
Türk Şefleri’nin Atölyesinden Dünya Mutfaklarına...
Chef's Atelier Lezzetleri Şimdi 7 Ülkede Şeflerle Buluşuyor! 

facebook.com/chefsatelier
twitter.com/chefsatelier
instagram.com/chefsatelier

c h e f s a t e l i e r . c o m

İnovatif Form ve Ebatlarda Tatlı, Tuzlu, Çikolatalı Tart Tabanları, 8 Farklı Lezzette Atıştırmalık Mini Sepet ve Külah Çeşitleri

                                                                   MAĞAZALARINDA

Lezzet yolculuğunun başlangıcı,
ince eleyip, sık dokumak.

24 yıldır dünyanın en iyi kakao çekirdeklerine ulaşmak için dünyanın dört bir köşesini dolaşıyor,  
en iyi hasat ları en yakından takip ediyoruz. Kakao çekirdeklerini özenle işliyor,  

üretimde her adımı kendimiz atıyoruz. Dünyanın ikinci büy ük endüstriyel çikolata üreticisi olarak  
ince eliyoruz, sık dokuyoruz, lezzet yolculuklarını ürünlerimizle başlatıyoruz.
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FİRMA

Ana faaliyet alanı bitkisel yağ 
ve margarin çözümleri olan 
AAK Turkey, 140 yılı aşkın 
tarihi ile küresel bitkisel yağ 

çözümlerinde dünya devleri arasında 
anılıyor. Yeniliğe ve sürdürülebilirliğe 
oldukça önem veren AAK’yı, AAK 
Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Genel 
Müdürü Tolga Tanrıöver ve AAK 
Türkiye Pastacılık ve HoReCa Satış 
Direktörü Burak Türköz’den dinledik.  
 
Bitkisel yağ çözümleriyle dünya devleri 
arasında yer alan AAK, 2013 senesinde 
Türkiye’de 30 yıldır faaliyet gösteren 
Unipro’yu satın alarak Türkiye piyasasına 
giriş yapıyor. Ardından AAK, Unipro’yu 
AAK’nın tüm Ortadoğu ve Afrika satışlarının 

yönetildiği bir merkez haline getiriyor. AAK’nın 
hedef kitlesini sorduğumuzda, AAK Türkiye, 
Ortadoğu ve Afrika Genel Müdürü Tolga 
Tanrıöver; “Başlıca iki segmentte hizmet 
veriyoruz, Burak beyin yönettiği, pastacılık 
ve HoReCa segmentinin yanı sıra diğer bir 
satış direktörümüz Burç Bölükbaşı’nın yönettiği 
endüstriyel müşterilerimize hizmet verdiğimiz 
bir segmentimiz daha var” ifadeleriyle sözü 
HoReCa Satış Direktörü Burak Türköz’e 
bırakıyor. Türköz, “AAK – Unipro Pastacılık 
ve HoReCa segmentinde nihai olarak 10 bin 
noktaya ulaşan satış ve distribüsyon ağımız 
ile pastane, unlu mamuller, börek evleri ve 
tatlı dükkânlarının yanı sıra; otel, restoran 
ve kafelere üstün kaliteli yağ, margarin, 
premium kokolin konfiseri, şanti çeşitleri 

gibi ürünlerimizi sunuyoruz” diyor. AAK’nın 
yenilikçi ürün skalası hakkında Burak Türköz, 
şu açıklamaları yapıyor: “Ana faaliyet alanımız 
bitkisel yağ ve margarin çözümleri olmakla 
beraber, işletmelerin ve değerli şeflerimizin 
hayatlarını kolaylaştıracak farklı ürün grupları 
ve markalarımız da mevcut. Örneğin, klasik 
markalarımızdan Festino şemsiyesi altında 
premium kokolin konfiseri ürünlerimiz hem 
blok, damla ve pralin formunda ustalarımız 
tarafından çok seviliyor. Yine Festino markası 
ile sunduğumuz vanilin ürünümüz bulunuyor. 
Ayrıca, yine eski ve köklü bir markamız olan 
AlbamikS‘i AAK ile tekrar canlandırdık ve 3 
farklı özellikteki sıvı şantiyi UHT ambalajlarında 
sunduk. Yağ ve margarin grubu için senelerin 
lokomotif markaları olan Alba, Asta, Biskin, 

Sürdürülebilirlik ve inovasyon 
kavramlarının başarılı 
temsilcisi: AAK
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Bona ve bu ürünlerin farklı özelliklerdeki alt 
grupları ile sektöre hizmet veriyoruz.”  
 
“AAK’yı en iyi tarif edecek sıfatlardan 
biri yenilikçilik” 
Birçok şefin öncelikli tercihi olan AAK’nın Ar-Ge 
çalışmaları hakkında da Tanrıöver şu sözleri 
paylaşıyor: “AAK’yı belki de en iyi tarif edecek 
sıfatlardan biri yenilikçilik. Customer Innovation 
Manager yani Teknik Destek ve İnovasyon 
müdürlerimiz ve müşterilerimiz ile bire bir ürün 
geliştirme yetkinliğine sahibiz. Bizim yaptığımız 
Ar-Ge’nin de ötesinde; yenilikçi çalışmaları 
laboratuvarla sınırlandırmadan kullanıcı için ve 
onlara özel geliştirmek.” Pastacılık ve HoReCa 
alanındaki Ar-Ge çalışmaları hakkında ise 
Burak Türköz, “Sektörün yeniliklerini, global 
trendleri ve gelişmeleri yakından takip ederek 
yeni ürün geliştirme ve bu ürünleri yine 
pazardaki saygın müşterilerimiz ile birlikte 
deneyerek değerlendirme artık gündelik 
hayatımızın bir parçası. Müşteri yorumlarını 
büyük titizlikle takip ederek, daha iyi, daha 
fonksiyonlu, daha kaliteli nasıl yaparız sorusu 
bizler için çok kıymetli” ifadelerine yer veriyor. 

“Gastronomi genç nesil arasında hiç 
olmadığı kadar büyük ilgi görüyor” 
Ev dışı tüketim ve dolayısıyla HoReCa 
sektörünün yıllardır sağlıklı büyüdüğünü ifade 
eden Tolga Tanrıöver, “Artık insanlar modern 
hayatın koşuşturmacası ve yoğunluğu içinde 
tıpkı pek çok başka alanda olduğu gibi gıda 
işini de profesyonellere bırakma eğiliminde. 
Aileleri ile huzurlu zaman geçirmek için daha 
fazla kafe ve restoranlara yöneliyorlar. Belki 
bundan 20 - 30 yıl önce bu kadar insanın 
hayatında tatil olgusu yokken, daha doğrusu 
tatil insanlar için memleketlerine gitmekten 
ibaretken, şimdi hemen hemen herkes 
tatillerini, bayramlarını ve hatta hafta sonlarını 
evlerinden uzakta sevdikleriyle vakit geçirme 

imkânı olarak görüyor. Bu da elbette gıda 
sektörüne ve bu sektörde çalışan, kariyer 
hedefleyen gençlerimize yeni olanaklar 
sunuyor” diyerek sözlerine son veriyor.  
Türköz ise bu konuyla ilgili şu ifadeleri dile 
getiriyor: “Sektör, gerçekten de hızlı büyüme 
gösteriyor, buna eklemek istediğim bir husus 
da Türk insanının hem güzel tatlara hem de 
kaliteli hizmete verdiği önem. Türk mutfağı ve 
tatlıları bildiğiniz gibi tüm dünyada beğenilen 
saygın ve lezzetli tatları içermekte. Ayrıca Türk 
insanları olarak Avrupa’da veya pek çok batılı 
kültürde göremeyeceğiniz bir hizmet kalitesine 
sahibiz. Ben bunun nedenini, misafirperverlik 
yönümüzün gelişmiş olmasına bağlıyorum. 
Ayrıca gastronomi genç nesil arasında hiç 
olmadığı kadar 
büyük ilgi görüyor. 
Sağlıklı, kaliteli 
ve hatta gurme 
yemekler geniş bir 
kitle tarafından 
takip ediliyor. 
Pek çok 
üniversitede 
artık 
gastronomi 

kürsüleri kuruldu ve sektör gittikçe daha 
profesyonel ve farklı bir yönde ilerliyor. 
Gençlerimize, saygın ve keyifli iş olanakları 
sunuluyor.” 
 
AAK yenilikleri ve faaliyetleri ile 
sektöre yön veriyor 
AAK’nın global tedarik zincirinde, 
sürdürülebilirlik ve takip edilebilirlik gibi 
alanlarda üstün başarıları olan bir firma 
olduğunu ifade eden Tanrıöver, AAK Akademi 
çatısı altında pek çok ilke imza attıklarını 
vurguluyor. Burak Türköz ise AAK Akademi 
hakkında, “Pastacılık ve HoReCa satış 
ekibimiz, gerek İstanbul’daki merkezimizde 
bulunan AAK Akademi mutfağımızda, gerek 
farklı şehir ve bölgelerimizde seminer ve 
bize özel fuar çalışmalarıyla müşterilerimizle 
bir araya geliyor, kendilerine uygulama, 
gıda güvenliği, lezzet gibi konularda destek 
oluyorlar” sözlerine yer veriyor. AAK’nın 
gelecek planları hakkında Tolga Tanrıöver, şu 
açıklamalarla sözlerine son veriyor: “Büyüyen 
güçlü bir ekonominin parçası ve bölgesel 
olarak tüm satış faaliyetlerinin yürütüldüğü bir 
merkez konumundayız. Ayrıca AAK’nın Asya 
bölgesinde büyüme hedefleri zaten son 4-5 
yıldır Türkiye, Hindistan, Japonya ve Çin’de 
gerçekleştirdiği yatırımlar ile kendini gösteriyor. 
Bu yönde çalışmalarımız elbette devam 
edecektir.” Burak Türköz ise konuyla ilgili 
pastacılık ve HoReCa için, ürün geliştirme ve 
çeşitlendirme projelerinin de aynı doğrultuda 
geliştirdiğini ifade ediyor. Türk şeflerine 
hem uygulama akademileri hem de farklı 
fonksiyonlara uygun özel ürünler ile hizmet 
vermeye devam edeceklerini vurgulayarak 

sözlerine 
son veriyor. 

FİRMA

AAK Türkiye Pastacılık ve HoReCa 
Satış Direktörü Burak Türköz

AAK Türkiye, Ortadoğu ve Afrika 
Genel Müdürü Tolga Tanrıöver
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