
*Serkan Tosun-Veteriner Hekim-İstanbul Üniversitesi 

Çeşitli gıda laboratuari, denetim ve hijyen eğitim firmalarında ISO 9001, ISO 22000, TS EN ISO/IEC 

17025 ve TS EN ISO/IEC 17020   eğitim-kurs ve seminerleri düzenleyerek eğitimler vermiştir. Gıda 

üretimi, depolama, işleme ve satış hizmetleri  veren kuruluşlar için İyi Üretim/İyi Hijyen Uygulamaları 

ile Gıda hizmetleri dışında, Otel, Turistik tesisler ve Sosyal Tesislerin Günübirlik Dinlenme ve 

rekreasyonel Alanları (Hamam, sauna, spa gibi yerler)  denetim, laboratuvar ve eğitim hizmetleri 

verilmesinde ve yönetiminde görev almıştır. Halen İstanbul Veteriner Hekimler Odası Gıda Komisyon 

başkanlığı görevinde bulunmakta  mesleki eğitim ve seminerler vermeye devam etmektedir. 

*Elif Aşlamacı Attepe-Gıda Mühendisi-Trakya Üniversitesi 

2005 Trakya Üniversitesi Gıda mühendisliği mezunudur ayrıca İşletme lisans mezuniyeti 

bulunmaktadır. 2005-2017 yılları arasında gıda sektöründe üretim, kalite, tedarik zinciri, dış ticaret, 

operasyon ve yönetim departmanlarında üst düzey yönetici olarak görev almıştır. 2017 yılından 

medya ve iletişim sektörüne geçmiştir ve özel bir kanalda gıda güvenliği ve ekonomi üzerine program 

yapmaktadır. Halen gıda firmalarına operasyonel yönetim, üretim, satış  ve dış ticaret konularında 

danışmanlık ve eğitim hizmeti vermekte ayrıca gıda ve ürün güvenliği konusunda bir çok STK’da 

çalışmalarına devam etmektedir. 

*Esra Şakar – Ziraat Yüksek Mühendisi – Trakya Üniversitesi  

Kariyer hayatında yöneticilik, bilirkişilik, teknik danışmanlık, eğitmen, ürün yöneticiliği ve satış 

yöneticiliği gibi farklı alanlarda görev almıştır. Gıda ürünleri üretiminde faaliyet gösteren işyerlerinde 

sorumlu yöneticilik ve gıda hijyeni alanında teknik danışmanlık görevinde bulunmuş ayrıca İSMEK’ te 

eğitmenlik yapmıştır. Akademik olarak ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirileri yayınlanmış olup, 

gıda hijyen eğitmenliği ve danışmanlık faaliyetlerine devam etmektedir.  

*Nurten Sırma-Gıda Mühendisi-Trakya Üniversitesi 

2000 yılı Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur. Oyuncaklı Draje ve Çikolata İhracatı 

yapan bir firmada kalite kontrol sorumlusu olarak başladığı meslek hayatı; çeşitli firmaların üretim, 

kalite kontrol ve franchise sorumlusu olarak devam etmiştir. 2006 yılından başladığım Kalite 

Belgelendirme Sektöründe, Baş denetçi  görevleri ( ISO 9001, ISO 22000  ) ve FSSC 22000, BRC Gıda 

Sistem kurulumları ile hizmet vermiştir. Meze ihracatı yapan bir firmanın gıda teknik uzmanı ve iş 

güvenliği uzmanı olarak devam ettiği görevinin haricinde, tüketici hakları ile ilgili faaliyet gösteren 

STK’ların  ve federasyonların gıda komitesinde görev almaktadır. Halihazırda özel bir belgelendirme 

kuruluşu’nun eğitim koordinatörü görevinde kalite ve gıda güvenliği konulu eğitimler vermektedir. 

*Celal Toprak-Gazeteci-Gazi Üniversitesi 

Meslek örgütlerinde ve sivil toplum örgütlerinde aktif görevler alan Celal Toprak, Ekonomi 

Gazetecileri Derneği'nin (EGD) Başkanlığının yanı sıra TGRT Haber Ekonomi Müdürü dür. Bir dönem 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde önce genel sekreter, ardından da Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini 

üstlenmiştir. Celal Toprak ayrıca Yeni Arayışlar Girişimi Platformu ve buna bağlı Güvenilir Ürün 

Platformu’nun kurucusu ve başkanıdır. Sektörle ilgili değişik konferansların yanı sıra 5 yılı aşkın bir 

süre Kavram Meslek Yüksekokulu, İstanbul Aydın Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde 

''Ekonomi Haberciliği'' dersleri vermiştir. 


