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Geleceğimizi önemseyen değerli yol arkadaşlarımız, 

Dünyada iyiye giden çok şey var. Pandemi krizinin etkilerinin azalmaya başladığı bu dönemde, 
insanoğlu gıda, çevre ve sürdürülebilirlik konularında çok daha hassas. Geçtiğimiz senenin başın da 
beri sürdürdüğümüz e-bülten serüveninin 8.si sayısında önemli haberlere yer verdik. Keyifli okumalar…
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Cantek Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan Karaca 21 
Ekim’de DEİK ve Afrika Birliği tarafından düzenlenen Türkiye 
– Afrika III Ekonomi ve İş Forumu’nda önemli bir konuşma
gerçekleştirdi. Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki işbirliği
potansiyelinin altını çizerek gıda güvencesinin önemini
vurguladı. Afrika ülkelerinin kendi toplumlarına nasıl gıda
sağlayacakları ve gıda öz kaynaklarından nasıl kazanç elde
edecekleri konularında farklı çözüm önerileri sundu. Bu
çözümler sadece halkların refahı için değil, aynı zamanda
bölgelerin sosyal ve politik gelişimleri için de çok önemli
olduğunu belirtti.

Gıda depolama ve işleme tesislerine yapılacak yatırımlar 
bir bölge için çok önemlidir. Bu sayede sürdürülebilir refah, 
Afrika ülkeleri için ulaşılmaz bir hayal olmaktan çıkacaktır. 
Panelin hemen ardından Cantek’in katılımcılardan gördüğü 
yoğun ilgi bu yaklaşımın ne kadar yerinde olduğunu 
göstermektedir. Geçmişte yaptığımız gibi, Cantek ailesi 
olarak, Afrika’nın geleceğini aydınlatmak için çalışmaya 
devam edeceğiz.

CANTEK, TÜRKİYE – AFRİKA III. EKONOMİ 
VE İŞ FORUMU’NDA GIDA GÜVENCESİNİN 
ÖNEMİNİN ALTINI ÇİZDİ

CANTEK 
DİJİTAL İLETİŞİMDE GÜÇLENİYOR

ETE DEĞER KAT

BİLİM KURGU 
SENARYOLARININ SON GÖZDESİ 
“BİTKİ FABRİKALARI”

Bir markanın değerini belirleyen en 
önemli unsurlardan birisi ona olan 
ilgidir. 

Yaklaşık 3 yıldır büyük bir özenle 
yürüttüğümüz dijital iletişim 
çalışmaları neticesinde sürekli artan 
web ziyaretçi sayımız eylül ayında 185 
farklı ülkeden toplam 27.347 kişiye 
ulaştı. Aynı dönemde gıda güvencesi 
temalı gönderdiğimiz 4.695 mail, 
%41’lik bir okunma oranıyla değer 
gördü. 

Dünyada gıda kaynaklarının verimli 
kullanımı ve gıda israfının önüne 
geçilmesini hedefleyen mesajlarımız 
böylelikle çok daha geniş kitlelerde 
etkileşim sağlıyor.

Gıda kaynaklarını verimli değerlendirmenin ve 
gıdadan kazanç sağlamanın en doğru yolu, gıdaya 
değer katmaktır. Bir gıda ürününü sofra tüketimine 
ne kadar yakın bir şekle getirirseniz gıdadan o 
kadar para kazanabilirsiniz. Örneğin markette 
satılan kıymanın kilo fiyatı, canlı hayvanın kilo 
fiyatının yaklaşık 3 ila 5 katıdır.

Bu konuda öncelikle gıdayı işleyecek altyapıya 
sahip olmak gerekir. Cantek et üreticilerinin 
emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alabilmesi 
için modern ve hijyenik mezbaha ve et işleme 
tesislerini üretir.

İklim krizlerinin yaşanmaya başladığı bu 
yıllarda her türlü senaryoya hazır olmak için 
topraksız tarıma yapılan yatırımların daha 
fazla olması gerektiğinin farkındayız. 

Hayatımıza giren birçok teknolojiyi ve yeniliği 
yıllar öncesinde çekilmiş filmlerde görmüşüzdür 
hep. Örneğin 1966 yapımı “Star Trek” filminde 
kullanılan cep telefonları o dönemlerde sadece 
hayal gibi görünse de şu an 7 den 70 e herkesin 
sahip olduğu bir teknoloji. Bu örnekler daha da 
çoğaltılabilir. Günümüzde çekilen dizi ve filmlerde 
ise daha ileri teknolojileri hayal edebiliyoruz. 

Son dönemlerin en popüler dizilerinden olan 
“The 100” insanoğlunun hayatta kalabilmek adına 
gıda için verdiği savaşı özellikle 5. sezonunda 
önemle vurguluyor. Dünya üzerinde patlayan bir 
nükleer bomba sonrası uzayda yaşamını sürdüren 
insanoğlunun, patlamadan yıllar sonra dünyaya 
gelişini ve verdiği mücadeleyi anlatıyor. Dünya 
üzerinde tekrar yaşamaya çalışan insanoğlu 
5 yılını bir sığınakta geçiriyor ve  gıdalarını yer 
altında topraksız tarım yaparak sağlıyor. 

SOĞUK DEPOLAMA SEKTÖRÜ GÜNDEN 
GÜNE DAHA DA İLGİ ÇEKİCİ HALE GELİYOR 

HER ALANDA INOVASYON: 
CANTEK DIJITAL MAĞAZA

Siz hiç e-ticaret kanalıyla satılan endüstriyel tesis 
gözdünüz mü? Cevabınız muhtemelen hayır. 
Dünyada bu tip ürünlerin e-satışı son derece 
nadirdir. İnovasyonu sadece ürün geliştirmede 
değil, müşteri memnuniyetinde de hedefleyen 
Cantek, müşterileriyle arasında yeni bir dijital 
köprü oluşturdu. 

Kapı, raf, led gibi soğutma ekipmanları ile 
birlikte mobil mezbaha, mobil balık işleme 
tesisi ve mobil soğuk depoların da yer aldığı 
e-ticaret platformumuzu ziyaret etmek sizlere
keyif verecek.

Dijital mağazamızdan yenilikçi ürünlerimize 
hemen ulaşabilir ve alışverişe başlayabilirsiniz.

İklim krizine karşı çözüm politikaları getiren Paris Anlaşması, 
ortalama sıcaklıkların endüstri devriminden öncesine göre 
2  santigrat dereceden daha fazla artmasını engellemeyi 
hedefler. İmzalanmasından sonraki 6 yılın ardından, Türkiye 
sözleşmeyi onaylayarak iklim krizine karşı verilen küresel 
savaşta yerini aldı. 

Sözleşmenin odak noktası, birçok ülkenin ortak bir tavırla 
iklim krizine karşı durması olsa da, gıda güveliği, gıda 
üretimi, ekosistemler ve bio-çeşitlilik gibi farklı konular 
da sözleşmede açıkça vurgulanmaktadır. Sözleşmenin 
önsözünde iklim değişikliğinin etkilerini tersine çevirmek 
ve açlığa son vermek için gıda güvencesini korumanın ve 
gıda üretimi sistemlerinin öneminin altı çizilmiş, ülkeler bu 
alanda proje geliştirmeye davet edilmiştir. Cantek, Paris 
anlaşmasının destekçisi ve çözüm üreticisi olmaya devam 
edecektir.

Hepimizin bildiği gibi pandemi sürecini, iklim duyarlılığını ve değişen tüketim 
alışkanlıklarını göz önüne aldığımızda gıda güvencesinin önemi her geçen gün 
artmaktadır. Ekonomik ve sağlıklı gıdaya sürekli ulaşımın sağlanması anlamına 
gelen gıda güvencesi konseptinin tüm toplumlar tarafından benimsenmesi 
artık bir zorunluluk olmuştur.  

Cantek Group olarak, gıda güvencesi konusunda verdiğimiz mücadele ile 
gezegenimizin ve çocuklarımızın geleceğine katkı yapabiliyor olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.

Hidrofonik dikey tarım teknolojisiyle kapalı 
alanlarda ürettiğimiz menekşe, çörekotu, hercai 
gibi yenilebilir çiçeklerin sofralarımızda daha sık 
yer alması, gastronomik zenginliğimizi artıracaktır.

Keyifli turlar… Bir sonraki sayıda görüşmek üzere…
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TÜRKİYE, PARİS 
ANLAŞMASINI ONAYLADI

YENEBİLİR ÇİÇEKLER: 
HEM GÖZE HEM DAMAĞA…
Geçtiğimiz dönemde Farminova bitki fabrikamızda yaptığımız 
arge çalışmalarıyla yenebilir çiçekler üretmeye başladık. Tarihçesi 
binlerce yıl öncesi Çinliler, Yunanlar ve Romalılara dayanan 
çiçeklerin mutfakta kullanım amacı, yemeklere sadece lezzet değil, 
aynı zamanda estetik ve renk çeşitliliği katmaktır. 

“Son Söz”

Soğuk hava deposu pazarı, gelişen tüm sektörler arasında en yüksek 
büyüme oranlarından birine sahiptir. 
“Report Ocean” tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen bir rapora göre, 
Küresel soğuk hava deposu pazarının 2020’de yaklaşık 107,18 milyar ABD 
doları değerinde olduğu ve 2021-2027 döneminde %13,5’in üzerinde bir 
oranla büyümesi bekleniyor. Sektörün pazarın değeri 2028 yılına kadar 
yaklaşık 291,30 milyar ABD doları olacağı öngörülüyor.

Sektör, özellikle pandemi krizinden sonra, ısıya duyarlı ürünlerin 
üretimini ve tedarikini düzenleyen sıkı düzenlemelerden önemli ölçüde 
fayda sağladı. Ayrıca soğuk depolama, birçok farklı sektör için önemli 
bir parametre olan tedarik zinciri yönetiminin ayrılmaz bir parçası 
haline geldi.

https://www.cantekgroup.com/Gida-Merkezleri
https://www.cantekgroup.com/Soguk-Depo-Cesitleri
https://www.instagram.com/cantekgroup/
https://www.linkedin.com/company/cantek
https://www.facebook.com/cantekgroup/
https://www.cantekgroup.com/Bitki-Fabrikalari
https://www.cantekgroup.com/Et-Teknolojileri
https://shop.cantekgroup.com/tr
https://www.farminova.com
https://www.youtube.com/watch?v=m_vAcR4ogt0
tel:+2422581700
mailto:marketing@cantekgroup.com
https://www.cantekgroup.com



