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Dönerin yeni rotas›
Salgın sonrası “Dönerde yeni rota” sloganıyla yola çıkan sektörün öncüsü Reis Döner
kurumsal anlamda logosundan hizmet anlayışına kadar baştan aşağı yenilendi.
Reis Döner’den büyük at›l›m hamlesi
Türkiye’de Dönerin önde gelen markalar›ndan
Reis Döner pandemi sonras› büyük bir at›l›m ile
döner severlere merhaba dedi. Yeni logo
tasar›m› baﬂta olmak üzere profesyonel bir ekip
ile yürütülen çal›ﬂmalar sonucunda döner severlerin lezzetli
dönerlerini yiyebilece¤i ﬂ›k ortamlar haz›rland›.

Önce tüm Türkiye ard›ndan dünya

UDOFED Genel Baﬂkan› Mehmet Mercan “Dönerin misyonuna gönül vermiﬂ yetkin ve
etkin bir ekip ile çal›ﬂ›yoruz. Gerek Genel Baﬂkan yard›mc›lar›m›z,gerekse profesyonellerimiz, dan›ﬂmanlar›m›z olsun geliﬂtirdi¤imiz bütün projelerimizi ilgili Devlet kurumlar›m›z›n
özverili destek ve yönlendirmeleri ile hedefe taﬂ›maya devam ediyoruz” ﬂeklinde konuﬂtu.
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Reis Döner gözünü Dünya’n›n farkl› sokaklar›na
da dikti. Firma sahibi Mehmet Mercan gazetemize yapt›¤› aç›klamada önceliklerinin Türkiye’nin
her ﬂehirinin her soka¤›nda olmak oldu¤unu ama Reis Döner bayileri ile 2020 Y›l› Bayii Toplant›s›
bu lezzet ve hizmet anlay›ﬂ›n› farkl› ülkelere de götürme
Haziran ay› içinde gerçekleﬂtirildi. Bayi toplant›s›n
HABER‹ 13. SAYFAMIZDA
hedeflerinin de bulundu¤unu söyledi.
da izlenecek yeni yol haritas› masaya yat›r›ld›.

Döner Akademisi
E¤itim toplant›s›
Federasyon merkezinde
gerçekleﬂtirilen ilk e¤itim program›na UDOFED Yönetim
Kurulu Üyeleri kat›ld›.
Program›nda bilgilendirme ve
mesleki yeterlilik konular› ele
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al›nd›.

HAZ‹RAN 2020

UDOFED’‹N 2020 PROJELER‹NDEN B‹R‹ OLAN KAREKOD ‹LE GÜVENL‹ DÖNER NOKTASI UYGULAMASI HAYATA GEÇ‹YOR

Döner’de D‹J‹TAL DÖNEM
‹lk baﬂta pilot bölge olarak seçilen ‹stanbul’daki döner üreticilerinde kullan›lmaya baﬂlayacak uygulama, tüketicilerin hem ev ve iﬂ yerlerinden hem de restoranlardan “kay›tl› ve izlenebilir” döner sipariﬂ etmesini sa¤l›yor.
UDOFED sektörü yeni baﬂtan inﬂa ediyor

Karekod ile Güvenli Döner Noktas›

Dönerin co¤rafi iﬂaret baﬂvurusunu da yapan ve
dünyadaki dönere yerli ve milli bir marka kimli¤i
kazand›ran Uluslararas› Döner Federasyonu UDOFED bu
giriﬂimiyle dönerin daha sa¤l›kl› üretilmesi ve güvenle
tüketilmesi için sektörü adeta baﬂtan inﬂa ediyor. ‹lk baﬂta
pilot bölge olarak seçilen ‹stanbul’daki döner üreticilerinde
kullan›lmaya baﬂlayacak uygulama yaln›zca Türkiye’deki
de¤il di¤er ülkelerdeki federasyon üyesi dönerciler için de
yerel dil deste¤iyle ayn› kolayl›¤› sa¤l›yor olacak.

Geçti¤imiz hafta ‹stanbul Anadolu Yakas›’ndaki döner
restoranlar›nda kurulumlar› baﬂlayan sistemin Karekod
uygulamas› sayesinde, kesilen hayvan›n sa¤l›kl› olmas›,
etlerin so¤uk zincirde saklanmas›, hijyen, hile, ta¤ﬂiﬂ,
taklit ve katk› gibi konularda tüketicinin bilgi almas›
sa¤lanarak tam da “yeni” normalleﬂme döneminde tüketiciye güvence veriliyor olacak. Ayr›ca dijital mönü uygulamas› ile tüketicilerin hiçbir ﬂeye dokunmadan sipariﬂ verebilmesi ve ödeme yapabilmesi sa¤lanacak. HABER‹ 11. SAYFAMIZDA

✔
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‹stanbul’da pilot bölge olarak seçilen döner dükkanlar›nda uygulama çal›ﬂmalar› devam ediyor. Ekipler
kurulumunu yapt›klar› uygulama konusunda iﬂyeri
çal›ﬂanlar›n› bilgilendiriyor.

UDOFED’ten 81 ‹l’e temsilcilik
Uluslararas› Döner Federasyonu hizmetlerini bir ad›m daha öteye
taﬂ›yor. Dünya genelindeki Döner sektörünün tek temsilcisi olan
UDOFED ülke genelinde 81 ﬂehirde yap›lanma çal›ﬂmalar›na baﬂlad›.

Fast Food devlerinin taht›n›
sa¤l›kl› Türk Döneri y›kacak
✔
Yak›n zamanda döner üreticileri UDOFED çat›s› alt›nda örgütlenerek yollar›na federasyon ile devam etme karar›
ald›. Böylelikle birlikte hareket eden müteﬂebbislerimiz kalite ve hijyenden ödün vermeden hem ülkemizdeki tüketicilere hem de dünya ölçe¤inde açacaklar› sat›ﬂ noktalar›yla insanlara sa¤l›kl› beslenme imkan› sunabilecekler.

UDOFED Türkiye ve Dünya genelinde
Dönerin geliﬂimi ve problemlerle
ortak mücadalesi için güçlü projeler
yapmaya devam ediyor. ‹ller baz›nda

Sat›ﬂ an›nda
h›zl›ca porsiyon
haline getirilip,
tüketiciye sunulabilen dönerli
sandviçimiz
hem piﬂirildi¤i
anda taze
sunulmas› hem
de içeri¤i
bak›m›ndan
daha yararl›d›r.

UDOFED temsilci olmak isteyen sektör temsilcilerimiz udofed.org.tr web
sitemizden veya 0216 443 30 30
telefon numaras›ndan bilgi alabilirler.
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DÖNER VE SOKAK LEZZETLER‹ FEST‹VAL‹

Baﬂvurular baﬂlad›
UDOFED’in 2020 projelerinden biri olan Döner Festivali
Ekim ay›nda Ümraniye Meydan›’nda gerçekleﬂtirilecek.
DÖNER VE SOKAK
LEZZETLER‹ FEST‹VA
L‹
3-4-5-6-7

EK‹M

2020

Döner markalar›m›z›n kat›l›m› ile döner çeﬂitlerimizin halk›m›z ile buluﬂaca¤› dev organizasyonda ﬂenlikler, yar›ﬂmalar ve
doyas›ya döner olacak. Döner
ile birlikte Türk içecek ve
fast food sektörü de
halk›m›zla buluﬂacak.
Organizasyonda stand
sahibi olmak veya
sponsor olmak
isteyenlerin UDOFED’e
baﬂvurmalar› gerekiyor.

Ümraniye Metro ç›k›ﬂ›

Santral Meydan›

Dönerin
yükseliﬂi
baﬂl›yor
MEHMET
MERCAN

Döner sa¤l›kl› besin

Fast food ürünlerle beslenen geliﬂme ça¤›ndaki
çocuklar, sa¤l›kl› beslenemedi¤i gibi içerisindeki
bulunan katk› malzemele
rinden dolay› fazla kalori
alm›ﬂ oluyorlar. Fast food
ürünlerinin di¤er zararlar›
ise; obeziteye neden
olmas›, karaci¤er hasar›,
kardiyovasküler hastal›kla
ra yol açmas› ve çevre üze
rindeki olumsuz etkilerdir.

Müteﬂebbislerimiz global
ölçekte zincir sat›ﬂ noktalar› oluﬂturarak, lojistik,
finans, vb. sorunlar› çözerek piyasaya girebilselerdi, birer dünya devi haline
gelen fast food markalar›n›
ciddi anlamda zorlarlard›.
Döner in yayg›nlaﬂmas› ve
tüketicilerce daha çok tercih edilmesiyle insanlara
sa¤l›kl› beslenme imkan›
sunulacak. 3. SAYFAMIZDA

AYDIN A⁄AO⁄LU
Tüketici Baﬂvuru Merkezi Onursal Baﬂkan

Yükselmiﬂ
Güvenilir g›da Geleneksel
Güvenli
Güzel Döner
g›dalar›m›z yeterlili¤in
hijyen ve g›da tüketicinin
beyni güzel
an›lara götürür güvenli¤i bilinci talebiyle oluﬂur ve korunmas› anahtar›

Dönerin
kaynak
eseri
‹RFAN
SÖYLER

UDOFED
Genel Baﬂkan›
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Fast food zararl›
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Prof. Dr.
BERK
ÜSTÜNDA⁄

Prof. Dr.
ÖZER
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‹stanbul
Teknik
Üniversitesi

Esenyurt Ün.
Sa¤l›k Bilimleri
Fakültesi
Dekan›
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NURTEN
SIRMA

Doç. Dr.
FAT‹H
ÖZBEY

HUR‹YE
ÖZENER

G›da
Güvenli¤i
Uzman›

Sa¤l›k
Bilimleri
Üniversitesi

Özener Patent
Yönetim Kurulu
Baﬂkan›
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‘Tüm Dünyaya Türk
Döneri yedirece¤iz’
✔

Mevlüt Durak: “Tüm Türkiye’den sonra bütün dünyaya Türk Döneri yedirece¤iz,
Heydöner konusunda mütevazi olamam hedefimiz en k›sa zamanda dünyaya
aç›lmak. Avrupa’daki ilk ﬂubemizi Montenegro’da açm›ﬂ bulunuyoruz.”

UDOFED üyesi döner firmalar›n› tan›maya devam
ediyoruz. Bu say›m›zda
Heydöner firmas›n›n hikayesini Mevlüt Durak siz okuyucular›m›z anlatt›.
Heydöner öncesinden
baﬂlarsak 1999 y›l›ndan beri
‹stanbul’da g›da sektörünün
içinde bulunuyoruz. Yaklaﬂ›k
10 y›l boyunca börek sektöründe faaliyet gösterdik.
Bunu yaparken burada da
ﬂubeleﬂmeye gittik ancak sektörde istedi¤imiz baﬂar›y›
malesef yakalayamad›k. 2009
y›l›da ilk defa döner sektörü ile
tan›ﬂt›k ve giriﬂ yapt›k. 2010
y›l›nda ikinci ﬂubemizi ve
peﬂinden 5-6 tane daha ﬂube
açt›k. Döner sektörüne
giriﬂimiz ve ﬂubeleﬂmemiz
Heydöner ad›yla de¤il yine
bize ait baﬂka bir marka ile
hizmet verdik.

Markalaﬂma
çok önemli
2015 y›l›nda biz yapt›¤›m›z bu
iﬂi nas›l markalaﬂt›r›r›z, nas›l
franchise verebiliriz, acaba
Türkiye genelinde avrupa ve
dünyaya yay›labilir miyiz
düﬂünceleriyle araﬂt›rma ve
çal›ﬂmalara baﬂlad›k. Neticede
yeni bir isim yeni bir yüz
arad›k ve Heydöner isminde
karar k›ld›k. Heydöner marka
ismi tescil edildikten sonra
2015 y›l› sonlar›na do¤ru
ﬂubeleﬂmeye geçtik ve franchise vermeye baﬂlad›k.

lik kazanaca¤›na inanc›m›z
tam. Türkiye’de döner
konusunda büyük firmalar
malesef sektöre sahip
ç›kmad›lar bir sistem oturtamad›lar. Biz Türkiye’de güçlü
olmal›y›z ki daha sonra
yurtd›ﬂ›na aç›labilelim. Bu
merdiven alt› firmalar kendilerini bat›r›p sektörün ad›n›
kötüye ç›kard›klar› gibi bizi de
çok zor durumda b›rakt›lar.

Heydöner olarak
25 ﬂubeye ulaﬂt›k
Bizim ﬂu anda Heydöner
olarak 25 ﬂubemiz var.
Bunlardan biri ‹stanbul d›ﬂ›nda
Zonguldak’ta. Bir tanesi
Avrupa’da Montenegro yani
Karada¤’da. ‹stanbul’daki
ﬂubelerimiz a¤›rl›kl› olarak
Avrupa yakas›nda bulunuyor.
Montenegro ﬂubemizi açal› 67 ay oldu. Taﬂlar yeni yeni yerine oturuyor. Orada tam bir
döner kültürü oluﬂmam›ﬂ
malesef, Yunan döneri vard›.
Biz aç›l›ﬂta nas›l bir isimle
ç›kal›m diye düﬂündük. Türk
Döneri ve markam›z Hey
döner olarak hizmet vermeye
baﬂlad›k. Tabelam›z› ‹stanbul’dan gönderip ast›k ve Türk
Döneri Heydöner olarak aç›l›ﬂ
yapt›k. Bu süreçte araya virüs
pandemi s›k›nt›lar› girdi ama
an itibariyle ﬂubemiz zarardan
ç›karak kar yapmaya baﬂlad›.
Heydöner olarak orada da bir
ﬂubeleﬂmeye gidece¤imize
inan›yoruz bu konuda
çal›ﬂmalar›m›z› sürdürüyoruz.

Otomasyon
mutlaka olmal›

Çok iyi bir baﬂlang›çla 2016-17
y›llar›nda ﬂube say›lar›m›z›
h›zla art›rd›k iyi yol ald›k.
Ancak son zamanlarda gelen
krizler dolay›s›yla tavuk sektörünün s›k›nt›lar› yüzünden
hedeflerimizden uzaklaﬂmak
zorunda kald›k. Maliyetlerin
yüksek olmas›, gerek tavukta
gerek iﬂletme giderlerindeki
art›ﬂtan dolay› ve pastan›n
küçüldü¤ünü gördük. Art›k
herkesin bir ﬂekilde g›da yapmaya baﬂlamas›ndan dolay›
sabit bir fiyat politikas›
olmad›¤›ndan baya¤› s›k›nt›lar
yaﬂad›k.

UDOFED sektöre
sahip ç›k›yor
Biz her türlü kurumsal ﬂartlar›
yerine getirirken vergi, çal›ﬂan
vs. gibi konularda titiz
davran›rken biranda her köﬂe
baﬂ›nda ortaya ç›kan merdivenalt› dönerciler hiçbir denetime tabi olmadan hem sektörün ad›n› lekelediler, hem de
bize çok büyük zararlar verdiler.
Herhangi bir yapt›r›m
olmadan sa¤l›ks›z ve ucuz fiyatla etraf›m›z› saran bu merdiven alt› firmalardan dolay›
önümüz kapand›. Bir an
Türkiye’de kurumsal firmalar›n, markalar›n gerekti¤i
de¤eri görmedi¤i ﬂüphesine
kap›ld›k.
Ancak sektörü sahiplenen,
s›k›nt›lar›n giderilmesi
konusunda mesai harcayan
Uluslararas› Döner
Federasyonu UDOFED ile sektörün toparlanaca¤›na bir kim-

UDOFED taraf›ndan
uygulamaya sokulmas› düﬂünülen
Karekod ve Digital
Menü sektör için çok
önemli ve olmas›
gereken bir sistem.
Tabi sistemin oturmas› iﬂlerli¤inin
devam›n›n sa¤lanmas› zaman alacak.
Ben bunun
baﬂar›laca¤›na
inan›yorum bu uygulama gerçekten
taﬂlar yerine oturdu¤unda çok güzel
olacak. Biz Heydöner
uygulamas›n› insanlara benimsetmek
için iki y›ld›r
mücadele veriyoruz.
Uygulamay› kullananlara
çeﬂitli imkanlar sa¤lamam›za
ra¤men baz› alg›lar kolay
kolay k›r›lm›yor. Karekod
uygulamas› profesyonel kampanyalarla halka anlat›lmal› ve
firmalara tan›t›lmal›. Biz
Heydöner olarak baﬂlad›¤›m›z
ilk günden beri otomasyon sistemiyle çal›ﬂ›yoruz ama sektörde bir çok firma bu konuda
s›n›fta kalm›ﬂ durumda. Çok
büyük bir boﬂluk var. Biz
Heydöner olarak haz›rl›kl›y›z
kurum olarak. Otomasyona
geçen de¤iﬂime ayak uyduran
sektör firmalar› bana göre bir
gömlek atlam›ﬂ durumda. ﬁu
anda k›yas›ya bir rekabet var
dönerciler aras›nda buda sektörün geliﬂmesi aç›s›ndan
büyük bir avantaj. Bir çok
döner firmas› kendini güncelliyor, biz sektöre girdi¤imizde
menü a¤›rl›kl› hizmet veriyorduk bugün ayn› uygulamaya
geçen geçmeye çal›ﬂan bir çok
firma mevcut.

Tüketici kurumsal
firma tercih ediyor
Dünyada ve ülkemizde
yaﬂanan pandemi her sektörü
etkiledi¤i gibi bizi de etkiledi.
Yasaklar sonras› haziran baﬂ›
itibar›yle yeniden hizmet vermeye baﬂlad›k. ‹lk bir hafta on
gün süre zarf›nda iﬂ ve talep
aﬂ›r› yüksekti ﬂuan rölantiye
girdi yavaﬂlama söz konusu.
Heydöner olarak buna
ra¤men yüzde 5-10 gibi bir
art›ﬂ yaﬂ›yoruz. Bana göre
buna sebep yasaklar sonras›
insanlar salg›n tehditi
alt›ndayken kurumsal ve

hijyenik oldu¤una inand›klar›
firmalar› tercih etmeye
baﬂlad›lar.

lerimizi görüyoruz ve ona
göre bir yol haritas›
ç›kar›yoruz.

Hedefimiz Avrupa ve
Dünyaya aç›lmak

Tabi hedefimize ulaﬂmak için
önce Türkiye’de tüm
ﬂehirlerde olmak için
çal›ﬂmalar yap›yoruz. Ondan
sonra Avrupa ve dünyaya
aç›lmak daha kolay ve anlaml›
olacak. ﬁu an bile ABD,
Kanada vs. bir çok ülkeden
talepler geldi. Bilinirli¤imiz
olmas› tan›nmam›z bizim
aç›m›zdan çok önemli bir
geliﬂme. Bu konuda
görüﬂmelerimiz devam ediyor.

Bizim Heydöner olarak hedefimiz çok büyük, Heydöner
konusunda mütevazi olamam
hedefim dünyaya aç›lmak.
Avrupadaki ilk ﬂubemizi
Montenegro’da açm›ﬂ
bulunuyoruz. Oradaki iﬂleyiﬂi
s›k›nt›lar› talepleri
de¤erlendiriyoruz, bölgeyi
ö¤reniyoruz. Art›lar›m›z› eksi-

Mevlut
Durak

Heydöner
ilk yurtd›ﬂ›
ﬂubesini
Avrupa’da
Montenegro’da
hizmete
açt›
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Fast Food devlerinin taht›n›
sa¤l›kl› Türk Döneri y›kacak

✔

Yak›n zamanda Türkiye’deki döner üreticileri UDOFED çat›s› alt›nda örgütlenerek yollar›na federasyon ile devam etme
karar› ald›. Böylelikle örgütlü ve birlikte hareket eden müteﬂebbislerimiz kalite ve hijyenden ödün vermeden hem ülkemizdeki tüketicilere hem de dünya ölçe¤inde açacaklar› sat›ﬂ noktalar›yla insanlara sa¤l›kl› beslenme imkan› sunabilecekler.
bak›m›ndan daha
yararl›d›r. Üstelik hayvansal protein içeren
dönerde, çocuklar›n
zihinsel geliﬂiminde ve
ba¤›ﬂ›kl›k sistemlerinin
güçlenmesinde önemli
etkisi olan ‘Amino
asitler’ bulunmaktad›r.

AYDIN A⁄AO⁄LU
Tüketici Baﬂvuru Merkez
Onursal Baﬂkan

Fast food; k›sa sürede
haz›rlanan ve seyyar
sat›c›larda, büfelerde ve
restoranlarda hemen
tüketmek veya paket
yap›lmak üzere sat›ﬂa
sunulan yiyecek. Bir
baﬂka deyiﬂle de ‘Çabuk
Yemek’ olarak
adland›r›lmaktad›r.

En güvenilir ve
sa¤l›kl›s›
Türk Döneri

Gençlerden
büyük ilgi gördü
Teknolojinin geliﬂimine
ba¤l› olarak tüketim
al›ﬂkanl›klar› ve yemek
yeme yöntemleri
de¤iﬂen tüketiciler, aﬂ›r›
artan tüketimlerini
karﬂ›layabilecek paray›
kazanabilmek için
yo¤un bir çal›ﬂma temposuna
girdiler. Bu yo¤un tempoya
paralel olarak, baﬂta geliﬂme
ça¤›ndaki gençler olmak üzere
bu insanlar›n büyük bölümü,
kendilerini eskiden oldu¤u gibi
evde yemek piﬂirmek ve sofra
kurmak zahmetinden kurtaran,
ertesinde bulaﬂ›k külfeti
oluﬂturmayan bu fast food tarz›
yiyecekleri benimsediler.

Hamburger ve pizza
saltanat› kas›p kavurdu
20. Yüzy›lda ivme kazanan bu
fast food beslenme tarz›n›n baﬂ
unsurlar› hamburger ve pizzayd›. Ard›ndan haz›r halde
sat›lan ç›t›r tavuk parçalar› dev

zincir ma¤azalar›n güçlü
pazarlama ve lojistik organizasyonlar›yla dünyan›n her yerine
ulaﬂ›yordu. Y›llar önce d›ﬂ
dünyaya kapal› ülkelerden ‹ran’da Tahran'a, Çin’de ise ﬁangay
kentlerine gitti¤imde MC
Donald’s, Burgerking ve KFC
ma¤azalar›n› oralarda da
görmüﬂ ve içten içe
üzülmüﬂtüm. Bizim gayet
lezzetli ve çabuk haz›rlanabilen
dönerli sandviç satan bir tek
dükkan bile görememiﬂtim.
Oysa bizlerin, sat›ﬂ an›nda
h›zl›ca porsiyon haline getirilip,
tüketiciye sunulabilen dönerli
sandviçimiz hem piﬂirildi¤i anda
taze sunulmas› hem de içeri¤i

Nitekim Uzmanlar,
k›rm›z› etle ilgili ﬂu bilgileri veriyorlar; 4-6
yaﬂ aras›ndaki çocuklar›n fiziki ve zihinsel
geliﬂimlerini tamamlayabilmeleri için
günde 20-25 gram
protein tüketmeleri
gerekiyor. Bu da
yaklaﬂ›k olarak 100-125
gram k›rm›z› ete denk
geliyor. Bu oran yaﬂla
birlikte art›yor. 7-9 yaﬂ
aras›ndaki çocuklar›n günlük
protein ihtiyac› 26-38 grama
ç›karken, 10-13 yaﬂ
aral›¤›nda 39-60 gram
aras›nda de¤iﬂiklik gösteriyor.

Parlak günler
sona ermek
üzere
Oysa fast food
ürünlerle beslenen
geliﬂme ça¤›ndaki
çocuklar, sa¤l›kl›
beslenemedi¤i
gibi içerisinde
bulunan katk›

malze melerinden dolay› fazla
kalori alm›ﬂ oluyorlar. Fast food
ürünlerinin di¤er zararlar› ise;
obeziteye neden olmas›,
karaci¤er hasar›, kardiyovasküler hastal›klara yol
açmas› ve çevre üzerindeki
olumsuz etkilerdir.
Asl›nda bizim müteﬂebbislerimiz global ölçekte zincir sat›ﬂ
noktalar› oluﬂturarak, lojistik,
finans, vb. sorunlar› çözerek
piyasaya girebilselerdi, birer
dünya devi haline gelen fast
food markalar›n› ciddi anlamda
zorlarlard›. Bu kanaatimin sebebi, son y›llarda

neredeyse tüm dünyada art›k
söz konusu bu yiyeceklerin
sa¤l›¤a olumsuz etkisi
oldu¤unun kabul görmüﬂ
olmas›d›r.

Türk Döneri UDOFED
ile ç›k›ﬂ yakalad›
Memnuniyetle belirtmek isterim
ki, döner üreticisi birçok
giriﬂimcimiz, Avrupa'n›n de¤iﬂik
kentlerinde döner sat›ﬂ noktalar› oluﬂturmuﬂlar ve bireysel
baﬂar›lar elde etmiﬂlerdir.
Bu süreçte, ülkemizdeki döner
üreticileri de yapt›klar› iﬂin
ehemmiyetini kavram›ﬂ ve
UDOFED çat›s› alt›nda
örgütlenerek yollar›na federasyon ile devam etme karar›
alm›ﬂlard›r. Böylelikle örgütlü
ve birlikte hareket eden
müteﬂebbislerimizden; kalite ve
hijyenden ödün vermeden hem
ülkemizdeki tüketicilere hem
de dünya ölçe¤inde açacaklar›
sat›ﬂ noktalar›yla insanlara
sa¤l›kl› beslenme imkan› sunmalar›n› bekliyor ve baﬂar›lar
elde etmelerini umuyor
ve bekliyoruz. Döner
Kebab›n›n
yayg›nlaﬂmas› ve
tüketicilerce daha
çok tercih edilmesiyle insanlara
sa¤l›kl› beslenme
imkan› sunulacak, hayvanc›l›k
da de¤er
kazanacakt›r.
Sa¤l›kl› beslenin,
sa¤l›kl› günlerde
yaﬂay›n.
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GÜNDEMDEN
MEHMET MERCAN
UDOFED GENEL BAﬁKANI

Dönerin yükseliﬂi
baﬂl›yor
Bugüne kadar çok vakit kaybedildi. Bütün
Dünya’da Türkiye’yi temsil eden Dönerimiz
sahipsiz ve yaln›z b›rak›ld›. Döner sektörünün en
üst STK’s› olarak gece gündüz demeden sektöre
gönül veren bir ekip ile önce kangren olmuﬂ
sorunlar› tespit ettik. Radikal yaklaﬂ›mlar ile
s›k›nt›lar›n üzerine gitmeye baﬂlad›k. Herkes için
art›k normalleﬂmiﬂ olan hatalar zincirinin sektörün aya¤›na prangalar vurdu¤unu gördükçe
önce bu problemlerin çözülmesi gerekti¤ini dile
getirdik. Göz ard› edildi¤i için neredeyse
kördü¤üm halini alm›ﬂ ve bu kördü¤üm ne yaz›k
ki sektör ileri gelenlerine normalmiﬂ gibi gelmeye
baﬂlam›ﬂ. Halbuki bütün s›k›nt›lar›na ra¤men
Döner Dünya’n›n bir numaral› fast food tercihi
haline gelmiﬂ ve bulunduklar› co¤rafyada gönüllü
olarak Türkiye’yi temsil görevini üzerine alm›ﬂ
harika bir ürün. Bir de ayaklar›na ba¤l› prangalardan kurtuldu¤unu düﬂünün. Döneri kim tutabilir?
Hangi global oyun önümüzde durabilir. Türk
bayra¤›n› daha fazla noktaya taﬂ›mam›za kim
engel olabilir?
Biz Uluslararas› Döner Federasyonu olarak
meselelerin fark›nday›z. Hangi ülkede Döner için
neler yap›l›yor an be an hepsini takip ediyoruz.
Allaha çok ﬂükür Dönerin misyonuna gönül
vermiﬂ yetkin ve etkin bir ekip ile çal›ﬂ›yoruz.
Gerek Genel Baﬂkan yard›mc›lar›m›z, gerekse
profesyonellerimiz, dan›ﬂmanlar›m›z olsun
geliﬂtirdi¤imiz bütün projelerimizi ilgili Devlet
kurumlar›m›z›n özverili destek ve yönlendirmeleri
ile hedefe taﬂ›yoruz.
Art›k Döner sahipsiz ve kimsesiz de¤il. Bundan
böyle Udofed ismini çok s›k duyacaks›n›z.
Projelerimiz tek tek hayata geçiyor. Karekod
uygulamas› baﬂlad› bile. Ekim ay›nda ‹stanbul’da
Döner Festivali ile halk›m›z ile buluﬂaca¤›z.
Dünya Döner Zirvesi haz›rl›klar›m›z sürüyor.
Dönerin Geleneksel ürün baﬂvurusu yap›ld›.
K›sacas› Pandemi sürecinde iﬂyerlerimiz kapal›
iken Udofed çal›ﬂt›. Projelerini hayata geçirmek
için gece gündüz gayret gösterdi.
Döner Akademisinde de son aﬂamaya geldik.
Dönerci ve Pidecilere ustal›k belgesi için hem
e¤itim hem belgelendirme çal›ﬂmas›n›n ön
haz›rl›klar› bitti.
Halk›m›z›n sa¤l›kl› döner tüketmeleri için gayretlerimiz sürüyor. So¤uk zincirin bozulmad›¤›,
hijyen ﬂartlar›nda üretilen dönerlerin halka sunulmas› için bakanl›¤›m›z bürokratlar› ile birlikte
çal›ﬂ›yoruz.
Üstlendi¤imiz görevin zor oldu¤unu baﬂtan beri
biliyorduk. Bu yolda en büyük direncin de sektörün çarp›kl›¤›na uyum sa¤lam›ﬂ
meslektaﬂlar›m›zdan gelece¤inin de fark›ndayd›k.
Ama bugün devler liginde mücadele eden bir
ürünün daha da yukar›lara ç›kmas›n› istiyorsak
herkese anlatarak güven halkas›n› geniﬂleterek
yola devam etmemiz gerekiyor.
Zaten insan›m›z›n hiç bir yolculu¤u güllük gülüstanl›k yollardan geçerek olmam›ﬂ.
Herkese hay›rl› kazançlar ve bol dönerli günler.
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‹DD‹ALI
KÖFTE
Köfte
çeﬂitlerimizi
hiçbir kimyasal katk› kullanmadan
“ANNE USULÜ” haz›rl›yoruz

Bu muhteﬂem lezzetleri
baﬂka yerlerde aramay›n
‹DD‹ALI KÖFTE çeﬂitleri
tüm lokanta ve döner dükkanlar›nda...

0532 136 57 77
iddialikofte@gmail.com
Esenﬂehir Mah. Necip Faz›l Blv. No: 19 Yukar› Dudullu Ümraniye / ‹stanbul
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Pandeminin ilk ﬂoku sonras› duraksayan Döner tüketimi Avrupa’da normal seviyelerine ulaﬂt›.

Döner sat›ﬂlar› h›zla art›yor
Döner Haber Gazetesi olarak ald›¤›m›z bilgilere göre sat›ﬂlar pandemi öncesi seviyesini ço¤u bölgede aﬂm›ﬂ durumda. Avrupa ülkelerindeki imbiss-büfeler sat›ﬂlar›n› art›r›rken gurme lokantalar›m›z henüz istenen seviyede de¤il.
Pandeminin ilk ﬂoku sonras›
duraksayan Döner sat›ﬂlar›
Avrupa’da normal seviyelerine ulaﬂt›. Sahadan ald›¤›m›z
bilgilere göre sat›ﬂlar pandemi öncesi seviyesini ço¤u
bölgede aﬂm›ﬂ durumda.
Avrupa ülkelerindeki imbissbüfeler sat›ﬂlar›n› art›r›rken
gurme lokantalar›m›z henüz
istenen seviyede de¤il. Buna
ba¤l› olarak da öncelikle stoklar›n› eriten üreticiler yeni
üretime de geçmiﬂ durumdalar.

Amerika K›tas› durgun
Kuzey ve Güney Amerika’da
ise durum henüz istenen
seviyede de¤il. ABD’de bulu-

nan döner lokantalar› pandemi öncesi sat›ﬂlar›na ulaﬂm›ﬂ
de¤iller. Üreticiler de üretimi
k›sarak sürecin geçmesini
bekliyorlar. Virüs’ün merkez
üssü haline gelen Güney
Amerika ülkelerinde ise
durumlar gerçekten çok
vahim. Salg›n›n zirve
noktas›nda oldu¤u bu ülkelerde ticaret hayat› da durma
noktas›nda.
Rusya’da ise döner sat›ﬂlar›
yavaﬂlasa da esnaflar›m›z
ayakta.
Turist a¤›rl›kl› bir hayat
süren Dubai, Riyad, Doha gibi
Arap ﬂehirlerinde ise dönercilerimiz yerel halka hizmet
veriyor.

Amsterdam nehir kenar›ndaki bir
lokanta sera tipi uygulama baﬂlatt›.
Medyan›n büyük ilgisini çeken
uygulama müﬂteriler taraf›ndan
oldukça büyük ilgi gördü.

aç›klad›¤› ikinci aﬂamadan itibaren
gevﬂetilecek tedbirlerle ilgili baz›
de¤iﬂiklikler yapm›ﬂt›. Buna göre, ülke
genelinde 1 Haziran’dan itibaren aç›lan
restoran, kafe, müze ve sinemalarda personel hariç en fazla 30 kiﬂi
içeride bulunabilecek ve
ayn› aileden olanlar›n 1,5
metre mesafe kural›na
uymas›na gerek kalmayacak. Amsterdam nehir
kenar›ndaki bir lokanta sera
tipi uygulama baﬂlatt›.
Medyan›n büyük ilgisini
çeken uygulama müﬂteriler
taraf›ndan oldukça büyük
ilgi gördü.
Teraslarda yemek yemek
için say› s›n›rlamas› da söz
konusu de¤il.

!

Ve Dubai batt›

Dubai Ticaret ve Sanayi Odas› (DCCI) taraf›ndan yap›lan bir ankette; Dubai’de faaliyet
gösteren ﬂirketlerin yüzde 70’inin koronavirüs pandemisinin patlak vermesi ve küresel
düﬂüﬂün etkileri nedeniyle önümüzdeki alt› ay içinde faaliyetlerini ask›ya alaca¤› ortaya ç›kt›.
Gösteriﬂli, ﬂaﬂal› Petro Dolar ﬂehri Dubai’de Panik
COVID-19 nedeniyle ﬂirketlerin% 70’i 6 ay içinde
kapanacak.
Dubai Ticaret ve Sanayi Odas› (DCCI) taraf›ndan
yap›lan bir ankette; Dubai’de faaliyet gösteren
ﬂirketlerin yüzde 70’inin koronavirüs pandemisinin
patlak vermesi ve küresel düﬂüﬂün etkileri nedeniyle
önümüzdeki alt› ay içinde faaliyetlerini ask›ya
alaca¤› ortaya ç›kt›.
DCCI taraf›ndan Perﬂembe günü yay›nlanan
çal›ﬂma, 16-22 Nisan tarihleri aras›nda Dubai’deki en
yüksek kapan›ﬂ döneminde çeﬂitli sektörlerde
faaliyet gösteren
1.228

e¤lence, lojistik, emlak ve perakende gibi sektörlerden elde ediyor.

Kat›l›mc›lar›n konuya iliﬂkin düﬂünceleri uzun vadeli
kapanma beklentilerine dayan›yor.”

Otel ve restoranlar devra d›ﬂ› kald›

Kurtarma yard›m› talebinde bulundu

Çok fazla petrol geliri olmayan Dubai’nin ekonomik
olarak düﬂtü¤ü hal Körfezdeki ülke ekonomilerinin
ne durumda oldu¤unu gösteriyor.
Dubai’nin otel ve restoranlar›n›n neredeyse
yar›s›n›n gelecek ay kal›c› olarak hizmet d›ﬂ› kalmas›
bekleniyor.
Ayn› ﬂekilde; Seyahat ve turizm acentelerinin
yüzde 74’ünün , nakliye ve
depolama ﬂirketlerinin yüzde
30’unun ayn› dönemde
faaliyetlerini ask›ya almas›
bekleniyor.

Geçen y›l, Dubai ekonomisi sadece yüzde 1,94
büyüyerek 2008-2009 küresel mali krizi
sonras›ndaki ekonomik çöküﬂten bu yana en düﬂük
büyümeyi yaﬂad›. 10 y›ldan uzun bir süre önce, küresel durgunluk Dubai’yi en zengin ve daha muhafazakar komﬂusu Abu Dabi’den 20 milyar dolarl›k kurtarma yard›m› istedi.

Dev al›ﬂ veriﬂ
merkezleri
kapand›

yönetici
aras›nda bir
araﬂt›rma yapt›.

Salg›n ve yasaklar kenti ekonomik
anlamda yok olmaya sürükledi
Ankete kat›lanlar›n üçte ikisinden fazlas›
önümüzdeki alt› ay içinde piyasadan ayr›lma
olas›l›¤›n›n orta ila yüksek oldu¤unu, yüzde 27’sinin
gelecek ay içinde iﬂlerini kaybetmeyi beklediklerini
ve yüzde 43’ünün alt› ay içinde faaliyetlerini ask›ya
almay› bekledi¤ini belirtti.
Dubai’nin en çeﬂitlendirilmiﬂ ve en az petrol
ba¤›ml› Körfez ekonomilerinden birine sahip durumda. Dubai’nin gelirinin büyük bir k›sm›n› ; turizm,

Kentin kapsaml› ve
k›smi
soka¤a
ç›kmama
önlemleri
ﬁehiri
tamamen
bir ç›kmaza
soktu.
Al›ﬂveriﬂin
bitmesi bütün
ﬂirket ve
maazalar›n sonu
oldu. Dev al›ﬂ veriﬂ
merkezleri kapand› ve
içerideki mallar çürümeye
terk olundu. Hem içeriden
hem d›ﬂar›dan çift ﬂok, 2008
küresel mali krizi s›ras›nda
bile benzeri görülmemiﬂ
seviyelere y›k›c› etki yapt›.
DCCI sözcüsü, anketteki
ﬂok edici bulgular›n baz›lar›n›
hafifletmeye çal›ﬂt› ve
ﬂunlar› söyledi: “Dubai
Ticaret ve Sanayi Odas›,
Nisan ay›nda Dubai’de
faaliyet gösteren 245.000
ﬂirketten sadece 1.228’inde
kapan›ﬂ prosedürleri gerçekleﬂti. Biz rapordaki kadar
kötü düﬂünmüyoruz.

donerhaber.com

Dönerin
kaynak eseri
Dünya’n›n her yerinde herkesin severek
tüketti¤i Döner hakk›nda yaz›lm›ﬂ ilk kitaptan bahsetmek istiyorum. 20 y›l› bulan saha
araﬂt›rmas›n›n üreticisi, yan sanayisi, döner
dükkan› iﬂletmecileri, döner sevenlerle
yap›lan görüﬂmelerin ›ﬂ›¤›nda sektörün
bütün yönlerini araﬂt›rarak kaleme ald›¤›m
“Döner Hakk›nda Her ﬁey” isimli kaynak
eser ortaya ç›kt›. Bu eserde Döner sektörünü global düzeyde bütün yönlerinde
görmeniz mümkün. ‹ster bir döner sever
olun ister sektöre yat›r›m yapm›ﬂ veya yapmay› düﬂünen birisi olun bu kitab›n her
sat›r›n› büyük bir dikkatle okuman›z› tavsiye
ederim.

Hollanda’da Sera Kabinli lokanta
Hollanda hükümeti, 19 May›s’ta tedbirlerin
gevﬂetilmesinde ilk aﬂaman›n olumlu
geçti¤ini belirterek, 1 Haziran’dan itibaren
ikinci aﬂamaya geçilmesi konusunda karar
alm›ﬂt›. Hollanda Hükümeti, 6 May›s’ta

‹RFAN SÖYLER

Ülke, ülke, bölge, bölge dönerin yükseliﬂ
serüvenine ﬂahit olacaks›n›z. Baﬂaranlar
nas›l baﬂard›? Kaybedenler niye kaybetti?
Dönerin en büyük düﬂman› kim? Dönere
hile kar›ﬂt›ranlar, imaj›n› yok etmeye
çal›ﬂanlar. Almanya’da sosyal patlamay›
önleyen Dönerin Türkiye için önemi ne?
Hangi ülkede kaç döner dükkan› var. Bu
dükkanlar›n misyonlar› neler?
Bu kitap nas›l oluﬂtu?
Bu kitab›n sayfalar› aras›nda en az 1 milyon
kilometre otoban var. Yüzlerce döner fabrikas›nda et baharatlar›n›n kokusu aras›nda
içilmiﬂ çaylar, kahveler var. Anadolu
insan›n›n global fast food kartellerine
baﬂkald›r›s›n›n hikayeleri var.
Türkiye’nin gariban insanlar›n›n hiç bir
destek almadan hatta say›s›z engellemelere
ra¤men gecesini gündüzüne katarak ortaya
ç›kartt›¤› Amerikan sermayesine diz çöktürdü¤ü dönerimizin hikayesini ibretle
okuyacaks›n›z. Kendi iﬂletmeniz için örnek
alaca¤›n›z say›s›z misallerle dolu Döner
Hakk›nda Her ﬁey kitab›n› baﬂucunuzdan
ay›ramayacaks›n›z.
Bu kitap sizin baﬂvuru kitab›n›z olacak.
Dönerin ilk ve tek kaynak eserini yazmak
bana nasip oldu. 2000 y›l›ndan beri 46
ülkede üretim yapan bütün dönercileri bizzat tan›d›m. S›k›nt›lar›nda yapt›¤›m yay›nlar
ile yanlar›nda oldum. Dertlerini duyurdum.
Donerhaber.com haber sitesi ile Dergilerim
ile her anlar›nda sesleri, nefesleri olmaya
çal›ﬂt›m. Çok ﬂükür ki gün geldi Döner sektörünün dan›ﬂ›lan›, her halde baﬂvurulan›
olduk. Döner Zirveleri ile binlerce sektör
temsilcisini bir araya getirmenin gururunu
yaﬂad›k.
ﬁimdi Uluslararas› Döner Federasyonu
çat›s› alt›nda daha organize ve güçlenerek
hizmetlerimize devam ediyoruz. Harika
projeler haz›rlay›p global rekabette sektörün önünü aç›yoruz.
Döner art›k devler ligi oyuncusudur.
Rakipleri Hamburger, Pizza gibi global
oyunculard›r. Döner öyle ise sektör temsilcileri de devler ligi oyuncusu olduklar› bilinci ile hareket etmelidir.
Döner Hakk›nda Her ﬁey kitab›n› en k›sa
sürede temin edin. Sadece siz de¤il idarecilerinize de okumas› yönünde tavsiye edin.
Sektörün nabz›n› tutun. Döner dünyas›nda
neler oldu, neler olacak okuyarak ö¤renin.
Kitab› temin için lütfen Udofed’i aray›n.

DHABER SAYFA HAZIRAN

6/22/20

9:48 PM

Page 6

UDOFED

Dönerci ve pidecilere
ustal›k belgesi geliyor
UDOFED Döner Akademisi’nde son aﬂamaya gelindi. Dönerci ve Pidecilere ustal›k belgesi için
hem e¤itim hem belgelendirme çal›ﬂmas›n›n ön haz›rl›klar› geçti¤imiz günlerde tamamland›.

UDOFED
‹Ç‹N ÖZEL
ÜRET‹LD‹
Virüs salg›n› sürecinde döner dükkanlar›nda kullan›lmak üzere UDOFED
taraf›ndan yapt›r›lan maskeler Nesrin
Uçmakl›o¤lu Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde üretildi.

Uluslararas› Döner Federasyonu
UDOFED taraf›ndan pandemi sürecinde
üretimi yapt›r›lan koruyucu maskeler
Çekmeköy Nesrin Uçmakl›o¤lu Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretildi.
Maskelerin üretimi aﬂamas›nda UDOFED
Genel Baﬂkan› Mehmet Mercan,
Çekmeköy ‹lçe Milli E¤itim Müdürü
Durmuﬂ Bayrak ve Okul Müdürü ﬁazimet
Ar›kan incelemelerde bulundular.

Döner Akademisi’nde de son
aﬂamaya gelindi. Döner
Akademisi E¤itim program›
UDOFED Genel Merkezinde
gerçekleﬂtirildi. E¤itim
toplant›s›na Uluslararas›
Döner Federasyonu Genel
Baﬂkan› Mehmet Mercan,
Baﬂak Yard›mc›lar› Yönetim
Kurulu Üyeleri ve üye kuruluﬂlar›n temsilcileri kat›ld›.
Dönerci ve Pidecilere ustal›k
belgesi için hem e¤itim hem
belgelendirme çal›ﬂmas›n›n
ön haz›rl›klar› tamamland›.
Gün boyu devam eden e¤itim
toplant›s›nda izlenecek yol
haritas› belirlendi.
Döner sektöründeki belirsizliklerin tesbit edilip çözümü
konusunda çal›ﬂmalar
yapan UDOFED Döner
Akademisi, Dönerci ve
Pideciler için Ustal›k Belgesi
verilmesi ve kay›t alt›na
al›nmas› konusunda e¤itim
verecek.
Çal›ﬂma Bakanl›¤› ile
koordineli olarak hareket
edecek olan Döner
Akademisi UDOFED’in 2020
projelerinin önemli bir
aya¤›n› oluﬂturuyor. Döner
ve pide sektöründe e¤itim
önemine dikkat çeken
UDOFED Genel Baﬂkan›
Mehmet Mercan Döner
Akademisi’nin bu projesi ile
baﬂ›boﬂlu¤un önüne
geçilece¤ini ifade ederek
çal›ﬂmalar›n k›sa sürede
baﬂlayaca¤›n› söyledi.
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Güzel döner beyni
güzel an›lara götürür
Güzel bir döner yedi¤inizde, çocuklu¤unuzdaki
güzel bir döner yedi¤iniz günü an›msad›¤›n›z
olmuﬂtur. Daha fazla yaﬂlanmadan kaliteli dönerin tad›na olabildi¤ince var›n. Çünkü yaﬂland›kça
tat alma duygusu azalmaya baﬂlar. Ama bu azalma h›z›n› bir miktar kontrol alt›na almak elinizdedir. Örne¤in s›kl›kla çok s›cak çay ve kahve
içmek dildeki tat al›c›larda kal›c› hasara yol
açmaya baﬂlar. A¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›na dikkat
etmemek ve yeterince çi¤nemeden besini yutmak da tad› azaltt›¤› gibi sindirimi zorlaﬂt›r›r.
Tad›n al›nabilmesi için çi¤neme s›ras›nda besinden al›nan aromatik ve tat verici kimyasallar›n
a¤›zdaki salg› ile çözünerek dildeki tat alg›lay›c›
hücrelere ulaﬂmas›n› sa¤lamas› gerekir.
Böylelikle beyin devam›ndaki sindirim
organlar›nda da eﬂzamanl› bir süreci baﬂlat›r.
G›dadan yaln›zca tad›n de¤il faydal› besinin
al›nabilmesi de beynin tat korteksindeki
alg›lamaya ba¤l›d›r. Tat alma duyusunun
oluﬂumu di¤er duyulardan biraz farkl›d›r ve dildeki tat al›c›lar›n tek baﬂ›na eseri de¤ildir. Beﬂ
duyunun birlikte çal›ﬂmas› ile tat oluﬂur.
Deneyimledi¤iniz üzere burnunuz t›kand›¤›
zaman tat almakta da güçlük çekilir. Uça¤a
bindi¤inizde 10.000metre yükseklikte kabin
bas›nc› ve havadaki nemin azalmas› ile tat alma
duyusu da %30 mertebesine varan kayba u¤rar.
Yayg›n bilinenden biraz farkl› olarak, tatlar, tuzlu,
tatl›, ekﬂi ﬂeklinde do¤rudan dilde oluﬂmas›ndan
ziyade beyindeki tat alma korteksindeki sinir
devrelerinde s›n›fland›r›l›r.
Kovid19 pandemi sürecinde vitaminler baﬂta
olmak üzere ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin
güçlendirilmesinde g›da takviyeleri s›kl›kla gündeme geldi. Öncelikle sa¤l›kl› diﬂler ve a¤›z ile,
yeterince çi¤neyerek ve çok s›cak içecekler ile
duyular›m›z› tahrip etmeden g›day› tad›na
vararak yemeniz içindeki besin de¤erlerini de
daha iyi sindirecek süreci baﬂlamas›n› sa¤lar.
Beyin ve ba¤›rsaklar bunun için koordinasyonla
çal›ﬂ›rlar. Ba¤›rsak, bar›nd›rd›¤› 100milyondan
fazla nöron (sinir hücresi) ile ikinci beyin gibidir.
Bu nedenle beyinde oluﬂan tat bilgisinin mide ve
ba¤›rsa¤› haz›rlamas› besinin sindirilebilmesinde
önem kazan›r.
Hasta olup burnumuz t›kand›¤›nda koku alamama beraberinde tat alma duyusunun da zay›flamas›na benzer bir süreç yaﬂlanmada da etkili
olur. Özellikle 70 yaﬂ› sonras›nda artan bir h›zla
burunda koku alma hücreleri azalmaya baﬂlar ve
bu tat almay› da azalt›r. Ayr›ca yaﬂlanma ile dilde
pütürcükler ﬂeklinde görülen mantar biçimindeki
(fungiform) papila ad› verilen tat al›c›lar hem
say›ca azalmaya hem de ﬂekilleri de¤iﬂmeye
baﬂlar. Giderek kapal› bir ﬂekil alan papilalar
g›dadan gelen kimyasallar›n tat al›c› hücre içine
çekilebilmesi imkan›n› azalt›r. Yaﬂlanman›n
önüne henüz geçilemese de tat alma aç›s›ndan
etkilerini azaltmak mümkün olabilir. Örne¤in
hava kirlili¤i ve sigara baﬂta olmak üzere dumanl›
ortamlar›n tat almay› azalt›c› rolü bilinmektedir.
Metabolizmay› düzenli harekette tutacak aktif bir
yaﬂam ve özellikle tatl›, ac›, ekﬂi, tuzlu gibi tatlar›n keskin olmadan al›nd›¤› dengeli bir beslenme tat alma duyusunun sürdürülmesine olumlu
katk›da bulunur.
Son zamanlarda nörobilimin tat alma konusunda ortaya koydu¤u bir baﬂka gerçek de tat alma
ile mekan ve zaman aras›ndaki iliﬂkidir. Beyinde
zaman ve mekan iliﬂkilerini tutan hipokampus
adl› bölgedir. Eskiden tat alma korteksi ile
hipokampus aras›nda do¤rudan bir ba¤lant›
olmad›¤› düﬂünülmekteydi. Hipokampus’un CA1
adl› bölgesi mekânsal iliﬂkiyi, DG kodlu bölgesi
olaylar aras› zaman iliﬂkisini, CA3 ise eksik bilginin tamamlanmas› konusunda etkindir
(Chinnakkaruppan, Journal of Neuroscience).
Son y›llarda fareler üzerinde yap›lan deneyler tat
alma korteksi ile bu bölgeler aras›ndaki iliﬂkiyi
ortaya koymuﬂtur. Ancak yap›lan baﬂka
araﬂt›rmalar tat alma korteksinin koku dahil farkl›
verileri kullanmas›n› dikkate alarak, g›dadaki
kokunun, zaman ve mekan eﬂleﬂtirmesinde öne
ç›kt›¤›n› göstermektedir (Maria Larsson,
Stokholm Üniversitesi).

Pandemi
sürecinde
maske üretimi yaparak sa¤l›k
konusunda ilçe s›n›rlar› içindeki kuruluﬂlara destek veren Nesrin
Uçmakl›o¤lu Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Müdürü ﬁazimet Ar›kan haftada
15 bin adete kadar maske üretimi
yapt›klar›n› ifade etti.

Okul Müdürü ﬁazimet Ar›kan taleplere
yetiﬂemediklerini söyleyerek Bir çok
kamu ve özel sektör kuruluﬂundan istek
geldi¤ini ifade etti.

Tüm bunlar›n döner ile ilgisi nedir? Döner,
UDOFED taraf›ndan tescil edilmiﬂ reçetesine
uygun et bileﬂenlerinden yap›lm›ﬂ ise aroma ve
tad›m› kendine özgün kimli¤ini, sa¤l›kla
taﬂ›yabilmektedir. Güzel bir dönerin hafif aromatik kokusu sizi geçmiﬂte tat ile eﬂlik eden koku
alma duyunuzun keyifli hissettirdi¤i an›lar›n›z›n
tetiklenmesini sa¤lar. Bilinç alt›n›zdaki,
çocuklu¤unuzun tak›nt›s›z, mutlu düﬂünceleri
mevcut an›n›za taﬂ›n›r ve zaman aﬂ›r› bir keyif
aktar›m› oluﬂur. Tad› ve aromas› ile sa¤l›kl› bir
döner yerseniz o mekân› iyi hat›rlars›n›z. Aksi
halde bilinç alt›nda mekân ile ilgili de negatif bir
etki oluﬂtu¤u bilimsel olarak kan›tlanm›ﬂt›r. Bu
nedenle misafirlerinize ikram etti¤iniz dönerin
tad› ve aromas›na da dikkat etmek gerekir.
Sa¤l›¤›n›z yerinde iken kokusu ve tad›na birlikte
vararak döneri yemek mutlu anlar›n›z›n gelece¤e
taﬂ›nmas›n› sa¤lar. UDOFED baﬂkan› say›n
Mehmet Mercan’›n dönerin ulusal marka de¤eri
ve kalitesi ile bir de¤er zincirine dönüﬂtürülmesi
konusundaki giriﬂimlerinin ülkemize ve tüketiciye
sa¤l›kl› g›da ve ekonomisi bak›m›nda muhtelif
faydalar› bulunmaktad›r. Ancak beni bu sürece
katk› vermeye yönlendiren, tad› ve aromas› ile
güzel ve gerçek bir dönerin geçmiﬂin güzel
an›lar›n› ana taﬂ›yarak, an›n güzelli¤ine katk›s›
oldu. Gerçek reçetesi ile tad›nda sa¤l›kl› dönerin
sizi de zamanda güzel yerlere götürmesi dile¤i
ile…
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‘Sa¤l›¤›n›za de¤er kat›yoruz’
G›da Sektörünün yenilikçi, hijyen-sa¤l›k odakl› ürünler talebine PVC ve P.E Streç Film,
Alüminyum Folyo ve Palet Streç Film üreterek destek sa¤layan ve konusunda Türkiye’nin
lideri olan At›l›m Ambalaj baﬂta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya ihracat yap›yor.
At›l›m Ambalaj Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Ahmet Sezer g›da sa¤l›¤›
konusunda firmas›n›n bugüne
kadar yapt›¤› çal›ﬂmal›r› ve hedeflerini Döner Haber Gazetesi’ne
anlatt›.
1996 y›l›nda kurulan At›l›m
Ambalaj Pazarlama Sanayi ve
Ticaret Limited ﬁirketi G›da ambalaj› sektöründe faaliyet göstermektedir. Sektöre, yar› mamül olarak
ald›¤› ve özel sar›m teknikleri ile
son ürün haline getirdi¤i PVC ve
P.E Streç Film, Alüminyum Folyo
ve Palet Streç Film ürünlerinin
sat›ﬂ›n› yaparak girmiﬂtir.
2008 y›l›nda ilk Kurumsal
ad›mlar›n› atan firmam›z,
Sürdürülebilir Büyüme Hedefleri
Kapsam›nda Yeni Tesis Yat›r›m›
yaparak 2000 m2 lik üretim tesisini faaliyete geçirmiﬂ ve kapasitesini büyük ölçüde artt›rm›ﬂt›r.
Uzman üretim kadrosu ile yap›lan
AR-GE faaliyetleri sonucunda
dünyan›n farkl› co¤rafyalar›ndan

Ahmet Sezer

farkl› talepler ile gelen her türlü
sipariﬂin baﬂar›l› ﬂekilde üretilmesi
sonucunda baﬂta Avrupa ülkeleri
olmak üzere kalite normlar› benimsemiﬂ olan tüm ülkelere ihracat
gerçekleﬂtirerek, ülkemizi Global
alanda en iyi ﬂekilde temsil etme
kabiliyetine Kavuﬂmuﬂ ve tercih
edilen bir marka haline gelmiﬂtir.
Firmam›z EL‹TT ve PRAT‹K
markalar›n›n sahibidir. Ayr›ca
Köpük Tabak, S›zd›rmaz Kap vb.

teknoloji makine parkuru ve Tesis
yat›r›m program›n› devreye alarak
Bolu Organize Sanayi Bölgesi
‹çerisinde Avrupa’n›n en büyük
Entegre kapal› üretim tesisini
faaliyete geçirecektir.
Gelecek te G›da Sektörünün, yenilikçi, hijyen ve Sa¤l›k odakl›
ürünler talep edece¤i
öngörülerek, yeni tesis
yat›r›m plan›m›zda B‹O
üretim sistemlerinin,

konumuyla hedeflerine emin
ad›mlarla yürüyerek sektörde
standartlar› belirleyen olmaya
devam edecektir.
At›l›m Ambalaj “Sa¤l›¤›n›za
De¤er Katar”...
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Korona salg›n›n toplumsal
ö¤retisi: Yükselmiﬂ hijyen
ve g›da güvenli¤i bilinci
Bugün hepimizi korkulu bekleyiﬂler ile
evlere t›kan Korona salg›n›nda daha
öncelerinde sanki hiçbir hastal›k etkeni
yokmuﬂ gibi Korona ile birlikte 7'den
77'ye hijyen kurallar›n› ö¤renmeye ve
harfiyen uygulamaya baﬂlad›k. Bu durum
toplumumuz için çok memnuniyet verici
bir geliﬂme. Çünkü, g›da güvenli¤inde
hijyen en önemli kriterdir. Hijyenin
olmad›¤› yerde g›da güvenli¤inden
bahsedemeyiz.
Ancak Korona bugün var ama bir süre
sonra da kaybolacak. Iﬂte o zaman yine
eskisi gibi mi davranaca¤›z. Yoksa hijyen
kurallar›na uymak kal›c› bir yaﬂam tarz›
olarak günlük hayat›m›zda yer mi edecek.
Baz›lar›m›z eski al›ﬂkanl›klar›na dönse de
toplumumuzun önemli bir kesiminde yükselmiﬂ hijyen bilinci kal›c› hale gelecektir
diye ümit ediyorum.

Sadece Korona m› tehlikeli?
ürünlerin bölge bayilikleri
yürütülmektedir.
Firmam›z; müﬂteri memnuniyetine
verdi¤i önem, personeline
sa¤lad›¤› e¤itim ve uzun AR-GE
Faaliyetleri sonucu elde etti¤i ürün
kalitesinden ödün vermeksizin
ulaﬂt›¤› verimlilik ile TOPLAM
BAﬁARI ilkesini benimsemiﬂtir.
Firmam›z ISO 22000:2005 G›da
Güvenli¤i Yönetim Sistemi
Sertifikas›na sahip olarak benimsemiﬂ oldu¤u kalite anlay›ﬂ›n› belgelendirmiﬂtir.
Firmam›z Yakalam›ﬂ oldu¤u
büyüme ivmesi ile 2020 y›l›
içerisinde mevcut üretim tesislerine ilave olarak çevreye duyarl›,
enerji verimlili¤i yüksek son

üretim proseslerimiz
içerisinde olaca¤›n›n
müjdesini tüm çözüm
orta¤› oldu¤umuz ve
kalitemizi tercih edecek tüm
firmalar›m›za müjdelemek
isteriz.
Firmam›z ilk
kuruldu¤u günden bu yana
benimsemiﬂ
oldu¤u “önce
kalite”
anlay›ﬂ›ndan
ödün vermeden,
Dinamik ve yenilikçi yönetim
anlay›ﬂ›, güvenilir ve itibarl›

Bugüne kadar dünyada 400.000 den
fazla insan›n ölümüne neden olan
bugünkü Korona salg›n›ndan önce de ve
halen de sadece g›dalar ile insanlara
bulaﬂan ve mevsime ba¤l› olmadan sürekli
hastal›k yapabilen o kadar çok hastal›k
etkeni vard›r ki, yüzlercesini sayabiliriz.
Tüberküloz, bruselloz, ﬂap, salmonellosis,
ﬂarbon, kuﬂ gribi, deli dana, koli basili,
toksinler, parazitler... Bunlar sadece
konuﬂulanlar›. Dünyada tek tek bu
hastal›klardan ölen insan say›lar›ndan
haberimiz var m› acaba? Öyle ki, sadece
g›da zehirlenmelerinden geçti¤imiz y›l
dünyada 420.000 insan hayat›n› kaybetti.
Bu bilgileri göz ard› etmeden bu süreçte
yakalad›¤›m›z bugünkü Yükselmiﬂ Hijyen
Bilincimizi bir hayat tarz› olarak sürekli
hale getirmemiz gerekmektedir.

Hijyen bilincimizi nas›l koruyal›m
Her ﬂeyden önce kiﬂisel hijyeni
hayat›m›zda kal›c› hale getirmeliyiz. Daha
sonra da evde, arabada, sokakta, al›ﬂveriﬂ
merkezinde, çarﬂ›da, pazarda, okulda, iﬂ
yerinde, restoranda, kuaförde, hamamda,
saunada, spor merkezinde, camide,
otelde, metroda, otobüste, takside,
eczanede, bankada, hastanede, havaliman›nda, uçakta, tuvalette, asansörde,
kahvehanede, dü¤ünde, dernekte,
mevlitte, do¤um günü kutlamas›nda ve de
seyahat ederken, giyinirken, konuﬂurken,
tokalaﬂ›rken, sar›l›rken, çay-kahve-su
içerken , yemek yerken, uyurken,
y›kan›rken, para taﬂ›rken, kediyi -köpe¤i
severken, spor yaparken, severken,
sevilirken, telefon -bilgisayar kullan›rken
hijyen bizim için her yerde her zaman
önem taﬂ›mal›d›r.
Uzun laf›n k›sas›, günlük hayat›m›z›n her
alan›nda hijyen konusunda yap›lacak her
bir ihmalin aç›k ve kesin do¤al bir
cezas›n›n olaca¤› gerçe¤inin bilinmesi ve
unutulmamas›d›r?
Son söz: Hijyen + G›da güvenli¤i +
Sa¤l›kl› beslenme = SA⁄LIK = Bedene
Sayg› + Topluma sayg›
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G›da ürünlerinde so¤uk
zincirin baﬂlang›ç noktas›
✔

Termodizayn 33 y›l› aﬂk›n sektör tecrübesi ile buz makineleri, so¤utma ve ﬂoklama üniteleri, so¤uk muhafaza
odalar› üretim, projelendirme ve uygulamalar› konusunda tüm g›da ürünlerinde sektörün vazgeçilmesi oldu.

Döner Haber Gazetesi olarak
Döner ve et ürünlerinde
so¤uk zinciri ve baﬂlang›ç
noktas› Termodizayn’›n
CEO’su Güray Ürkmez’den
dinledik.

Döner ve et ürünleri sektörü
ile ilgili genel olarak
görüﬂlerinizi bizimle paylaﬂ›r
m›s›n›z?
Türkiye siyasi, ekonomik ve
jeopolitik olarak Dünya’da
teﬂvik edici ve teﬂvik edilen
bir

cazibe merkezi
olma konumuna her geçen
gün daha da yaklaﬂmaktad›r.
Bilindi¤i üzere 2018 ve 2019
y›llar› içerisinde karﬂ› karﬂ›ya
kald›¤›m›z zorluklar› birer
birer atlatt›k ve bunun
yan›nda askeri, ekonomik,

t›bbi ve ticari alanlarda da
geliﬂmeye devam ediyoruz.
Özellikle et ithalat› 2019
y›l›nda yüksek oranda artmas›na karﬂ›n iﬂlenmiﬂ ürün
ihracat› da bir o kadar
artm›ﬂt›r. Bu vesile ile
yat›r›mc›n›n sektöre duydu¤u
ilgi ve güven de artmaktad›r.
G›da ürünlerinde protein
aç›s›ndan yüksek besin
de¤erlerine sahip ana besin
kaynaklar›m›zdan biri olan
beyaz ve k›rm›z› et sektörü
Türkiye de ve Dünya da

popülerli¤ini korumakta hatta her geçen gün
artt›rmaktad›r. Bununla
beraber donmuﬂ haz›r g›da,
köfte, döner, sucuk, kanatl›
hayvan ürünleri üreticilerinin
say›lar› da h›zla artarak bu
sektöre destek olmaya ve
sektör ile beraber geliﬂmeye

devam etmektedir.

Et ve et ürünleri iﬂlenme ve
muhafaza sürecinde neden
buz kullan›m› gereklidir ?
Ezilerek k›yma haline getirilip
harç ile terbiyelenmesi
gereken et ürünlerinde hem
bakteri oluﬂumunu engellemek hem de terbiye
malzemesinin kar›ﬂ›ma adaptasyonunu h›zland›rmak
ad›na yaprak buz kullan›lmas›
ﬂartt›r.
Et ve et ürünlerinin dondurulma süreci önemli mi?

G›da
maddelerinin dondurulmas› ve çözülmesi, g›da
iﬂleme ﬂirketlerinin de¤er zincirinde kritik bir süreçtir.
Özellikle donma genellikle
büyük bir maliyet faktörüdür,
ancak her iki iﬂlem de
donmuﬂ veya çözülmüﬂ
ürünün ürün kalitesini büyük
ölçüde etkiler. Optimize edilmiﬂ ﬂoklayarak dondurma,

daha yüksek ürün kalitesine
ve daha düﬂük üretim
maliyetlerine katk›da bulunur.
Et ürünlerinde dondurma ve
çözme iﬂlemleri çok önemli
olmas›na ra¤men genellikle
son kullan›c›lar taraf›ndan
sorgulanmamakta ve önem
gösterilmemektedir.
Et ve et ürünlerinin ﬂoklanarak dondurulmas›
esnas›nda nelere dikkat
edilmelidir ?
Et, dondurma iﬂleminde buz
kristallerine dönüﬂen % 75
oran›nda su içerir. Donma
iﬂlemi ne kadar uzun sürerse
oluﬂan buz kristalleri de o
kadar büyük olur. Büyük buz
kristalleri “birleﬂme” e¤ilimi
gösterdi¤inden bu, et
hücrelerinin yap›s›n› bozabilir.
Di¤erlerinin yan› s›ra bu,
etlerin suyu tutma veya
“ba¤lama” yetene¤ini de
bozar
Dondurma iﬂlemi s›ras›nda
dalgalanan s›cakl›klar da buz
kristalinin birleﬂmesine yol
açabilir. Bu nedenle h›zl› ve
etkili kontrollü ﬂoklama,
sadece dondurma iﬂlemindeki
enerji tüketimini de¤il ayn›
zamanda ürünün çözülme
sonras› kalitesini de etkiler.
Endüstriyel g›da iﬂlemedeki
en etkin dondurma
tekniklerinden biri hala ﬂoklayarak dondurmakt›r.
Buradaki ürünler, bir dizi fan

Neden yaprak buz ?
● Yaprak buz, köfte, döner, sosis
ve sucuk gibi iﬂlenmiﬂ et
kar›ﬂ›mlar›ndaki gerçek bir
bileﬂendir. Büyüklü¤ü ve ﬂekli
nedeniyle, yaprak buzlar et
kar›ﬂ›mlar›nda topaklanmaz, bu da
ürünlerde kar›ﬂt›rmak için idealdir.

Termodizayn
CEO’su
GÜRAY
ÜRKMEZ
ve so¤utma cihaz›n›n ürünleri
-40 ° C dereceye kadar
düﬂük s›cakl›klarda hava
ak›ﬂ›na maruz b›rakt›¤› bir
ﬂoklama bölmesine yerleﬂtirilir.
Bir ürünü istenen s›cakl›¤a
dondurma süresi bir dizi faktörden etkilenir; Ürün
yo¤unlu¤u, baﬂlang›ç
s›cakl›¤›, paketleme, hava
s›cakl›¤›, hava h›z›, dondurulmuﬂ haznenin tasar›m›,
oluﬂturulan hava ak›ﬂ›n›n verimli tasar›m› ve kullan›m› gibi.
‹ﬂte tamda burada
Termodizayn ‘›n profesyonel
mühendis ve üretim ekibinin
tecrübesi devreye girer.

Ekibimizin yapt›¤› do¤ru dizayn ve so¤utma ekipman seçimi, ﬂoklama süresi, kalitesi ve
enerji tüketimini belirleyecektir.

Kendi firman›z ile ilgili
eklemek istedi¤iniz
bir ﬂey var m› ?
Termodizayn 33 y›l› aﬂk›n
sektör tecrübesi ile buz
makineleri, so¤utma ve ﬂoklama üniteleri, so¤uk muhafaza
odalar› üretim, projelendirme
ve uygulamalar› konusunda
tüm g›da sektörüne profesyonel kadrosu ile hizmet vermeye ve desteklemeye devam
edecektir.

● Yaprak buz, üstün bir so¤utma
kalitesine sahiptir, bu da uygun bir
emülsiyon s›cakl›¤›n› yönetirken
ideal bir seçimdir. Yaprak buz ince
ve düz oldu¤u için maksimum
so¤utma yüzeyi sa¤lar. Asl›nda
yaprak buz, ton baﬂ›na 17.000
metrekareden fazla so¤utma yüzey
alan›na sahip tek buz çeﬂididir. Bu,
di¤er buz türlerinden daha fazla
so¤utma verimlili¤i sa¤lar.
● Yaprak buz ayn› zamanda iﬂleme
boyunca kesilmiﬂ et ürünlerinin
so¤uk s›cakl›klar›n› korumak için en
iyisidir.
● Yaprak buz, nakliye öncesi ürünleri paketlerken üstün bir seçimdir.
Yaprak buz, kamyonlarda ve
vagonlarda nakliye konteyn›rlar›n›n
üstünde de kullan›labilir.
● Yaprak buz üretmek son derece
ekonomiktir, çünkü 16 °C derece
s›cakl›kta bir sudan buz üretmek
için sadece 1.3 ton so¤utma gücü
gerektirir, bu da onu dünyan›n en
verimli buz makinelerinden biri
haline getirir.
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SEKTÖRDEN

‘Döner ﬂoklamada
gramaj standart› ﬂart’
TAKSAN Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ali Tak: “Döner ile alakal› takip etti¤imiz bir kaç firmam›z ﬂoklama ve
dondurma sürecinde titiz davran›yor. Sektörün aktörlerinin ço¤u malesef bu konuda iyi durumda de¤il.”
Taksan So¤utma Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Ali Tak, et ve et ürünlerinde
bilhassa dönerde ﬂoklama konusunda yap›lan yanl›ﬂlar› Döner Haber
Gazetesi’ne anlatt›.
Sektöre 1984 y›l›nda elektrikli ev
aletleri buzdolab› tamirat› ile ad›m
att›k. O tarihlerde süpermarketler
yerine bakkalc›l›k dönemi vard› tabiki. 90’l› y›llarda ufak ufak bakkal
buzdolab› imalat›na baﬂlad›k. O
zamanlarda tahtadan üretilen buz
dolaplar› kaplayarak, so¤utma sistemi oluﬂturuyor bakkallara sat›yorduk. Daha sonra marketler müﬂterimiz oldu. ‹ki imalathane ile hizmet
vermeye baﬂlad›k. 2000’li y›llarda
malum krizler sonras›
üretim tesislerimizi kapatmak durumunda
kald›k. Sonraki süreçte
imalat› b›rakarak taahhüt bölümünde hizmet
vermeye baﬂlad›k.

Taksan olarak farkl› hedeflerimiz
var. Geliﬂtirdi¤imiz baz›
cihazlar›m›z üzerinde yo¤unlaﬂarak
çal›ﬂmalar›m›z› sürdürüyoruz. Yurt
d›ﬂ›nda Almanya’da kullan›ma sokmak üzere geliﬂtirdi¤imiz uzaktan
so¤uk hava depolar›n›n izlenmesini
sa¤layan cihazlar›m›z var. Yine
döner fabrikalar›na yönelik
geliﬂtirdi¤imiz cihazlar›m›z mevcut.
‹ç piyasada yaﬂanan k›r›lganl›k bizi
yurt d›ﬂ›na yönlendirdi, hedefimizi
Almanya olarak belirledik.

ﬁoklamada gramaj önemli
Türkiye’de gözlemledi¤imiz, döner
ile alakal› takip etti¤imiz bir kaç firmam›z ﬂoklama ve dondurma

Yurt d›ﬂ›na
ihraç ediyoruz
ﬁu anda ﬂoklama, so¤uk
hava depolar›
yap›yoruz. Sabit so¤uk
hava depolar› üretiminde uygulanmas›nda
taahhütlük hizmetleri ve
uygulamas› veriyoruz.
Üretim aﬂamam›z bu ﬂekilde devam
ediyor. Üretimimizin tamam›na
yak›n›n› yurt d›ﬂ›na Avrupa’ya ihraç
ediyoruz. Almanya, Fransa,
Avusturya’ya ürünlerimizi gönderiyoruz. Oralarda süper marketlere ve
Döner fabrikalar›na so¤utma tesisleri kuruyoruz.
Dönerin ﬂoklanmas›ndan uzun süreli depolanmas›na, taze etlerin
depolanmas›nda sabit so¤uk
depolanmas›yla so¤uk zincirin
oluﬂmas›na katk› sa¤l›yoruz. Bizim
üretimimiz bu aﬂamayla devam
ediyor.

sürecinde titiz davran›yor. Sektörün
aktörlerinin ço¤u malesef bu konuda iyi durumda de¤il. Bu s›k›nt›
Avrupa’da da var, biz dönerin ﬂoklama sürecindeki riskleri dikkate
al›yoruz. Etin iﬂlendikten sonra
döner formuna getirilip tak›ld›ktan
sonra ﬂoklamaya at›l›yor. ﬁoklamada bekleme süresi ve ﬂoklama cihazlar›n›n yetersizli¤i konusundaki
sorunlar malesef Avrupa’dada mevcut. Çünkü oradada bu konudaki
denetimler yeterli de¤il. Döner
üreticileri 20 kiloluk dönerde
tak›yor, 70 kiloluk dönerde tak›yor.

Taksan So¤utma
Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Ali Tak

20 kiloluk dönerin
ﬂoklamas› ile 70 kiloluk
dönerin ﬂoklamas›
aras›nda çok büyük
fark var. 20 kiloluk
dönerin çap› 15 santim
diyelim, 70 kiloluk
olan›nda 30 santim. Bu
durumda yüzeyden
içeriye do¤ru
›s›n›n
kademeli
olarak s›zmas› 1 saatte 1 santim nüfuz
ederken çekirdek
noktaya s›zan ›s›y›
-10 olarak
görmezsen
çekirde¤i donduramad›¤›n için
senin ürünün
ﬂoklanm›ﬂ olmayacak. Dolay›s›yla
burada biz iki
aﬂamal› olarak
düﬂünüyoruz.
Bir kere dönerin mutlaka

bir gramaj standart› olmas› gerekiyor. Bu dondurma süreci ve personelin koloyca taﬂ›mas› aç›s›ndan çok
önemli. Taﬂ›namayacak gramajdaki
döner ﬂokland›ktan sonra
depolan›rken kazalara yol aç›yor.

ﬁoklamada çekirdek ›s›s›
-10’u görmek zorunda
Bir di¤eri ﬂoklama konusu.
Çekirdek ›s›n›n -10’u
görmesi gerekiyor.
Döner belli bir gramaj›n üzerine
ç›karsa bu sorunla
karﬂ›laﬂmak
zorunda
kal›n›yor. Çok
büyük tak›lan
dönerde ›s›
çekirde¤e nüfus
etmiyor.
Dolay›s›yla nihai
tüketiciye ﬂoklanmam›ﬂ bir ürün vermiﬂ
oluyorsun. E¤er bu
konuda bir standart getirilirse ﬂoklama da sa¤l›kl› olarak
gerçekleﬂecektir.
Toplumda yanl›ﬂ bir alg› var, dönerin en büyük olmas› en iyi olmas›
anlam›na gelmez. Bilhassa döner
konusunda, gramaj az oldu¤unda
çabuk tüketilecek gramaj fazla
oldu¤unda sabahtan akﬂama kadar
ateﬂ karﬂ›s›nda kal›p tüketilme
konusunda s›k›nt› yaﬂanacakt›r.

UDOFED döner
sektörüne sahip ç›kt›
Dönerde gramaj standart› oluﬂturulmas› bizim çok arzu etti¤imiz
birﬂey. UDOFED’in katk›lar›yla
dönerin sahiplenilmesi ve döner
konusunda at›lan ad›mlar sayesinde
bu süreç h›zland›. Uluslararas›
Döner Federasyonu’nun dönerle
ilgili yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmalar
gerçekten hem sektör için, hem
ülkemiz için çok önemli. Döner
konusunda standart ve denetim bir
sistem haline getirilirse bu organizasyonun Avrupa’da kabul görmesi
kaç›n›lmaz. Uluslararas› arenada
güçlü hale gelecek olan UDOFED’in
karﬂ›s›nda Avrupa ülkeleri resmi
makamlar› el pençe divan duraca¤›
kesin gibi. Taksan olarak her zaman
UDOFED’in yan›nda ve bu
çal›ﬂmalar›n destekçisi olaca¤›z.
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NURTEN SIRMA
GIDA GÜVENL‹⁄‹
UZMANI

Güvenilir g›dan›n yolculu¤u
tüketicinin talebi ile baﬂlar
Güvenli g›da için söylenebilecek
en önemli cümle, “bir kamu
sa¤l›¤› mecburiyeti” cümlesidir.
Bu mecburiyet do¤rultusunda
g›da güvenli¤inin g›da ile ilgili tüm
noktalarda yayg›nlaﬂmas›,
kuﬂkusuz tüketici talebi ile baﬂlar.
Bir di¤er cümle ise, “g›da güvenli¤i herkesin sorumlulu¤udur”.
Ancak bu sorumlular›n asl›nda
kimler oldu¤unu ve sorumluluklar›n›n bilincinde olup
olmad›klar›n› bir türlü ölçemedik.
7 Haziran’da Dünya G›da
Güvenli¤i Günü’nü kutlad›k.
Birleﬂmiﬂ Milletler (BM) taraf›ndan
al›nan karar do¤rultusunda bu y›l
ikincisi düzenlenen bu önemli
günü, tüm dünya gibi biz de
Covid-19 gölgesi alt›nda baﬂka bir
gözle, bir baﬂka özenle
de¤erlendirdik. G›da güvenli¤i bilincinin tüm dünyada
yayg›nlaﬂmas›n›n adeta bir zorunluluk oldu¤unun alt›n› özenle bir
daha çizdik. Çünkü her y›l her on
kiﬂiden biri kontamine olmuﬂ g›da
tüketmesi sonucu hastalanmaktad›r. Bu hasta kiﬂilerden 125 bini,
5 yaﬂ›ndan küçük çocuklardan
oluﬂmaktad›r. Bununla beraber bu
g›dalardan 420 bin kiﬂi de
hayat›n› kaybetmektedir.
Bu bilgilere ilave olarak tüm
dünyay› allak bullak eden Covid-19
nedenli ölümler, hem tüketici hem
de üretici cephesinden hijyen ve
güvenlik gerekliliklerini ve g›da
güvenli¤inin mecburi istikamet
oldu¤unu net bir ﬂekilde ortaya
koydu. Hem de bu mecburiyet,
“salg›n hastal›klar” baﬂl›¤› alt›nda
güncellenen yeni üretim ﬂartlar›
ile bir kez daha gözler önüne serildi. ‹ﬂte böyle hayati bir gündemde g›da üretimi, nakliyat›,
sat›ﬂ›, haz›rlanmas›, da¤›t›m› ve
g›da tüketicileri dahil olmak üzere
herkes bu önemli günü idrak
etmek zorundad›r. Bu sebeple
herkesi g›da kaynakl› riskleri önlemeye teﬂvik etmek zorunday›z.
G›da güvenli¤inden kimler
sorumludur?
“G›da güvenli¤i herkesin sorumlulu¤udur” cümlesini birçok yaz›l›
ve görsel yay›nda, medya
kuruluﬂlar›nda, üniversite konferanslar›nda bolca duyduk; ancak
gerekti¤i gibi kimin asl›nda neden
sorumlu oldu¤unu bir türlü
ayd›nlatamad›k. Küçük ihmallerin
kelebek etkisi ile büyük sorunlara
yol açabilece¤ini gözler önüne
seremedik. Sahi kimler sorumluydu g›da güvenli¤inden? Bir s›ralamak gerekirse; en baﬂta üreticiler... Üreticiler; g›dan›n üretiminden depolanmas›na, lojisti¤inden
da¤›t›m›na ve sat›ﬂ hizmetine
kadar bütün süreçlerden sorumludur. Perakende noktalar› gibi
g›dada ürün ve hizmet sa¤layan
noktalar da g›da güvenli¤i sisteminin kurulumu, uygulanmas› ve
sürdürülebilirli¤i konusunda
sorumludur.
Bir di¤er taraf ise tüketiciler...
Tüketiciler de g›da güvenli¤i
konusunda büyük sorumluluk
sahibidir. G›da konusunda yetkin

olmayan insanlar›n verdi¤i kafa
kar›ﬂt›r›c› bilgilerin rüzgar›na
kap›lmadan, istikrarl› bir ﬂekilde
g›da güvenli¤i sisteminden ç›kan
ürünü talep etmek, kuﬂkusuz
tüketicinin görevidir. Vatandaﬂta
“her ambalajs›z ürün organik ve
do¤ald›r” alg›s› devam ettikçe
kay›t d›ﬂ›, denetlenemeyen, merdiven alt› üretim yapan vicdans›z
kesim de oldukça cesaretlenmektedir. Unutmayal›m ki; etiket
okuma bilincini önemsemeyen ve
üstünde durmayan tüketici, taklit
ve ta¤ﬂiﬂ konusunda cüretkar
olan baz› sözde üreticileri
cesaretlendirir.
Bir di¤er taraf medya… Yaz›l› ve
görsel medyada beyanat veren
kiﬂilerin medyatikli¤inden ziyade
uzmanl›klar› konusundaki hassasiyet, vatandaﬂa do¤ru bilgilerin
ulaﬂmas›nda önemli rol oynayacakt›r. Bir di¤er taraf STK’lar yani
sivil toplum kuruluﬂlar›… G›da
konusunda mesleki ve teknik
e¤itim alm›ﬂ biri olarak üretim,
denetim ve tüketici haklar› ile ilgili
önemli bir dernekte görev ald›¤›m
için kendimi ﬂansl› hissederim.
Çünkü masan›n her taraf›na oturma ﬂans›n›, tüketicinin beklentilerini ve ma¤duriyetlerini görmek
bak›m›ndan oldukça önemli bir
deneyim olarak görüyorum. Sivil
toplum kuruluﬂlar›, gerek tüketiciler gerekse üreticiler aç›s›ndan
do¤ru bilgi ak›ﬂ› sa¤lanmas› ve
örgütlenme anlam›nda çok önemli
bir görev üstenirler. Bu nedenle
STK’larda görev alan kiﬂiler; g›da
konusunda yetkili, bilgili ve do¤ru
bilgi aktar›m› konusunda özverili
olmas› gereken kiﬂilerdir. G›da
sektörüne özel teknik personel
yetiﬂtiren üniversiteler, üniversitelerin g›da e¤itim programlar›,
laboratuvarlar, e¤itmen kadrosu
ve kalifikasyonlar› konunun bir
di¤er taraf›d›r.
Bir di¤er sorumlusu olan taraf ve
belki de en önemlisi siyasi erk
yani “denetim mekanizmas›” diye
de adland›r›lan tek yetkili kurumumuz Tar›m ve Orman
Bakanl›¤›’d›r. ﬁüphesiz ülkemizde
yap›lan her denetim, denetimde
görev alan her g›da kontrolörü
g›da güvenli¤i uygulamalar›
konusunda en büyük paya sahip
taraft›r. Özellikle Covid-19
sürecinde vatandaﬂ›n sa¤l›¤›
ad›na sahay› denetleyen g›da kontrolörleri de sa¤l›k çal›ﬂanlar›m›z
gibi çok özverili bir görevi yerine
getirdiler. Bu denetimler, çok s›k
yay›nlanan kamuoyu duyurular›
ve g›dada taklit ve ta¤ﬂiﬂ yapan
üreticilerin listeleri vatandaﬂ›n bilgilenmesini sa¤lamaktad›r. Ancak
g›da güvenli¤inin her alanda
hakk›yla uygulanabilmesinin
sadece denetim say›lar›n›n artmas› ile sa¤lanaca¤› alg›s› eksik
bir görüﬂtür.
Yaz›m›n baﬂ›nda belirtti¤im gibi
g›da güvenli¤i herkesin sorumlu¤udur ve bu sorumlulu¤un yerine getirilmesi ad›na sayd›¤›m tüm
taraflar›n k›r›lmaz bir güven zinciri oluﬂturmas› ve üstlerine
düﬂen görevleri hakk›yla yerine
getirmeleri bir zorunluluktur.
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Doç. Dr. FAT‹H
ÖZBEY
SA⁄LIK B‹L‹MLER‹
ÜN‹VERS‹TES‹

Geleneksel g›dalar›m›z
ve korunmas›

Dönerde D‹J‹TAL
dönüﬂüm baﬂlad›
✔

‹lk baﬂta pilot bölge olarak seçilen ‹stanbul’daki döner üreticilerinde
kullan›lmaya baﬂlayacak uygulama, tüketicilerin hem ev ve iﬂ yerlerinden
hem de restoranlardan “kay›tl› ve izlenebilir” döner sipariﬂ etmesini sa¤l›yor.
Uluslararas› Döner
Federasyonu
(UDOFED) Türk
dönerinin yap›s›n›n
ve toplum sa¤l›¤›n›n
korunmas› için 2019
y›l›nda çal›ﬂmalar›na

baﬂlad›¤› dijtal sisteme geçmeyi
Covid-19 sürecinde
h›zland›rd›. Dönerin
co¤rafi iﬂaret
baﬂvurusunu da
yapan ve dünyadaki

restoranlar›nda
kurulumlar› baﬂlayan
sistemin Karekod
uygulamas›
sayesinde, kesilen
hayvan›n sa¤l›kl›
olmas›, etlerin so¤uk
zincirde saklanmas›,
hijyen, hile, ta¤ﬂiﬂ,
taklit ve katk› gibi
konularda
tüketicinin bilgi
almas› sa¤lanarak
tam da “yeni” normalleﬂme döneminde tüketiciye
güvence veriliyor
olacak. Ayr›ca dijital
mönü uygulamas› ile
tüketicilerin hiçbir
ﬂeye dokunmadan
sipariﬂ verebilmesi
ve ödeme yapabilmesi sa¤lanacak.

Ülke genelinde
kullan›lacak
dönere yerli ve milli
bir marka kimli¤i
kazand›ran UDOFED
bu giriﬂimiyle dönerin daha sa¤l›kl›
üretilmesi ve güvenle tüketilmesi için
sektörü adeta
baﬂtan inﬂa ediyor.

Kay›tl› ve
izlenebilir
‹lk baﬂta pilot bölge
olarak seçilen ‹stanbul’daki döner üreticilerinde
kullan›lmaya baﬂlayacak uygulama,
tüketicilerin hem ev
ve iﬂ yerlerinden
hem de restoranlardan “kay›tl› ve
izlenebilir” döner
sipariﬂ etmesini
sa¤l›yor.
Geçti¤imiz hafta
‹stanbul Anadolu
Yakas›’ndaki döner

K›sa zamanda
Anadolu
ﬂehirlerindeki döner
üreticilerinde de
yayg›nlaﬂt›r›lacak
sistem ile uzaktan
sipariﬂlerde arac›lar
devreden
ç›kart›larak hem
iﬂletmelerin
üstündeki
komisyon yükü
azalt›lacak hem
de tüketiciler
daha ucuza,
kaliteli ve
sa¤l›kl› bir döneri
gönül rahatl›¤›yla
tüketebilecek.

Günümüz dünya g›da pazar›nda artan rekabet
ortam› ve tüketicilerin yöresel ürünleri yüksek
kalitede ancak düﬂük fiyatta bulma beklentilerinin karﬂ›lanabilmesi önem kazanmaktad›r.
Pazardaki globalizasyonun do¤al bir sonucu
olarak, ülkeler aras›ndaki s›n›rlar›n kalkmas› ile
bölgesel ürünlerin tüketiciye ulaﬂ›m› her geçen
gün daha da kolaylaﬂmaktad›r. Bilinçli tüketiciler sayesinde de pazarda tüketici tercihi
g›dalar›n orijinleri, organik olmalar› ve üretim
teknikleri gibi birçok faktörden etkilenmektedir.
Dünyada pek çok yerel ürün co¤rafi ad› ile
tan›nmaktad›r. Parma jambonu, Roquefort
peyniri ve Malatya kay›s›s› gibi üretim yeriyle
özdeﬂleﬂmiﬂ olan bu ürünler tüketiciler
taraf›ndan yöreye duyulan güven nedeniyle tercih edilmekte, yöre ad›n›n kullan›lmas› ürün
kalitesi konusunda güvence yaratmaktad›r.
Yöresel ürünler sahtelerine karﬂ› korunmak ve
haks›z rekabete maruz kalmamak için ulusal ve
uluslararas› düzeyde Co¤rafi iﬂaretlerle koruma
alt›na al›nm›ﬂlard›r. Co¤rafi iﬂaretler bir ürünün,
belirli bir ülke, yöre ya da bölge ile ba¤lant›s›n›
ifade eden sembollerdir. Bu iﬂaretler, söz
konusu yöreye özgü do¤al ya da insan faktörlerinden oluﬂan özelliklerin ürüne kazand›rd›¤›
nitelik ve kalite itibariyle bölge ürünlerinin benzer ürünlerden farkl›laﬂmas›n› ve ticari olarak
ön plana ç›kmas›n› sa¤lamaktad›rlar. Co¤rafi
iﬂaret tescili ile ürünlerin standartlar›, geleneksel özellikleri ve üretim metotlar› koruma alt›na
al›n›r. Co¤rafi iﬂaretler, tek bir üreticiyi de¤il,
belirli ﬂartlar alt›nda üretim yapan kiﬂi ya da firmalar›n tümünü korur.
Co¤rafi iﬂaret uygulamas›, menﬂe iﬂareti,
mahreç iﬂareti ve yöresel ürün olmak üzere üçe
ayr›lmaktad›r. Menﬂe, ürün isimlerinin ve yöresel pratik becerilerin Co¤rafi iﬂaretlerle korunmas› çok eskilere dayanmaktad›r. ‹talyanlar›n
Parmesan, Frans›zlar›n Comte peynirlerine ait
co¤rafi iﬂaretler 13. Yüzy›la kadar inmektedir.
Avrupa Birli¤i taraf›ndan, köylerden kente
göçün önlenmesi, çiftçilerin gelirlerinin
artt›r›lmas›, tar›msal üretimin teﬂvik edilerek
özgün ürünlerin ortaya konmas› ve tüketicilerin
korunmas› gibi gerekçeleriyle 1992 y›l›nda 2081
say›l› tüzük ç›kart›lm›ﬂt›r.

Dijital mönü uygulamas› ile
tüketicilerin hiçbir ﬂeye
dokunmadan sipariﬂ
verebilmesi ve ödeme
yapabilmesi sa¤lan›yor.
ayn› kolayl›¤›
sa¤l›yor olacak.

Güvenli ve
sa¤l›kl› döner
Covid-19 salg›n›

oldu¤u bu günlerde,
dönerin tüketicilere
sa¤l›kl› ve temass›z
bir ﬂekilde
ulaﬂt›r›labilmesi için
UDOFED tüm h›z›yla
çal›ﬂmalar›na
devam ediyor.

Bu tüzük çerçevesinde Menﬂe Ad› Korumas›
(Protected Designation of Origin-PDO); üretim
aﬂamalar›n›n tamamen co¤rafi s›n›rlar› belirli
yöre, alan veya bölge s›n›rlar› içerisinde gerçekleﬂti¤i ürünlerdir ki örnek olarak ‹zmir Üzümü,
Ege Pamu¤u, Malatya Kay›s›s›, Kars Kaﬂar› ve
O¤uzlar Cevizi verilebilir. Mahreç Co¤rafi iﬂaret
korumas› (Protection of Geographical
Indication-PGI) ise; Antep Baklavas›, Çorum
Leblebisi ve Edirne Beyaz Peyniri gibi iﬂarete
konu olan ürünün özelliklerinden en az birinin o
yöreden kaynaklanmas› ﬂart›yla yöre d›ﬂ›nda da
üretilebilen ürünleri kapsayan koruma sistemleri kabul edilmiﬂtir. Menﬂe ad› veya mahreç
iﬂareti kapsam›na girmeyen ve ilgili piyasada bir
ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az
otuz y›l süreyle kullan›ld›¤› kan›tlanan adlar,
aﬂa¤›daki ﬂartlardan en az birini sa¤lamas›
hâlinde geleneksel ürün ad› olarak tan›mlan›r.
a) Geleneksel üretim veya iﬂleme yöntemi
yahut geleneksel bileﬂimden kaynaklanmas›.
b) Geleneksel hammadde veya malzemeden
üretilmiﬂ olmas›.
Ülkemizde, de 2016 y›l›nda ç›kar›lan 6769 say›l›
S›nai Mülkiyet Kanununun 34 üncü maddesine
göre; say›l› Co¤rafi ‹ﬂaretlerin Korunmas›
Hakk›nda Kanun ile yasal düzenleme
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

YIL: 1

Yurtd›ﬂ›nda dil
desete¤i olacak
Uygulama yaln›zca
Türkiye’deki de¤il
di¤er ülkelerdeki
federasyon üyesi
dönerciler için de
yerel dil deste¤iyle

SAYI: 5

HAZ‹RAN 2020

Ayl›k ücretsiz döner sektörü gazetesi

nedeniyle
vatandaﬂ
lar›n güvenilir ve
hijyenik g›da
konusunda
endiﬂeli

UDOFED ad›na Sahibi
MEHMET MERCAN
Genel Yay›n Yönetmeni
‹RFAN SÖYLER
Yaz› ‹ﬂleri Müdürü
DERYA BALABAN
Da¤›t›m
MURAT MERCAN
Haber ‹rtibat
0531 457 00 37

Reklam Rezervasyon
0542 330 19 68

Yönetim Yeri

UDOFED Uluslararas› Döner Federasyonu
Yukar› Dudullu Mah. Nato Yolu Cad.
Nebio¤lu Sok. No:4/A
Ümraniye - ‹STANBUL
‹letiﬂim
www.udofed.org.tr
info@udofed.org.tr
Telefon: 0216 443 30 30
Bask›
‹hlas Gazetecilik A.ﬁ.
34197 Yenibosna / ‹stanbul
Yay›n Türü
Yayg›n Süreli Yay›n
Uluslararas› Döner Federasyonu ad›na yay›nlanmaktad›r.
Marka isim hakk› sahibi ‹rfan Söyler
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En çok Döner özlendi
UDOFED olarak hem pandemi sürecinde hem normalleﬂmenin baﬂlad›¤› 1 Haziran’dan
itibaren üye döner markalar›m›z› ziyaret ettik. Döner dükkanlar›n›n yeni normallere
haz›rlanmas› için gayret ettik ve gördük ki insan›m›z en çok döneri özlemiﬂ.
Pandemi sürecinde insanlar eve kapand›,
bütün lokanta ve kafeler kapal› kald›. Gel al
ve evlere servis yapan az say›da dükkan
olmas›na ra¤men insanlar al›ﬂkanl›klar›n›
özledi. 1 Haziran itibar› ile baﬂlayan normalleﬂme süreci merakla bekleniyordu.
‹nsanlar›n tepkisi ne olacak? Lokantalara ilgi
nas›l olacak sorusunun cevab› Haziran baﬂ›
itibar› ile karﬂ›l›k buldu.
Udofed olarak
hem pandemi

sürecinde hem normalleﬂmenin baﬂlad›¤› 1
Hazirandan itibaren üye döner markalar›m›z›
hep ziyaret ettik. Döner dükkanlar›n›n yeni
normallere haz›rlanmas› için gayret ettik ve 1
Haziran’dan itibaren gördük ki insan›m›z en
çok döneri özlemiﬂ. Büyük lokanta ve kafeler
eski müﬂteri say›s›na ulaﬂamazken ilk günden
itibaren müﬂteri yo¤unlu¤u ile dikkat çektiler.
‹nsanlar gözleri önünde k›zaran harika
döneri eskisinden daha da
fazla tercih etmeye
devam ettiler.

UDOFED
hijyen stand›
ile güvenli döner

Korona virüs salg›n› sonras› yasaklar›n 1 Haziran
itibar›yle kalkmas›yla Döner dükkanlar› müﬂterilerine
yeniden hizmet vermeye baﬂlad›. Dönerciler en temiz
ortamda lezzetli ve güvenli döneri sunarken müﬂterilerini UDOFED üyesi firmalar için özel haz›rlanan
Udofed hijyen stand› ile karﬂ›l›yorlar.
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‘RE‹S DÖNER’ her zaman
yat›r›mc›n›n yan›nda’
“Reis Döner olarak kendimizi güncelliyoruz ve hamle yap›yoruz” diyen Mehmet Mercan “Logomuzun de¤iﬂimi
ile baﬂlayan süreç konsept de¤iﬂikli¤i ile devam ediyor. Türkiye’nin her ﬂehrinde bir adet ﬂubemiz olacak. Reis
Döner olarak Franchising yat›r›mc›m›zdan bedel almayaca¤›z, kazand›rma odakl› bir yap› oluﬂturuyoruz” dedi.
2020 y›l›n›n ilk
yar›s›nda kendisini güncelleyen ve
logosundan,
ma¤aza konseptine kadar
bir çok alanda de¤iﬂim
yaﬂayan Reis Döner’in yeni
rotas›n›, Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mehmet Mercan
Döner Haber Gazetesi’ne
de¤erlendirdi.

Reis Döner’de herﬂey
silbaﬂtan yenilendi
“Reis Döner
olarak kendimizi
güncelliyoruz ve
yeni bir hamle
yap›yoruz” diyen Mehmet
Mercan ﬂunlar› söyledi:
Logomuzun de¤iﬂimi ile
baﬂlayan süreç konsept
de¤iﬂimli¤i ile devam ediyor.
Baﬂtan aﬂa¤›ya yeni bir
anlay›ﬂla müﬂterileimizin
karﬂ›s›na ç›kmak için gece
gündüz çal›ﬂ›yoruz. Yeni
kurulacak ﬂubelerimiz bu
de¤iﬂikli¤in en bariz örnekleri olacak.

Yat›r›mc›n›n
yan›nda olaca¤›z
Türkiye’nin her
ﬂehrinde en az bir
adet ﬂubemiz
Franchising
yat›r›mc›m›z olacak.
Bu süreçle birlikte Reis
Döner olarak Franchising
yat›r›mc›m›zdan isim hakk›
için bir bedel al›nmayaca¤›
gibi y›ll›k bütçeden, cirodan
da pay al›nmayacak.

Tamamen yat›r›mc›lar›m›za
kasand›rma odakl› bir yap›
oluﬂturuyoruz.

Birlikte büyüyüp
birlikte güçlenece¤iz
Reis Döner
yat›r›mc›lar›n›n
›ﬂ›¤›n›n gür
olmas›, huzurunu
tesis edilmesi merkezin,
marka sahibinin de huzurunun tesis edilmesi anlam›na
geliyor. Önce Franchising
yat›r›mc›lar›m›z›n güçlü
olmas›, yüzlerinin gülmesi
laz›m. Onlar›n memnuniyeti
bizim memnuniyetimiz olacak. Biz Reis Döner yönetimi
olarak olaya bu aç›dan
bak›yoruz.

Reis Döner sektörü
yeniden tesis ediyor
Reis Döner her
zaman
yat›r›mc›n›n
yan›nda olacak.
Son zamanlarda bir çok zincir ma¤azalar kurmaya
oluﬂturmaya teﬂebbüs eden
firmalar›n bir üretim tesisleri
olmad›¤› gibi hiçbir
altyap›lar›n› olmad›¤›n›
görüyoruz. Kurumsal bir
yap›lar›n›n olmay›ﬂ›
yat›r›mc›lar› ilerleyen
zamanlarda riske ataca¤›
gibi döner sektörüne de
zarar verecektir.
Reis Döner güçlü altyap›s›yla
tecrübeli saha ve yönetim
kadrosuyla kurumsal
kimli¤iyle döner sektörünün

öncüsü ve lideri olma yolunda h›zla büyüyen bir
markad›r.
Bütün bu geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda
sektör Reis Döner
öncülü¤ünde yeniden tesis
ediliyor.

Avrupa ve dünyaya
aç›lmak istiyoruz
Yurt d›ﬂ›na aç›lma
konusunda da
yaﬂana geliﬂmeler
ve çal›ﬂmalar›m›z
söz konusu. Reis Döner

olarak Ortado¤u ve Türkiye
s›n›rlar›na komﬂu ülkelerle
ciddi anlamda görüﬂmelerimiz sürüyor. Bu konuda
geliﬂmeleri de¤erlendirme
aﬂamas›nda bulunuyoruz.
Bu konuda önce alt yap›m›z›
güçlendirip sonras›nda o
bölgelerde daha sa¤l›kl›
daha kaliteli kesintisiz
hizmet vermek için eksiklerimizi görüp gidermeye
çal›ﬂ›yoruz.
Reis Döner lezzetini komﬂu
ülkelere taﬂ›y›p oradaki

insanlar›n sa¤l›kl› ve lezzetli
döner ile tan›ﬂmalar›n›
sa¤layaca¤›z.
O ülkelerde bulunan
müteﬂebbisleri destekleyerek az yat›r›m ile yüksek kazan›m imkanlar›
oluﬂturaca¤›z.
Türk dönerinin
komﬂu ülkelerde
vazgeçilmez
olmas› için
çal›ﬂmalar›m›za
daha çok h›z
verdik.

QR Kod ve Dijital Menü tüm ﬂubelerimizde
UDOFED’in 8 ay önce baﬂlatm›ﬂ oldu¤u QR kod uygulamas› süreci tamamland›. Bu uygulamay›
ilk olarak pilot ﬂubeler olan Reis Döner ma¤azalar›nda hayata geçirmeye baﬂlad›k.
G›da güvenli¤i konusunda dünya tedbirlerini art›r›rken UDOFED’in 8 ay
önce baﬂlatm›ﬂ oldu¤u QR kod uygulamas› süreci tamamland›. Bu uygulamay› ilk olarak pilot ﬂube olarak
Reis Döner ma¤azalar›nda hayata geçirmeye baﬂlad›k.
GR kod yaz›l›m› dijital menü,
et izinin takip edilmesi, stok
hesab› yap›lmas›, uzaktan
sipariﬂ ve ödeme yapmay›
sa¤layan örnek bir uygulama oldu.
Bugün bir çok restoran›n firman›n
digital menü uygulamas›
kulland›klar›n› görüyoruz. Ancak bu
uygulamalar masa ve sipariﬂ verme
aras›nda basit bir iç yaz›l›m.

UDOFED’in hayata geçirece¤i QR kod
yaz›l›m› sektörün ihtiyaçlar›n›, eksikliklerini giderecek bir uygulama. Bu
uygulama zengin içeri¤i ile sektöre
yön verecek ülkenin her
yerinden rahatl›kla
kullan›labilecek ayr›ca di¤er
tar›m ürünleri içinde örnek
model olacak.
Bir iﬂletme sahibi akﬂam
dükkan› kapad›¤›nda UDOFED’in
bu yaz›l›m ile günü karla m›, zararla
m› kapatt›¤›n› görebilecek. Müﬂteri
odakl› k›sm›nda ise uzaktan evdeniﬂyerinden sipariﬂ verebilme imkan›
olacak, yedi¤i dönerin çiftli¤e kadar
olan iz takibini görebilecek, masaya

oturdu¤unda cep telefonundan
menüyü izleyip sipariﬂ verebilecek ve
en önemlisi nerede olursa olsun nakit
ve kart kullanmadan online ödeme
yap›labilecek.

Türkiye ve dünya için örnek
olacak bir uygulama olacak
UDOFED’in bütün bunlar› tek tuﬂla
yapabilen, ‹stanbul Teknik Üniversitesi ve Tar›m Bakanl›¤›’n›n bilgileri
do¤rultusunda haz›rlad›¤› bu mükemmel yaz›l›m ve uygulama tüm Reis
Döner ﬂubelerinde eﬂ zamanl›
hizmete girecek. Sistemin çal›ﬂ›rl›l›¤›
ve eksikleri giderildi¤inde Türkiye ve
dünya için örnek bir model olacak.

‘Yat›r›mc›lar› dönerin yeni
rotas›na davet ediyoruz’
Reis Döner Franchise Müdürü Halid Demirba¤ “2020 y›l›n›n kalan
di¤er yar›s›nda büyüme hedeflerimizi yakalayaca¤›m›z› ve 2021
y›l›nda ise agresif bir büyüme yakalayaca¤›m›z› öngörüyoruz” dedi.
Salg›n döneminde yaﬂanan
daralmaya ra¤men ﬂubelerimizde asgari düzeyde personel ile
müﬂterilerimize hizmet vermeye devam
ettik. K›s›tlamalar›n hafiflemesi ve
müﬂterilerimizin markam›za güveniyle
h›zl› bir toparlanma sürecine girdik.
Yiyecek içecek sektöründe restoran ve
cafeler hala tam anlam›yla toparlanamam›ﬂken özellikle paket servis ve
uygun fiyat politikam›zla döner sektörü
bu anlamda da yat›r›mc›lar›m›z›n yüzünü
güldürdü.

ﬁeffaf ve güvenli hizmet
anlay›ﬂ› ile yola ç›kt›k
Federasyonumuzun sektöre
sa¤lad›¤› yenilikler ile bizde
kendi yap›m›z içerisinde bu
yeniliklere ayak uyduracak sistemleri
ﬂimdiden kurmaya baﬂlad›k. Altyap›m›z›
daha da güçlendirerek dönerde yeni
rota slogan›m›zla müﬂterilerimize ﬂeffaf
ve güvenli hizmeti her an sa¤lamak için
yorulmadan çal›ﬂ›yoruz.
K›s›tlamalar›n hafiflemesiyle bayilerimizle 2020 y›l› bayii toplant›m›z› gerçekleﬂtirerek yeni normal hayatta
izleyece¤imiz yol haritas›n›

yat›r›mc›lar›m›zla istiﬂare ettik.
2020 y›l›n›n kalan di¤er yar›s›nda
büyüme hedeflerimizi yakalayaca¤›m›z›
ve 2021 y›l›nda ise agresif bir büyüme
yakalayaca¤›m›z› öngörüyoruz.
Sektörde söz sahibi olmak isteyen
yat›r›mc›lar› döner de yeni rota olmaya
davet ediyoruz.
Halid Demirba¤
Franchise
Müdürü
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Kendi kendine güvenli
yeterlili¤in anahtar›
Küresel düzeydeki Coronavirüs vak’as›
insanlarda g›da güvencesini ve g›da
güvenli¤ini kayg› olarak en ön s›raya
koydu. Çünkü tüm canl›larda oldu¤u gibi
insanlar›n da en temel gereksinimi
doyma yani besin-g›dad›r. Sanayi devriminden sonra her alandaki art›ﬂlar, kullan›lan kimyasallar, yeﬂil devrim vd. bizi
yeniden kaybetti¤imiz de¤erler
üzerinden sa¤l›kl› bir tüketime do¤ru
yönlendirmeye baﬂlad›. Coronavirüs
vak’as› gösterdi ki, dünyadaki hiçbir ﬂey
insanlar›n beslenmesinden ve yaﬂam›n›
sürdürmesinden daha önemli de¤ildir.
Bunun için her ülke, her toplum bugünlerde g›day›, kendine yeterlili¤i daha çok
konuﬂur oldu.
Türkiye gibi, geleneksel ürünler
aç›s›ndan zengin, co¤rafi iﬂaretli ürünler
potansiyeli yüksek ülkeler kendi özüne
yani de¤erlerine bir de¤erler sistemi
içinde daha fazla sahip ç›kmal›d›r. Zira
co¤rafi iﬂaretli ve geleneksel ürünlerimiz, kültürel miras›m›z›n korunmas›na,
küresel ekonomi karﬂ›s›nda yerel ekonomi ve k›rsal kalk›nman›n güçlendirilmesine, ulusal ve uluslararas› düzeyde
fark›ndal›k seviyesinin artt›r›lmas›na
arac› olmaktad›r. Çünkü co¤rafi
iﬂaretler ve geleneksel ürünler bir amaç
de¤il güçlü bir araçt›r.

HUR‹YE ÖZENER
ÖZENER PATENT
YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI

Kendine yeterli ve sa¤l›kl› bir g›da sistemini daha fazla önemsemeliyiz ve
bunun için stratejiler, öncelikler
geliﬂtirmeliyiz. Bunun da en önemli
araçlar› geleneksel ürünlerin, yöresel
ürünlerin, co¤rafi iﬂaretli ürünlerin üretimi ve bunlar› üretecek aile çiftçili¤inin
yaﬂat›lmas›d›r. ‹nsan ve do¤a merkezli
bir üretim ve yaﬂam biçimini bunun için
daha fazla merkeze almal›y›z.
Sadece bugünün ortam›nda de¤il, gelecekteki riskleri de bertaraf etmek için
potansiyelimizi çok iyi kullanmak zorunday›z. Geleneksel, ürünler, yöresel ürünler, co¤rafi iﬂaretli ürünler
küreselleﬂmenin getirdi¤i ve getirece¤i
risklere, belirsizliklere karﬂ› yerel
hareketlerin, k›rsal kalk›nman›n ve
sürdürülebilir üretimin teﬂvikini
sa¤layan bir olgu olarak kabul edilmedir.
Co¤rafi iﬂarete konu olan ürünün standard›n›n ve geleneksel özellikteki üretim
metodunun korunmas› ve gelecek
nesillere sa¤l›kl› bir ﬂekilde
aktar›lmas›d›r. Çünkü Co¤rafi ‹ﬂaretler,
ürüne pazarlama gücü katar ve bir tekel
hakk› olmay›p ürünün gerçek üreticilerini koruyan kolektif bir hak oldu¤undan
k›rsal kalk›nmaya arac›l›k eder ve ülke
ekonomisine katk› sa¤lar. Ayn› zamanda
ürünün gerçek üreticilerinin yaﬂayabilece¤i olas› kazanç kay›plar›n› önler,

kültürün korunmas› ve bölgelere özgü
üretimlerin yok olmamalar› için önemlidir. Böylece daha önceden haks›z rekabet hükümleri ile dolayl› olarak
korunan co¤rafi iﬂaretlere etkin ve özel
bir koruma sa¤lanm›ﬂt›r.
Co¤rafi iﬂaret, temel olarak benzerlerinden farkl›laﬂm›ﬂ ve bu fark› kaynakland›¤› yöreye borçlu olan bir yöresel ürün ad›n› ifade eder. Bu anlamda
co¤rafi iﬂaret, belirgin bir niteli¤i, ünü
veya di¤er özellikleri bak›m›ndan
kökenin bulundu¤u yöre, alan, bölge
veya ülke ile özdeﬂleﬂmiﬂ bir ürünü
gösteren iﬂarettir. Co¤rafi iﬂaretler
menﬂe ad› ve mahreç iﬂareti olarak ikiye
ayr›l›r.
Menﬂe Ad›: Co¤rafi s›n›rlar› belirlenmiﬂ
bir yöre, bölge veya istisnai durumlarda
ülkeden kaynaklanan, tüm veya esas
özelliklerini bu co¤rafi alana özgü do¤al
ve beﬂerî unsurlardan alan, üretimi,
iﬂlenmesi ve di¤er iﬂlemlerin tümü bu
co¤rafi alan›n s›n›rlar› içinde
gerçekleﬂen ürünleri tan›mlayan adlar
menﬂe ad›d›r. Menﬂe adlar› sadece ait
olduklar› co¤rafi bölgede üretilirler.
Çünkü ürün, niteliklerini ancak ait
oldu¤u yöre içinde üretildi¤i takdirde
kazanabilir. Menﬂe ad›na I¤d›r Kay›s›s›,

Safranbolu Safran›, Afyon Mermeri,
Ad›yaman Besni Üzümü, Giresun
Tombul F›nd›¤›, Ayd›n Kestanesi,
Edremit Körfezi Yeﬂil Çizik Zeytini, Milas
Zeytinya¤›, Ayd›n ‹nciri, Malatya
Kay›s›s›, ‹psala Pirinci, Niksar Cevizi,
Silifke Çile¤i, Taﬂköprü Sar›msa¤›..
örnek gösterilebilir.
Mahreç ‹ﬂareti: Co¤rafi s›n›rlar› belirlenmiﬂ bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteli¤i, ünü veya
di¤er özellikleri bak›m›ndan bu co¤rafi
alan ile özdeﬂleﬂen, üretimi, iﬂlenmesi
ve di¤er iﬂlemlerinden en az biri belirlenmiﬂ co¤rafi alan›n s›n›rlar› içinde
yap›lan ürünleri tan›mlayan adlar
mahreç iﬂaretidir. Mahreç iﬂaretlerinin,
ürünün özelliklerinden en az biri o yöreye ait olmakla birlikte, yöre d›ﬂ›nda da
üretilebilmesi söz konusudur. Ürünün
yöre ile ba¤› sadece ünü de olabilir.
Mahreç iﬂaretine Adana ﬁalgam›,
Antalya Piyaz›, Ankara Simidi, Antakya
Künefesi, Bart›n ‹ﬂi Telk›rma, Çubuk
Turﬂusu, Gümüﬂhane Dut Pestili, Hatay
‹pe¤i, Jirkan Kilimi, Uﬂak Hal›s›,
Kastamonu Taﬂ Bask› Dokumas›,
Kütahya Çinisi, Sivas B›ça¤›, Tamzara
Dokumas›, Urfa ‹çli Köftesi, Zile
Pekmezi…örnek gösterilebilir.
Geleneksel Ürün Ad›: Menﬂe ad› veya

✔

bir nokta oldu¤unu anlad›k.
Gelecekte e¤er siz g›dan›z›
üretemezseniz ayakta kalamazs›n›z. G›das›n› üreten ve
kendi kendine yeten ülkeler
ayakta kalacak. Üretim ‹stanbul'da gerçekten hat›r› say›l›r
bir ﬂekilde artt›. Koronavirüs
süreci bize bunu ö¤retti. Biz
bu süreçte çiftçilerimizle ilgili
hiçbir k›s›tlay›c› karar almad›k.
Faaliyetlerine devam ettiler.
Üretim az önce de
bahsetti¤im gibi artt›. Bunu
hasat mevsiminde görece¤iz
inﬂallah" diye konuﬂtu.

Türkiye’nin k›rm›z› et ithalat› 2019
y›l›nda yüzde 91, canl› hayvan
ithalat› ise yaklaﬂ›k yüzde 57
oran›nda azald›. Et ve Süt
Kurumu’nun (ESK) “2019 Sektör
De¤erlendirme Raporu”na göre,
2018 y›l›nda 55 bin 752 ton
k›rm›z› et ithal eden Türkiye,
2019’da 5 bin 36 ton ithalat yapt›.
Rapora göre, et ithalat› için ödenen döviz miktar› da yüzde 89.8
oran›nda azald›. Et ithalat›na 2018
y›l›nda 260 milyon 107 bin dolar
ödenirken, 2019’da 26 milyon
554 bin dolar ödendi.
Et ve Süt Kurumu’nun “2019
Sektör De¤erlendirme Raporu”
ndaki bilgilere göre yap›lan k›rm›z›
et ithalat›n›n tamam› büyükbaﬂ
hayvan eti. Küçükbaﬂ hayvan eti
ithalat› 2019’da hiç yap›lmad›.
Rapora göre, 2019 y›l›nda iﬂlenmemiﬂ k›rm›z› et ihracat› ise bir
önceki y›la göre yüzde 56.2
oran›nda art›ﬂ ile 159 tondan 249
tona yükseldi.

Et ve Süt Kurumu’nun “2019
Sektör De¤erlendirme Raporu”na
göre 2019’da canl› hayvan ithalat›
yüzde 56.7 oran›nda azald›.
Raporda yer alan bilgilere göre,
2018 y›l›nda toplam 1 milyon 886
bin baﬂ canl› hayvan ithalat›
yap›l›rken 2019’da 765 bin 768
baﬂ canl› hayvan ithalat› yap›ld›.
‹thalat için ödenen döviz ise
2018’y›l›nda 1 milyar 754 milyon
531 bin dolar olurken,2019’da
yüzde 61 düﬂüﬂle 683 milyon 648
bin dolar oldu.
Hayvan ithalat›nda en dikkat çekici geliﬂme ise dam›zl›k ve kasapl›k
hayvan ithalat›ndaki düﬂüﬂ oldu.
2018 y›l›nda 116 bin baﬂ dam›zl›k
s›¤›r ithal edilirken 2019’da
dam›zl›k büyükbaﬂ hayvan ithalat›

Dönerin
lider markası
yeni şubeleriyle
hizmetinizde

Yukar› Dudullu Mah. Nato Yolu Cad.
Nebio¤lu Sok. No:4/A Ümraniye - ‹STANBUL
Telefon: 0216 443 30 30

Bu ba¤lamda geleneksel ürün ad›
olarak Ülkemizde 25.02.2020 tarihinde
ilk tescil edilen ürün "Çakall› Menemeni"
dir. Geleneksel Ürün Ad› Tan›m›na
Uygunlu¤u ise; Çakall› menemeninin
üretiminde gerçekleﬂtirilen iﬂlemlerden
domateslerin ezilmesi, yumurtalar›n
sadece sar›lar›n›n kullan›lmas›, tüm
malzemelerin kar›ﬂt›r›larak macunumsu
ve homojen bir k›vama getirilmesi ve
piﬂirildi¤i tavada servis edilmesi bu
ürünün geleneksel üretim metodunu ve
geleneksel bileﬂimini oluﬂturmas›d›r.
Tescil talepli baﬂvurusu yap›lan di¤er
geleneksel ürünler ise Ezo Gelin
Çorbas›, Türk Lokumu (Turkish delight),
Yo¤urt ve Zipek ve Döner’dir.
Ülkemizde potansiyel co¤rafi iﬂaretler
için yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda 2.500
ürün tespit edilmiﬂtir. Ancak 71 il
baz›nda yapm›ﬂ oldu¤um seyahatlerde
varolan bu say›s›n›n üzerine 3.780 ürün
daha eklemek mümkündür.
Ülkemizde Türk Patent ve Marka
Kurumunda 485 co¤rafi iﬂaretli ürün
tescil edilmiﬂ olup ve bu ürünlerin de
183’ü menﬂe ad› ile 302’si mahreç
iﬂareti ile koruma alt›na al›nm›ﬂt›r. Ve
yine tescil talepli baﬂvurusu yap›lan 512
ürün kay›tlarda yerini alm›ﬂt›r.

Peki Avrupa Birli¤i Komisyonuna
bakt›¤›m›zda ise; Tescil Tarihi
21.12.2013 olan Antep
Baklavas›/Gaziantep Baklavas› (mahreç
iﬂareti korumal›) , Tescil Tarihi
17.02.2016 olan Ayd›n ‹nciri (menﬂe ad›
korumal›), Tescil tarihi 07.07.2017
olan Malatya Kay›s›s› ( Menﬂe ad› korumal›)’d›r. Çok önemli di¤er bir husus ise
04.06.2020 tarihi itibariyle de Ayd›n
Kestanesi menﬂe ad› ile korumas› talep
edilen co¤rafi iﬂaret AB Komisyonunda
ilan karar› alm›ﬂ olup tescili için hukuki
olarak üç ayl›k ilan sürecinin tamamlanmas› beklenmektedir. Bu ürünlerimizin
d›ﬂ›nda ise Afyon Sucu¤u, Afyon
Past›rmas›, ‹negöl Köftesi, Bayramiç
Beyaz› , Taﬂköprü Sarm›sa¤›, Kayseri
Past›rmas›, Sucuk ve Mant›s›,
AntepF›st›¤›/ Antepf›st›¤›, Antep
Lahmacunu, Edremit Körfezi Yeﬂil Çizik
Zeytini, Giresun Tombul F›nd›¤›, Milas
Zeytinya¤›, Antakya Künefesi ürünlerimizde tescil talepli baﬂvurular›
Komisyona yap›lm›ﬂ bulunmaktad›r.
K›sacas› ; Co¤rafi iﬂaretli ve geleneksel
ürünlerin, yöresel ürünlerin kanun ile
korunma ve ekonomik kazanc› yöreye
aktarmak için yap›l›r. Böylece k›rsal ve
bölgesel kalk›nma sa¤lan›r, Sosyal
Kalk›nma sa¤lan›r, Yöresel ürünler
korunur, Gelenekler korunur, köyden
kente göç önlenir.
Bu önemli ürünlerimizin gelece¤i ad›na
30 Nisan 2014 tarihinde belirti¤im üzere
Türkiye Co¤rafi ‹ﬂaretler ve Geleneksel
Ürünler Enstitüsü’nün kurulmas› her
geçen gün daha da önem kazanmaktad›r.

Türkiye’nin k›rm›z› et ithalat› 2019 y›l›nda yüzde 91, canl›
hayvan ithalat› ise yaklaﬂ›k yüzde 57 oran›nda azald›.

Canl› hayvan
ithalat›nda düﬂüﬂ

Franchise iletiﬂim

mahreç iﬂareti kapsam›na girmeyen ve
ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için
geleneksel olarak en az otuz y›l süreyle
kullan›ld›¤› kan›tlanan adlar, aﬂa¤›daki
ﬂartlardan en az birini sa¤lamas› halinde
geleneksel ürün ad› olarak tan›mlan›r:
• Geleneksel üretim veya iﬂleme yöntemi yahut geleneksel bileﬂimden kaynaklanmas›.
• Geleneksel hammadde veya
malzemeden üretilmiﬂ olmas›.
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Et ithalat› azald›

‘Koronavirüs ‹stanbul'da
tar›m› etkilemedi’
Tüm dünyay› etkisi alt›na alan
koronavirüs ‹stanbul'da üretimi etkilemedi. ‹stanbul ‹l
Tar›m ve Orman Müdürlü¤ü
verilerine göre Mart ay›ndan
bu yana ekili alanlardaki üretim art›ﬂ gösterdi.
"Koronavirüs salg›n› üretimi
etkiledi ama olumlu yönde
etkiledi" diyen ‹stanbul ‹l
Tar›m ve Orman Müdürü
Ahmet Yavuz Karaca, "Biz
ﬂunu anlad›k. Türkiye olarak
üretimin özellikle ne kadar
önemli oldu¤unu, bir savunma sanayinden daha önemli
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yüzde 85.8 oran›nda düﬂüﬂle 16
bin 426 baﬂ oldu.
Kasapl›k s›¤›r ithalat› ise 2018
y›l›na göre yüzde 94.8 oran›nda
azalarak 132 bin 844 baﬂtan, 6
bin 863 baﬂa düﬂtü.
Ayn› dönemde dam›zl›k küçükbaﬂ

hayvan ithalat› ise 185 bin 610
baﬂtan 77 bin 867 baﬂa geriledi.
2018’de 239 bin 897 dam›zl›k
olmayan küçükbaﬂ hayvan ithalat›
yap›l›rken, 2019’da dam›zl›k
olmayan küçükbaﬂ hayvan ithalat›
hiç yap›lmad›.

Canl› hayvan ithalat›
2021 y›l›nda sona erecek

HAYGEM 1 Ocak 2022'den
itibaren
mücbir sebepler d›ﬂ›nda
Hayvan varl›¤› ve et
besilik
canl› hayvan ithalat›na hiç
üretiminde art›ﬂ
bir
ﬂekilde izin verilmeyece¤
Son 17 y›lda uygulanan pol
i aç›klad›.
itika ve
HAYGEM’in aç›klamas›nda,
desteklemeler ile büyükb
bu y›l
aﬂ hayvan
gerçekleﬂtirilecek besilik
varl›¤›n›n yüzde 80 artara
büyükbaﬂ
k 17,8
hayvan ithalat›n› da 2019'a
milyona ulaﬂt›¤›na vurgu
göre
yap›lan
yar› yar›ya azaltaca¤› ve
aç›klamada, küçükbaﬂ hay
2019'da
van
660 bin baﬂ olarak gerçek
varl›¤›n›n da yüzde 52 art
leﬂen
arak 48,4
besilik büyükbaﬂ hayvan
ithalat›n›n, milyona, k›rm›z› et üretiminin ise
bu y›l 350 bin baﬂa indirile
yüzde 186 artarak 1,2 mil
ce¤i
yon tona
kaydedildi.
ulaﬂt›¤› belirtildi.
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Meydanda Döner
Türk fast food sektörünün
lokomotif ürünü Döner’in
en seçkin markalar› ‹stanbul halk› ile buluﬂmaya
haz›rlan›yor.
Meydanlar
dönerle ﬂenlenecek
1.Uluslararas› Döner ve Sokak Lezzetleri
Festivali Udofed öncülü¤ünde baﬂl›yor. Döner
liderli¤inde Türk sokak lezzet çeﬂitleri, içeceklerimiz, tatl›lar›m›z Döner çeﬂitlerimizin seçkin
markalar› eﬂli¤inde ‹stanbul’da meydanlara
ç›k›yor.
DÖNER VE SOKAK
LEZZETLER‹ FEST‹VAL‹

EK‹M

2020

3-4-5-6-7

Ümraniye Metro ç›k›ﬂ›

Santral Meydan›

Sa¤l›kl› ve lezzetli
Dünya’n›n en sa¤l›kl› ve lezzetli ürünü olan
Dönerimiz festival ﬂenli¤inde ‹stanbullular ile
buluﬂacak. Seçkin Döner markalar› ürünlerini
halka sunacak. Sadece Döner’de de¤il
Türkiye’nin uluslararas› pazara sunmaya
baﬂlad›¤› di¤er sokak lezzetlerimiz de festivalde
yer alacak. Doyumsuz içeceklerimiz eﬂli¤inde
Türkiye’nin lezzet haritas› ‹stanbul’da meydana
inecek.

Baﬂvurular baﬂlad›
Udofed taraf›ndan düzenlen Döner ve Sokak
Lezzetleri Festivali alan kiralamalar› baﬂlad›.
Festivalde ‹stanbul halk› ile buluﬂmak isteyen
lezzet markalar›m›z›n 0216 443 30 30
numaradan organizasyon yetkililerine
ulaﬂabilirler

UDOFED’ten 81 ‹l’e temsilcilik
81 vilayetimize temsilcilikler vermeye
baﬂlayan Udofed Genel Baﬂkan› Mehmet
Mercan gazetemize yapt›¤› aç›klamada
Döner ile iﬂtigal eden her iﬂletmeye
ulaﬂmak ve güç birli¤i içerisinde bulunmas›n› sa¤lamak istiyoruz dedi.
81 ilde temsilcilik düzeyinde yap›lanmaya
h›z verdiklerini söyleyen Mercan
amaçlar›n›n
ortak vizyon
çerçevesinde
Devletimizin
koydu¤u kural
ve esaslar
çerçevesinde
sektör
bileﬂenlerinin
fikirleri
Federasyon
çat›s› alt›nda

de¤erlendirip hareket etmek oldu¤unu
ifade etti.
Uluslararas› Döner Federasyonu
Genel Baﬂkan› Mehmet Mercan,
“UDOFED olarak Türkiye ve Dünya
genelinde dönerin geliﬂimi ve problemlerle ortak mücadalesi için güçlü
projeler yapmaya devam ediyoruz. ‹l baz›nda UDOFED
temsilci olmak
isteyen sektör
temsilcilerimizin
udofed.org.tr
web sitemizden
veya 0216 443
30 30 telefon
numaras›ndan
bize ulaﬂabilirler” ﬂeklinde
konuﬂtu.
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