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Ant Teknik, hızla gelişmekte olan 
yaşam bilimleri ve biyoteknoloji 
alanında artan ihtiyaçları 

karşılamak için lider üreticilerle stratejik iş 
birlikleri yapmaya devam ediyor. Firmanın, 
Thermo Fisher Scientific ile 2020 yılında 
Bioproduction (BPD) grubu ile başlayan iş 
birliği, moleküler biyoloji, protein biyolojisi, 
sentetik biyoloji, hücre biyolojisi ve hücre 
analizi ürün portföyünü kapsayan Yaşam 
Bilimleri - BioSciences ve Laboratuvar 
Ürünleri grupları ile büyüyerek devam ediyor. 
Thermo Scientific™, Applied Biosystems™, 
Invitrogen™ ve Gibco™ gibi sektör lideri 
markaların reaktifleri, sarf malzemeleri ve 
cihazları ile günlük üretkenlik, ileri teknoloji 
ve bir araştırmacının ihtiyaç duyacağı 
tekrarlanabilir ve tutarlı sonuçlar konusunda 
yaşam bilimleri araştırmalarını destekleyen 
Thermo Fisher Scientific’in kapsamlı ürün 

portföyünde:
» Hücre, protein ve moleküler biyoloji 
teknolojileri (Akış sitometresi, Western blot 
ve görüntüleme sistemleri)
» Hücre kültürü besiyeri, takviyeleri, hücre 
hatları ve reaktifleri
» Thermocycler sistemleri
» Laboratuvar ekipmanları ve sarf 
malzemeleri
kategorilerinde farklı ihtiyaçlara ve bütçelere 
yönelik geniş ürün seçenekleri yer alıyor. 
Ant Teknik, bilim ve teknolojinin 
kılavuzluğunda, iş ortakları, bilgi birikimi, 
satış ve satış sonrası destek ekibi ve altyapı 
olanaklarıyla yaşam bilimleri alanında çalışan 
araştırmacıların çabalarını desteklemeyi ve 
bilimsel araştırma, ürün geliştirme ve büyük 
ölçekli ticari üretime kadar tüm süreçlere 
Thermo Fisher Scientific güvencesi ile 
katkıda bulunmayı hedefliyor.

Pandemi sürecinde Türk 
zeytinyağının ortalama ihraç fiyatı arttı. 
Türk zeytinyağının ortalama ihraç fiyatı 
2020/21 sezonunun ilk yarısında dolar 
bazında yüzde 16 artışla 2 bin 397 
dolardan, 2 bin 786 dolara yükseldi. 
Türk zeytinyağı ton başına 390 dolar 
katma değerli ihraç edildi. Altın sıvı 
olarak tanımlanan zeytinyağında 1 
Kasım 2020 tarihinde başlayan 
2020/21 zeytinyağı ihraç sezonunun 
ilk yarısı geride kaldı. Türkiye, 1 Kasım 
2020 30 Nisan 2021 tarihleri arasında 
22 bin 719 ton zeytinyağı ihraç ederken, 
63 milyon 286 bin dolar dövizi ülkemize 
kazandırdı. Yedi aylık dönemin geride 
kaldığı sofralık zeytin ihracatı ise; 55 bin 
50 ton karşılığı 95 milyon 817 bin dolar 
şeklinde gerçekleşti.

MEYED’in yeni başkanı Ozan Diren oldu

ANT TEKNIK, Thermo Fisher Scientific ile 
iki yeni iş birliğine imza attı

Ülker, üretim ve ihracat üssü Türkiye’de 
ürettiği yüzlerce ürünü, dünyanın 
dört bir yanındaki milyonlarca 
tüketiciyle buluşturuyor. Tüketicilere 
farklı kanallar aracılığıyla ulaşmayı 
hedefleyen Ülker, “e-ihracat”ta önemli 
adımlar atıyor. Ülker’in şeker, sakız 
ve çikolata olmak üzere 3 kategoride, 
aralarında Biskrem, Hanımeller ve 
Albeni’nin de bulunduğu 30 kadar 
ürünü, Amazon Avrupa’da açılan 
online “Ülker Shop” mağazası 
aracılığıyla Fransa, İtalya ve Hollanda’da 
tüketicilerin beğenisine sunuldu. 
Ülker çok yakında, aynı şekilde İspanya, 
Almanya ve İngiltere’de de satışa 
başlayacak.

Sıvı altın dolar bazında 
yüzde 16 değerlendi

ÜLKER’den 
e-ihracat hamlesi

Meyve Suyu 
Endüstrisi 
Derneği’nin 

(MEYED) Nisan ayında 
gerçekleştirilen genel 
kurulunda, Dimes Genel 
Müdürü Ozan Diren derneğin 
Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak seçildi. MEYED 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı olarak belirlenen 
isim de Tunay Gıda Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay 
Kırtıloğlu oldu. MEYED’in 
meyve suyu endüstrisinin değer zincirini kapsayan bir yapı olduğunu belirten yeni başkan 
Ozan Diren, “Bu yapı içerisinde 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 vesileyle MEYED’in 
1993’ten bugüne uzanan varlığının sağlam 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, geçmiş dönemlerde derneğimizde görev yapmış ve yapmakta olan tüm kıymetli 
isimlere de teşekkür ediyorum” dedi.


