerimizle birlikte büyüyor ve gelişi-

yoruz.” dedi.

Ege Bölgesi’nde süt hayvancılığının 
gelişiminde ve İzmir’in Türkiye’de en fazla 
süt üretilen il olmasında, Pınar Süt’ün kat-
kısının altını çizen İdil Yiğitbaşı; “Ege Böl-
gesi’nde sütçülüğün gelişimi ile başlayan 
bu model çerçevesinde, kaliteli süt ve süt 
ürünleri tüm Türkiye’yle buluştu; çiftçiler 
aldıkları destekle üretim zincirine katıldı. 
Pınar Süt Şanlıurfa Fabrikamızla da bu 
gelişim ve dönüşümü Anadolu’nun birçok 
bölgesine yaymayı hedefliyoruz. Pınar Süt 
olarak, hem Türkiye’de süt hayvancılığının 
daha iyi noktalara gelmesi, hem de ülke-
mizin katma değerli, markalı ürün ihraca-
tının gelişimine katkıda bulunmak için ça-
lışıyoruz. Pınar Süt Şanlıurfa Fabrikamızın 
kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm 
çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, iş ortak-
larımıza teşekkür ederiz.” diyerek sözlerini 
tamamladı.

Pınar Süt, gıda güvenliğine, kaliteye, 
hayvan sağlığı ve beslenmesindeki uz-
manlığa, inovasyon ve yenilikçiliğe verdiği 
önem ile 48 yıldır sektör lideri konumunda 
yer alırken; aynı zamanda üreticileri, teda-
rikçileri, bayileri ile 500 bin kişilik bir ekosis-
teme sahip olmasıyla öne çıkıyor. 6 yıl önce 
faaliyete başlayan Pınar Süt Şanlıurfa Fab-
rikası, 6 yıl boyunca bölgeden alınan top-
lamda 232 Milyon litre çiğ süt üretimi so-
nucunda 700 milyon TL’lik bir ticaret hacmi 
oluşturdu. Çiftliklerde toplam 875 bin ton 
yem tüketimi gerçekleşerek 1 Milyar TL’lik 
yem ticareti meydana geldi. Süt üretiminin 
yanı sıra toplam 7600 ton et üretimiyle 300 
milyon TL tutarında ticari bir büyüklüğe 
ulaşıldı. Ek olarak çiftliklerdeki 700 milyon 
TL seviyesindeki genel giderler de dahil 
edildiğinde bölgede toplamda 2,7 Milyar 
TL’den fazla ticari büyüklük elde edildi.

Pınar Süt Şanlıurfa Fabrikası 6. Yaşını Kutluyor

İdil Yiğitbaşı

Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı
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Pınar Süt, CDP Su Programı’nda
Türkiye Su Liderleri Arasında Yer Aldı

P ınar Süt, 2020 yılında sürdü-
rülebilirlik alanında gerçek-
leştirdiği faaliyetlerle CDP Su 
Programı’nda Türkiye’nin bu 

alandaki en başarılı şirketleri arasında yer 
alarak CDP Türkiye 2020 Su Liderlerinden 
oldu.

Türkiye’nin lider süt ve süt ürünleri üre-
ticisi olan Pınar, sürdürülebilir bir çevre için 
gerçekleştirdiği çalışmalarla CDP (Carbon 
Disclosure Project – Karbon Saydamlık Pro-
jesi) Su Programı’nda Türkiye’deki şirketler 
içerisinde en başarılı grupta yer alarak “A-” 
derecelendirme notu aldı. 

Elde edilen başarı, bu yıl 11’incisi gerçek-
leştirilen ve “CDP Lideri” olmayı başaran 
markaların açıklandığı CDP Türkiye İklim 
Değişikliği Konferansı ve Ödül Töreni’nde 
verilen ödülle taçlandırıldı. Ödülü Pınar Süt 
Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu aldı. 

Arıtma tesislerimizin kapasitesini arttı-
rıyor, toplanan yağmur sularını çiftçilerle 
buluşturuyoruz

Törene çevrimiçi katılarak görüşlerini 
aktaran Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan 
Hekimoğlu, 2020 yılının pandemi süreci 
etkilerinin yaşanması ve çevresel açıdan 

kurak geçmesi nedeniyle çok özel bir yıl 
olduğunu belirterek şunları dile getirdi: 
“Yaşar Holding’in 2007 yılında imzaladığı 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşme-
si çerçevesinde her geçen sene sürdürüle-
bilirlik yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 
Günümüzde en önemli çevre konularından 
biri olan su konusunda uzun yıllardır fabri-
kalarımızda topladığımız yağmur sularını 
sulama amacıyla çiftçilerimizle buluşturu-
yoruz. Süt fabrikalarımızda arıtma tesisle-
rimizin kapasitesini programlı bir şekilde 
arttırarak kullandığımız suyun geri dönü-
şümünü sağlıyoruz. Yatırımına devam et-
tiğimiz ve 2022 yılında tamamlanacak 
olan biyogaz tesisimizle karbon emisyon 
oranımızı yüzde 20 azaltmayı hedefliyoruz. 
Pınar olarak gelecek nesillere karşı olan so-
rumluluk bilinciyle üretmeye ve suyu etkin 
kullanmaya devam edeceğiz.” diyerek söz-
lerini tamamladı.

Kar amacı gütmeyen uluslararası bir ku-
ruluş olan CDP (Carbon Disclosure Project 
– Karbon Saydamlık Projesi) aldığı başvu-
rular çerçevesinde şirketleri inceleyerek bir 
değerlendirme metodolojisine göre sınıf-
landırma yapıyor. Bu kapsamda Pınar Süt, 
2020 yılında gerçekliştirdiği çalışmalar ile 
CDP Su Programı’nda Türkiye’deki en ba-
şarılı markalar arasında yer alma başarısı 
gösterdi. 

Gelecek 5 yılda toplam 500 Milyon lit-
re süt alım hedefleniyor

Pınar Süt Şanlıurfa Fabrikasında strate-
jik planlara uygun olarak devreye alınan 
peynir üretim hatlarıyla gelecek 5 yılda 
toplam 500 Milyon litre süt alım miktarına 
ulaşmayı hedefliyor. Hedeflenen süt alım 
miktarı ile birlikte bölgedeki ekosisteme 
sağlanan katma değer aynı oranda artırı-
lacak. 5 yıl içinde şuan üretimi gerçekleşti-
rilen ürünlerle birlikte ürün portföyüne yeni 
ürünler eklenerek, hem iç pazarda hem de 
ihracatta satış tonajlarının artırılması he-
defleniyor.

Üreticinin kalkınması ve sütün kalite-
sinin artması için eğitimlere önem veri-
yor

Pınar Süt, uzun soluklu ve güçlü ilişkiler 
kurduğu üreticisini daima destekleyerek 
Şanlıurfa ve çevresinde süt üretiminin art-
masına katkıda bulunuyor. Pınar Süt Şanlı-
urfa Fabrikası, 2020 yılı boyunca bölgeden 
günlük çiğ süt alımını artırmaya devam 
ederken, bölgedeki üreticinin de kalkınma-
sı ve sütün kalitesinin artması için eğitim 
programları düzenliyor. Bölgede yer alan 
bin 200 üreticiden çiğ süt alımı gerçekleş-
tiren Pınar Süt; üreticilere buzağı besleme, 
aşılama, sağım hijyeni, hayvan besleme 
ve hayvan sağlığı gibi konularda eğitimler 
veriyor. 

Bölgenin ticari açıdan kalkınmasına 
destek veren Pınar Süt, Pınar Enstitüsü ta-
rafından hayata geçirilen “Sütümüzün Ge-
leceği Bilinçli Ellerde” projesi kapsamında 
üreticilere sağlanan “Süt Çiftçiliği Eğitim 

Serisi” ile bölgenin gelişimine ve değerine 
katkı yapmaya devam ediyor.

Süt ürünleri ihracatında lider

Pınar Süt, 2020 yılında Türkiye toplam 
süt ürünleri ihracatının %18’ini tek başına 
gerçekleştirirken, yakın coğrafyada bölge-
sel güç olma hedefiyle faaliyetlerini sürdü-
rüyor. 2020 yılında 25 ülkeye ihracat yapan 
Pınar Süt, ihracatının %54’ünü Körfez ül-
kelerine gerçekleştirdi. Pınar Süt Şanlıurfa 
Fabrikası üretim yapmasının yanı sıra ihra-
cat ve lojistik üssü olmasıyla da dikkat çe-
kiyor. 2020 yılında UHT süt ve meyve suyu 
çeşitlerinin üretimi ve ihracatının Pınar Süt 
Şanlıurfa Fabrikası tarafından gerçekleşti-
rilmesi sayesinde özellikle Irak pazarında 
2019 yılına göre UHT süt ihracatı, tonaj ba-
zında %23 artış gösterdi.
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D ünya patates sektörünün 
en iyi tanınan şirketlerin-
den Lamb  Weston  /  Meijer, 
müşteri odaklı çalışma şekli 

sayesinde Hızlı Servis Restoranları, büyük 
gıda zincirleri ve EMEA bölgesinin dört bir 
yanındaki perakendeciler tarafından tercih 
ediliyor.   

İnovasyona ve verimliliği artırmaya ver-
diği önem ile Lamb Weston / Meijer, yüksek 
kaliteli üretimde lider. Lamb Weston / Mei-
jer şirketinin doğa ve kaynaklar ile çevreyi 
korumaya verdiği önem de genel büyüme 
ve başarısına katkıda bulunuyor. TOMRA 
Food buharlı soyma makinelerinin yüksek 
verimliliği ve düşük enerji kullanımı ise 
kaliteli dondurulmuş patates ürünlerinde 
dünya lideri olan Lamb Weston / Meijer için 
büyük avantaj sağlıyor. 

 
Başarılı ve köklü bir geçmiş
Lamb Weston / Meijer  şirketinin tarihi, 

1920’lerde killi Hollanda topraklarındaki 
Kees Meijer Sr aile çiftliğindeki ilk pata-
tes hasadı ile başlıyor. Dünyanın diğer 
ucunda 1950’lerde F.Gilbert ‘Gib’ Lamb’in, 
kızartmalık patates kesimi için Su Taban-

cası Bıçağını icat etmesi de şirketin diğer 
temel taşlarından biri arasında yer alıyor. 
1994 yılında, bu iki büyük şirket birleşti ve 
bu tarihten sonra faaliyetlerine Lamb Wes-
ton / Meijer adı altında devam etti. 

  
Lamb Weston / Meijer, düz kesilmiş 

patates kızartmalarından ikonik Twis-
ters®,  Crisscuts®, Potato Dippers, elma di-
lim, dilimlenmiş, küp kesilmiş ve mücver 
patatese veya patates püresine kadar, pa-
tatesin her türünü işlemiş ve sunmuştur. 
Dolayısıyla şirket, tatlı patatesten, dilim-
lenmiş ve doğal patates ürünlerine kadar 
her çeşit hakkında bir bilgi birikimine sahip 
bulunuyor.  

 
Portföylerinin genişliği göz önüne alın-

dığında, LambWeston / Meijer’de çok farklı 
patates çeşitleri kullanılıyor - Innovator, 
Markies, Lady Anna, Bintje, Fontane, Ivory 
Russet, and  the  Russet Burbank, ve daha 
bir çoğu. Her patates türünün kendine 
has özellikleri bulunduğundan, farklı pa-
tatesleri sorunsuz şekilde işleyebilen akıllı 
ekipmanların kullanılması da zorunluluk 
oluyor. Renk değişiklikleri, katı içeriği, nihai 

ürünün görümü ve diğer farklılıklar kusur 
olarak değerlendirilebiliyor. Buna rağ-
men,  Lamb Weston / Meijer, müşterilerine 
yalnızca en iyisini sunuyor, her türden en 
üst kalite ürünleri sağlıyor.  Kaliteyi en üst 
seviyede tutmak ve istenmeyen ürünleri 
hattan ayırmak için şirket, en iyi buharlı 
soyma ve optik ayıklama makineleri olarak 
TOMRA Food makinelerini kullanıyor.

 
Dünya çapındaki yedi ayrı işleme te-

sisinde bulunan 11 adet TOMRA Buharlı 
Soyma Makinesi sayesinde Lamb Wes-
ton / Meijer, saatte 255 ton gibi inanılmaz 
bir patates üretim kapasitesine sahip. Böy-
lece, dünya çapındaki müşteri portföyünün 
ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kabuk kayıp 
oranı, büyük ölçüde patates çeşidine ve 
hasat zamanına bağlı olsa da Lamb Wes-
ton / Meijer için ortalama seviyeler, başarılı 
bir şekilde %0,5 ile %2,0 arasında oluyor. 

Lamb Weston / Meijer  şirketinin ilk 
TOMRA buharlı soyma makinesi, 2003 yı-
lında kurularak EMEA bölgesinde uzun va-
deli ve verimli bir sürecin başlangıcı oldu. 
Soyma makinesi yenilenmiş ve zaman için-
de değişikliklere uğramış olsa da, bu ilk hat 
bugün hala faaliyet gösteriyor.

Tomra Food Buharlı Soyma Makineleri, Yüksek 
Verim ve Düşük Enerji Kullanımı ile Dondurulmuş 
Patates Ürünlerinde Dünya Lideri Olan Lamb 
Weston Meıjer’in Tercihi Oluyor
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D ünya patates sektörünün 
en iyi tanınan şirketlerin-
den Lamb  Weston  /  Meijer, 
müşteri odaklı çalışma şekli 

sayesinde Hızlı Servis Restoranları, büyük 
gıda zincirleri ve EMEA bölgesinin dört bir 
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olarak değerlendirilebiliyor. Buna rağ-
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lece, dünya çapındaki müşteri portföyünün 
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oranı, büyük ölçüde patates çeşidine ve 
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ton / Meijer için ortalama seviyeler, başarılı 
bir şekilde %0,5 ile %2,0 arasında oluyor. 
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TOMRA buharlı soyma makinesi, 2003 yı-
lında kurularak EMEA bölgesinde uzun va-
deli ve verimli bir sürecin başlangıcı oldu. 
Soyma makinesi yenilenmiş ve zaman için-
de değişikliklere uğramış olsa da, bu ilk hat 
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Patates Ürünlerinde Dünya Lideri Olan Lamb 
Weston Meıjer’in Tercihi Oluyor
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İlerlemek için kaynakları sürdürülebi-
lir şekilde kullanmak önemli

Sürdürülebilirlik taahhütlerinin bir par-
çası olarak  Lamb Weston / Meijer,  2011 
yılından bu yana çevresel performansı ile 
ilgili verileri bir araya getirerek bu konuda 
gerekli adımları atıyor.  

 
TOMRA Eco buharlı soyma  makineleri 

ile kaynaklar doğrudan ürün verimini artır-
mak için kullanılırken, bir yandan da buhar 
enerjisi kullanımı azaltılarak markanın sür-
dürülebilir operasyon hedeflerine katkı su-
nuluyor. Bu Eco Buharlı Soyma Makineleri, 
sürdürülebilir çalışmayı artırmaya güçlü 
bir şekilde odaklanılması ile su kullanımını 
%4,7, enerji tüketimini ise %4,4 azalttı ve 
2019 yılında atıkların %89’u düzenli depo-
lama alanlarından uzaklaştırılmış oldu. 

Lamb Weston / Meijer Mühendislik Hiz-
metlerinden Sınıflandırma ve Soyma Pro-
ses Mühendisi Rick Verhage, konuyla ilgili 
olarak; “Üretim sürecimiz ve tüketimimizi 
değerlendirmek için enerji tüketimimizi izli-
yoruz. TOMRA Eco Buharlı Soyma Makinesi 
ile kuruluşumuzun sürdürülebilirlik strate-
jisi tüketim miktarlarını sınırlandırmak için 
en iyi sonuçları sağlarken, aynı zamanda 
işleme olanaklarımızı iyileştiriyoruz” diye 
belirtti. 

Lamb Weston / Meijer,  geleceğe yöne-
lik hedeflerini belirleyerek sektördeki diğer 
oyuncular için örnek oluşturuyor. Daha az 
enerji kullanarak, suyu geri dönüştürerek, 
daha az atık üreterek ve ambalaj malze-
mesi tedarikinde sorumlu davranarak di-
ğer üreticilere bu hedeflerin nasıl eyleme 
dönüştürülmesi gerektiğini de göstermiş 
oluyor.  

 
Sürdürülebilirlik hedeflerine ek olarak 

eyleme dönüştürülebilir veriler sağlayan 
daha otomatik süreçlere ihtiyaç duyulu-
yor ve TOMRA ekipmanları bu ihtiyaçlar 
doğrultusunda geliştiriliyor.  Lamb Wes-
ton / Meijer  gibi işleyiciler, mümkün olan 
en yüksek otomasyon seviyesine erişmeyi 
hedeflerken, dijital bağlanabilirlik önemini 
artırmaya devam edecek.    

 
Lamb Weston / Meijer Mühendislik Hiz-

metlerinden Sınıflandırma ve Soyma Pro-
ses Mühendisi Rick Verhage, şöyle açıklıyor: 
“TOMRA Food ile çalışırken, Pacific/Ber-
gen  op  Zoom  upgrade L1 projemizde, üs-
tün çözümler elde ettik ve verim ile kalitede 
daha yüksek otomasyon proses kontrolü 
sağladık. Sektörün geleceğinde, sürdürü-

lebilir operasyonların ağırlık kazanması ve 
otomasyonlu proses kontrolünün verilere 
odaklanılarak bir üst seviyeye çıkartılması 
bulunuyor.  Bunların her biri, TOMRA’nın 
uzmanlık ve bilgisinden yararlandığımız 
alanlar ve bu sayede operasyonlarımızı iyi-
leştirdik. TOMRA buharlı soyma makineleri 
ve soyma performansını kontrol eden ta-
rayıcıları, genel soyma kalitesini iyileştirdi, 
ürün kayıplarını ve operatörlerin rolünü 
azalttı.”

 
Güvenilirlik ve Kullanım Rahatlığı 
Hatlarının müşteri taleplerine uygun 

tedarik miktarı için gerekli performans ile 
çalıştığından emin olmak için  Lamb Wes-
ton / Meijer, Wisbech ve Broekhuizenvorst 
tesislerinde TOMRA Care sistemine katıldı. 

TOMRA Care sayesinde, işletme ve maki-
ne ihtiyaçlarına göre önceden planlanmış 

bakımlar sayesinde makinelerin hizmet 
dışı kalma süreleri minimumda tutuldu. 
TOMRA, yıpranma ve aşınma gösteren 
parçaları dikkatle takip ederek servis ge-
rektirmeden önce otomatik olarak yedek 
parça sevkiyatlarını gerçekleştirdi. Bu saye-
de  Lamb Weston / Meijer,  işini güvenle ve 
en iyi şekilde devam ettirmeyi başardı. 

 
Açık ve Sürece Dahil 
Lamb Weston / Meijer, Bergen op Zoom 

tesisinde, bir güncellemenin fizibilite aşa-
ması sürüyor. TOMRA ekibi, farklı senar-
yolar için hesaplamalar yapıyor ve farklı 
olasılıklar için öneriler getiriyor. 

Lamb Weston / Meijer Mühendislik Hiz-
metlerinden Sınıflandırma ve Soyma Pro-
ses Mühendisi Rick Verhage; “Lamb Wes-
ton / Meijer  operasyonel süreçlerini 
anlamak ve yeni büyüme fırsatlarını belir-
lemek, TOMRA ile olan ortaklığımızda çok 
büyük bir öneme sahip. Ek olarak her iki ta-
rafın açık bir iletişim ve etkileşimle çalışma-
sı, süreçlerimizin ve ortak çalışmalarımızın 
iyileştirilmesinde dinamik bir rol oynadı” 
şeklinde açıklıyor. 

Lamb Weston / Meijer,  sorular  sordu-
ğunda veya gelişim potansiyeli olan alan-
lar belirlediğinde,  TOMRA  gerekli araştır-
maları yaparak olasılıkların belirlenmesine 
aktif şekilde destek oluyor. Rick Verhage; 
“TOMRA, ihtiyaçlarımıza uygun çözümleri 
bulma konusunda operasyonlarımıza de-
ğer katıyor.   Ortak değerlerin de ötesinde 
bu iş birliği, yaklaşık yirmi yıldır her iki tara-
fın en üst performansı göstermesini sağla-
dı” diye belirtti.   
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Ş irket bu yatırımla piliç eti ve pişi-
rilmeye hazır ürün kapasitesini 
artırmayı hedefliyor.

Beyaz et sektöründe 53’üncü yılını geri-
de bırakan Banvit BRF, 2021 yılıyla birlikte 
büyüme odaklı yatırımlarını devreye alıyor. 
Bu kapsamda şirket tarafından 25 Mayıs 
2021 Salı günü düzenlenen basın toplantı-
sında, piliç üretim ve ileri işlem tesislerinin 
üretim kapasitelerini artırmaya yönelik 
olarak toplam 46 Milyon ABD Doları tuta-
rında yatırım yapılacağı açıklandı.

Banvit BRF bu yatırımına 2021 yılında 
başlayarak, sonraki 2 yıl içerisinde kade-
meli olarak Bandırma ana üretim kampü-
sünde yer alan iki üretim tesisinin kapasi-
telerini artırmayı hedefliyor. Şirket, yatırım 
tamamlandığında Bandırma piliç üretim 
tesisinin üretim kapasitesini yaklaşık %12, 
kaplamalı ve pişmiş ürünler ile şarküteri 
ürünlerinin üretildiği Bandırma ileri işlem 
tesisinin üretim kapasitesini ise yaklaşık 
%40 artırmayı hedefliyor.

Basın toplantısında konuşan Banvit 
BRF CEO’su Tolga Gündüz, yapacakları bu 
yeni yatırımlarla birlikte şirketin pazardaki 
yerini daha da ileriye taşımayı hedefledik-
lerini belirterek; “Bağlı bulunduğumuz ana 
şirketimiz BRF’in global pazarlar ve üretim 
alanındaki bilgi birikimi ve gücünden ya-
rarlanarak Banvit BRF’i daha yüksek sevi-
yelere taşımak üzere var gücümüzle çalışı-

yoruz. Yeni yatırım hamlemizle ülkemiz ve 
ekonomimize olan katkılarımızı artıracak 
olmaktan dolayı mutluyuz. Toplam 3 yılda 
tamamlamayı hedeflediğimiz yeni yatırım-
larımızla birlikte ürün portföyümüze yeni 
ürünler eklemeye devam edeceğiz. Önü-
müzdeki yıllardaki büyümemizi de ağırlıklı 
olarak yine inovatif ürünlere odaklanarak 
sağlamayı planlıyoruz” dedi.

Gündüz sözlerini şöyle sürdürdü; “Kapa-
sitelerimizi artırarak üretimden, lojistik ve 
depolamaya kadar farklı alanlarda yakla-
şık 600 kişiye daha iş imkânı sağlamayı ve 
toplam çalışan sayımızı 6.000’e ulaştırmayı 
hedefliyoruz. İstihdama katkımızın yanı 
sıra yatırımlarımızda sürdürülebilirliği de 
muhakkak gözetmeye devam edeceğiz. 
Kullandığımız ambalaj malzemelerimizin 
şu an %98 olan geri dönüştürülebilirlik 
oranını %100’e çıkartmaya çalışıyoruz. 
Ayrıca 2025 yılına kadar tesislerimizdeki 
su kullanımımızı ise %13 azaltmış olmayı 
hedefliyoruz. Bu yeni yatırımlarımızın hem 
ülkemize hem de şirketimize hayırlı olması-
nı temenni ediyoruz.”

T ürkiye beyaz et sektörünün önde 
gelen markalarından Lezita, ye-
nilikçi ürünlerini dünyanın en 
önemli gıda fuarlarından biri 

olan Gulfood 2021’de gıda profesyonelleri 
ile buluşturdu. Lezita’nın yeni kova ürünleri 
fuarda büyük ilgi gördü.   

Türkiye piliç eti ve ileri işlenmiş yenilikçi 
ürünler pazarının en büyük oyuncuların-
dan biri olan Lezita, bu yıl 26. kez düzen-
lenen Gulfood 2021’de yenilikçi ürünlerini 
dünyaya tanıttı. Yılın ilk ve tek canlı, yüz 
yüze yiyecek ve içecek tedarik etkinliği Gul-
food 2021, 21-25 Şubat tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. Bir etkinliğe katılmak için 
dünyanın en güvenli şehri seçilen Dubai’de 
yüksek güvenlik önlemleri ile düzenlenen 
fuara 85 ülkeden 2.500 firma katıldı. 

Farklı ülkelerdeki satışları için ilgili paza-
rın gereksinim ve tüketim trendlerine göre 
ürün ve iş planı geliştiren Lezita fuarda, 
pandemi ile değişen tüketici talep ve ihti-

yaçları doğrultusunda sunduğu ürünlerini 
dünyaca ünlü şef ve gıda devlerine tanıttı. 
Lezita’nın yeni kova ürünleri fuarda büyük 
ilgi gördü.   

“Yurtdışında büyüme hedefimizi sür-
düreceğiz”

2021’de yurtdışındaki hedeflerini daha 
da büyüttüklerini belirten Lezita Genel 
Müdürü Mesut Ergül, “Tüketicinin değişen 
talep ve ihtiyaçlarını anlayan ekibimiz, bu 

doğrultuda uygun çözümler sunan yenilik-
çi ürünlerimizle bu yıl pandemiye rağmen 
birçok ülkede önemli başarılar elde ettik. 
HORECA sektöründeki satışlar azalsa da 
doğru planlamalarla perakende kanalın-
daki payımızı artırdık. Gulfood gibi organi-
zasyonlarda, ülkemizi en iyi şekilde temsil 
ederken yurtdışında daha büyük hedeflere 
ulaşmak için de önemli fırsatlar elde ediyo-
ruz. Körfez ülkelerinde kurumsal bayilikler 
ile oluşturduğumuz altyapının da katkıla-
rıyla büyüme hedefimize emin adımlarla 
ulaşacağız”  diye konuştu. 

Hedef Çin ve Birleşik Krallık 
Lezita 2020 yılında Türkiye’nin yaptığı 

ileri işlem ihracatının yaklaşık yüzde 60’ını 
gerçekleştirdi. Türkiye’nin Körfez Ülkelerine 
yaptığı piliç ihracatının yüzde 30’unu ger-
çekleştiren Lezita, 2021 yılı içerisinde Çin 
ve Birleşik Krallık pazarlarına lisans alarak 
girmeyi hedefliyor.

Banvit BRF, 2023 Yılına Kadar
46 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

Lezita, Gulfood 2021’de Sektör Devleriyle Buluştu
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Ş irket bu yatırımla piliç eti ve pişi-
rilmeye hazır ürün kapasitesini 
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Bu kapsamda şirket tarafından 25 Mayıs 
2021 Salı günü düzenlenen basın toplantı-
sında, piliç üretim ve ileri işlem tesislerinin 
üretim kapasitelerini artırmaya yönelik 
olarak toplam 46 Milyon ABD Doları tuta-
rında yatırım yapılacağı açıklandı.

Banvit BRF bu yatırımına 2021 yılında 
başlayarak, sonraki 2 yıl içerisinde kade-
meli olarak Bandırma ana üretim kampü-
sünde yer alan iki üretim tesisinin kapasi-
telerini artırmayı hedefliyor. Şirket, yatırım 
tamamlandığında Bandırma piliç üretim 
tesisinin üretim kapasitesini yaklaşık %12, 
kaplamalı ve pişmiş ürünler ile şarküteri 
ürünlerinin üretildiği Bandırma ileri işlem 
tesisinin üretim kapasitesini ise yaklaşık 
%40 artırmayı hedefliyor.

Basın toplantısında konuşan Banvit 
BRF CEO’su Tolga Gündüz, yapacakları bu 
yeni yatırımlarla birlikte şirketin pazardaki 
yerini daha da ileriye taşımayı hedefledik-
lerini belirterek; “Bağlı bulunduğumuz ana 
şirketimiz BRF’in global pazarlar ve üretim 
alanındaki bilgi birikimi ve gücünden ya-
rarlanarak Banvit BRF’i daha yüksek sevi-
yelere taşımak üzere var gücümüzle çalışı-

yoruz. Yeni yatırım hamlemizle ülkemiz ve 
ekonomimize olan katkılarımızı artıracak 
olmaktan dolayı mutluyuz. Toplam 3 yılda 
tamamlamayı hedeflediğimiz yeni yatırım-
larımızla birlikte ürün portföyümüze yeni 
ürünler eklemeye devam edeceğiz. Önü-
müzdeki yıllardaki büyümemizi de ağırlıklı 
olarak yine inovatif ürünlere odaklanarak 
sağlamayı planlıyoruz” dedi.

Gündüz sözlerini şöyle sürdürdü; “Kapa-
sitelerimizi artırarak üretimden, lojistik ve 
depolamaya kadar farklı alanlarda yakla-
şık 600 kişiye daha iş imkânı sağlamayı ve 
toplam çalışan sayımızı 6.000’e ulaştırmayı 
hedefliyoruz. İstihdama katkımızın yanı 
sıra yatırımlarımızda sürdürülebilirliği de 
muhakkak gözetmeye devam edeceğiz. 
Kullandığımız ambalaj malzemelerimizin 
şu an %98 olan geri dönüştürülebilirlik 
oranını %100’e çıkartmaya çalışıyoruz. 
Ayrıca 2025 yılına kadar tesislerimizdeki 
su kullanımımızı ise %13 azaltmış olmayı 
hedefliyoruz. Bu yeni yatırımlarımızın hem 
ülkemize hem de şirketimize hayırlı olması-
nı temenni ediyoruz.”

T ürkiye beyaz et sektörünün önde 
gelen markalarından Lezita, ye-
nilikçi ürünlerini dünyanın en 
önemli gıda fuarlarından biri 

olan Gulfood 2021’de gıda profesyonelleri 
ile buluşturdu. Lezita’nın yeni kova ürünleri 
fuarda büyük ilgi gördü.   

Türkiye piliç eti ve ileri işlenmiş yenilikçi 
ürünler pazarının en büyük oyuncuların-
dan biri olan Lezita, bu yıl 26. kez düzen-
lenen Gulfood 2021’de yenilikçi ürünlerini 
dünyaya tanıttı. Yılın ilk ve tek canlı, yüz 
yüze yiyecek ve içecek tedarik etkinliği Gul-
food 2021, 21-25 Şubat tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. Bir etkinliğe katılmak için 
dünyanın en güvenli şehri seçilen Dubai’de 
yüksek güvenlik önlemleri ile düzenlenen 
fuara 85 ülkeden 2.500 firma katıldı. 

Farklı ülkelerdeki satışları için ilgili paza-
rın gereksinim ve tüketim trendlerine göre 
ürün ve iş planı geliştiren Lezita fuarda, 
pandemi ile değişen tüketici talep ve ihti-

yaçları doğrultusunda sunduğu ürünlerini 
dünyaca ünlü şef ve gıda devlerine tanıttı. 
Lezita’nın yeni kova ürünleri fuarda büyük 
ilgi gördü.   

“Yurtdışında büyüme hedefimizi sür-
düreceğiz”

2021’de yurtdışındaki hedeflerini daha 
da büyüttüklerini belirten Lezita Genel 
Müdürü Mesut Ergül, “Tüketicinin değişen 
talep ve ihtiyaçlarını anlayan ekibimiz, bu 

doğrultuda uygun çözümler sunan yenilik-
çi ürünlerimizle bu yıl pandemiye rağmen 
birçok ülkede önemli başarılar elde ettik. 
HORECA sektöründeki satışlar azalsa da 
doğru planlamalarla perakende kanalın-
daki payımızı artırdık. Gulfood gibi organi-
zasyonlarda, ülkemizi en iyi şekilde temsil 
ederken yurtdışında daha büyük hedeflere 
ulaşmak için de önemli fırsatlar elde ediyo-
ruz. Körfez ülkelerinde kurumsal bayilikler 
ile oluşturduğumuz altyapının da katkıla-
rıyla büyüme hedefimize emin adımlarla 
ulaşacağız”  diye konuştu. 

Hedef Çin ve Birleşik Krallık 
Lezita 2020 yılında Türkiye’nin yaptığı 

ileri işlem ihracatının yaklaşık yüzde 60’ını 
gerçekleştirdi. Türkiye’nin Körfez Ülkelerine 
yaptığı piliç ihracatının yüzde 30’unu ger-
çekleştiren Lezita, 2021 yılı içerisinde Çin 
ve Birleşik Krallık pazarlarına lisans alarak 
girmeyi hedefliyor.

Banvit BRF, 2023 Yılına Kadar
46 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

Lezita, Gulfood 2021’de Sektör Devleriyle Buluştu
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K emalpaşa Belediyesi, önemli 
projelerinden biri olan zeytin-
yağı tesisini hayata geçiriyor. 
Bağyurdu’nda hayata geçirile-

cek projenin temelleri atıldı. 
Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan 

Karakayalı, seçim vaatlerini tek tek yerine 
getirmeye devam ediyor. Kemalpaşa Be-
lediyesi ekipleri, Bağyurdu Yenimahalle’de 
eski mezbaha olarak kullanılan binanın 
yıkılarak yerine zeytinyağı tesisi kurulması 
için çalışmalara başladı. 

Son Teknolojili Sıkma Makineleri
Zeytinyağı üretim tesisi projesinde; Ke-

malpaşa’nın yıllık 35 bin ton elde edilen 
kapasitesiyle önemli bir gelir kaynağı olan 
zeytinin markalaştırılması ve üreticilere 
daha fazla gelir sağlanması hedeflenir-
ken kalitesi yüksek zeytinyağı elde etmek 
ve son teknoloji, iki fazlı zeytinyağı sıkma 
makinelerinden oluşan bir zeytinyağı tesisi 
kurulması da amaçlanıyor.

Yöre Ekonomosi Güçlenecek
Öte yandan, kurulacak bu örnek tesis 

ile zeytin üreticilerinin bilinçlendirilmesi, 
zeytin üretiminin yaygınlaştırılması, yöre 
ekonomisinin güçlenmesi ve istihdamın 

artmasına katkı sağlanması planlanıyor.

Paketleme Üniteleri
Projesi, Kırsal Hizmet Müdürlüğü ta-

rafından hazırlanan tesisin Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) raporu izinleri de ta-
mamlandı. Yapımı Fen İşleri Müdürlüğü’ne 
havale edilen tesiste sıkma işlemi dışında, 
şişeleme, paketleme üniteleri de yer alacak. 
Ayrıca tesiste ilk etapta 10 işçi istihdam edi-
lecek.

“Zeytinyağı İlçenin Markası Haline 
Gelecek”

Bağyurdu’nda mayıs ayı içerisinde te-
meli atılan tesisin çalışmalarını inceleyen 
Başkan Rıdvan Karakayalı, “Zeytinyağı te-
sisimizin çalışmalarına başladık. Ekipleri-
miz inşaatın temellerini de attı. İlçemizde 
kirazdan sonra ikinci ürünümüz olan zey-
tini marka haline getirecek, zeytinyağı ile 
değerlendireceğiz. Zeytinyağını ilçemizin 
en önemli markası haline getirmek için ça-
lışmalara devam edeceğiz.” diye konuştu.

K ula Yağ ve Emek Yem, İstanbul 
Sanayi Odası (İSO) tarafından 
açıklanan “Türkiye’nin 500 Bü-
yük Sanayi Kuruluşu 2020” lis-

tesinde 468. sırada yer aldı.
Her yıl İstanbul Sanayi Odası (İSO) tara-

fından hazırlanan “Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu 2020” listesi açıklandı. 
Balıkesir’in köklü şirketlerinden Kula Yağ 
ve Emek Yem, listeye 468’inci girdiı. Geçtiği-
miz yıl “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu 2019” listesinde 17’nci sırada yer 
alan Kula Yağ ve Emek Yem, Türkiye’nin 
ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına 
girmeyi başarısını gösterdi. Kula Yağ ve 
Emek Yem, sanayi kuruluşlarının 2020 yılı 
verileri baz alınarak hazırlanan listede, 
2019 yılına oranla cirosunu %30 arttırarak 
617.631.137 TL’lik üretimden net satışla yer 
aldı. 

Konuya ilişkin değerlendirmede bulu-
nan Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi Yöne-
tim Kurulu Üyesi Rahmi Kula: “Ülke sana-
yisi ve sanayicilerimiz için büyük önem 

taşıyan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu 2020 araştırmasında, kökleri 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşanan kal-
kınma hamlesine kadar uzanan Kula Yağ 
ve Emek Yem olarak 468. sıraya yükselme-
nin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 
Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz 
faaliyetlerimizle ülkemize, ekonomimize ve 
toplumumuza değer katmaya, bugünden 
daha iyi bir gelecek için birlikte çalışmaya 
devam edeceğiz. 1968’den bu yana hiç ara 
vermeden üretimine devam ettiğimiz sıvı 
yağda günlük 100 ton üretim kapasitesi-
ne sahibiz. Emek Yem olarak Marmara’da 
lider, Ege ve Akdeniz’de ise bilinen, aranan 

ve tercih edilen bir markayız. Geçtiğimiz 
yıl faaliyete aldığımız İzmir fabrikamız ile 
hedeflediğimiz satış rakamlarına ulaştık. 
Yenilenebilir enerji teknolojisinden yararla-
narak yaptığımız sürdürülebilir, çevreci ya-
tırım ve üretimlerimizle ülke ekonomisine 
daha fazla katkıda bulunabilmeyi ve istih-
dam sağlamayı hedefliyoruz. Şirket olarak 
hedeflerimizin yolunda hızlı ilerleyişimizi 
sürdürecek, kendimizi sürekli geliştirmeye 
ve yatırım yapmaya devam edeceğiz. Önü-
müzdeki yıl hedefimiz ilk 500 büyük sanayi 
kuruluşu arasında daha üst sıralarda yer 
almak.” 

Kemalpaşa Belediyesi’nden Hem İstihdam Hem Tarım Hamlesi

Zeytinyağı Tesisinin Temelleri Atıldı

Kula Yağ ve Emek Yem’in İSO 500 Gururu
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vermeden üretimine devam ettiğimiz sıvı 
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ne sahibiz. Emek Yem olarak Marmara’da 
lider, Ege ve Akdeniz’de ise bilinen, aranan 

ve tercih edilen bir markayız. Geçtiğimiz 
yıl faaliyete aldığımız İzmir fabrikamız ile 
hedeflediğimiz satış rakamlarına ulaştık. 
Yenilenebilir enerji teknolojisinden yararla-
narak yaptığımız sürdürülebilir, çevreci ya-
tırım ve üretimlerimizle ülke ekonomisine 
daha fazla katkıda bulunabilmeyi ve istih-
dam sağlamayı hedefliyoruz. Şirket olarak 
hedeflerimizin yolunda hızlı ilerleyişimizi 
sürdürecek, kendimizi sürekli geliştirmeye 
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K ısa adı YEMEKDER olan “Ye-
mek, Gıda İşletmecileri, Servis 
Sağlayıcıları ve Mesleki Eğitim 
Derneği”, kurulmasının üzerin-

den çok az bir zaman geçmesine karşılık 
sektörde gözle görülür bir heyecan ve bek-
lenti ortaya çıkardı. YEMEKDER hakkında 
kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla YE-
MEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Engin 
GÜNER ile konuştuk. Söyleşiyi kendisi de 
YEMEKDER ‘in kurucularından olup Say-
manlık görevini üstlenen Rouzben GERGE-
Rİ gerçekleştirdi.

Sayın Başkan öncelikle sormak istiyo-
rum. YEMEKDER nasıl bir ihtiyaçtan orta-
ya çıktı? 

Anayasa, kanun, yönetmelik ve tebliğ-
lerle gıda, gıda işletmeleri, gıda işletmeci-
leri, kamu ve ilgili taraflar için güvenirlik 
şartları, görev, yetki ve sorumlulukları be-
lirlenmiştir. Mesleki Eğitim Merkezleri, Mes-
lek Liseleri, Üniversitelerin Ön lisans ve 
Lisans Programları, Özel Sertifika Eğitim 
Programları ile her seviyede mesleki eğitim 
kurumları ve programları mevcuttur. Böyle 
bir çatı oluşturulmasına rağmen;

• Büyük bölümü perakende işletmeler 
olmak üzere, gıda işletmecilerinin önemli 
bir kısmı henüz hedeflenen mesleki bilgiye 
sahip değiller,

• Gıda işletmelerinden çalışan perso-
nelin mesleki bilgi ve becerileri yetersiz 
kalmakta, mesleki sorumluluklarını yeteri 
kadar bilmemekteler,

• Gıda ve gıda işletmelerinin kontrolü sa-
dece kayıtlı işletmelerle sınırlı ve mevzuatla 

varılmak istenen amacın oldukça uzağın-
da kalmakta,

•Gıda işletmelerinin yeteri ve gereği gibi 
kontrol edilmemesi, gıdada taklit ve / veya 
tağşiş yapanları ve kayıt dışını hortlatmak-
ta,

• Kayıt dışılık, gıda güvenliği ve insanla-
rın sağlığını riske atmanın yanı sıra, haksız 
rekabeti, kamunun vergi ve sigorta primle-
rinin de kaybına sebebiyet vermekte,

• Ülkemizdeki yemek, gıda ve servis hiz-
metlerinin en büyük tedarikçisi olan kamu 
kurum ve kuruluşlarının ölçüsüz, güncel 
mevzuatı karşılamayan, her biri farklı ta-
lepler içeren ve yerelleştirmeye öncelik tanı-
mayan ihale şartnameleri, haksız rekabete 
sebep olmaktadır. Bölgesel kalkınmanın en 
büyük unsurlarından bir tanesi de yerellik-
tir. Kamu ihalelerinde bu husus hiç dikka-
te alınmayıp, gerekli normları sağladığını 
belgelerle ispatlayan (ki bu çoğunlukla kâ-
ğıt üzerinde kalmaktadır)  adaylardan en 
düşük fiyata verene iş verilmektedir. Farklı 
şehirlerden gelen ihaleci firmalar, iş biti-
minde ardından yüklü miktarlarda piyasa 
ve çalışan borcu bırakarak, bölgenin eko-
nomisine zarar vermekte,

• Gıda işletmelerinin bir kısmının; yap-
tıkları işin türü, makine gücü ve personel 
sayılarına göre, belirli mühendislik veya 
diğer lisans disiplinlerinde eğitim almış 
teknik personel çalıştırma zorunluluğu bu-
lunmaktadır. Gıda mevzuatı, özel sektörde 
çalışacak mühendis yeterliliğine sahip so-
rumlu teknik personel iş sözleşmelerinin, 
meslek odalarından onay zorunluluğu 
getirmiş ve odaların belirlediği yıllık mas-

raf ve mesleki asgari ücretler, tamamına 
yakını KOBİ niteliğindeki gıda işletmele-
rinin bütçelerini oldukça aşmaktadır. Bü-
yük bir kısmı gıda mühendisi olmak üzere, 
yeni mezunların en çok istihdam edildiği 
ve mezuniyet sonrası pratik uygulamalar-
la yetiştirildiği ve sanayiye kazandırıldığı 
alan, toplu yemek işletmeleridir. Meslek 
odalarının tek taraflı belirlediği bu tarifeler, 
mühendis ve işletmelerin önüne büyük bir 
engel olarak çıkmakta, gıda işletmeleri-
ni diğer (kimyager, diyetisyen gibi meslek 
odası bulunmayan)  meslek mensuplarına 
yönelmekte,

• İnsanların yediklerinden sağlık bul-
maları için güvenilir, yeterli, dengeli ve adil 
yemek yemeleri gerekmektedir. Özellikle 
toplu beslenme sistemlerinde maliyetleri 
düşürmek için bol karbonhidratlı yetersiz 
ve dengesiz, diğer taraftan özellikle kamu 
kurumlarında da nitelik, nicelik ve çeşit 
olarak, gereğinden fazla ve dengesiz mö-
nüler verilmekte,

• Mesleki eğitimde eğitim-işletme ortak-
lığının esas olması, eğitimin mevzuata ve 
işletmelerden gelen talebe uygun yapılma-
sı gerekirken; eğitim kurumlarının mesleki 
yeterlilikler, beceri ve mesleki uygulamala-
rın uzağında (veya çok kısıtlı uygulamalar-
la), güncellenmemiş (mülga-yürürlükten 
kaldırılmış) mevzuatlarla teorik eğitim 
verdiği, bu eğitimin çıktısı olan öğrencile-
rin bilgi ve becerileri sektörün beklentilerini 
karşılamadığı için mesleki eğitimli perso-
nel, sektörde yeterince yer bulamamakta-
dır.

Yukarıdaki tespitlerimiz, YEMEKDER 
’in kuruluşuna sebep olan nedenlerdir.

YEMEKDER ‘in amaçları ve hedefleri ne-
lerdir?

 Yemek üreticileri ve gıda işletmecileri ile 
sektöre servis sağlayanlar, mesleki eğitim 
kurumları, meslek eğitimi yapan ve mesle-
ğe gönülden bağlı kişi ve kurumları bir çatı 
altında toplayarak;

• Toplumun güvenilir, dengeli, sağlıklı ve 
adil gıdaya ulaşması,

• Sektörün yasal görev, yetki ve sorumlu-
luklar bakımından bilgilendirilmesi, 

İnsanların Yediklerinden Sağlık Bulmaları 
Gerekmektedir
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• İşletmelerin meslek eğitimi almış ve 
teorik bilgileri tam, mesleki bilgi-becerileri 
gelişmiş, kişisel ilişkiler-iş ahlakını öğren-
miş personel ile desteklenmesi,  

• İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda, 
talep tabanlı mesleki eğitimin sağlanması,

• Kontrol ve denetim uygulamalarıyla 
ortaya çıkacak haksız rekabetin engellen-
mesi, 

• Kamu ihalelerinde yerellik ve yeterliliği 
ön plana çıkarmak, şartnameleri standart 
hale getirmek, gerektiğinde güncellemek,

• Mühendislerin, gıda işletmelerinde ça-
lışması ve yetişmesini engelleyen şartları 
iyileştirmek,

• Piyasaya arz edilen ve güvenli olma-
yan gıdaların ve bu gıdaları piyasaya arz 
eden gıda işletmecilerinin tespit edilmesi 
amaçlarımız içinde yer almaktadır.

Bu hedeflere ulaşmak için nasıl bir yol 
izleyeceksiniz?

Amaçlarımızı gerçekleştirmek için;
• Araştırma, proje, toplantı, konferans, 

kurs, seminer, panel, eğitim ve işbirliği ça-
lışmaları yapacağız,

• Başta yazılı, görsel medya ve sosyal ağ-
lar olmak üzere her türlü mecrada sektör 
sorunları ile ilgili etkin bir şekilde yer alarak 
gündem oluşturmak ve toplumu doğrudan 
ilgilendiren sorunların farkındalığını arttır-

maya çalışacağız,
• Her türlü bilgi, belge, doküman ve ya-

yınları temin ederek dokümantasyon mer-
kezi oluşturacak, çalışmaları duyurmak 
için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, 
kitap ve bülten gibi yayınlar çıkaracağız, 

• Kanun, yönetmelik ve tebliğlerin hazır-
lanması ya da güncellemeleri aşamasında 
görüş bildirip, sektörün ihtiyaç duyacağı 
kanun, yönetmelik, tebliğ taslaklarını ha-
zırlayıp ilgili mercilere sunacağız,

• Gıda, lisans/yeterlilik, vergi ve istihdam 
ile ilgili denetim ve kontrollerin, haksız re-
kabeti önleyecek şekilde; her yer, zaman, 
tür ve işletme ayrımı yapılmaksızın sürekli 
ve adil olarak yapılması için kamu bürok-
rasisi ile işbirliği yapacağız,

• Kamu yemek ihalelerinin adil dağıtı-
labilmesi ve hizmette standardizasyonun 
sağlanması için okul, hastane, vb. kamu 
kurumları için ayrı ayrı standart ihale şart-
name formatları hazırlayacağız,

• Talep tabanlı mesleki eğitim için sek-
törün mesleki yeterliliklerini belirlemek için 
araştırmalar yapacağız,

• Mesleki eğitim kurumları ve eğiticilerle 
okul-işletme ortaklıkları çalışmaları yapa-
cağız.

YEMEKDER Kurucuları kimlerdir? Bir 

araya gelmeleri nasıl oldu?
YEMEKDER kurucu üyeleri toplu yemek 

üretimi ve gıda işletmeciliği yapan ben 
Engin Güner/Tama Mutfak, Rouzben GER-
GERİ/Ziba Catering, Berna VARDAR/Sayfan 
Yemek ile uzun yıllardır gıda sektörüne 
servis sağlayıcı olarak hizmet veren Meh-
met Baki ASUTAY/Hijyen Grup, Timuçin 
ARAL/Çözbim Yazılım, Rıza AKKAYA/Külsan 
Thermoset ve Dursun ARIK/Arda Yayın’dan 
oluşmaktadır.

Bizi bir araya getiren ortak noktamız ise 
Catering Guide Dergisi’dir.

YEMEKDER ’in üye kabulü nasıl yapıla-
cak? Herkes üye olabilecek mi?

Üye kabul şartlarımızı oldukça sıkı şe-
kil şartlarına bağladık. Tüzel Kişi Üyeliği 
ve Gerçek Kişi Üyeliği olmak üzere iki tür 
üyeliğimiz bulunmaktadır. Üyelik şartlarını 
www.cateringguidedergisi.com sitesinde 
görebilirsiniz. Ayrıca bilgi@yemekder.org 
adresine mail atmanız halinde YEMEKDER 
Tüzüğü sizlere ulaştırılacaktır.

Toplu yemek ve catering sektörünün 
içinde bulunduğu durum ve önerileriniz 
nelerdir?

Türkiye’de birçok sektörde olduğu gibi, 
toplu yemekte de yıllardan beri kronik-
leşmiş kayıt dışı ve haksız rekabet soru-
nu devam etmektedir. Diğer taraftan da, 
koronavirüs salgını sebebiyle oluşan ciro 
kayıpları ve buna bağlı finansal sorunlar 
sektördeki işletmeleri olumsuz yönde etki-
lemekte, bazıları tekrar açılmamak üzere 
kapanmaktadır.

Bizlerin şahit olduğu 30-40 yıllık dönem-
de, ülkemiz ve dünyamızda savaş, doğal 
afetler, salgın hastalıklar, siyasi ve ekono-
mik krizler neredeyse hiç eksik olmadı. Bu 
olağanüstü dönemlerde normlara uygun 
üretim yapamayan ve kredibilitesi olma-
yan işletmeler bu krizlerden çıkamadı. 

Bu sebeple;
• Normlara uygun üretim içselleştirilme-

li,
• Krizlere yönelik tasarruf akçeleri oluş-

turulmalı, 
• Yatırımlar mümkün olduğu kadar öz 

kaynaklarla yapılmalı, borç vadeleri uzun 
sürelere yayılmamalı,

• Nitelikli personel için kurum içi mesleki 
eğitimlere ağırlık verilmeli,

• Doğru satış stratejileri geliştirilmeli 
(uzun süre taşınamayacak kârsız müşteri-
lere girilmemeli)

• Mali mevzuat ile piyasa ve ekonomik 
veriler çok yakından takip edilmeli, finan-
sal okur-yazarlık yönlerimizi geliştirmeli,

• Kayıt içinde kalınmalı ve haksız reka-
bet kısır döngüsünün içine girilmemeli

haber

K ısa adı YEMEKDER olan “Ye-
mek, Gıda İşletmecileri, Servis 
Sağlayıcıları ve Mesleki Eğitim 
Derneği”, kurulmasının üzerin-

den çok az bir zaman geçmesine karşılık 
sektörde gözle görülür bir heyecan ve bek-
lenti ortaya çıkardı. YEMEKDER hakkında 
kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla YE-
MEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Engin 
GÜNER ile konuştuk. Söyleşiyi kendisi de 
YEMEKDER ‘in kurucularından olup Say-
manlık görevini üstlenen Rouzben GERGE-
Rİ gerçekleştirdi.

Sayın Başkan öncelikle sormak istiyo-
rum. YEMEKDER nasıl bir ihtiyaçtan orta-
ya çıktı? 

Anayasa, kanun, yönetmelik ve tebliğ-
lerle gıda, gıda işletmeleri, gıda işletmeci-
leri, kamu ve ilgili taraflar için güvenirlik 
şartları, görev, yetki ve sorumlulukları be-
lirlenmiştir. Mesleki Eğitim Merkezleri, Mes-
lek Liseleri, Üniversitelerin Ön lisans ve 
Lisans Programları, Özel Sertifika Eğitim 
Programları ile her seviyede mesleki eğitim 
kurumları ve programları mevcuttur. Böyle 
bir çatı oluşturulmasına rağmen;

• Büyük bölümü perakende işletmeler 
olmak üzere, gıda işletmecilerinin önemli 
bir kısmı henüz hedeflenen mesleki bilgiye 
sahip değiller,

• Gıda işletmelerinden çalışan perso-
nelin mesleki bilgi ve becerileri yetersiz 
kalmakta, mesleki sorumluluklarını yeteri 
kadar bilmemekteler,

• Gıda ve gıda işletmelerinin kontrolü sa-
dece kayıtlı işletmelerle sınırlı ve mevzuatla 

varılmak istenen amacın oldukça uzağın-
da kalmakta,

•Gıda işletmelerinin yeteri ve gereği gibi 
kontrol edilmemesi, gıdada taklit ve / veya 
tağşiş yapanları ve kayıt dışını hortlatmak-
ta,

• Kayıt dışılık, gıda güvenliği ve insanla-
rın sağlığını riske atmanın yanı sıra, haksız 
rekabeti, kamunun vergi ve sigorta primle-
rinin de kaybına sebebiyet vermekte,

• Ülkemizdeki yemek, gıda ve servis hiz-
metlerinin en büyük tedarikçisi olan kamu 
kurum ve kuruluşlarının ölçüsüz, güncel 
mevzuatı karşılamayan, her biri farklı ta-
lepler içeren ve yerelleştirmeye öncelik tanı-
mayan ihale şartnameleri, haksız rekabete 
sebep olmaktadır. Bölgesel kalkınmanın en 
büyük unsurlarından bir tanesi de yerellik-
tir. Kamu ihalelerinde bu husus hiç dikka-
te alınmayıp, gerekli normları sağladığını 
belgelerle ispatlayan (ki bu çoğunlukla kâ-
ğıt üzerinde kalmaktadır)  adaylardan en 
düşük fiyata verene iş verilmektedir. Farklı 
şehirlerden gelen ihaleci firmalar, iş biti-
minde ardından yüklü miktarlarda piyasa 
ve çalışan borcu bırakarak, bölgenin eko-
nomisine zarar vermekte,

• Gıda işletmelerinin bir kısmının; yap-
tıkları işin türü, makine gücü ve personel 
sayılarına göre, belirli mühendislik veya 
diğer lisans disiplinlerinde eğitim almış 
teknik personel çalıştırma zorunluluğu bu-
lunmaktadır. Gıda mevzuatı, özel sektörde 
çalışacak mühendis yeterliliğine sahip so-
rumlu teknik personel iş sözleşmelerinin, 
meslek odalarından onay zorunluluğu 
getirmiş ve odaların belirlediği yıllık mas-

raf ve mesleki asgari ücretler, tamamına 
yakını KOBİ niteliğindeki gıda işletmele-
rinin bütçelerini oldukça aşmaktadır. Bü-
yük bir kısmı gıda mühendisi olmak üzere, 
yeni mezunların en çok istihdam edildiği 
ve mezuniyet sonrası pratik uygulamalar-
la yetiştirildiği ve sanayiye kazandırıldığı 
alan, toplu yemek işletmeleridir. Meslek 
odalarının tek taraflı belirlediği bu tarifeler, 
mühendis ve işletmelerin önüne büyük bir 
engel olarak çıkmakta, gıda işletmeleri-
ni diğer (kimyager, diyetisyen gibi meslek 
odası bulunmayan)  meslek mensuplarına 
yönelmekte,

• İnsanların yediklerinden sağlık bul-
maları için güvenilir, yeterli, dengeli ve adil 
yemek yemeleri gerekmektedir. Özellikle 
toplu beslenme sistemlerinde maliyetleri 
düşürmek için bol karbonhidratlı yetersiz 
ve dengesiz, diğer taraftan özellikle kamu 
kurumlarında da nitelik, nicelik ve çeşit 
olarak, gereğinden fazla ve dengesiz mö-
nüler verilmekte,

• Mesleki eğitimde eğitim-işletme ortak-
lığının esas olması, eğitimin mevzuata ve 
işletmelerden gelen talebe uygun yapılma-
sı gerekirken; eğitim kurumlarının mesleki 
yeterlilikler, beceri ve mesleki uygulamala-
rın uzağında (veya çok kısıtlı uygulamalar-
la), güncellenmemiş (mülga-yürürlükten 
kaldırılmış) mevzuatlarla teorik eğitim 
verdiği, bu eğitimin çıktısı olan öğrencile-
rin bilgi ve becerileri sektörün beklentilerini 
karşılamadığı için mesleki eğitimli perso-
nel, sektörde yeterince yer bulamamakta-
dır.

Yukarıdaki tespitlerimiz, YEMEKDER 
’in kuruluşuna sebep olan nedenlerdir.

YEMEKDER ‘in amaçları ve hedefleri ne-
lerdir?

 Yemek üreticileri ve gıda işletmecileri ile 
sektöre servis sağlayanlar, mesleki eğitim 
kurumları, meslek eğitimi yapan ve mesle-
ğe gönülden bağlı kişi ve kurumları bir çatı 
altında toplayarak;

• Toplumun güvenilir, dengeli, sağlıklı ve 
adil gıdaya ulaşması,

• Sektörün yasal görev, yetki ve sorumlu-
luklar bakımından bilgilendirilmesi, 

İnsanların Yediklerinden Sağlık Bulmaları 
Gerekmektedir
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Ambalajlı Su Üreticileri Derneği’nin (SU-
DER) Genel Kurulu’nda yapılan seçimde 
SUDER Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Pınar 
Su ve İçecek Genel Müdürü Hüseyin Kara-
mehmetoğlu seçildi. 

Türkiye’de 20 yıldır ambalajlı su sana-
yinin önde gelen firmalarını çatısı altında 
toplayan Ambalajlı Su Üreticileri Derne-
ği’nin (SUDER) 11. Olağan Genel Kurulun-
da, bir önceki dönem Yönetim Kurulu Üye-
si olarak görev yapan Pınar Su ve İçecek 
Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu, 
SUDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
üstlenirken, Başkan Yardımcısı Dağdelen 
Su Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özdemir 
oldu. 

SUDER ve üye firmalar, toplumun ihti-
yaç duyduğu kaliteli ve güvenli ambalajlı 
suların yeterli miktarlarda üretimlerini ger-
çekleştirerek sağlıklı koşullarda tüketicilere 
sunmak, sektörü ve paydaşlarını güçlen-
dirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 
Ambalajlı su üreticisi firmalar ve tedarikçi 

firmalar olmak üzere toplam 38 üyesi bulu-
nan SUDER, 15 bin kişiye doğrudan, 85 bin 
kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlıyor.

“SUDER, güç birliği içerisinde yoluna 
devam edecek”

SUDER Genel Kurulu’nda başkanlığa 
seçilen Hüseyin Karamehmetoğlu, önceki 
dönem SUDER Yönetim Kurulu’na, Yönetim 
Kurulu Başkanı Serdar Seyhanlı’ya ve genel 
kurula katılan diğer dernek üyesi katılım-
cılara katkılarından dolayı teşekkürlerini 
sundu. 

Sürdürülebilir bir gelecek için doğal 
kaynakların etkili ve verimli kullanımının 
gerekliliğine dikkat çeken Hüseyin Kara-
mehmetoğlu, SUDER’in yeni dönemde de 
sağlıklı, kaliteli, ambalajlı suların tüketi-
mini artırmak için toplumda farkındalığın 
artmasına yönelik çalışmalarına devam 
edeceğini dile getirdi. Karamehmetoğlu, 

“15 bin kişiye doğrudan, 85 bin kişiye do-
laylı istihdam sunan Türkiye Ambalajlı Su 
Sektörü’nün sağladığı faydayı genişletmek 
için çalışacağız. Bu çerçevede sektörü-
müzün, kamu nezdinde mevzuata ilişkin 
konularda ideal çözümlere ulaşabilmesi 
için tüm süreçlerde üyelerimizle güç birliği 
içerisinde aktif şekilde yer almaya devam 
edeceğiz.” dedi. 

SUDER Yönetim Kurulu
Genel Kurulda yapılan seçimler sonra-

sında oluşan yeni Yönetim Kurulu ilk top-
lantısında görev dağılımı yapıldı.

SUDER Yönetim Kurulu şu isimlerden 
oluştu: 

Başkan - Hüseyin Karamehmetoğlu 
(Pınar Su ve İçecek)

Başkan Yrd. - İsmail Özdemir (Dağdelen 
Su) 

Sayman - Ayhan Balcı (Saka Su) 
Üye - Ediz Aksoy (Danone Hayat 

Su) 
Üye - S. Can Emc (Erikli & Nestle Waters)
Üye - Murat Dündar Akgün (Coca-Cola 

Damla Su)  
Üye - Yaşabey Kalebaşı (Assu)
Üye - Hakan Çelik (Pürsu)
Üye - Mehmet Tuncay İşmar (Uludağ 

Premium)

SUDER Denetim Kurulu
Üye - Süleyman Kandemir (Köksan 

Pet) 
Üye - S. Emir Köylüoğlu (Ase Plastik)
Üye - Muharrem Eskiyapan (Nuhdem 

Plastik)

SUDER’in Yeni Başkanı
Hüseyin Karamehmetoğlu Oldu
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Ambalajlı Su Üreticileri Derneği’nin (SU-
DER) Genel Kurulu’nda yapılan seçimde 
SUDER Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Pınar 
Su ve İçecek Genel Müdürü Hüseyin Kara-
mehmetoğlu seçildi. 

Türkiye’de 20 yıldır ambalajlı su sana-
yinin önde gelen firmalarını çatısı altında 
toplayan Ambalajlı Su Üreticileri Derne-
ği’nin (SUDER) 11. Olağan Genel Kurulun-
da, bir önceki dönem Yönetim Kurulu Üye-
si olarak görev yapan Pınar Su ve İçecek 
Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu, 
SUDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
üstlenirken, Başkan Yardımcısı Dağdelen 
Su Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özdemir 
oldu. 

SUDER ve üye firmalar, toplumun ihti-
yaç duyduğu kaliteli ve güvenli ambalajlı 
suların yeterli miktarlarda üretimlerini ger-
çekleştirerek sağlıklı koşullarda tüketicilere 
sunmak, sektörü ve paydaşlarını güçlen-
dirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 
Ambalajlı su üreticisi firmalar ve tedarikçi 

firmalar olmak üzere toplam 38 üyesi bulu-
nan SUDER, 15 bin kişiye doğrudan, 85 bin 
kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlıyor.

“SUDER, güç birliği içerisinde yoluna 
devam edecek”

SUDER Genel Kurulu’nda başkanlığa 
seçilen Hüseyin Karamehmetoğlu, önceki 
dönem SUDER Yönetim Kurulu’na, Yönetim 
Kurulu Başkanı Serdar Seyhanlı’ya ve genel 
kurula katılan diğer dernek üyesi katılım-
cılara katkılarından dolayı teşekkürlerini 
sundu. 

Sürdürülebilir bir gelecek için doğal 
kaynakların etkili ve verimli kullanımının 
gerekliliğine dikkat çeken Hüseyin Kara-
mehmetoğlu, SUDER’in yeni dönemde de 
sağlıklı, kaliteli, ambalajlı suların tüketi-
mini artırmak için toplumda farkındalığın 
artmasına yönelik çalışmalarına devam 
edeceğini dile getirdi. Karamehmetoğlu, 

“15 bin kişiye doğrudan, 85 bin kişiye do-
laylı istihdam sunan Türkiye Ambalajlı Su 
Sektörü’nün sağladığı faydayı genişletmek 
için çalışacağız. Bu çerçevede sektörü-
müzün, kamu nezdinde mevzuata ilişkin 
konularda ideal çözümlere ulaşabilmesi 
için tüm süreçlerde üyelerimizle güç birliği 
içerisinde aktif şekilde yer almaya devam 
edeceğiz.” dedi. 

SUDER Yönetim Kurulu
Genel Kurulda yapılan seçimler sonra-

sında oluşan yeni Yönetim Kurulu ilk top-
lantısında görev dağılımı yapıldı.

SUDER Yönetim Kurulu şu isimlerden 
oluştu: 

Başkan - Hüseyin Karamehmetoğlu 
(Pınar Su ve İçecek)

Başkan Yrd. - İsmail Özdemir (Dağdelen 
Su) 

Sayman - Ayhan Balcı (Saka Su) 
Üye - Ediz Aksoy (Danone Hayat 

Su) 
Üye - S. Can Emc (Erikli & Nestle Waters)
Üye - Murat Dündar Akgün (Coca-Cola 

Damla Su)  
Üye - Yaşabey Kalebaşı (Assu)
Üye - Hakan Çelik (Pürsu)
Üye - Mehmet Tuncay İşmar (Uludağ 
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SUDER Denetim Kurulu
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Pet) 
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SUDER’in Yeni Başkanı
Hüseyin Karamehmetoğlu Oldu
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T ürkiye’nin güçlü bir gelişim gös-
teren meyve suyu sektöründe, 
yarı mamul ve mamul üreticisi 
firmaların yanı sıra ambalaj ve 

ham madde sağlayıcı firmaları da kapsa-
yan 42 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan 
MEYED Meyve Suyu Endüstrisi Derneği’n-
de, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 
Genel Kurulda seçilen yeni Yönetim Kurulu 
görevi devraldı.

Yönetim Kurulu içerisinde yapılan görev 
dağılımında, DİMES Genel Müdürü Ozan 
Diren MEYED Yönetim Kurulu Başkanı ola-
rak seçildi. MEYED Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı olarak belirlenen isim de TUNAY 
Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Kırtı-
loğlu oldu.

MEYED’in, kuruluşundan bu yana sektö-
rün genelini kapsamayı hedeflediğini dile 
getiren Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Di-
ren, “Bu özellik, derneğimizin demokratik 
ve katılımcı yönetim kültürüne de yansıyor. 

MEYED, meyve suyu endüstrisinin değer 
zincirini kapsayan bir yapıdır. Bu yapı içe-
risinde faaliyet gösteren kuruluşları temsil 
eden yöneticiler, sektörün ve ekosistemin 
bütüncül faydasına hizmet eden bir görev 
bilinciyle sorumluluk alıyor. Yeni Yönetim 
Kurulu olarak bizler de bu bilinci aynen 
devam ettireceğiz. Bu vesile ile MEYED’in 
1993’ten bugüne uzanan varlığının sağ-
lam temellerini atan ve bilim insanı yönü 
ile sektöre halen katma değer sağlayan 
Kurucu Başkanımız Prof. Dr. Aziz Ekşi ve 
kurucu üyelere şükranlarımı sunuyorum. 
Yönetim Kurulu Başkanlığını devraldığım 
Sayın İlker Güney başta olmak üzere, geç-
miş dönem başkanlarımıza, yönetim ve 
denetim kurullarımızda, çalışma grupları-
mızda ve genel sekreterlik kadrolarımızda 
görev yapmış ve yapmakta olan tüm kıy-
metli isimlere MEYED’e olan inançları ve 
emekleri için teşekkür ediyorum” dedi. 

Ozan Diren, sözlerine şöyle devam etti: 
“Meyveye en yakın içecek olarak, meyvenin 

kendisi gibi önemli bir vitamin, mineral ve 
antioksidan kaynağı olan meyve suyu, in-
sana yarar sağlayan bir üründür. Meyve-
leri katma değerli bir şekilde işleyerek bu 
yararlı ürünü tüm dünyaya sunan meyve 
suyu endüstrisi, yıllık yaklaşık 1,3 milyon 
ton meyve alımı gerçekleştirirken, Türki-
ye’nin dört bir yanındaki 1 milyon çiftçi 
ve ailesine güvenli gelir kaynağı fırsatı su-
narak kırsal kalkınmaya yarar sağlar. Tür-
kiye’nin meyve suyu ihracatı, 350 milyon 
dolar seviyesine yaklaşmıştır ve ithal girdisi 
yüzde 5’lerde kalan endüstrimiz, yüzde 95’e 
varan dış ticaret fazlasıyla ülke ekonomi-
sine de yarar sağlar. Ülkemiz meyvelerinin 
beslenmeye, tarıma ve ekonomiye daha 
fazla yarar, daha fazla katma değer sun-
masını sağlayan, çiftçi, üretici, sanayici, 
lojistik, perakende ve nihayetinde tüketiciyi 
kapsayan geniş bir ekosisteme sahip olan 
endüstrimizin ortak gayesi, bu değerli sek-
törün gelişim ve yarar ivmesini artırarak 
sürdürmektir.”

MEYED Yönetim Kurulunda ayrıca İlker 
Güney (Limkon), Mahmut A. Duruk (Aro-
ma), Bekir Güldüoğlu (Meysu), Cem Kurt 
(DOĞANAY) ve Murat Yasa (Aromsa) Yöne-
tim Kurulu Üyesi olarak görev yapacaklar. 

MEYED bünyesinde Genel Sekreterlik 
görevini, İpek İşbitiren yürütüyor.

Endüstrinin gelişimine katkı sağlayan 
MEYED, tarım, gıda sanayi, ihracat, beslen-
me ve sağlık gibi konularda ortak akıl ve 
ortak çözümler oluşturmak için kamu, özel 
sektör ve STK’lar nezdinde ulusal ve ulusla-
rarası iş birlikleri ile konuların paydaşlarını, 
uzman akademisyenleri ve sektörün pro-
fesyonellerini bir araya getiriyor.

Meyed’in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren

D ünyanın önde gelen, ilk üç-
gen çikolatası Toblerone, 
eşsiz bal badem & nugalı  lez-
zetini bitter çikolata ile birleş-

tirdiği Toblerone Dark’ı artık tüm Türkiye’de 
tüketicilerinin beğenisine sunuyor.

Mondelez International’ın gerçek İsviçre 
çikolatası kullanılarak üretilen, üçgen şek-
li ve eşsiz lezzetiyle ikonikleşmiş çikolata 

markası Toblerone, sevilen lezzeti Toblero-
ne Dark’ı şimdi Türkiye’nin her köşesindeki 
bitter çikolata tutkunlarıyla buluşturuyor. 

Tüketicilerine premium çikolata deneyi-
mini yaşatan Toblerone’un efsanevi bal ba-
dem&nuga lezzeti bitter çikolata ile birleşi-
yor ve Nisan ayından itibaren 100 gramlık 
ambalajı ile bitter çikolata severlerle buluş-
mayı bekliyor. 

Toblerone Dark Şimdi Tüm Türkiye’de
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Apv Hemisan’dan Membran Filtrasyon Teknolojisi

S PX/APV yenilikçi ürünleri, proses 
çözümleri ve satış sonrası servis 
desteği ile gıda, süt, içecek ve 
kozmetik endüstrilerine hizmet 

vermektedir. SPX/APV’ nin uzun yıllardır 
Türkiye temsilcisi olan APV Hemisan, gıda 
üretimi ve proseslerinde, kapsamlı tekno-
loji yelpazesi, yüksek ekipman kalitesi ve 
nitelikli otomasyon hizmetleri ile müşteri-
leri için benzeri görülmemiş mühendislik 
çözümleri sunmaktadır.  

Ultrafiltrasyon 
Gıda sanayi başta olmak üzere birçok 

sanayi kolunda kullanımı son 15 yıldır ar-
tan Ultrafiltrasyon, süt endüstrisinde de ol-
dukça yaygın olarak kullanılıyor. Ultrafilt-
rasyon; sütün konsantre edilmesi amacıyla 
kullanılan, molekül boyutlarına göre sütü 
bileşenlerine ayıran ve bu işlemleri belli bir 
basınç altında gerçekleştiren bir filtrasyon 
yöntemidir. 

Ultrafiltrasyon, bugün süt endüstrisinde 
proteini standardize etmek veya zenginleş-
tirmek amacıyla içme sütlerinde, süt tozun-
da, yoğurtta ve beyaz peynir gibi ürünlerin 
üretiminde kullanılmaktadır. 

Ters Osmoz 
Ters Osmoz’da su filtre edilerek koyu-

laştırma yapılmaktadır, yani evaporasyon 
işleminin bir anlamda alternatifidir. Süt 
endüstrisinde Ters Osmoz, üretim esna-

sında buhardan oluşan saf su ve ürün ka-
lıntılarının ürün içerisinden ayrıştırılması, 
sütün ön konsantrasyonu, peynir altı suyu 
ve ultrafiltrasyon filtratı konsantrasyonun 
ve süt demineralizasyonu işlemleri için kul-
lanılmaktadır. 

Mikrofiltrasyon 
Mikrofiltrasyon sistemininde içerisin-

de bulunduğu ESL (raf ömrünü uzatma) 
sisteminin çalışma prensibi sütün raf öm-
ründe etkin rol oynayan ve sütün içerisinde 
bulunan mikroorganizmalara uygulanan 
bertaraf yöntemi olan ısıl işlem öncesinde 
mikrofiltrasyon teknolojisini kullanmak 
suretiyle son basamakta uygulanan ısıl 
işlem sıcaklık /süre parametrelerini en aza 
indirmek yolu ile sütün doğal tadına zarar 
vermeden raf ömrünü uzatmaktır. 

APV mikrofiltrasyon sistemi çok yüksek 

oranlarda bakteri ve spor uzaklaştırabilme 
özelliğine sahiptir. Bununla beraber sistem 
üzerindeki seramik membranların pH ve sı-
caklık dayanımı yüksek olduğu için ortala-
ma 5 ile 10 yıl arasında değişen membran 
ömrüne sahip bir sistemdir. 

Nanofiltrasyon 
Nanofiltrasyon, membran teknikleri 

içinde özellikle demineralizasyon işlemi 
için daha uygundur. Peyniraltı suyu, per-
meat veya yağsız süt gibi akışkanların 
özellikle iyonik tuzlarından arındırılmasına 
“desalinasyon” denilmektedir. Sodyum-
ca fakir yoğurt üretiminde sütün sodyum 
miktarı NF ile azaltılabilmektedir. Bebek 
maması vb. ürünlerde kullanılacak peyni-
raltı suyu konsantratı eldesinde tuz ve lak-
tozu indirgemek için de Nanofiltrasyondan 
yararlanılmaktadır. 

Final  
APV Hemisan olarak gelişen teknoloji 

ile süt sanayisinde artan süzme peynir üre-
timi, protein standardizasyonu ve peynir 
altı suyu konsantrasyonunda Membran 
Filtrasyon teknikleri ile üretim yapılmasına 
imkan sağlayan sistemler üzerine çalış-
maktadır. Bu alandaki tecrübesi ve kali-
tesiyle APV Hemisan süt endüstrisinin her 
alanında olduğu gibi yüksek verimlilik ve 
nitelikli hizmet garantisi sunuyor.
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