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KAMUOYU NEZDİNDE SUÇ DUYURUSU
Aziz Türk Milletiyle birlikte Türk mutfak sanatları için tüm dünyada çalışıp çabalayan çevrelerin bilgisine ve ilgili
olabilecek bütün makamların dikkatine kamuoyu nezdinde sunulur.
TMDH Genel Sekreterliği, 26 Haziran 2022 tarihinde aşçılık sektöründe dernek ve federasyon kisvesi altında
yuvalanmış olan suç örgütüne yönelik ifşa faaliyetleri hakkında 2 sayfalık kamuoyu bilgilendirme metni
yayınlamıştır. Bu metin, ifşa etmiş olduğumuz suç örgütünün bazı üyelerinin sosyal medyada haksızlıkları dile
getirenlere yönelik olarak yapmakta olduğu bilgi kirliliği ve trollük faaliyetlerine karşı TMDH’nin konuya sosyal
medyada müdahil olması nedeniyle yayınlanmıştır. İlgili metini ilgilendiren farklı metinler sosyal medyada suçusuçluları öven şebekenin bilinen, bilinmeyen tüm unsurlarına TMDH tarafından iletilmiştir.
TMDH, yayınlamış olduğu bu bilgilendirme metni içerisinde söz konusu suç örgütünün görünen yüzünde yer alan
üyelerini tüm delilleri ile anlatmakta olan içeriklere ve delillere atıfta bulunmuştur. Geçtiğimiz yıl 26 Haziran 2021
tarihinde yayımlanmış içeriklere de ilgili metinde yer verilmiştir.
Şimdiye kadar oluşturduğumuz dosyaları özetler nitelikteki bu metin kamuoyu nezdinde aynı zamanda bir suç
duyurusudur. TMDH, kamuoyu ve kamu vicdanı nezdinde şimdiye kadar tespit ederek paylaşmış olduğu suçları tüm
delilleri ile ifşa ederek kamuoyuna duyurmaktadır.
Söz konusu suç örgütü şebekesinin ve bu şebekenin yöneticilerinin güdümünde kullanılmış olan taşeronlar vasıtası
ile geçmişten günümüze kadar sektörümüzde icra edilmiş ve halen de icra edilebilmekte olan bazı hukuksuz suç
faaliyetlerini tespit edebilmiş olduğumuz kadarıyla kanıtlara dayanarak şöyle sıralamaktayız:
1.

Emek Hırsızlığı ve Dolandırıcılık,

2.

Kendi deyimleri ile “Piyasadan Adam Silme”,

3.

Kişilerin hür iradesini yok sayarak zorbalıkla insanlar üzerinde tahakküm kurma,

4.

İfade özgürlüğünü kısıtlama ve engelleme,

5.

Haber sitelerine, gazetelere ve gazetecilerin özgür iradesine tehditli müdahale,

6.

Özgür bireyler ve tam bağımsız kurumlar üzerinde psikolojik baskı kurma (Mobbing),

7.

TAFED-Kadın kolları ayrımcılığı adı altında Türk kadınlarına baskı yapma,

8.

Türkiye Aşçılar Federasyonu içinde faşizan tutumlarla fişleme yönelik faaliyetler,
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9.

Kendi suç örgütlerine boyun eğmeyenlere görevli taşeronlarını kullanarak hak gaspı,

10. Dernek ve Federasyon kisvesi altında çıkar amaçlı çeteler, organize suç örgütleri kurma,
11. Sektörümüzde kurmuş oldukları suç çeteleri ile organize şekilde liyakatli kişilere korku ve baskı iklimi
oluşturmak suretiyle tüm dünyadaki ‘Türk Aşçılık Camiasını’ zorbaca yöntemlere başvurarak kutuplaştırıp
bölme (Bölücülük, Memleket Üzerinden Ayrım-Kavga Körükleme ve Ötekileştirme Faaliyetleri),
12. Kurmuş oldukları suç şebekesinin dışında kalanları tehdit ve baskılarla ötekileştirmeye yönelik türlü asılsız
iftiralarla korkutarak din istismarcısı terör örgütlerine (her türlü terörist tarikatlara) yöneltilen imaları
hukuki dayanağı olmadan keyfi gerekçelerle şahsi suçlarını örtbas edebilmek için kullanarak sosyal medya
aracılığı ile sistematik şekilde kamuoyunda asılsız ve hukuksuz algı faaliyetleri yürütme,
13. Türkiye Aşçılar Federasyonu içerisinde suç örgütünün yöneticileri tarafından yetkili olarak görevlendirilen
taşeronlar vasıtası ile sosyal medyada delillere dayalı haberler, fikir paylaşan gerçek kişileri, tüzel kişilikleri
ve tam bağımsız kurumları asılsız şekilde yaftalamaya yönelik faaliyetlerde bulunarak kişi veya kurumlar
hakkında asılsız, hukuksuz algı oluşturarak sindirmeye çalışmak.
Buz dağının görünen yüzünde ifşa etmiş olduğumuz suç örgütünün ve bu suç örgütüne yardım ve yataklık ederek
tespit etmiş olduğumuz şebekenin içerisinde aşağıdaki isimler yer almaktadır:
1.

Zeki Açıköz

2.

Mehmet Yalçınkaya

3.

Alaattin Yalçınkaya

4.

Rafet İnce

5.

Mustafa Erol

6.

Gökmen Sözen

7.

Özkan Altıntaş

8.

Ahmet Engin Çetin

Paylaşmış olduğumuz içerikler içerisinde yukarıda yer alan isimlerle ilgili tek tek açıklamalar da delillere dayalı
olarak resmî internet sitemizde yayınlanmış ve ilgili tüm içerikler yukarıda yer alan kişilere açık şekilde iletilmiştir.
TMDH, yukarıda ismi geçenler hakkında geçtiğimiz yıllarda paylaşmış olduğu tüm içerikleri aldıklarını arşiv
kayıtlarında yer almakta olan sosyal medya özelliklerine dayalı delil niteliğindeki bilgiler ile teyit etmektedir.
Yukarıda yer alan isimler arasında bulunanların ve şebekenin görünmeyen yüzünde yer alanların işlemiş olduğu
bilinen suçlar ile henüz bilinmeyen olası tüm suçlar; Türk mutfağını, Türk mutfağının kültürel değerlerini
yozlaştırmaya yönelik ihanet derecesinde işlenmiş ve halende işlenmekte olan suçları kapsamaktadır.
Söz konusu şebeke üyeleri Türk mutfağının çıkarları yerine şahsi çıkarlarını düşünerek uzun yıllardan beri sadece
kendi adamlarını sektörde ön plana çıkartmıştır. Bu şekilde ön plana çıkartmış oldukları örgüt üyeleri meşru temeli
olmayan başarı ödülleri ile basın ve yayın organları kullanılarak, toplum kandırılarak sözde Türk mutfağına mâl
ettirilmeye çalışılmıştır. Türk mutfağına katkı sağlayacak yetenekli, eğitimli ve liyakat sahibi insanların önleri
kesilmiş, hakları gasp edilmiştir. Eğitimli ve işlerinin ehli yetişmiş insanlarımıza sunulması gereken sektördeki
önemli roller, görevler ve işler ne yazık ki yeteneksiz, eğitimsiz olan ve ulusal mutfak kültürümüze hakaretler dahi
etmiş olan suç örgütü üyelerine altın tepsi içinde emeksiz sunulmuştur.
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Toplum önünde biçilen unvan ve rollerle ilgili eğitimsiz-ehliyetsiz olan liyakatsizlerin ve Türk mutfağına hakaret
edenlerin kısa yoldan yükselmesi temin edilirken; Türk mutfağını olması gerektiği gibi savunmuş olanlar ve Türk
mutfağına hakaret edenlere tepki vermiş olanlar suç örgütünün ifadesi ile piyasadan silinmiştir.
Burada dikkat çekici olan emek hırsızlığı ve dolandırıcılık suçundan birisi de Rafet İnce tarafından ve onun suçunu
örtbas ederek bu suça göz yummuş olan aynı şebekenin uzantıları tarafından işlenmiştir.
Rafet İnce 20 yaşından beri şahsi reklamını Le Cordon Bleu mezunu olduğu yalanı ile yapmış ve kariyerini
özgeçmişinde yer vermiş olduğu bu yalan üzerine temelsiz olarak inşa etmiştir. Rafet İnce’nin ifadelerine ve Le
Cordon Bleu yetkililerinin ifadelerine dayanarak hazırlamış olduğumuz dosyada yer alan deliller açık olarak
göstermektedir ki; Rafet İnce’nin ulusal kanallarda dahi yer almış olan özgeçmişi, eğitim hayatı sahte ve temelsizdir.
Rafet İnce 20 yaşından beri öne çıkartıldığı her platformda iddia ettiği gibi Portekiz’de hiç olmamış olan Lisbon-Le
Cordon Bleu’dan asla mezun olmamıştır. Çünkü bu okul hayalidir. Rafet İnce, kendisine hatalarla dolu Le Cordon
Bleu aşçı ceketi diktirmiş ve söz konusu okula ait olmayan sahte Le Cordon Bleu logolu bu ceket ile şahsi resimlerini
medyaya, destek gördüğü tüm kanallara şebekenin yardımı ile servis etmiştir. Bu şekilde yıllarca emek vererek
üniversite ve okul okuyan binlerce belki de milyonlarca genç insanımızın hakkı, aileleriyle birlikte verdiği emek
suç örgütü tarafından gasp edilmiştir. Bu büyük resmin çok ufak bir parçasıdır.
Rafet İnce’nin ifade ettiği gibi turizm otelcilik okulunu bitirmiş olduğu ve devlet bursu alarak hiç olmayan PortekizLizbon’da hayali Le Cordon Bleu okulunda 4 yıl eğitim alarak 20 yaşında mezun olduğu bilgisi de temelsizdir. Bu kişi
Turizm Otelcilikten 16 yaşında mı mezun olmuştur? Turizm lisesi diploması da hayali midir? Turizm lisesini 16
yaşında üstün başarılı olarak bitirmiş ve devlet bursu almışsa, bu burs hayali bir okulda sözde 4 yıllık bir dönem
için alınarak şahsın cebine mi atılmıştır? Lise diploması ve devlet bursu konusu tam bir muammadır. Şahsın hiç
olmayan Lisbon-Le Cordon Bleu’dan, yani hayali bir okuldan devlet bursu ile kendi kendini mezun ettiğine dair
ifadeleri mevcuttur. Şahsın ifadeleri Le Cordon Bleu yetkilileri tarafından yalanlanmıştır. Tüm bu dolandırıcılıklara
rağmen Rafet İnce’ye altın tepsi içerisinde 20 yaşından beri sözde başarı fırsatları sunulmuştur. Liyakatli ve
gerçekten eğitimli insanlarımıza sunulması gereken başarı fırsatları, unvanlar ne yazık ki şebeke tarafından suç
örgütünün üyelerine peşkeş çekilmiştir. Özgeçmişi asılsız yalan beyanatlar içeren Rafet İnce’ye asla hak etmemiş
olduğu “Aşçılık Milli Takım Kaptanlığı” görevi de Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından verilerek saygınlığımıza
büyük zararlar verilmiştir. Saygınlığımıza verilen zararların yanı sıra Aşçılık milli takımı kaptanlığı unvanına leke
sürülerek ilgili şahsın emek hırsızlığı ve dolandırıcılığı hakkındaki yalanlarını bu unvan adı altında söylemesine ve
e-postalarında ilgili unvanla birlikte yalanlarını yazmasına da müsaade edilmiştir.
Şebeke içerisinde yer almakta olan Rafet İnce gibiler yalanlarla ve dolandırıcılık faaliyetleri ile bir yerlere kolay
yoldan getirilirken; ülkemizde gerçekten Türk mutfağı demiş olanlar, Türk mutfağı için türlü sıkıntılar çekmiş
olanlar, sektörün birliğini savunarak biz demiş olanlar baskı ve tehditlerle sindirilmiş hatta söz konusu suç
örgütünün deyimi ile piyasadan silinmişlerdir. Tüm bunlar ve çok daha fazlası yaşanırken sektörümüzde sözde
gazeteci unvanı ile dolaşanlar bütün bu suçları detaylı şekilde bilmelerine rağmen susarak geçmişten günümüze
kadar suçluları öven yazı ve haberlere imza atmış şekilde toplumu yanıltarak kandırmışlardır.
Söz konusu suç örgütü şebeke, kendi kontrolünde tuttuğu sözde gazeteciler ve medya platformları vasıtası ile
gerçeklerin ört pas edilmesini sağlamış, gerçekler üzerine konuşmak isteyenler ise ağır baskılara maruz bırakılarak
suç örgütü tarafından zorbaca yöntemlerle susturulmuştur.
Bu şebeke içerisinde yer alan isimler sadece buz dağının görünen yüzüdür. Bu isimlerin yanı sıra söz konusu suç
örgütünün uzantıları içerisinde yer alarak şebekenin geçmişten günümüze kadar işlemiş olduğu tüm suçlara göz
yumup, suçlara iştirak ederek suçu-suçluyu gizleyen ve suçluları övmekte olanlar da bulunabilmektedir. Yetkili
makamlar ve kolluk kuvvetleri eğer isterler ise; ifşa etmiş olduğumuz şebeke ve suç örgütü üyeleriyle bağlantılı
olan farklı isimleri evrensel hukuka uygun bir soruşturmaya tabi tutup, kapsamlı olarak hukuki şekilde genişletilmiş
bir araştırma sonucunda tüm delilleri ile bu suç örgütü şebekesinin bütün unsurlarına ulaşabilir.
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Aşçılık sektöründe dernekler ve federasyonlar kisvesi altında yuvalanmış olan bu suç örgütünün tüm unsurlarına
ulaşıp bu şebekeyi çökerterek etkisiz hale getirmek hususunda atılacak olan tüm hukuki adımlar; Türk mutfağına
ve istikbalde Türk mutfağı için çalışmalarını arzuladığımız gençlerimize tüm dünyada yapılabilecek olan en büyük
sorumluluk ve en önemli kutsal görevdir.
TMDH, söz konusu suç örgütünün içerisinde ve güdümünde olarak buz dağının görünen yüzünde olanları tüm
delilleri ile ifşa etmiş ve ilgili hususların evrensel hukuk açısından yetkili makamlarca değerlendirilmesi gerektiğini
kamuoyuna, kamu vicdanına Türkiye’nin başkenti Ankara’dan duyurmuştur.
Bu metin ve bu metini ilgilendiren ilgili tüm içeriklerimiz, ilgili bütün delilleriyle birlikte Türkiye’de yetkili
makamlar nezdinde dikkatle incelenip kamuoyu vicdanı hassasiyeti gözetilerek ele alınıp değerlendirilmesi gereken
bir suç duyurusudur.
TMDH’nin Kurcu Başkanı Sayın Tolgahan Gülyiyen, burada yer almakta olan ifadelerle ilgili ve geçtiğimiz yıllarda da
resmî internet sitemizde delilleri ile yayınlanmış olan konularla ilgili tüm içeriklerin doğruluğu konusundaki bütün
sorumluluğu bizzat üzerine almış olduğunu 26 Haziran 2022 tarihli yazısında Türkiye’nin başkenti Ankara’dan ifade
ederek kamuoyu ile paylaşmıştır.
Yüce Türk Milletine ve Kamu Vicdanına Saygıyla Duyurularak Arz Edilir
TÜRK MUTFAĞI DİRİLİŞ HAREKETİ
ANKARA

KONU İLE İLGİLİ OLAN BAZI BAĞLANTILAR


https://tmdh.net/haberler/item/315-piyasadan-adam-silme-sebekesi-cevaplar-araniyor-cagrisi.html



https://tmdh.net/duyurular/item/551-suc-orgutune-yonelik-ifsa-faaliyetleri-hakkinda.html



https://tmdh.net/makaleler/item/552-butun-sorumluluk-bana-aittir-kimse-korkmasin.html
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