
”Biz Çevreci Bir İş Yapıyoruz. Suyu, 
Toprağı ve Havayı Koruyoruz.”
DG Doğru Geri Kazanım Genel 
Müdürü Nagihan Yılmaz, HORECA 
Trend’in sorularını yanıtladı.

Hilton 2023’te Açılacak 
Otellerini Açıkladı
Yeni yılda 150 otel açacağını du-
yuran şirket, seyahat tutkunlarına 
benzersiz deneyimler sunacak.

2 Michelin Yıldızlı TURK 
Fatih Tutak, La Liste 2023’te
TURK Fatih Tutak, Dünyanın en 
iyi 500 restoranı sıralamasında 
413. oldu.

Dünya Turu: 
Rüzgarların Şehri 
BAKÜ

Türk Baklavası, 
Nadir Güllü ile İlk Kez 
Tokyo’da

Türkiye’nin 
En Kapsamlı Şehir Rehberi: 
Ankara Gibisi Yok

Türkiye’nin En Büyük 
Catering Portalı: 
“Catering Türkiye”

Gamze Cizreli: Ruhunuzu Katmadığınız 
Bir Markanın Sürdürülebilir Olduğuna 
İnanmıyorum.

Hotel
Restaurant 
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Catering
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BigChefs Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, 
HORECA Trend Yayın Koordinatörü Elif Akın Yüksel’e özel 
açıklamalarda bulundu. Cizreli ile sektör için oldukça başarılı 
bir örnek olan girişimcilik öyküsünü ve Türkiye’den dünyaya 
açılan BigChefs markasını konuştuk. 

57 şehirden, 759 
catering firmasına bir 
‘tık’la ulaşma kolaylığı

cateringturkiye.com



Wish More Hotel Grubu’nun 2016 
yılında Bayrampaşa’da açılan ilk 
otelinden sonra Wish More Hotel 
Şişli de kapılarını misafirlerine 
açtı. Misafir etme tutkusunu sanat 
dolu lüks bir adımla devam ettiren 
grubun ikinci otelinde misafirleri 
kendilerini adeta evlerinde hisse-
debilecekleri fonksiyonel oda se-
çeneklerinin yanı sıra gastronomi 
ve sanat anlamında da farklı dene-
yimler bekliyor. 

UZUN SÜRELI KONAKLAMAYA 
UYGUN LÜKS ODA 
SEÇENEKLERI SUNULUYOR

Wish More Hotel Şişli, 98 adet ferah 
ve aydınlık odası ile misafirlerine 
kaliteli ve rahat bir konaklama 
deneyimi sunuyor. Otelin oda ve 
süitlerinde yastık menüsü, Nespres-
so kapsüllü kahve makinesi, misa-
firlerin kendi kullanıcı bilgileriyle 
erişebileceği Netflix uygulaması, 
mini barı ve kendine ait mutfağı 
yer alıyor. Misafirlerin ihtiyacına 
bağlı tercih yapabileceği 1+1, 2+1, 
3+1 gibi farklı büyüklükte oda se-
çenekleri de bulunuyor. Her biri 
uzun süreli konaklamaya hizmet 

edecek şekilde planlanan odalarda 
misafirler kendi evlerindeki konfo-
ru hissedebiliyor. 

Otelin Executive Şefi Muhittin 
Kabasakal’ın klasik kalıplardan 
sıyrılarak farklı konseptlerde ha-
zırladığı menüler yalnızca otelde 
konaklayan misafirlere değil, tüm 
İstanbullulara sunuluyor.

ŞEHRIN IÇINDE   
KÜÇÜK BIR MOLA 

İstanbul’un kalbi Şişli’de bulunan 
otelde, Uzakdoğulu terapistler eş-
liğinde doğu ve batı prensiplerini 
uzlaştıran bütünsel bakım ritüelle-
riyle modern bir SPA alanı yer alı-
yor. Misafirlerine seçkin ve nitelikli 
konfor alanları sunarak küçük bir 
mola vermelerini sağlayan otelin, 
son teknoloji ekipmanlarla tam do-
nanımlı bir fitness salonu, kişiye 
özel Türk Hamamı, saunası, buhar 
odası ve havuzu da bulunuyor.  

Grubun ikinci otelinin açılışına dair 
açıklama yapan Wish More Hotel 
Grubu Genel Müdürü Erkan Akkurt, 
“Wish More markası altında ikinci 

otelimizin açılmasıyla ilgili büyük 
mutluluk ve gurur duyuyoruz. 
“Misafir etme tutkusuyla daima” 
vizyonumuzla Şişli’nin kalbinde 
misafirlerin hizmetine sunduğu-
muz otelimiz ile onlara kaliteli, 
güvenli ve hijyenik hizmet sunma-
yı hedefliyoruz. Her türlü ihtiyacı 
karşılamak için özenle hazırlanan 
odalarımız, otelde yer alan sanat 
eserlerimiz ve gusto sahibi tercih-
lerimizle misafirlerimize özel ve 
nitelikli bir alan yaratmak istedik. 
Biz, Wish More Otel Grubu olarak 
büyümeyi sürdürmeye ve mükem-
meliyetçi hizmet anlayışımızı tüm 
otellerimizde en iyi şekilde mi-
safirlerimize yansıtmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Yüzyıllık konukseverlik mirası-
nı çağdaş bir hizmet anlayışı ile 
bütünleştiren The Grand Tarabya 
Oteli, pandemi sonrası kapıla-
rını yeniden açmasıyla birlikte 
mutfak ekibini de sektörün öncü 
isimleriyle güçlendiriyor. 

Otelin tüm yeme-içme faaliyetle-
rinin sorumluluğu, executive şef 
Aydın Sevindik’e teslim edildi. 
Sektöre 1990’ların başında giren 
ve Çeşme’de otelciliğe başlayan 
Sevindik, yıllar içinde chef de 
partie ve sous chef görevlerini 
üstlenerek deneyim edindikten 
sonra, 2010 yılında Alaçatı Be-
ach Resort’ta ilk executive şef 
pozisyonunu aldı. The Grand Ta-
rabya ailesine katılmadan önce, 
Kıbrıs’ta bulunan Ambassadeurs 
Hotel & Casino Kyrenia bünye-
sinde dört yıl aynı görevi üst-
lenen şefin Litvanya’dan Myan-
mar’a değişik ülkelerde edindiği 
uluslararası mutfak deneyimleri 
bulunuyor. 

Pasta şefi olarak The Grand 
Tarabya ekibine katılan İrfan 

Demir ise, kariyerini pasta şefi 
yardımcısı olarak The Ritz Car-
lton Oteli’ne taşıdıktan sonra, 
Hyatt Rgency Ataköy’de pasta 
şefi pozisyonuna yükseldi. The 
Grand Tarabya Oteli’ndeki göre-
vine atanmadan önce Mövenpi-
ck Hotel Golden Horn’da çalışan 
Demir’in farklı yurtdışı deneyim-
lerinin yanı sıra, İspanya’da al-
dığı özel bir çikolata eğitimi de 
bulunuyor.  Şef İrfan Demir tüm 
deneyimini Cafe R.E.A.D, The 
Brasserie ve brunch menüleri-
nin tatlı bölümlerine yansıtıyor.

Wish More Hotel Grubu’nun ikinci oteli olan Wish More Hotel Şişli kapılarını 
misafirlerine açtı. İstanbul’un kalbi Şişli’de yer alan yeni otelde, sanat eserleri, 
fonksiyonel ve lüks oda seçenekleri, leziz yemekler ve birbirinden eşsiz 
deneyimler misafirleri bekliyor.

The Grand Tarabya Oteli Executive Şef 
Aydın Sevindik ve pasta Şefi İrfan Demir ile 
mutfak kadrosunu güçlendirerek brunch’tan 
The Brasserie menüsüne, tüm yeme-içme 
noktalarında misafirlerine en iyi hizmeti 
vermeyi hedefliyor.

Wish More Hotel 
Şişli  Kapılarını Açtı

The Grand Tarabya 
Otel Mutfak Ekibini 
Genişletiyor

OTEL
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İmtiyaz Sahibi ve 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 

Okan YÜKSEL
okan@horecatrend.com

Genel Koordinatör 
Elif AKIN YÜKSEL

elif@horecatrend.com

Editörler 
Hacer SARIKAYA 

Yaren EKŞİ 
Berk ELMAS

Aslıhan BAYRAKDAR

Sanat Yönetmeni 
Fatih ÇETİN

Yayın İdare Merkezi
ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İno-
vasyon Merkezi Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Blv. 280/G 
Çankaya/Ankara

İletişim
0(312) 911 62 24

info@horecatrend.com
 www.horecatrend.com 

Reklam
Orbis Medya

0(312) 911 62 24
reklam@horecatrend.com

Tasarım
Prosigma Tasarım

Oğuzlar Mah. 1374. Sokak
2/4 Çankaya / ANKARA 
Tel. 0312 342 22 45
www.prosigma.net

Baskı
MD Ofset Matbaacılık Yayıncılık 

Kırtasiye Dağıtım Pazarlama 
San. Tic. Ltd. Şti.

Adres: Maltepe Mah. Yılanlı 
Ayazma Sok. Yıldız San. Sit. 

No:18/201 Zeytinburnu/İstanbul
       Telefon No: 0(212) 483 34 22

Sertifika No: 50194

Yayın Türü 
Yaygın Süreli Yayın
Üç ayda bir basılı
olarak yayımlanır.

HORECA Trend ve ekleri, 
Orbis Medya Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri Ltd. Şti. tarafından 
hazırlanmıştır. Bu yayında yer 
alan yazı ve fotoğrafların tüm 
hakları kredi sahiplerine veya 
Orbis Medya Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Ltd. Şti.’ye aittir. 

İzinsiz alıntı yapılamaz. İlanların 
ve haberlerin sorumluluğu 

sahiplerine aittir. 

KÜNYE

Değerli HORECA Trend okurları, ikinci 
sayımızda yeni bir yılın enerjisi ve 
mutluluğu ile karşınızdayız. İlk sayı-
mızda heyecanımızı paylaştığınız ve 
göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için 
teşekkür ederiz. Siz değerli okurları-
mızla daha nice yılları birlikte, sağlık-
la kutlayacağımıza inanıyorum.

Türkiye’nin katma değer üreten mar-
kalarının başarılarına, ihracattaki iv-
melerine ve projelerine gazetemizde 
yer vermekten gurur duyuyoruz. Mar-
kalarımızın yeni yılla birlikte açtıkları 
yeni sayfalarında pusulalarının iklim 
değişikliği, sürdürülebilirlik, geri dö-
nüşüm konularıyla yol almaları ge-
lecek kuşaklarımız için umut verici.

Bu sayımızda ulusal ve uluslararası 
alanlarda başarısını kanıtlamış ve 
kendime de örnek aldığım bir kadın 
girişimci, BigChefs’in kurucusu  Gamze 
Cizreli’yi kapağımıza taşıdık. Cizre-

li’nin projelerini yakından ve ilgiyle 
takip ediyoruz. Mutfağımızı ve mi-
safirperverliğimizi arenada çok iyi 
temsil ettiğinden kuşkumuz yok.

Bir diğer heyecanımız ANFAŞ 33. Ho-
tel Equipment ve 29. Food Product 
fuarları. Tüm firmalar bütün bir yıl 
bu fuara hazırlık yapıyor. Bu fuarı 
önemsiyoruz, firmaların pazarlama, 
network ve birebir temas kurarak 
satışlarını yapılabilmesi açısından 
oldukça değerli buluyoruz. ANFAŞ 
Food Product Fuarı’nda medya 
partneri olarak yer alıyor ve okur-
larımızla buluşuyoruz. Türkiye’nin 
önemli markalarının temsilcileri ile 
röportajlar yapacağız, sosyal medya 
hesaplarımızda ve web sitemizde ya-
yınlayacağız. Fuarı anlık olarak www.
horecatrend.com web sitemizden ve 
@horecatrendcom kullanıcı adı ile 
sosyal medya hesaplarımızdan takip 
edebileceksiniz.

Ekibimizle aldığımız karar doğrultu-
sunda “Dünya Turu” sayfamızı hazır-
ladık. Bu sayımızda kardeş ülke Azer-
baycan’a yer veriyoruz. Geçtiğimiz 
aylarda iş seyahati için bulunduğu-
muz rüzgarlar şehri Bakü’nün HORE-
CA alanındaki durumunu sizlerle bir 
dosya haber olarak paylaştık.

Yeni yılda aldığımız karar defterimiz-
de umutlarımız, hayata geçirmek iste-
diğimiz projelerimiz var. Umutlarımız, 
hedeflerimiz değil midir, bizi hayata 
bağlayan. 2023, herkesin gönlünden 
geçirdiğini hayata geçirebildiği sağlık-
lı, mutlu, verimli bir yıl olur diliyorum. 

2023 Ocak sayımızı keyifle okumanız 
dileğiyle, saygı ve sevgilerimi sunu-
yorum…

Elif Akın Yüksel
elif@horecatrend.com
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Hilton, 2023’te açılacak 
yeni otellerini tanıttı. 
Yeni yılda 150 otel 
açacağını duyuran şirket, 
birçoğu dünyanın en 
güzel kumsallarının, 
UNESCO Dünya Kültür 
Miraslarının ve Dünya 
Harikalarının yanında 
konumlanan otelleriyle 
seyahat tutkunlarına 
benzersiz deneyimler 
sunacak.

Hilton, önümüzdeki yıl dünya ge-
nelinde 150 otel açmayı planlıyor. 
Şirketin 2023 yılında açılışı yapıla-
cak otellere ilişkin yayınladığı lis-
tede Türkiye’den The Bo Vue Hotel 
Bodrum, Curio Collection by Hilton 
ve DoubleTree by Hilton Şanlıurfa 
otelleri öne çıkıyor. Hilton, Türki-
ye’de ve dünyanın dört bir yanın-
da açılacak yeni otellerinden öne 
çıkanlarla ilgili detayları paylaştı.

THE BO VUE HOTEL BODRUM, 
CURIO COLLECTION BY 
HILTON (TÜRKIYE)

Ege Denizi kıyısında yer alan The 
Bo Vue Hotel Bodrum, Curio Colle-
ction by Hilton, bembeyaz kumla-
rıyla göz alan 1,2 kilometre uzun-
luğunda özel bir kumsala ve göz 
alıcı deniz manzarasının eşlik ettiği 
102 şık ve modern odaya sahip. 
Otelin birinci sınıf restoranlarından 
Bo Giorno, Akdeniz ve Ege mut-
fağının en leziz yemeklerini, Del-
manzo Türk mutfağından en güzel 
örnekleri, Bacalao ise muhteşem 
deniz mahsullerini konuklarının 

beğenisine sunuyor. ‘Spa Soul’ da 
şımartan bir bakım, açık ve kapalı 
havuzlarda serinletici bir yüzme 
keyfi sunan otelde dinlenmek ve 
stres atmak isteyenlere hitap eden 
çok sayıda seçenek var. Bodrum’un 
popüler beldesi Yalıkavak’a kısa bir 
araba yolculuğu mesafede yer alan, 
Antik Dünyanın Yedi Harikasından 
biri olan Halikarnas Mozolesi ve 
Bodrum Kalesi’ne 40 dakika uzak-
lıkta konumlanan otel, macera ara-
yışındaki gezginler için de ideal bir 
konuma sahip. Otelin Nisan 2023’te 
konuklarını ağırlamaya başlaması 
bekleniyor.

DOUBLETREE BY HILTON 
ŞANLIURFA (TÜRKIYE)

12.000 yıllık bir geçmişe sahip olan 
Şanlıurfa, Türkiye’nin görülmesi ge-
reken şehirlerinden biri olarak öne 
çıkıyor. Tarihi yapılar, parklar ve 
müzelerle dolu şehrin merkezinden 
yalnızca kısa bir mesafe uzaklıkta 
bulunan DoubleTree by Hilton Şan-
lıurfa, bu zengin tarihi keşfetmek 
isteyenler için ideal konumda. Neo-

litik Çağ’a tarihlendirilen arkeolojik 
sit alanı Göbeklitepe’ye de otelden 
kısa bir araç yolculuğuyla ulaşmak 
mümkün. Keşifle dolu bir günün ar-
dından konuklar, otelin içerisinde 
yer alan, geleneksel bir Türk hama-
mını da içeren spada rahatlayarak 
ya da kapalı yüzme havuzunda 
serinleyerek dinlenme fırsatı bu-
lacaklar. Çevre dostu sertifikasına 
sahip 190 odalı otel, DoubleTree 
by Hilton’un ödül kazanmış sıcak-
kanlı ve güvenilir konukseverliğini 
sunuyor. Otelin 2023 başlarında 
açılması planlanıyor.

Hilton 2023’te Açılacak
Otellerini Açıkladı

/medyaakademisi www.medyaakademi.com.tr

Medya Akademi 2013'ten
bugüne dijital pazarlama odaklı eğitim, 
danışmanlık ve yayıncılık hizmetleri sunuyor.
 
Kurumsal Eğitim Programlarımız:
- Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya
- Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi
- Google Ads, Facebook ve Instagram Reklamcılığı
- LinkedIn ile B2B Pazarlama ve Networking
- Dijital Araçlar ile Hedef Pazar/Kitle Analizi
- Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT)
- Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)
- Web Tasarım ve WordPress
- E-Ticaret ve WooCommerce
- Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX)

ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi 
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. 280/G Çankaya/Ankara
0(312) 419 66 42  -  iletisim@medyaakademi.com.tr

Dijital 
Çözüm
Ortağı

En
İyilerin 

Okan Yüksel
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Duygusal lüks ve modernizmi 
incelikli detaylarla harmanlayan 
mekanları, kentin canlılığını en iyi 
şekilde hissetmeye olanak sağlayan 
lokasyonu, Boğaz, Adalar ve Tari-
hi Yarımada’ya bakan muhteşem 
manzarası ve sunduğu olağanüstü 
deneyimler sayesinde Raffles İs-
tanbul, tüm dünyadan seyahat se-
verlerin aklına kazınan bir adres 
olmayı sürdürüyor. Bu özellikleriy-
le açıldığı ilk günden beri dünyanın 
en prestijli organizasyonları tara-
fından sık sık “en iyiler” listelerine 
dahil edilen otel bu kez, büyüleyici 
atmosferinin en önemli bileşenle-
rinden olan sanat eserleriyle dikkat 
çekerek “Avrupa’nın En İyi Lüks Sa-
nat Oteli” unvanını aldı.

MIMARI ODAĞINA SANATI 
KOYUYOR

Raffles İstanbul’da “Dream of Is-
tanbul” teması etrafında örülerek 
200’den fazla parçayı bir araya ge-
tiren özel bir sanat koleksiyonu bu-
lunuyor ve bu koleksiyon misafirler 
ve ziyaretçiler için organize edilen 
özel “Sanat Turu” ile keşfedilebili-

yor. Otelin tamamı sanat ile zana-
atı en rafine şekilde birleştiren bir 
yaklaşımla, misafirlerinin sofistike 
zevklerine hitap eden unutulmaz bir 
atmosfer sunuyor. Raffles İstanbul, 
lobideki ilk anda misafirleri karşı-
layan oniks kaplı parlak sütunlar, 
odalarında, koridorlarda, kısacası 
adım attıkları her alanda dikkat 
çeken ışıl ışıl Bizans mücevherleri, 
antik mozaikler, semazen tasvirleri 
ve Selçuklu Uygarlığının mirasın-
dan esinlenen geometrik motifler ile 
misafirlerinin duygularını harekete 
geçiriyor; onları adeta gerçek lüks 
algısıyla sarmalıyor. 

World Luxury Awards tarafından 
verilen ödüller markaların misa-
firleri ve endüstri içindeki rakipleri 
nezdinde saygınlığını daha da ar-
tırmasını sağlıyor. Ödüller her yıl 
100’den fazla kategoride, dünya-
nın dört bir yanındaki 300 binden 
fazla seyahat sever ve sektördeki 
paydaşların oylarıyla belirleniyor.

Raffles Istanbul, önceki yıllarda 
World Luxury Hotel Awards’da 
muhteşem ritüelleri sayesinde ko-

nuklarının dünyanın başka hiçbir 
yerinde bulamayacağı deneyimleri 
keşfetmelerini sağlayan SPA hiz-
meti ile “Türkiye’nin En İyi Lüks 
Spa Oteli” ödülünü almıştı. Leziz 
mutfağıyla adından söz ettiren 
Pan-Asya restoranı Isokyo ise 
2018’de “Dünyanın En İyi Asya 
Mutfağı” seçilmişti.

Benzersiz konumu, kişiye özel 
hizmetleri, göz alıcı etkinlik 
alanları ve kalitesiyle açıldı-
ğı ilk günden itibaren ulusla-
rarası alanda prestijli birçok 
ödüle layık görülen Mandarin 
Oriental Bosphorus, Istanbul, 
ödüllerine yenilerini ekledi.  
Dünyanın en lüks otellerinin 
değerlendirildiği World Luxury 
Awards’da rakiplerini geride 
bırakarak beş farklı kategoride 
ödülün sahibi olan Mandarin 
Oriental Bosphorus, Istanbul, 
“Avrupa’nın En Lüks Etkinlik 
Oteli”, “Bölgenin En İyi Genel 
Müdürü”, “Dünyanın En İyi Spa 
Oteli”, Olea ile “Avrupa’nın En 
İyi Sahil Restoranı” ve Novi-
kov ile de “Avrupa’nın En İyi 
Asya Restoranı” ödüllerini aldı. 

Global çapta en lüks otellerin 
değerlendirildiği World Luxury 
Awards 2022’den 5 ödülle 
ayrılan Mandarin Oriental 
Bosphorus, Istanbul, lüks ödül-
lü restoran ve barları, 3500 
metrekarelik alana yayılan 
geniş ve ferah spa alanı, düğün 
davetleri ve seçkin davetlere 
özel ayrıcalıklı toplantı ve et-
kinlik alanlarıyla uluslararası 
alanda yeni ödüllerin sahibi 
oldu. Lüks alışveriş deneyim-
leri, açık ve kapalı havuzları ve 
yemyeşil bahçeleriyle şehrin 
kalbinde konumlanan Man-
darin Oriental Bosphorus, Is-
tanbul, sahip olduğu prestijli 
ödüllerle misafirlerine lüks ve 
konforla birleşen deneyimler 
yaşatmaya devam edecek. 

Raffles İstanbul, lüks seyahat dünyasının en saygın ödüllerinden World Luxury 
Hotel Awards’ta “Avrupa’nın En İyi Lüks Sanat Oteli” unvanına layık görüldü. 
Ödülün Raffles İstanbul’a, “otelcilikte mükemmelliğe olan sürekli bağlılığı, 
uluslararası lüks konaklama endüstrisindeki olağanüstü başarısı ve sofistike sanat 
koleksiyonuyla sunduğu unutulmaz atmosfere istinaden” verildiği belirtildi.

Dünyanın en lüks otellerinin farklı 
kategorilerde değerlendirilerek kazananların 
prestijli ödüllerle ayrıldığı World Luxury 
Awards 2022 sonuçları açıklandı. Mandarin 
Oriental Bosphorus, Istanbul, farklı 
kategorilerde 5 ödül birden alarak uluslararası 
alandaki başarısını yeni ödüllerle taçlandırdı.

Raffles İstanbul,
Avrupa’nın En İyi
”Lüks Sanat Oteli” Seçildi

World Luxury 
Awards’dan 
Mandarin Oriantal 
Bosphorus’a 5 Ödül
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BigChefs, Türkiye’de ve dünyada 
onlarca şubesi ile uluslararası bir 
restoran zinciri olmayı başardı. 
Sizce BigChefs’i farklı kılan neydi?

Aslında bizi farklı kılan birçok 
özellik var. Öncelikle mimarimiz. 
Misafirlerimize ev sıcaklığı sunma-
ya çalışan bir yapımız var. Kitaplık, 
halı, şömine gibi detaylarla o sıcak-
lığı sunmaya çalışıyoruz.

Menümüz de güçlü yönlerimizin 
başında geliyor. Hem zengin bir 
seçki var hem de yerel ile küreseli 
aynı potada birleştiren bir kimyası 
mevcut. Her zaman savunduğumuz 
“think local act global” burada da 
kendini gösteriyor. 

Sunumlarımız da bizi farklı kılan 
etmenlerden, bulunduğumuz ül-
keye göre çeşitlendirdiğimiz ama 
mutlaka bize has dokunuşu olan 
sunumlarımız oldukça beğeniliyor.

Hızla büyüyen, şubeleşen cafe ve 
restoranlarda kalite ve standart-
ları korumak mümkün olamaya-
biliyor. Bu noktada BigChefs’te 
nasıl bir stratejiniz var? Kalite ve 
standartları korumayı nasıl başa-
rıyorsunuz?

Kaliteyi korumak için denetim ve 
eğitim mekanizması oluşturduk. 
Önce bir eğitim bölümü kurduk, 
adına “big talent” dedik. Bu prog-
rama yöneticiler ve ekipler dahil 
oluyorlar. Hem kendi içimizde eği-
timimiz var hem dışardan eğitim 
desteği de alıyoruz. Beden dili, ki-
şisel gelişim, iletişim gibi konular 
eğitimimize dahil.

Bu eğitimi verdikten sonra içeride 

bu eğitimden sorumlu koçlarla bir-
likte denetimlere devam ediyoruz. 
Denetim ve eğitiminden sorumlu, 
bölge müdürü ve bölge şeflikleriyle 
birlikte bu konuda merkezden des-
tek ekibimiz her geçen gün artıyor.  
Bunları da rutin kontrollerle de-
netliyoruz. Beklenmedik, habersiz 
kontroller de buna dahil. 

Zaten sosyal medya da şikayetler 
için önemli bir veri kaynağı artık. 
Masalarda bulunan stafino sistemi-
miz ile anlık iletişim yaratıp misafi-
rin şubeden ayrılmadan sorununun 
çözülmesi mümkün oluyor.

Cafe ve restoranlar söz konusu ol-
duğunda “lezzet” odaklandığımız 
en önemli konulardan bir tanesi 
oluyor. Lezzetli bir yemeğin ol-
mazsa olmazlarından bir tanesi 
de iyi malzeme. Türkiye’de iyi 
malzeme bulmakta zorlanıyor 
musunuz? Tedarik aşamasında ya-
şadığınız problemler oluyor mu?

Özellikle pandemi ile birlikte teda-
rik zincirinde çeşitli kırılmalar oldu. 
Ülkemiz gıda açısından zengin ve 
çeşitli. Biz tedarik sıkıntısını dö-
nemsel olarak bazı ürünlerde ya-
şasak da (Kurban Bayramı öncesi 
kırmızı et tedariki) çok büyük bir 
sorun yaşamıyoruz.

Bizim bu konuda en önem verdiği-
miz ve zorlanarak gerçekleştirmeye 
çalıştığımız ve her geçen gün daha 
da iyiye gitsin diye çabaladığımız 
konu; kadın tedarikçilerin ürünleri-
nin temini konusu. Kadın tedarikçi-
lerden aldığımız ürünlerin kalitesinin 
sürekliliği, lojistiği ve aslında termin-
leri ile ilgili dönemsel sorunlar ya-
şasak da verdiğimiz mentörlüklerle 
bunları da hızlıca aşıyoruz.

Hizmet sektöründe personel kali-
tesi de oldukça önemli bir nokta. 
Müşterilerin deneyimini iyileştir-
mek için özellikle servis persone-
linin ilgi ve bilgisi çok önemli. Bu 
noktada neler yapıyorsunuz?

BigChefs olarak, çalışanlarımıza, 
aynı amaç için birlikte çalışan, 
birbirine güvenen, sevgi ve say-
gı çerçevesinde iletişim kuran, 
gelişim odaklı bir çalışma ortamı 
sağlıyoruz.

Marka ve şirket oryantasyonu, 
kurum kültürü eğitimleri, iletişim 
ve misafir ilişkileri eğitimleri ve 
pozisyonlara özel teknik eğitimleri 
ile personelin eğitimi ve gelişimi 
noktasında sürdürülebilir ve ba-
şarı odaklı stratejiler geliştiriyoruz. 
Çalışan mutluluğunu her daim ön 
planda tutuyoruz.

Kendi sahip olduğumuz değerleri, 
eğitimler ile çalışanlarımıza da ak-
tarıyoruz. Yeme içme sektöründe 
sektörel farkındalığı olan, misa-
fir memnuniyetini öncelik sayan, 
vizyoner ekipler yetiştiriyoruz. 
Çalışan deneyimine ve gelişimine 
önem verirken, müşteri memnuni-
yeti, çalışan/ekip eğitimi, toplumsal 
fayda, sürdürülebilirlik, yerel üre-
tim, kadın istihdamı, global vizyon, 
inovasyon, empati ve deneyim gibi 
değerleri de tüm markalarımız ve 
şubelerimizde sahipleniyoruz. Ekip 
motivasyonunu ve mutluluğunu ön 
planda tutuyoruz, çalışanlarımızı 
düzenlediğimiz sosyal aktiviteler 
ve eğitimlerle de destekliyoruz.

Özellikle şube çalışanlarımızın sa-
dece menü konusunda derin bilgi 
sahibi olması yeterli değil. Aynı 
zamanda iletişim kurma becerile-
ri de gelişmiş olmalı ki misafirin 
beklentisini karşılayabilsin. Bu an-

lamda personele yatırım en büyük 
önceliklerimizden biri.

Cafe ve restoranlar son yıllarda 
en çok tercih edilen sosyalleşme 
mekanları arasına girdi. Menüler 
değişti, çeşitlendi. Örneğin eskiden 
menülerde glutensiz, vejetaryen 
yemek alternatifleri yoktu. Yola 
çıktığınız günden bugüne müşte-
rilerin beklentileri, talepleri ne 
yönde değişti?

Çevresel faktörler yeme-içme dün-
yasının da çehresini değiştiriyor. 
Daha az karbon salınımı ve daha 
az atık üreten üretim yöntemleri 
giderek standart halini alıyor. Mi-
safirler bile israfı engellemek için 
daha küçük porsiyonlar talep et-
meye başladı. Bu da israfa duyarlı 
hizmet politikalarını getiriyor.

Vegan, vejetaryen tercihler hala 
çok az. Türkiye’de yüzde 3’lerde . 
Dünyada da henüz yükselişte ama 
Türkiye’de daha gidecek çok yolu 
var. Yeni nesil yani millenials ve 
GenZ bu beslenme biçimine daha 
fazla talep gösterecek ve önümüz-
deki yıllarda bu oran artacak ama 
henüz yavaş gidiyor.

Vejetaryen, glütensiz, vegan seçe-
nekler bizim de menümüzde uzun 
süredir var. Hem misafirlerimizin 
beklentilerine göre hem de sürdü-
rülebilirlik prensipleriyle menümü-
zü güncelliyoruz.

Türkiye’de başarılı olmuş önemli 
kadın girişimcilerinden birisiniz. 
Henüz yolun başına olan girişimci-
lere ne söylemek istersiniz? Özel-
likle hizmet sektöründe mutlaka 
yapmaları ve mutlaka yapma-
maları gerektiğini düşündüğünüz 
neler var?

Öncelikle mevcudu tekrarlama-
malarını öneriyorum, kendilerine 
yepyeni ve özgün bir konsept bul-
maları da kritik bir konu.

Kesinlikle hem sıfır atık, hem sür-
dürülebildiğin hem de karbon ayak 
izini azaltmak için tedariki daha 
yakın yerlerden, yakın coğrafya-
lardan  yapıyor  olmaları gerek.
Menüler planlanırken buna göre 
planlamak daima artı sağlar. 

Yerellik çok önemli bir konu. Yerel 
ve özgün mutfak konusuna eğilme-
lerini tavsiye ederim. Etnik mutfak-
lar da çok yükselişte, bu alanlara 
bakabilirler.

Ama her şeyden önce yaptığınız işe 
tutkuyla bağlı olmalısınız.  Ruhunu-
zu katmadığınız bir markanın sür-
dürülebilir olduğuna inanmıyorum.

Doğru kaynakları takip ederseniz, 
çağımızın gücü olan bilgiye de ulaş-
manız kolaylaşacaktır.

Günceli takip etmek, dünya ne yapı-
yor, trendler ne yönde izliyor olmak 
çok önemli.

Dünya mutfağında Fransa’nın 
önemli bir yeri var. Japonya da 
son yıllarda mutfağıyla oldukça 
beğeni kazandı. Türk mutfağı ise 
maalesef çok fazla bilinmiyor. Bu 
konuda ne düşünüyorsunuz? Artı-
larımız, eksilerimiz neler? 

Türk mutfağı, Türk gastronomisi 
son yıllarda ulusal ve uluslararası 
alanda daha çok konuşulur oldu. 
Yıllardır mutfağı bizim kadar kuv-
vetli olmayan ülkelerde bile Mic-
helin Guide yer alırken bize daha 
geçtiğimiz aylarda gelmesi aslında 
çok gecikmiş bir hareket.

Bu aslında ülke politikası anla-
mında ele alınmalı. Gastro-diplo-
masinin önemine çok inanıyorum. 
Ülkenin turizminin deniz kum 
güneş ve tarihin ötesine gitmesi 
ve gastronominin turizm gelirine 
katma değer katması önemli. Ne 
yazık ki bu anlamda geciktik ama 
geç hiçten iyidir.

Bunu başaran en önemli 2 ülke Peru 
ve İspanya. San Sebastian’ın bugün 
gastronomi merkezi olması son 15-
20 yılın çalışmasının sonucudur.

Biz işletmeciler devlet ve STK’lar-
la el ele vererek ancak mutfağımı-
zın hakkını verebiliriz. Şeflerimiz 
yurtdışına gidecekler devlet onları 
destekleyecek bizler markalar ola-
rak yurtdışına açılacağız teşvikler 
olacak. Bilinmek, tanınmak ancak 
bu haliyle el ele olabilir.

BigChefs Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, HORECA Trend 
Yayın Koordinatörü Elif Akın Yüksel’e özel açıklamalarda bulundu. Cizreli ile 
sektör için oldukça başarılı bir örnek olan girişimcilik öyküsünü ve Türkiye’den 
dünyaya açılan BigChefs markasını konuştuk.

“Yaptığınız İşe Tutkuyla Bağlı 
Olmalısınız.  Ruhunuzu Katmadığınız 
Bir Markanın Sürdürülebilir 
Olduğuna İnanmıyorum.”
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Catering Şirketi
Bulmanın En Kolay Yolu: 

Catering Türkiye

57 şehirden,
759 catering 
şirketine
bir ‘tık’la 
ulaşma
kolaylığı

cateringturkiye.com
Açıldığı günden bu yana misafir-
lerine kaliteli, keyifli ve rahat bir 
eğlence deneyimi sunarken iyi ye-
mek ve iyi müzikle konuklarının 
ruhlarını tamir eden Tamirane’nin, 
kış sezonu için özenle hazırladığı 
yeni menüsünde Son Model Ta-
mirci Burger, Tavuk Schnitzel gibi 
Tamirane’nin klasikleşen tatlarının 
yanı sıra hafif acılı aromasıyla iştah 

açan Midyeli Sanayi Pilavı, ciğerle 
tacoyu bir araya getiren Tamirane 
Taco, ciğeri İtalyan mutfağının vaz-
geçilmezi fettucine ile buluşturan 
Tamirci Fettucine gibi farklı lezzet 
alternatifleri yer alıyor. Her zaman 
mevsim sebzelerini ön planda tutan 
Tamirane’nin menüsünde son de-
rece besleyici ve doyurucu Vegan 
Bowl, Meyveli ve Avokadolu sala-
ta gibi vegan lezzetleri de bulmak 
mümkün.

Tamirane’nin yenilenen menüsün-
de Somon Gravlax’tan Popcorn 
Karidese, Cheddar Soslu Fırın Pa-

tates’ten Midyeli ve Sebzeli Aran-
cini’ye birçok farklı başlangıç al-
ternatifi deneyimlemek mümkün.

Mutfağında geleneksellikle mo-
dernliği bir araya getiren ve her 
daim misafirlerine taze ve lezzetli 
yemekler sunan Tamirane’nin tatlı 
menüsüne de tadına doyum olma-
yan, üç çikolatalı Brownie eklendi.

Menüsünü her daim yenileyen ve 
güncelleyen Tamirane’nin tarifleri-
ni özenle hazırladığı Good Mood, 
Greenma, Arada Kaldım, Gatsby, 
Felekten Bir Gece gibi isimleriyle 
bile mutluluk veren yeni kokteyl-
leri de beğeni topluyor.

Yeni ve farklı lezzetleri tadabilece-
ğiniz, birbirinden renkli, eğlenceli 
kokteylleri deneyimleyebileceği-
niz, pop, caz ve alternatif müziğin 
öncü isimlerinin canlı performans-
larını izleyebileceğiniz Tamirane 
dünyası misafirlerini bekliyor.

Açıldığı günden bu yana, Uniq ve Akasya’daki özgün 
mekanlarında iyi yemek ve iyi müzikle misafirlerinin 
ruhunu tamir eden, mevsiminde sebzelerle sıklıkla 
menüsünü güncelleyen Tamirane’nin yeni menüsünde 
Dana Yanak & Keşkek, Ciğer Taco gibi dünya mutfağı 
ile Türk mutfağının sevilen öğelerini bir araya getiren 
birçok lezzetin yanı sıra vegan lezzetler ve çocuklara 
özel zengin alternatifler de yer alıyor.

 Tamirane, Sürpriz Lezzetleriyle  
 Misafirlerini Şaşırtıyor  
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Avrupa’nın en büyük kahve zinciri 
Costa Coffee, İstanbulluları enfes 
kahve seçenekleri ve lezzetli atış-
tırmalıklarıyla buluşturmaya de-
vam ediyor. İstanbul’da ilki Boy-
ner Cadde’de, ikincisi de Boyner 
Pangaltı’da açılan Costa Coffee’nin 
üçüncü noktası ise Beşiktaş oldu. 
İstanbul’un en merkezi noktaların-
dan biri olan Beşiktaş’ta 200 m2’lik 
geniş bir alanda açılan Costa Coffee, 
kahve tutkunlarını eşsiz çekirdek-
leriyle hazırlanan kahve çeşitleri 
ve keyifli ortamı ile buluşturuyor.

IÇINDEN SANAT GEÇIYOR!

Her bir kahve bardağının mutluluk 
getirdiğine inanan Costa Coffee, ha-
yatı neşelendirmek için kahveler 
hazırlamaya şimdi Beşiktaş’ta de-
vam edecek. İçinde sanatın yan-
sımalarını barındıran Costa Coffe-
e’nin iç dekorasyonu da bu vizyonu 
destekleyecek şekilde tasarlandı. 
Sanatçı Şimal Bilgiç, Costa Coffe-
e’nin bir duvarına hayatın neşesini 

ve mutluluğunu yansıtan, kahvenin 
hayata dolu tarafından baktıran et-
kisini anlatan bir resim çizdi. 

KAHVE SEVERLER IÇIN ÖZEL 
TARIFLER 

Avrupa’nın en büyük, İngiltere’nin 
ise en çok tercih edilen kahve zinci-
ri olan ve kahve kalitesiyle adından 
söz ettiren Costa Coffee kahveleri-
ni, “Signature Blend”i dünyaca ünlü 
Mocha Italia harmanı ile hazırlıyor. 
Özel harmanı olan “Mocha Italia”da 
sadece Rainforest Alliance sertifi-
kalı kahve çekirdekleri kullanılıyor. 
Kahve alanında 50 yılı aşan bir 
uzmanlığa sahip Costa Coffee’nin 
zengin yiyecek menüsünde kru-
vasan ve wrap çeşitleri, tatlıda ise 
Brownie ve Çikolatalı Truffle Kek 
gibi lezzetler yer alıyor.

Costa Coffee özel kahve çeşitleri, 
birbirinden farklı sunumlardan olu-
şan lezzetleri ve keyifli ortamı ile 
herkesi Beşiktaş’a bekliyor.  

Geleneksel baklavanın en leziz 
örneklerini sunmaya devam 
eden Nadir Güllü, şimdi de fark-
lı kültürlere ev sahipliği yapan 
Japonya’da. 

Geleneksel Türk baklavasını As-
ya’ya taşıyan Karaköy Güllüoğlu, 
konsoloslukta adına düzenlenen 
resepsiyonun ardından, Ja-
ponya’nın ikonikleşmiş, asırlık 
AVM’lerinden Matsuya Ginza’da 
açılış lansmanı yaptı.

Yaklaşık 200 yıllık tecrübesi 
ve üstün kalite anlayışıyla hiz-
met veren Karaköy Güllüoğlu, 
1843’ten bugüne uzanan köklü 
geleneğini, her dönem yenile-
nerek korumayı sürdürüyor. Ja-
pon damak tadına uygun olarak 

özenle seçilmiş bir grup bakla-
vayı, Tokyo’daki çeşitli pop-up 
etkinliklerde sunan marka, Asya 
pazarındaki varlığının yıl dönü-
münü ilk mağazasında hizmet 
vererek kutluyor.

TÜRK BAKLAVASI 
DÜNYAYA AÇILIYOR

Tokyo’da, kendi ismiyle yer al-
manın ve Türk baklavası ile ulus-
lararası platforma adım atmanın, 
Güllü ailesi için büyük bir gurur 
olduğunun altını çizen Karaköy 
Güllüoğlu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nadir Güllü, heyecanını şu 
sözlerle anlattı: “Bizim bakla-
va ile olan hikayemiz, 1800’lü 
yıllara dayanıyor. Baklavanın 
İstanbul’daki ilk adresi olarak 

başlayan yolculuğumuzun, bu-
gün dünyaya açılıyor olması, bizi 
fazlasıyla heyecanlandırıyor. 5 
kuşaktır devam eden bu gelene-
ği, kuşaklar boyu sürdürmek ve 
Türk baklavasını dünyanın her 
yerinde duyurmak, en büyük 
arzum.”

Mimarisinden ambalaj tasarımı-
na, servis tabaklarının detayla-
rından personelin üniformasına 
kadar, tüm detaylar ile yakından 
ilgilendiklerini söyleyen Karaköy 
Güllüoğlu Genel Müdürü Murat 
Güllü, “Geleneksel Türk baklava-
sını, sınırlarımızın ötesine taşıdı-
ğımız için çok mutluyuz. Minimal 
yaşam tarzını seven Japon halkı-
nın alışveriş tercihlerine uygun 
bir strateji oluşturduk.   Ülkemi-
zin geleneksel tatlarının başında 
gelen baklavayı, sınırlarımızın 
ötesine taşımayı sürdüreceğiz” 
açıklamasında bulundu. 

Türkiye’ye Boyner ile gelerek kısa sürede kahvenin 
sevilen adresi olan Costa Coffee’nin İstanbul’daki 
üçüncü ve en büyük noktası Beşiktaş’ta açıldı.

“Nadir Güllü”, Türkiye’nin lider markalarından Karaköy Güllüoğlu çatısı 
altında, Asya’daki ilk mağazasını Tokyo’da açtı. Antep fıstığı ve ceviz 
gibi geleneksel lezzetleri, Osmanlı’dan kalma el işçiliği ve reçeteler ile 
harmanlayan Nadir Güllü, Türk baklavasını Japonya ile tanıştırıyor.

Costa Coffee’nin   
Kahve Kokusu 
Beşiktaş’ı Sardı

CAFE

 Türk Baklavası, 
 Nadir Güllü ile İlk Kez 
 Tokyo’da  
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Yılların değişmeyen kusursuz Divan de-
neyimini yepyeni bir konseptle sunan 
‘Divan at the Port’; 22 Kasım Salı günü 
düzenlenen özel bir davetle kapılarını açtı. 
Yoğun ilgi gören açılışa, sanat, gastronomi 
ve iş dünyasından değerli isimler katıldı. 

‘Divan at the Port’, Galataport İstanbul’un 
simgelerinden biri olan tarihi Paket Posta-
nesi içindeki lokasyonunda, Divan’ın köklü 
mirasını mekanın kendine has atmosfe-
ri içinde yorumluyor. Karaköy’ün ilham 

verici dokusu, Boğaz ve Tarihi Yarımada 
manzarası ile buluştuğu Divan at the Port, 
özel menüsü ve eşsiz mimarisi ile yepyeni 
bir deneyim sunuyor.

Divan at the Port ve İstanbul’un kendine 
özgü ritminde ve tam da merkezindeki 
şık ve özenli atmosferinde, kahve, tatlı, 
kokteyl, şarap ve yanında keyifli atıştır-
malıklarla yerli ve yabancı misafirlerini bu 
muazzam deneyime davet ediyor. 

Kahve Dünyası El Yapımı Fındık Krema-
sı’nın akışkan ve sürülebilir formuna ek 
olarak yeni çıkardığı çıtır parçacıklı çeşidi, 
Föyetinli Fındık Kreması’nı mağazalarında 
ve kahvedunyasi.com’da satışa sunmaya 
başladı. Çok ince açılan tatlı krep parçala-
rının kurutulması ile elde edilen Fransızca 
dantel krep olarak da adlandırılan föyetin 
kırıntıları, ürüne daha kıvamlı bir doku 
ve lezzetine çıtırlık katarak yepyeni bir 
lezzet deneyimi yaşatacak.

KORUYUCU VE KATKI MADDESI YOK

Kahve Dünyası misafirlerini özgün ve 
yenilikçi lezzetlerle buluşturmaya devam 
ediyor. Kısa sürede aranan lezzetlerden 
biri haline gelen hiçbir katkı maddesi ve 
koruyucu içermeyen özelliği ile çocukların-
da severek tükettiği Kahve Dünyası Fındık 

Kreması’nın yeni çeşidi Föyetinli Fındık Kre-
ması, içindeki çıtır krep parçaları ile sade 
versiyonun yumuşacık dokusunu bir arada 
deneyimleterek çifte lezzet yaşatıyor.

GIRESUN FINDIĞININ LEZZETINE 
‘ÇITIR’ DOKUNUŞLAR

Föyetinli Fındık Kreması, yüzde 50 ora-
nında içerdiği çifte kavrulmuş Giresun 
fındığı ile lezzetine lezzet katıyor. Yağlı ve 
lezzetli yapısıyla bilinen ve Türkiye’den 
dünyaya sunulan bu kaliteli fındık, çıtır 
föyetin parçacıkları ile yepyeni bir de-
neyime dönüşüyor.  Koruyucu ve katkı 
maddesi içermeyen doğal içeriği ile günün 
her saatine yeni bir tat ve enerji katan 
Kahve Dünyası Föyetinli Fındık Kreması, 
kendini şımartmak isteyenlerin de favo-
risi olmaya aday.

Divan’ın yeni ve özel konseptini Galataport İstanbul’a taşıdığı 
‘Divan at the Port’, Karaköy’ün tarihi Paket Postanesi içinde 
kapılarını açtı. Özenle oluşturulmuş menüsü, kendine özgü iç 
mimarisi ve Divan’ın imzası haline gelmiş kalite anlayışı ile 
‘Divan at the Port’, Karaköy’de misafirlerini bekliyor. 

Kahve Dünyası, ikonik 
lezzetlerinden biri olan El 
Yapımı Fındık Kreması’nın yeni 
çeşidi çıtır parçacıklı Föyetinli 
Fındık Kreması ile yepyeni bir 
deneyim sunacak.

CAFE

Galataport İstanbul’da  
Yepyeni Bir Divan Deneyimi 

Kahve Dünyası’ndan   
Föyetinli Fındık Kreması
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ÇEVRE

HORECA sektörünün önemli bile-
şenleri arasında yer alan otel, res-
toran, cafe ve catering şirketleri 
oldukça fazla atık yağ üretiyorlar. 
Bu atık yağlar çevre ve insan sağlı-
ğı için ne gibi riskler barındırıyor?

Evsel atık su kirliliğinin %25’i; bit-
kisel ve hayvansal atık yağların 
kanalizasyona dökülmesi sonucu 
oluşmaktadır. Lavaboya döktüğü-
müz bitkisel atık yağlar kanali-
zasyon sistemlerinin tıkanmasına 
sebep olmakta ve alt yapıya çok 
büyük zararlar vermekle birlikte 
atık su arıtma tesislerinin maliyet-
lerini de ciddi oranda arttırmak-
tadır. Toprağa bilinçsizce dökülen 
yağlar; toprağın biyokimyasal 
yapısını değiştirmekte ve etkin 
kullanılabilirliğini azaltmaktadır. 
Bitkisel atık yağların bünyesinde 
bulunan suda çözünebilen kirleti-
ciler, yağışlar vasıtasıyla yer altı 
suyuna taşınarak toprak kirlenmesi 
ile beraber yer altı suyu kirlenme-
sine de sebep olmaktadır.  

Kızartma yağında 400’den fazla 
uçucu ve uçucu olmayan bozunma 
ürünü bulunuyor. Defalarca kulla-
nılan bitkisel yağ, içinde oluşan 
bozunma ürünleri nedeniyle bir 
süre sonra insan sağlığına zarar 
vermekte. Bu zararların arasında 
maalesef ki kanser hastalıkların-
dan kalp ve damar rahatsızlıklarına 
kadar birçok hastalık yer alıyor. Bu 
nedenle yağın zamanında gıdadan 
çekilmesi ve uygun toplama kapla-
rında toplanarak Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı ta-
rafından lisanslandırılmış toplama 
ve geri kazanım tesislerine teslim 
edilmesi gerekmektedir.

Atık yağ toplama ağınız nasıl iş-
liyor? Bir otel, restoran, cafe ve 
catering şirketi, atık yağlarını DG 
Doğru Geri Kazanım ile nasıl de-
ğerlendirebilir? Şartlarınız, koşul-
larınız ve şirketlere sunduğunuz 
avantajlar neler?

DG Doğru Geri Kazanım olarak tüm 
Türkiye’ye hizmet vermekteyiz. 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanlığı’nın yayınlamış oldu-
ğu Bitkisel Atık Yağların Kontrolü 
Yönetmeliği çerçevesinde çalışmış 
olduğumuz firmalara hizmet veri-
yoruz. Bitkisel atık yağların toplan-
ması ve geri kazanımı konusunda 
hem bizim hem de çalıştığımız fir-
maların üzerine düşen yasal sorum-
luluk ne ise öncelikle çalıştığımız 
firmalara bunları aktarıyoruz ve 
konuyla ilgili bilgi sahibi olmaları-
nı ve doğru ve yasal şekilde nasıl 
çalışılması gerektiğini aktarıyoruz. 

Firmaların Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı tarafında yap-
maları gereken bildirimlerle ilgili 
destek veriyoruz ve tabi ki topla-
mış olduğumuz atık ekonomik bir 
değere sahip olduğu için bir bedel 
ödüyoruz. 

Bir de bizim en çok önem verdi-
ğimiz konu müşteri memnuniyeti. 
Toplama esnasında personelimizin 
kılık kıyafeti, kurallara uygun dav-
ranması ve mevzuat hakkında bilgi 
sahibi olması bizim için çok önemli 
ve bu nedenle belirli periyotlarda 
personel eğitimi düzenleyerek ken-
dilerine gerekli bilgilendirmeleri 
yapıyoruz. Aynı zamanda merkez 
ofisimizde adeta bir call center 
hizmeti vererek çalıştığımız tüm 
firmaların sorularını cevaplıyoruz.

DG Doğru Geri Kazanım, atık yağ-
ları ekonomiye ve çevreye nasıl 
kazandırıyor? Bitkisel atık yağ-
ların geri dönüşüm süreci nasıl 
işliyor ve bu atık yağlardan neler 
üretiliyor?

İlk olarak bitkisel atık yağları top-
layarak bu yağların kanalizasyona, 
toprağa ve suya karışmasının önü-
ne geçiyoruz ve bu şekilde çevreye 
bir katkı sağlıyoruz. 

İkinci olarak; bitkisel atık yağlardan 
yine Çevre Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanlığı tarafından lisanslı 
geri kazanım tesisleri ve EPDK’dan 
biyodizel işleme lisanslı tesislerce 
biyodizel üretimi yapılıyor. Biyodizel, 
dizel araçlarda kullanılan bir yakıt 
ve şu an Türkiye’de motorinin içine 
%0.5 katma zorunluluğu bulunuyor. 
Yani kullandığımız her 1000 litre 
motorinin içinde 5 litre biyodizel 
bulunuyor. Biyodizel motorinle kar-
şılaştırıldığında emisyon değerlerini 
düşürdüğü görülmüş ve biyodizel 
kullanımı neticesinde daha az hava 
kirliğine sebep olmuş oluyoruz. 

Türkiye maalesef ki petrolde dışa 
bağımlı bir ülke ve üretilen her lit-
re biyodizel 1 litre ithalat ikamesi 
sağlıyor ve biz bunu kendi atığımı-
zı toplayarak gerçekleştirdiğimiz 
için ekonomik açıdan ülkeye katkısı 
daha yüksek.

Doğru Geri kazanım ile Türkiye 
ekonomisine ve çevreye ne kadar 
katkı sağlıyorsunuz?

Biz DG olarak Türkiye genelinde 
aylık 1000 tonun üzerinde bitkisel 
atık yağ topluyoruz. Bunun %70-80 
oranında biyodizele dönüştüğünü 
düşünürsek yıllık 9.600 ton fosil 
yakıtı Türkiye içinde ikame ediyo-
ruz demek. 

Bitkisel Atık Yağların çevreye olan 
zararını tarif ederken 1 litre atık 
yağ 1 milyon litre içme suyunu 
kirletiyor diye bir ifade kullanırız. 
Buradan yola çıkarsak sanırım çev-
reye olan katkımızın ölçüsünü çok 
tanımlamam mümkün değil. Tabi ki 
çevre katkımız sadece içme sularını 
temiz tutmakla sınırlı değil, topra-
ğımızı, denizlerimizi ve üretilen bi-
yodizel ile havamızı da koruyoruz.

İşletmeler daha yeşil bir dünya için 
atıkları minimuma indirmek, geri 
dönüşümü desteklemek, karbon 
ayak izini önlemek ve sürdürü-
lebilirlik gibi çalışmalara önem 
vermeye başladı. Peki bu alanda 
kendini geliştirmek isteyen bir şir-
ket doğru geri dönüşüme nereden 
ve nasıl başlamalı?

Aslında Türkiye’de uygulanan sıfır 
atık sisteminin mantığı kaynağında 
azaltma üzerine kurulu. Öncelikle is-
rafın önüne geçmemiz ve ihtiyaç ka-
dar tüketimi sağlamamız gerekiyor. 

Sonrasında çıkan tüm atıkların nasıl 
yönetilmesi gerektiği mevcut ka-
nun, yönetmelik ve tebliğlerle be-
lirlenmiş durumda ki Türkiye’de 
atıklar Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı tarafından li-
sanslandırılmış firmalar tarafından 
toplanıyor. Atıklarını ayrı toplayan 
ve geri kazanıma vermek isteyen 
her firmanın öncelikle çalışacağı 
firmanın lisanslı olup olmadığını 
kontrol etmesini öneriyoruz. 

Yurt dışında geri dönüşüm konusu-
na hem devlet hem de özel sektör 
titizlik ve özveriyle çalışıyor. Tür-
kiye’de geri dönüşüm çalışmalarını 
ve işletmelerin geri dönüşüme kat-
kılarını yeterli buluyor musunuz? 
Daha fazla neler yapılabilir?

Türkiye’de geri kazanım sektörü 
gelişmiş durumda fakat bizim ül-
kemizde çok fazla kaçak toplayıcı 
olarak tarif edebileceğimiz lisanssız 
toplayıcı mevcut. Öncelikle bu ala-
nın iyi bir şekilde kontrol edilmesi, 
atıkların doğru şekilde bertarafı 
ya da geri kazanımın sağlanması, 
insan sağlığına yada çevreye za-
rar verecek şekilde kullanımının, 
toplanmasının ve geri kazanımın 
önüne geçilmesi gerekmekte. 

Atıkların hanelerden toplanması 
ile ilgili özellikle belediyelerin atık 
toplama alanlarını yaygınlaştırması 
gerekiyor. 

Atıkların doğru firmalar tarafından 
toplanıp, depolanıp yine doğru fir-
malar tarafından geri kazanılması-
nın önemi anlatılmalı, yanlış kanala 
giden her atığın bize daha tehlikeli 
bir şekilde döneceği anlatılmalı. 
Yani bilgilendirme çalışmalarının 
yapılması ve denetim çok önemli.

Tabi ki en önemli konulardan biri de 
eğer ülkemizde atık toplansın, ken-
di atığımızın geri dönüşümünü ya-
palım istiyor isek ülkeye kontrolsüz 
ve kotasız atık kabulü yapmamak 
çok önemli. Bana göre ülkeye kabul 
ettiğimiz her atık ülkede bir o ka-
dar atığın eksik toplanması demek, 
çaba harcamamak anlamına geliyor.   

Dünya Çevre Günü’nde Ankara 
Atatürk Orman Çiftliği’nde fidan 
dikimi projesi başlattınız. HORE-
CA Trend ekibi olarak bizler de 
bu etkinliğe katıldık ve oldukça 
keyif aldık. “Bitkisel Atık Yağla-
rınız Ormana Dönüşüyor Projesi” 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bitkisel Atık Yağlarınız Orman’a 
Dönüşüyor Projesini, 5 Haziran 
2022’de çalışmış olduğumuz STK 
ve Belediye Başkanlıkları ile bir-
likte başlattık. 2022 yılı süresin-
de bitkisel atık yağlarını toplama 
konusunda destek verdiğimiz tüm 
firmalar, şirketler ve şahıslar adına 
fidan dikimi gerçekleştirdik. Adına 
fidan diktiğimiz herkese sertifika-
larını teslim ettik. 

Biz çevreci bir iş yapıyoruz, yap-
mış olduğumuz işle suyu, toprağı 
ve havayı koruyoruz. Bitkisel atık 
yağların geri kazanımı yapıldıktan 
sonra elde edilen ürün (biyodizel) 
çevreci bir yakıt ve biz bunu, top-
lamış olduğumuz atık yağların geri 
kazanım sonrası doğaya nefes ol-
duğunu fidan dikerek anlatmak is-
tedik. Destek veren herkese tekrar 
teşekkür etmek istiyorum.

”Biz Çevreci Bir İş Yapıyoruz. 
Suyu, Toprağı ve Havayı Koruyoruz.” 

DG Doğru Geri Kazanım
Hakkında 

DG Doğru Geri Kazanım 2020 
yılında kurulmuş ve çok kısa 
bir sürede yapılanarak Türkiye 
genelinde bitkisel atık yağ top-
lama hizmeti vermeye başla-
mıştır. Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’nın konu ile 
ilgili tüm Kanun, Yönetmelik ve 
Tebliğlerine göre hareket eden 
DG Doğru Geri Kazanım, bitkisel 
atık yağların en doğru şekilde 
toplanması ve tek geri kazanım 
yöntemi olan biyodizel üretimin-
de kullanılması konusunda yo-
ğun çaba sarf etmektedir. Hizmet 
ağını; lisanslı toplama araçları ve 
depolama alanları ile her geçen 
gün genişleten DG Doğru Geri 
Kazanım, tecrübeli personeli ile 
atık üreticilerine en iyi hizmeti 
sunma gayretinde.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
Çevre Mevzuatı ve Bitkisel Atık 
Yağların Kontrolü Yönetmeli-
ği’nde belirtmiş olduğu ilkelere 
bağlı kalarak insan ve çevre 
sağlığı açısından zararlı bitkisel 
atık yağların Türkiye genelinde 
maksimum oranda toplanması, 
bunun için gerekli bilgilendirme 
çalışmalarının yapılması, gıdaya, 
yem ve kozmetik sanayine, suya 
ve toprağa gitmesini önlemek ve 
biyodizel olarak geri kazanılarak 
ülke ekonomisine katma değer 
sağlamaktır.
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Catering Türkiye, www.catering-
turkiye.com adresli web sitesinde; 
catering hizmeti alacaklar ile bu 
hizmeti veren en iyi şirketleri bir 
araya getiriyor. Catering Türkiye, 
alanında Türkiye’nin en büyük lis-
teleme projesi olarak öne çıkıyor.

Catering Türkiye’de, Türkiye 57 
farklı şehrinde yer alan toplam 
759 catering şirketi yer alıyor. 
Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre, 
kendilerine en uygun kategori-
deki catering şirketlerine kolay-
lıkla ulaşabiliyor, karşılaştırma 
yapabiliyor ve Catering Türkiye 

üzerinden dilediği firmalarla 
hemen iletişime geçebiliyor.

İl, ilçe bazlı filtreleme 
yapabilen platformda, 
kullanıcılar kendilerine 
en yakın konumdaki 
şirketleri bulabiliyor. 
Seçilen şirketler 
birbiriyle karşılaş-
tırılabiliyor ve “şir-
ket yemeği” veya 
“düğün yemeği” 

gibi uzmanlaştıkları 
alanlara göre sıralana-

biliyor.

2023 YIL SONUNA KADAR 
ÜYELIKLER ÜCRETSIZ

Catering şirketleri platforma üc-
retsiz olarak kaydolabiliyorlar. 
Catering Türkiye gibi HORECA 
alanında birçok projeye imza 
atan Orbis Medya Bilgi ve İleti-
şim Teknolojileri firmasının Ge-
nel Müdürü Okan Yüksel, yaptığı 
açıklamada catering şirketlerinin 
gösterdikleri ilgiden memnun ol-
duklarını belirtti. 

HORECA Trend muhabirine konu-
şan Okan Yüksel, 2023 yıl sonuna 
kadar platforma üyeliklerin üc-
retsiz olarak devam edeceğini ve 
amaçlarının Türkiye’nin 81 ilini 
kapsamak olduğunu belirtti.

12 AYDA, 2.634 MÜŞTERI 
YÖNLENDIRMESI

Catering Türkiye, asgari kalite 
şartlarını sağlayan catering şir-
ketlerine, daha fazla müşteriye 
ulaşma olanağı sağlıyor. Dileyen 
catering şirketleri, platform içe-
risindeki “öne çıkartma” ve “rek-
lam” hizmetlerini de alarak daha 
fazla kişiye de ulaşabiliyorlar.

Orbis Medya Genel Müdürü Okan 
Yüksel, platforma üye olan şirket-
lerin Catering Türkiye üzerinden 
2022 yılı içerisinde 1.119.777 
görüntülenme elde ettiklerini 
belirtti. Catering Türkiye üzerin-
den, üye şirketlere yönlendirilen 
müşteri sayısı ise bu dönemde 
2.634 olarak gerçekleşti.

Catering şirketleri ile toplu yemek hizmeti almak isteyenleri 
bir araya getiren listeleme platformu Catering Türkiye, hızlı 
büyümesini sürdürüyor. Platforma, son 1 yılda 57 şehrinden, 759 
catering ve toplu yemek şirketi dahil oldu.

CATERING

Türkiye’nin 
En Büyük Catering 
Portalı: “Catering Türkiye”

Vegan, %100 
Bitkisel Callebaut 
NXT Artık 
Türkiye’de! 

Dünyanın en iyi Belçika çikolatası 
markası Callebaut’un 175 yılı aş-
kın deneyimi ve Ar-Ge çalışmala-
rı sonucu geliştirdiği, %100 bitki 
bazlı, süt ve süt ürünleri içerme-
yen NXT S_tlü çikolata sektörde 
çığır açacak yeni bir inovasyon 
olarak sektör profesyonellerinin 
beğenisine sunuldu.

Barry Callebaut Türkiye ofisinde 
gerçekleştirilen lansman ile tanı-
tılan yeni nesil çikolata NXT Bitter 
ve NXT S_tlü, 10kg ve 2,5kg’lik 
alternatifleri raflarda yerini aldı.

GIDA ALERJISI OLANLAR 
IÇIN UYGUN ALTERNATIF

NXT Bitter ve NXT S_tlü, sadece 
vegan olması ile değil, sıfır aler-

jen olmasıyla da dikkat çekiyor. 
Araştırmalar gösteriyor ki, bugün 
dünyamızdaki insanların 4’te 
1’inin belirli gıdalara karşı alerji 
yada intoleransı var. Bu alerjiler 
çoğunlukla hayvansal gıdalara 
ya da süt ve süt ürünlerine karşı 
oluyor. Eser miktarda dahi süt 
ve süt ürünü içermeyen ve %100 
bitki bazlı olan NXT S_tlü, alerjen 
olmamasıyla çölyak hastalığı veya 
laktoz intoleransı olanlar için de 
uygun bir alternatif. Yine badem, 
fındık gibi çeşitli yemişlere alerjisi 
olanlar da rahatlıkla tüketebilir.

Z JENERASYONU BITKISEL 
BESLENMEYI TERCIH 
EDIYOR

Dünyada vegan ve vejetaryen 

beslenme yükselen trendlerin ba-
şında geliyor. Tamamen vegan ve 
vejetaryen olmasalar bile yeni ne-
sil, Z jenerasyonu ağırlıklı olarak 
bitkisel beslenmeyi tercih ediyor. 
Günümüzde tüketim alışkanlıkla-
rını belirleyen ve trendlere yön 
veren 18-25 yaş arası Z jene-
rasyonu dünyamızda 2 milyarlık 
bir nüfusu temsil ediyor. Bu da 
belirleyici olma güçlerini ortaya 
koyuyor. Yine araştırmalara göre 
tüketicilerin %14’ü flexitarian, 
yani çoğunlukla bitkisel besle-
nen, arada sırada et tüketmeyi 
tercih eden kişiler. Callebaut NXT 
Bitter ve NXT S_tlü, bu trendleri 
yakalamak isteyen, rakiplerinden 
ayrışmak isteyen şef, artizan ve 
işletmeler için en iyi tercih olarak 
öne çıkıyor.
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TEDARİK

Beyaz et sektörünün önde gelen 
firmalarından Banvit BRF, yeni 
inovatif ürünlerini tüketicilerine 
sunmaya devam ediyor. Son iki 
yılda 23 yeni ürünü tüketicile-
rinin beğenisine sunan şirket, 
Ar-Ge çalışmalarını ve yeni 
ürünlerini yaptığı tüketici ve 
pazar araştırmaları doğrultu-
sunda şekillendiriyor. 

Son olarak Banvit BRF’nin tüke-
ticileriyle buluşturduğu Banvit 
Acılı - Barbekü Çeşnili Gurme 
Sosis ve Kurutulmuş Domates-
li - Mozzarella Peynirli Gurme 
Sosis, gurme şarküteri ürünleri 
dünyasına farklı bir soluk ve yo-
rum getirmeye aday. Alışılagel-
miş sosislerden daha kalın olan 
ve bol etli bir yapıya sahip yeni 
gurme sosisler, özenle seçilmiş 
baharatlar ve peynirle harman-
lanarak, gurme lezzet arayanlar 
için özel olarak üretiyor. 

 “Banvit Gurme Sosisle Her Sof-
rada Lezzet Tamam” konseptiyle 
tüketicilere sunulan, ağaç lifle-
ri ile tütsülenmiş Banvit Acılı 
- Barbekü Çeşnili Gurme Sosis, 
sevilen acılı barbekü çeşnisi ile 
acı severlerin tercih ettiği gur-
me sosis lezzeti olmaya aday. 
Yine ağaç lifleri ile tütsülenmiş 
Kurutulmuş Domatesli - Moz-
zarella Peynirli Gurme Sosis ise 
genellikle domates ile servis 
edilen mozzarella peynirini, so-
sis lezzeti ile bir araya getiriyor. 

İzmir’de 1922 yılında Hasan 
Tahsin Bey tarafından kurulan 
fabrikasında Türkiye’nin ilk ma-
karnasını üreten ve ilk makarna 
ihracatını gerçekleştiren Piyale, 
yıllar içinde ürün ailesine kattı-
ğı un, çorba, makarna sosu, toz 
tatlı gibi ürünlerle mutfakların 
önemli bir markası haline gel-
di. 100 yıllık mirasa sahip köklü 
marka eskiden olduğu gibi bu-
gün de tüketicilerden büyük ilgi 
görüyor.  Piyale markalı ürünler 
ŞOK Marketler’in en büyük öz 
markalı ürün grubu olarak yer 
alıyor.

DEMIREL: “YENI NESLE DE 
PIYALE’YI SEVDIRDIK”

ŞOK Marketler CEO’su Uğur 
Demirel, Piyale’nin, öz marka-
lı ürünler portföyü içinde çok 
önemli ve değerli bir yeri oldu-
ğunu belirterek şunları söyledi: 
‘Türkiye’yi makarna ile tanıştı-
ran marka’ olarak bilinen Piyale, 
kuruluşundan bugüne 100 yıldır 
sofralarımızın vazgeçilmezi ve 
mutfakların değişmeyen lezzeti 
oldu. Bir kuşak, ‘Piyale adı, ağız 
tadı’ reklam müziği cümlesiyle 
büyüdü. Bugün Piyale’nin 100 
yıllık gururunu kutlarken, undan 
makarnaya, hazır çorbadan pas-
ta yardımcı malzemeleri ve pu-
dinge geniş ürün ailemizle yeni 
nesle de Piyale farkını yaşat-
maktan mutluluk duyuyoruz.”

Banvit, sofralarında 
gurme lezzetler 

arayanlar için beyaz 
ete bu kadar değer 

veriyor, Banvit Gurme 
Sosis lezzeti ve 

kalitesini tüketicileriyle 
buluşturuyor...

Türkiye’yi makarna ile 
buluşturan ilk marka 
olan ve yıllar içinde 
sofraların vazgeçilmezi 
haline gelen Piyale’nin 
100’üncü yılı kutlanıyor.

Banvit’ten
Yepyeni 
Gurme 
Sosisler  

Sofraların 
Vazgeçilmezi 
Piyale 100 
Yaşında

Türkiye’nin mutfak yardımcı ürünleri 
denildiğinde akla ilk gelen markası 
Koroplast, Sar Pişir ürünü ile mut-
faklara pratiklik ve lezzet katıyor. 
İç yüzeyi pişirme kâğıdı, dışı ise alü-
minyum folyo olan Koroplast Sar Pi-
şir, bu sayede yiyecekleri daha hızlı 
bir şekilde pişirme imkânı sağlıyor.

Pişirme kâğıdı ve alüminyum fol-
yonun üstün özelliklerini tek bir 
üründe toplayan Koroplast Sar Pi-
şir’in iç yüzeyindeki pişirme kâğıdı 
yemeklerin yanmadan, yapışmadan 
kendi suyunda daha lezzetli bir bi-
çimde pişmesine yardımcı oluyor. Dış 
yüzeydeki alüminyum folyo ise ısıyı 
ve yiyeceklerin kendi buharını izole 
ederek yemeklerin daha hızlı pişme-
sini ve lezzetini korumasını sağlıyor. 

Koroplast Sar Pişir’in gıda ile te-
mas eden kısım pişirme kağıdından 
oluştuğu için herhangi bir sağlık 
riski teşkil etmiyor.

Tepsi ebadında tek tek kullanıla-
bildiği için son derece pratik bir 
kullanım imkânı sunan Koroplast 
Sar Pişir, sıvıların dışarı çıkmasını 
önlediği için tepsiler de temiz kalı-
yor, sudan ve deterjandan tasarruf 
edilebiliyor. Aynı zamanda pişmesi 
zor olan yemekler daha da hızlı piş-
tiği için enerji tasarrufu sağlanıyor. 

Yaşanılabilir bir dünya “Birlikte Ko-
lay” diyen Koroplast, kullanıcılarına 
doğa dostu, pratik ve inovatif ürün 
gamıyla yardımcı olmaya devam 
ediyor.

Türkiye’nin mutfak yardımcı ürünleri denildiğinde akla ilk gelen markası 
Koroplast, Sar Pişir ürünü ile yemek yapmayı sevenlerin mutfaktaki işini 
kolaylaştırıyor. İç yüzeyi pişirme kâğıdı dışı ise alüminyum folyo olan Sar Pişir, 
hem hızlı hem de lezzetli pişirme imkanı sağlıyor.

Koroplast Sar Pişir ile 
Lezzete Ulaşmak Artık Çok Kolay

Türkiye’nin tüm şehirlerine her 
zaman taze avokado taşımayı 
başaran AVOKADOLU ‘365 gün 
Avokado’ mottosuyla her mevsim 
dalından, taze ve lezzetli avoka-
doları tüm işletmelere zamanında 
ulaştırıyor. AVOKADOLU, her ge-
çen yıl bir öncekinden katbekat 
büyüyerek; restoran, kafe, otel, 
manav ve zincir marketler baş-
ta olmak üzere birçok kurumsal 
işletmeye toplu olarak avokado 
tedariği sağlıyor.

Türkiye’nin büyük şehirleri ara-
sındaki Antalya, İstanbul, Muğla 
(Bodrum) ve İzmir’de şubeleri 
bulunan AVOKADOLU, yakın za-
manda Ankara, Bursa, Eskişehir, 
Muğla (Fethiye) şehirlerinde de 
yeni şubeler açmaya hazırlanıyor.

HER MEVSIM YÜKSEK 
KALITE AVOKADO!

Uluslararası ticari güce sahip AEG 
TİCARET’in öne çıkan markaların-
dan biri olan AVOKADOLU marka-
sı faaliyetlerine 2021 yılı Ocak 
ayında başlamıştır. Kurulduğu ilk 
günden bugüne yoğun ilgi gören 
AVOKADOLU, yerli ve ithal tüm 
meyveleri soğuk zincir sistemiy-
le taşıyarak Antalya Karaöz’deki 
yüksek kapasiteli soğuk hava 
tesislerinde saklamakta ve mey-
velerin doğal yapısı bozulmadan 
tüm işletmelere ulaştırmaktadır.

Yurt içi ve yurt dışında sahip ol-
duğu geniş lojistik ve operasyon 
ağıyla başta Türkiye olmak üze-
re hasadı devam eden ülkelerden 

mevsiminde ve yüksek kaliteli 
meyveler tedarik etmektedir. Tüm 
bölgelerden toplanan meyveler, 
AEG TİCARET’in Antalya-Isparta 
yolu üzerindeki 4.230 m2 açık 
alan ve 520 m2 kapalı alanda son 
teknolojiye sahip soğuk hava te-
sislerinde muhafaza edilmektedir.

AEG TİCARET merkezi yönetim ofi-
sinin de yer aldığı tesisteki soğuk 
hava depolarının yanı sıra iklim-
lendirme ve olgunlaştırma odaları 
da bulunmaktadır. Böylece işlet-
melerin tüketime hazır, olgunlaş-
mış avokado taleplerine de hızla 
cevap verebilmektedir. Taze meyve 
tedariği dışında farklı müşteri ta-
leplerine de cevap verebilen AVO-
KADOLU, sektörün öncü firmaları 
arasındaki yerini almaktadır.

Her Mevsim Taze 
Avokadonun Adresi: AVOKADOLU
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TEDARİK

Dünya denizlerinden en iyi ürünleri 
müşterileri ile buluşturan mezzeMa-
rin, ANFAŞ’ın çeyrek asrı aşkın fuar-
cılık tecrübesiyle sektörü bir araya 
getiren 29. FoodProduct – Uluslara-
rası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nda 
yer alıyor.

mezzeMarin ekibi, HORECA gru-
buna özel olarak üretilen ürünleri 
ve Türkiye’de alanında bir ilk olan 
mezzeMarin.online projesiyle dikkat 
çekerken, fuar boyunca misafirlerini 
4P4 numaralı standlarına bekliyor.

HORECA Trend’e özel açıklamalarda 
bulunan Pakyürek A.Ş. Genel Müdürü 

Ömer Ceyhan, “Pakyürek’in yarım 
asırlık tecrübesi, mezzeMarin’in 
yenilikçi vizyonu ile ANFAŞ Food 
Product fuarındayız. Çeşitlenen 
ürünlerimiz ve HORECA alanında 
bir ilk olan mezzeMarin.online pro-
jemizle tüm misafirlerimizi ANFAŞ 
Food Product fuarındaki standımıza 
bekliyoruz” dedi.

İleri teknolojiye ve yüksek kalite 
standartlarına sahip tesislerinde 
ürettikleri deniz ürünleri ile dünya-
nın dört kıtasında sofraları süsledik-
lerini belirten Ceyhan, mezzeMarin 
markalarıyla ulusal ve uluslararası 
pek çok fuara katıldıklarını ve bu 

fuarlar arasında ANFAŞ Food Pro-
duct’ın özel bir yeri olduğunu da 
sözlerine ekledi.

DÜNYA DENIZLERINDEN EN 
IYI ÜRÜNLER MEZZEMARIN.
ONLINE’DA

Pakyürek A.Ş.’nin dondurulmuş gıda 
ve deniz ürünleri markası mezze-
Marin, geçtiğimiz aylarda HORECA 
sektöründe bir ilke imza atmış ve 
HORECA kanalı için özel olarak ge-
liştirilen ve soğuk zincir dağıtım ağı 
ile güçlendirilen e-ticaret siteleri, 
“mezzeMarin.online”ı açmıştı. 

Türkiye’nin dört bir yanına hizmet 
veren ve “mezzemarin.online” ad-
resinden ulaşılabilen e-ticaret sitesi 
ile dünya denizlerinin birbirinden 
sağlıklı ve besleyici deniz ürünleri 
toptan ve özel avantajlarla satışa 
sunuldu. Siparişler, soğuk zincir bo-
zulmadan Türkiye’nin dört bir ya-
nındaki otel, restoran, cafe, catering 
şirketleri ile market ve şarküterilere 
ulaştırılmaya başlandı. 

Ücretsiz kargo ve peşin fiyatına tak-
sit avantajı sunulan “mezzeMarin.
online”a sektör büyük ilgi gösterdi. 
Donuk, soğuk ve füme ürün kate-
gorilerinde onlarca alternatifin yer 
aldığı sitede, ürün çeşitliliği de her 
geçen gün artıyor.

Dondurulmuş gıda sektöründe yarım asrı aşan tecrübesiyle 
birçok ilke imza atan Pakyürek A.Ş., mezzeMarin markası ile 
ANFAŞ Food Product fuarında misafirlerini bekliyor.

Bonna’dan, kâğıt ve 
plastik kullanımına 
karşı bir koleksiyon: 
Softline 

2014 yılından bugüne HORECA 
sektöründe faaliyet göstererek, 
otel, restoran, cafe ve catering 
sofralarında şıklık yaratan pre-
mium porselen markası Bonna, 
yeni koleksiyonu Softline ile 
yeme-içme sektöründe kâğıt 
bardak ve plastik kap kullanı-
mını azaltmayı hedefliyor. Do-
ğaya ve yaşama saygılı üretimi 
benimseyen marka, kahve tut-
kunlarını da doğaya hak ettiği 
nezaketi ve özeni göstermeye 
davet ediyor. 

“SAĞLIKLI VE KEYIFLI”

Bonna, Softline Koleksiyonu ile 
kahveden alınan hazzı, porsele-
nin saflığı ile artırıyor. Kullanı-
cılarına doğa dostu, sağlıklı ve 
rengârenk bir seri sunan marka, 
kâse olarak da kullanılabilen al-
ternatif boy seçeneği ile aynı 
zamanda şehir yaşamına rahat-

lık katıyor. Siyah, beyaz, sage, 
sand, sky ve glorie olmak üzere 
6 ayrı renkte üretilen bardaklar, 
300 ve 350 cc’lik olarak satışa 
sunuluyor.

BONNA’DAN 
SÜRDÜRÜLEBILIR 
IPUÇLARI

Sürdürülebilir üretim anlayışı-
nı marka kimliğinin merkezi-
ne koyan Bonna, dünyada 500 
milyar kâğıt bardak ve 50 mil-
yar plastik kapak tüketildiğini 
vurguluyor. İçerisindeki plastik 
kaplamadan dolayı kâğıt bar-
dakların yüzde 99’unun geri 
dönüştürülemeyip, atık haline 
geldiği bilgisini paylaşan Bon-
na, porselen ve geri dönüş-
türülebilir ürünler kullanmak 
gibi basit adımlarla bu tüketimi 
dünyamız adına olumlu hale 
getirebileceğimizin ipuçlarını 
veriyor.

Premium Porselen Markası Bonna geri 
dönüştürülebilir ve sürdürülebilir ürünlerine 
her geçen gün yenilerini eklerken, yeme-
içme sektöründe kâğıt bardak ve plastik kap 
kullanımını azaltacak bir koleksiyona imza atıyor.

 mezzeMarin, 
 29. ANFAŞ Food 
 Product Fuarı’nda 
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Dünyayı gezen gurme ekip-
leriyle en iyi restoranları be-
lirleyen Fransız kuruluşu “La 
Liste 2023”ün, “Dünyanın En 
İyi 1000 Restoranı 2023” lis-
tesinde Türkiye’den 2 Michelin 
yıldızlı TURK Fatih Tutak da yer 
aldı. 

600’den fazla rehber kitap 
ve güvenilir yayın tarafından 
dünyanın en iyi restoranları 
hakkında yapılan incelemeleri 
dev bir veri tabanında bir araya 
getiren La Liste 1000’de TURK 
Fatih Tutak dünyanın en iyi 500 
restoranı arasına girerek 413. 
sıraya yerleşti.

200 ülkedeki en iyi restoranları 
sıralayan “La Liste 2023” ödül 
töreni ise 28 Kasım’da Paris’te 
Dış İşleri Bakanlığı’nda gerçek-

leşti. TURK Fatih Tutak 92 puan 
alarak Türkiye’nin en iyi resto-
ranlarının sıralandığı listede ise 
birinci sıraya yerleşti.

Fatih Tutak konuşmasında 
“Dünya gastronomisinin baş-
kenti Paris’te, gastronomi 
dünyasının en prestijli kuru-
luşlarından biri olan La Liste 
tarafından Türk mutfağı adına 
bu ödüle layık görülmek çok 
onur verici.” olduğunu söyledi.

Gastronomi dünyasının öv-
güyle bahsettiği TURK Fatih 
Tutak’ın uluslararası başarısı 
Aralık 2019’daki açılışından 
bu yana devam ediyor. TURK 
Fatih Tutak, Michelin Rehberi 
İstanbul’un ilk sayısında 2 yıl-
dızla ödüllendirilmişti.

New York, Londra ve Berlin’de yeni 
açılan restoran, cafe ve barları ta-
nıtan; şehirdeki etkinlikleri takip 
eden şehir rehberlerinin, web por-
tallarının sayısı oldukça fazla.Bu 
rehberler milyonlarca kişi tarafın-
dan takip ediliyor ve önerdikleri 
mekanların rezervasyonları iki üç 
ay sonrasına kadar dolabiliyor. 

Türkiye’de de şehir rehberlerinin 
sayısı ve etkisi hızla artıyor. HORE-
CA Trend okurları için Türkiye’nin 
en kapsamlı şehir rehberlerinden 
birisi olan “Ankara Gibisi Yok”un 
ODTÜ Teknokent’teki ofisini ziyaret 
ettik ve “Ankara Gibisi Yok” ekibi 
ile projelerini konuştuk.

Önce merak edilen soruyla başla-
yalım: Gerçekten sizin için “Ankara 
gibisi yok” mu?

Kısa ve net bir cevap olacak ama 
gerçekten de Ankara gibisi yok! 
Ankara’ya samimi olarak bağlıyız 
ve bu şehirde yemeyi, içmeyi, gez-
meyi; iyi bir konsere, tiyatro oyu-
nuna gitmeyi seviyoruz. Ankara 
tüm ekibimizin geçmişinin olduğu, 
yaşanmışlıkları olan bir şehir.

Türkiye’de örnekleri az olan bir şe-
hir rehberi oluşturuyorsunuz. Bir 
şehir rehberi ne işe yarar? Ankara 
Gibisi Yok’ta neler yapıyorsunuz?

Aslında Ankara’da yenilecek, içi-
lecek ve gezilecek mekanları der-
liyor, etkinlikleri takip ediyoruz. 

Hiçbir işletmeden para almıyor 
ve objektif görüşlerimizi pay-
laşıyoruz. Şu an için ana iletişim 
kanalımız @ankaragibisiyok kul-
lanıcı adlı Instagram hesabımız ve 
www.ankaragibisiyok.com adresli 
web portalımız.

Instagram’da 6 ay gibi kısa bir 
sürede 21 bin takipçiye ulaştık. 
Takipçilerimizin %98’i Ankara’dan 
ve bu çok homojen bir kitle. Pay-
laştığımız bir içerik organik olarak 
16 binin üzerinde erişim alıyor ve 
çoğu zaman önerdiğimiz mekanlar 
dolup, taşıyor.

Ankara Gibisi Yok, şu anda Instag-
ram’da öne çıksa da aslında bir 
web portalı. Web portalımız her 
gün binlerce kişi tarafından ziyaret 
ediliyor. Portalımızda Ankara’daki 
mekanları, mekanlar hakkında bil-
gi ve yorumları bulabiliyorsunuz. 
Ayrıca her ay güncellenen kapsamlı 
bir etkinlik takvimimiz var. Anka-
ra’da ne olup bitiyorsa ve olup 
bitecekse Ankara Gibisi Yok’tan 
ulaşabilirsiniz.

Takip ettiğim kadarıyla değerlen-
dirdiğiniz mekanlara, etkinlikle-
re çoğu zaman eleştirel yaklaşı-
yorsunuz. Örneğin paylaştığınız 
mekanların büyük bir bölümünü 
beğenmediğinizi açıkça yazıyor-
sunuz. Bu, Türkiye’de alışık oldu-
ğumuz bir durum değil. Bu duruma 
takipçilerinizin, ziyaretçilerinizin 
tepkisi ne oldu?

Hoşlarına gitti. Doğal olarak bizi 
daha samimi buldular. Takipçile-
rimizin hemen hepsi gittiğimiz 
mekanlardan para almadığımızı, 
üstüne üstlük hesabı da ödeyip 
çıktığımızı biliyor. Bu bize büyük 
bir özgürlük alanı tanıyor. Beğen-
mediğimiz bir yemek için “beğen-
medik”, kötü bir konser için “kötü” 
yazabiliyoruz. Beğenmediğimiz bir 
yemek için “beğendik” demek bize 
göre kabul edilemez, ahlaksızca bir 
durum. Bunu asla yapmadık, yap-
mayacağız. Açıkçası yapanları da 
ayıplıyoruz.

Ankara Gibisi Yok’un gelecek plan-
larında neler var? Rehberi nasıl 
geliştireceksiniz?

İnternetin hemen her alanında va-
rız. Mobil uygulamamızı da geliş-
tiriyoruz ve 2023’ün ilk yarısında 
Ankaralılarla buluşturmayı planlı-
yoruz. Şu an için web portalımız ve 
sosyal medya hesaplarımızla her 
ay iki yüz bin Ankaralıya ulaşıyo-
ruz. Hedefimiz 2 yıl içinde Ankara 
nüfusunun %25’inin her gün baş-
vurduğu bir rehber olmak. Açıkçası 
bunun için çalışıyoruz. 

Dünyanın en iyi restoranları hakkında yapılan 
incelemeleri dev bir veri tabanında bir araya 
getiren La Liste 1000’de TURK Fatih Tutak 
dünyanın en iyi 500 restoranı arasına girerek 
413. sıraya yerleşti.

 2 Michelin 
 Yıldızlı TÜRK  
Fatih Tutak, La Liste 
2023’te Yerini Aldı

Türkiye’nin 
En Kapsamlı Şehir Rehberi: 
Ankara Gibisi Yok 

DİĞER
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ihtiyacınız olan tek şey, 

görünürlüğü ve organik tra	ği 

artırmak için arama motoru 

konumlandırmasını doğru ve 

etkili kullanan bir tasarım 

ajansıdır.

#reklam #ajans #tasarım #sosyalmedya 
#websitetasarımı #logo #kurumsalkimlik 
#baskı #gra	ktasarım #a	ş #dergi #gazete 
#katalog #broşür #kartvizit 

www.prosigma.net

HORECA Trend’te “Dünya Turu” 
serisi ile dünyanın farklı coğraf-
yalarından otel, restoran ve cafeleri 
sizlerle buluşturmaya karar verdik. 
İlk durağımız kardeş ülke Azerbay-
can oldu. Bir hafta boyunca Bakü’de 
dolu dolu bir HORECA turuna çıktık 
ve izlenimlerimizi sizler için kale-
me aldık.

MÜKEMMEL ET YEMEKLERI

“Yediğin, içtiğin sende kalsın gezip, 
gördüğünü anlat” denir ama biz bu 
seride tam tersini yapacağız. Ba-
kü’de neler yedik, içtik; resotran, 
cafe ve otellerde neler yaşadık 
sizlere onları anlatacağız. 

Söz konusu olan yemek ise Bakü, 
mutlaka ziyaret edilmesi gereken 
bir coğrafya. Hayatımda yediğim 
lezzetli et yemeklerinin kayda de-
ğer bir bölümünü Bakü’de yedim. 
Kuzu eti ile yapılan yemeklerin, ke-
bapların tadı bir başka. Rusya’nın 
Azerbaycan’dan ciddi oranda canlı 
hayvan ve et ithal etmesine şaşır-
mamalı. 

Azerbaycan’ın lüle kebabı, tike 
kebapları mutlaka denenmesi ge-
reken lezzetler. Ayrıca bastırma ve 
et ile yaptıkları tencere yemekleri 
de çok başarılı. Et ile servis edi-
len meze ve salataları da oldukça 
lezzetliydi.

TAVUĞUN FARKLI 
YORUMLARI

Sadece kırmızı et de değil, Azer-
baycan mutfağında tavuk da 
önemli bir yere sahip. Tavuk ye-
mekleri Türkiye’den biraz farklı. 
Azerbaycan’da tavuğu vişne gibi 
meyvelerle tatlandırıp, hazırlıyor-
lar. İlk denemede farklı geliyor ama 
gerçekten lezzetliler.

Türkiye’deki mevcut bir yemeğin 
Bakü’de farklı yorumlandığını da 
sıklıkla görüyorsunuz. Örneğin Tür-
kiye’de afiyetle ana yemek olarak 
tüketilen kuru fasülye, Bakü’deki 
menülerde çorba kategorisin-
de yer alıyor ve yemekten önce 
çorba niyetine içiliyor. Türkiye’de 
kahvaltıda tüketilen reçeller, Azer-
baycan’da yemek sonrasında çay 
eşliğinde yeniliyor.

ÇAY KÜLTÜRÜ VE 
MÜREBBIYELER

Bakü’de her yemeğin sonunda ken-
dinizi çay içip, birbirinden lezzetli 
reçelleri kaşıklarken buluyorsunuz. 
Bakü’den döndükten sonra en fazla 
aradığım şey beyaz kiraz reçelleri 

oldu. Türkiye’de yeteri kadar üre-
tilmiyor olması üzücü.

Bakü’nün çok güçlü bir çay kültürü 
var. Çayı Türkiye’de olduğu gibi fazla 
kaynatmıyorlar ve oldukça “açık” 
içiyorlar. Sadece siyah çay genellikle 
tüketilmiyor, siyah çayı kekik gibi 
diğer çaylarla karıştırıp içiyorlar.

Akşamları Hazar Denizi kıyısında 
çay içmek mükemmel bir deneyim. 
Mutlaka denemelisiniz.

GÖSTERIŞTEN UZAK, LEZZET 
KONUSUNDA IDDIALI 
MEKANLAR

Biz bir haftalık seyahatimizde Ton-
yug, Planet gibi Bakü’nün önde ge-
len restoranlarında yedik. 7 günde 
toplam 14 restoran deneme şan-
sımız oldu. Hemen hepsinde özel 
ilgi (Türkiye’den gelen misafirleri-
ne özel ilgi gösteriyorlar, gerçek-
ten misafirperverler) ve lezzetler 
bulabildik.

Mekanlar genel olarak gösterişten 
uzak, mütevazı ama oldukça da 

güzeldi. 

BAKÜ OTELLERI VE 
KONAKLAMA

Bakü’de 7 gün boyunca Divan 
Bakü otelinde kaldık. Türkiye’de 
daha önce Ankara, Adana ve Mer-
sin Divan otellerine kalmıştım. 
Türkiye’dekilere kıyasla Divan 
Bakü daha mütevazi ama oldukça 
yeterli. İlginç yanı her metro geç-
tiğinde otelde bunu hissetmemiz 
oldu. Ancak bu durum Divan’a da 
özgü değil çünkü şehrin önemli bir 
bölümü bu durumda. 

Dünya Turu: 
Rüzgarların Şehri 
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Çevre Dostu 
Mutfaklar Bizimle 
İş Birliği Yapıyor. 
Atık yağların geri kazanımına katkıda 
bulunmak amacıyla bitkisel yağların 
en doğru şekilde toplanmasını sağlıyor, 
çevreci iş modellerimizle biyodizele 
dönüştürülmesini sağlıyoruz.


