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UDOFED’ten G›da Güvenli¤inde bir ilk
Genel Baﬂkan Mehmet Mercan: Qr Kod uygulamas› ile g›dada ilk kez geriye do¤ru izlenebilirlik olacak. G›dada geriye do¤ru izlenebilirli¤i
söylemde dahi kimsenin dillendiremedi¤i bu çal›ﬂmay› UDOFED olarak dillendirdik, söylemde kalmad›k ﬂimdi de hayata geçiriyoruz.
Baﬂkan Mehmet Mercan: Bu süreçte g›da güvenli¤ine çok daha
ihtiyac›m›z oldu¤u böyle bir dönemde, bu haz›rlad›¤›m›z yaz›l›m›n
çok daha anlam ifade etti¤ini söyleyebiliriz. UDOFED olarak 7 ayd›r
üzerinde çal›ﬂm›ﬂ oldu¤umuz Qr Kod uygulamas› bitme aﬂamas›na
gelmiﬂ bulunuyor. Yaz›l›m üzerinde son düzeltmeler yap›l›yor.

Projelerimiz
hayata geçiyor
Global salg›nda Döner sektörü
firmalar› bu süreçten en çok etki
lenen sektörlerin baﬂ›nda geliyor
Bütün bunlar olurken yeni y›l ile
birlikte 2020 y›l›nda
gerçekleﬂtirece¤imiz projelerimizi tek tek hayata geçirmek için
büyük bir özveriyle ve titizlikle
çal›ﬂmaya devam ediyoruz.
UDOFED olarak 2020 y›l›nda her
biri di¤erinden daha büyük dev
projeleri yerine getiriyoruz..

Bakanl›k karar›yla birlikte UDOFED üyesi
kuruluﬂlar›n ﬂubelerinde bu uygulamaya en
k›sa sürede geçece¤iz. Güvenli Döner sat›ﬂ
noktalar› oluﬂturaca¤›z, buna haz›r›z.
GooglePlay’den bütün vatandaﬂlar›m›zda
UDOFED’in Güvenli Döner uygulamas›n› cep
telefonlar›na indirebilecekler.

Üniversite iﬂbirli¤iyle
Bu projeyi ‹TÜ ile ortaklaﬂa yürütüyor,
geliﬂtiriyoruz. Bundan sonra verilerin korunmas› bak›m›ndan Tar›m Biliﬂim Merkezi’ni
kullanaca¤›z. Bununla ilgili çal›ﬂmalar›m›z da
h›zl› bir ﬂekilde devam ediyor. HABER‹ 13. SAYFAMIZDA
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Amaç firmalar› iflas ettirmek mi?

Bankalar dalga geçiyor
Bankalara baﬂvuran iﬂletme sahipleri bankalar›n kendileri ile alay etti¤i söylüyorlar. 25 bin TL kredi deste¤i için 100 bin TL teminat,
vergi, SSK borcu olmamas› isteniyor. Esnaf iflas›n eﬂi¤indeyken bankalar›n iﬂi yokuﬂa sürmesine anlam vermek mümkün de¤il.

KRED‹ SÖZDE VAR
UYGULAMADA YOK

✔

Türkiye’de bankalar Devlete karﬂ› direniyor. Sanki iﬂletmelerin
iflas etmelerini ister gibi bir tav›r tak›nm›ﬂ durumdalar.
Uluslararas› Döner Federasyonu olarak iﬂletmelerimizin yaﬂad›¤›
s›k›nt›lar› çözmek için sürekli gayret içerisindeyiz. Anlat›lanlar›
dinledikçe bankalar›n tavr›n› anlamakta zorlan›yoruz.

Paran›n patronu durumundaki finans
çevrelerinin, yani paray› halkla
buluﬂturan bankalar›n, durumun
vahametini alg›layamad›klar›
görülüyor.

“Herﬂey uygun ama veremeyiz”
Bir üye firmam›z bütün firma hesaplar› ile
ilk günden beri çal›ﬂt›¤› bankaya
baﬂvuruyor. Banka firman›n her
ﬂeyini cirosunu biliyor.
Firman›n 1 kuruﬂ borcu
yok. Bugüne kadar bir
tane bile kredi kullanmam›ﬂ. Türkiye’nin seçkin
bir markas› olan bu
firmam›z›n normal teminatl› bir
kredi talebi geri çevriliyor.
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“Alacakl›s›n” komedisi
Banka firman›n salg›n öncesi cirosunu
biliyor. Bütün ﬂartlar kredi için uygun
ama bir türlü kredi vermeye yanaﬂm›yor.
Bahane olarak sunduklar› gerekçe ise
ibretlik; “Evet biliyoruz bilançonuz çok
iyi. Borcunuz yok. Ama piyasadan alacaklar›n›z var. Alacaklar›n›z oldu¤u
için kredi veremiyoruz.”

Ayd›n A¤ao¤lu
Tüketici Baﬂvuru Merkezi
Onursal Baﬂkan›

‘Vatandaﬂ›
asla size
ezdirmeyiz’
Hazine ve Maliye Bakan›
Berat Albayrak, söz
konusu bankalarda
yaﬂanan durumun asla
kabul edilemez oldu¤unun
alt›n› çizerek, "Bu
konunun titizlikle üzerine
gidece¤imizin bilinmesini
isteriz." diye konuﬂtu.
HABER‹ 11. SAYFAMIZDA

‘Bankalar al›nan
kararlara uymal›’

HABER‹ 11. SAYFAMIZDA

Esnaf› elektrik çarpt›

Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK) Baﬂkan› Mehmet Ali
Akben, “Tüm bankalar›m›z› müﬂteri
odakl› davranmaya, kredi kanallar›n› aç›k tutmaya, kurumumuz
ve sektör birlikleri taraf›ndan
al›nan kararlara uymaya davet
ediyorum” dedi.

Gazetemizi arayan esnaflar kapal› dükkanlar›na 3 bin ile 8 bin TL aras›
elektrik faturas› geldi¤ini ne yapacaklar›n› bilemediklerini söylediler.

Denetimler artt›
‹stanbul ‹l Tar›m Orman Müdürü Ahmet
Yavuz Karaca'n›n kat›l›m›yla yap›lan denetimlerde, önlem almayan iﬂletmelere gerekli
bilgiler verilip, maskesi ve eldiveni olmayan
çal›ﬂanlara maske,
HABER‹ 6. SAYFAMIZDA
eldiven da¤›t›ld›.

Hiçbir ﬂey
eskisi gibi
olmayacak
MEHMET
MERCAN

Salg›nda
dönerci ne
yapmal›?
‹RFAN
SÖYLER

UDOFED
Genel Baﬂkan›
YAZISI 3. SAYFAMIZDA

YAZISI 5. SAYFAMIZDA

Ülke genelinde Döner esnaf›n›n kepenkleri yaklaﬂ›k bir ayd›r salg›n hastal›k
yüzünden kapal›. Dükkanlarda elektrik, su, do¤algaz tüketimi yok. Bu
iﬂletmelerde sayaçlarda dükkanlar›n içinde oldu¤u için kapal›
dükkanlarda sayaçlar›n okunmas› ve faturaland›rmak da
mümkün de¤il.

Sakatat
ve
sa¤l›¤›m›z

Salg›nla mücadele
ve teknolojinin
nüfusa etkisi

Salg›n dolay›s› ile da¤›t›m kurumlar› sayaç
okunmayaca¤›n› ve son 3 ay ortalamas›n›n faturalara yans›t›laca¤›n›
söylemiﬂti. Evler için uygulanabilir
bir yöntem olmas›n ra¤men kapal›
ve tüketimi olmayan dükkanlar
için de ayn› yöntemin uygulanmas› esnaf› zora soktu.
HABER‹ 10. SAYFAMIZDA

‹ﬂletmelerde
hangi önlem
al›nmal›?

Helal g›da
ve
Covid-19

Prof. Dr.
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ERGÜN

Prof. Dr.
BERK
ÜSTÜNDA⁄

NURTEN
SIRMA

Doç. Dr.
FAT‹H
ÖZBEY

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

‹stanbul
Teknik
Üniversitesi

G›da
Güvenli¤i
Uzman›

Sa¤l›k
Bilimleri
Üniversitesi

YAZISI 7. SAYFAMIZDA

YAZISI 4. SAYFAMIZDA

YAZISI 10. SAYFAMIZDA

YAZISI 12. SAYFAMIZDA

HABER‹ 7. SAYFAMIZDA

‘Baﬂvurular
reddediliyor’
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, bankalar›n ﬂirketleri
"limit bitti" diyerek geri çevridiklerine dikkat çekerek, "Tüm
bankalar›m›z› s›k›nt›ya düﬂen tüm
firmalar›m›za destek olmaya
ça¤›r›yorum" dedi.
HABER‹ 7. SAYFAMIZDA
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KRED‹ SÖZDE VAR
UYGULAMADA YOK
Endiﬂeli günlerin yaﬂand›¤› süreçte geçim s›k›nt›s›na düﬂen kitleler ve finans s›k›nt›s› içine giren üreticiler, firmalar kamu otoritesinin uyar›lar›na ra¤men bankalardan bekledikleri deste¤i alamad›lar.
Tüm dünyay› etkisi
alt›na alan
Koronavirüsü
(Kovid-19) salg›n
hastal›¤› nedeniyle
insanlar›n
sa¤l›klar›, hatta
yaﬂamlar›
tehdit alt›na
girdi¤i gibi, ekonomik
hayatlar› da büyük
ölçüde olumsuz
etkilendi.

❍
❍

Paran›n patronu durumundaki
finans çevrelerinin, yani paray›
halkla buluﬂturan bankalar›n,
durumun vahametini alg›layamad›klar› görülüyor.
Kredi için baﬂvuru yapanlara
türlü çeﬂitli zorluklar
ç›kar›lmas›n›n yan›nda, zorla
kredi kart› ç›kart›lmas›,
otomatik ödeme talimat, sigorta yapt›r›lmas› ﬂeklinde uygulamalarla ç›kart›lan kredi de kuﬂa
çevriliyor.
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GÜNDEMDEN
MEHMET MERCAN
UDOFED GENEL BAﬁKANI

Hiçbir ﬂey eskisi
gibi olmayacak
Küresel salg›n yüzünden herkes evine
kapand›. D›ﬂar›da yemek yerine evinde
piﬂirip masaya koyma kültürüne geri
dönüldü. ‹nsanlar kendisini karantinaya
al›nca da sokaklar boﬂ kald›. Dolay›s› ile
de Döner dükkanlar› da evlere servis
yapanlar hariç kap›lar›na kilit vurup
evlerine çekildi.
Bir süredir herkes zor günlerden
geçiyor. Salg›n her yere yay›ld›. Ama
bu böyle gitmeyecek.

Güvenilir olmak
birinci öncelik oluyor
Salg›n h›z› yak›n zamanda kesilecek.
‹nsanlar tekrar iﬂinin baﬂ›na dönecek.
Sokaklar hareketlenecek. Fakat
d›ﬂar›da yemek yiyecekler eskisi gibi
olmayacak. ‹nsanlar d›ﬂar›da sat›lan
yiyeceklere mesafeli yaklaﬂacak. Fast
food sektörü yeniden ﬂekillenecek.
Kendisinin ve satt›¤› ürünün güvenli
oldu¤unu vatandaﬂa inand›ramayan
her dükkan sat›ﬂ yapamayacak. Bunun
için UDOFED uygulamas› ile çal›ﬂmaya
baﬂlayan iﬂletmeler salg›n sonras›
sokaklarda öne ç›kacaklar.
Cep telefonlar›ndan UDOFED uygulamas›n› indiren döner severler dükkan›n
önüne geldi¤inde karekod’u okutup
ürün hakk›nda tatmin edici bilgiye
ulaﬂacaklar. Güvenle dönerlerini yiyecekler.

Güvenli Döner
Sat›ﬂ Noktas›
Güvenli Döner Sat›ﬂ Noktas› olmak
insanlara güven garantisi veren bir çat›
alt›nda bulunmak büyük avantaj olacak.
Krizi f›rsata çevirmek sizin elinizde .
UDOFED ile irtibata geçip Güvenli
Döner Sat›ﬂ Noktas› olun ve salg›n sonras› de¤iﬂen pazarda güçlü kal›n.

Ayd›n A¤ao¤lu
Tüketici Baﬂvuru Merkezi
Onursal Baﬂkan›
Tüm dünyay› etkisi alt›na alan Koronavirüsü
(Kovid-19) salg›n hastal›¤› nedeniyle insanlar›n
sa¤l›klar›, hatta yaﬂamlar› tehdit alt›na girdi¤i
gibi, ekonomik hayatlar› da büyük ölçüde
olumsuz etkilendi. Endiﬂeli günlerin yaﬂand›¤›
süreçte geçim s›k›nt›s›na düﬂen kitleler, kamu
otoritesinin uyar›lar›na ra¤men bankalardan
bekledikleri deste¤i alamad›lar.
Bu öldürücü ve ola¤anüstü bulaﬂ›c› virüsten
korunmak için tüm dünya devletlerinin yapt›¤›
gibi ülkemizde de ola¤anüstü tedbirler al›nd›,
AVM’ler, lokantalar, berberler, dü¤ün benzeri
toplant› yap›lan salonlar, kahvehaneler, terzi,
berber, hamam benzeri iﬂyerleri kapat›ld›,
k›sacas›; toplum bu virüse yakalanmamak
ad›na yaﬂam tarz›n› de¤iﬂtirdi.
Virüsün yay›lma h›z› ve öldürücü etkisiyle
oluﬂan ortamda iﬂini kaybeden esnaf, iﬂçi, çiftçi
ve küçük, büyük sanayicilerin yegâne umut
kap›s› finans sektörünün piyasaya etkin ﬂekilde

girmesi ve sosyal fayda görevini yerine
getirmesi için kamu otoritesi bir dizi kararlar
ald›. Bu kararlarla, kamuya ödenmesi gereken
vergi ve SGK prim ödemelerinin ötelenmesi
yan›nda iﬂsizlik ödene¤i, bankalarca esnaf ve
çiftçilere destek kredileri verilmesi gibi tedbirler hayata sokuldu. Toplumun ekonomik
aç›dan ayakta kalabilmesini sa¤lamak ad›na
Baﬂta kamu bankalar› olmak üzere finans
piyasalar›n›n aktörlerine ödevler verildi. Öyle
ki, hane halk› geliri 5 bin liran›n alt›nda olan
her aileden bir kiﬂiye 10 bin lira, salg›n
nedeniyle dükkân› kapanan, iﬂleri bozulan
esnaflara ise 25 bin lira 6 ay ödemesiz, 36 ay
vadeli çok düﬂük faizli krediler sa¤lanmas›
karar alt›na al›nd›. Ancak destekleme kredileriyle ilgili baﬂvurulara duyars›z yaklaﬂan
bankalar› BDDK Baﬂkan› Mehmet Ali Akben
uyarmak zorunda kald›. Akben, kredi ihtiyac›
olan firmalar›n likidite ve nakit ihtiyac›na yönelik taleplerinin h›zl›ca karﬂ›lanmas› ve kredi lim-

itlerinin kulland›r›lmas›nda k›s›tlamaya
gidilmemesi, kredi geri ça¤›rma, mevcut kredi
limitini kulland›rmama, fiyat art›rma, teminat
ﬂartlar›n› zorlaﬂt›rma, makul faiz oranlar›yla
yeniden yap›land›rma yapmama gibi uygulamalardan özenle kaç›n›lmas› yönünde
bankalara talimat verdiklerini hat›rlatarak,
"Bankalara iletmiﬂ oldu¤umuz talimatlar›n
uygulamas›n› yak›ndan izliyoruz. Tüm
bankalar›m›z› müﬂteri odakl› davranmaya,
kredi kanallar›n› aç›k tutmaya, kurumumuz ve
sektör birlikleri taraf›ndan al›nan kararlara
uymaya davet ediyorum." ifadelerini kulland›.
Gözlerin göremedi¤i, milimetrenin neredeyse
milyonda biri boyutundaki bir yarat›k, tüm
insanl›¤a adeta diz çöktürdü, iﬂyerlerinin, hatta
ibadethanelerin kap›s›na kilit vurulmas›na,
herkesin evlerine kapanmas›na yol açt›. Ne var
ki, paran›n patronu durumundaki finans
çevrelerinin, yani paray› halkla buluﬂturan

bankalar›n, durumun vahametini alg›layamad›klar› görülüyor. Kredi için baﬂvuru yapanlara
türlü çeﬂitli zorluklar ç›kar›lmas›n›n yan›nda,
zorla kredi kart› ç›kart›lmas›, otomatik ödeme
talimat, sigorta yapt›r›lmas› ﬂeklinde uygulamalarla ç›kart›lan kredi de kuﬂa çevriliyor.
Bankalara baﬂvurup da ﬂartlar› uygun oldu¤u
halde kredi verilmeyen veya çeﬂitli zorluklarla
karﬂ›laﬂan vatandaﬂlar›n bizzat Hazine ve
Maliye Bakan›m›z Say›n Berat Albayrak’›n ilan
etti¤i aﬂa¤›daki mecralardan ﬂikâyette bulunmalar› halinde kamu otoritesi gere¤ini
yapacakt›r.
Umuyorum ki, paran›n patronlar›, geç olmadan
ünlü K›z›lderili Atasözünü ak›llar›na getirirler.
"Son ›rmak kurudu¤unda son a¤aç yok
oldu¤unda son bal›k öldü¤ünde beyaz adam
paran›n yenmeyen bir ﬂey oldu¤unu anlayacak."
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Salg›nlarla mücadele ve
teknolojinin Dünya nüfusuna etkisi
20.yüzy›l›n baﬂ›nda endüstrileﬂmiﬂ
ülkelerde bile ortalama insan ömrü
47 y›ld› (Erkeklerde 46, bayanlarda
48). Özellikle 1900’lü y›llar›n
baﬂ›nda h›zlanarak artan buluﬂlar›n
etkisi ile endüstrileﬂmiﬂ ülkelerdeki
insan ömrü ortalamas› 80’yaﬂ›na
yaklaﬂt›. T›p alan›ndaki buluﬂlar ve
özellikle halk sa¤l›¤›
uygulamalar›n›n yayg›nlaﬂmas›
insan ömrünün 100 y›lda %100’e
yak›n art›ﬂ trendine girmesinde
etkili oldu.
‹nsanl›¤›n karﬂ›laﬂt›¤› sorunlar,
çekilen ac›lar›n yan›nda teknolojik
çözümlerin h›zlanmas›n› da
sa¤lam›ﬂt›r. Örne¤in sular›n sürekli
klorlama ile dezenfenksiyonuna
‹ngiltere’de 1905’te görülen bir tifo
salg›n›n kontrol alt›na al›nmas›
çabas› ile baﬂlanm›ﬂt›r. Sular›n klorlama ile dezenfeksiyonu, kolera,
dizanteri ve tifo gibi suyla yay›lan
salg›n hastal›klar›n önüne

geçilmesini sa¤lam›ﬂt›r. 1928’de
Alexander Fleming taraf›ndan
penisilinin icad›na kadar küçük
enfeksiyonlar bile ölümlere yol açabilmekteydi. Do¤um
s›ras›ndaki anne ölümleri bat›
toplumlar›nda bile ﬂimdikinin
50 kat›ndan daha fazlayd›. Bu
zamana kadar keskinleﬂen
yaﬂamsal sorunlar büyük
ac›lara neden oldu¤u gibi
insan ömür ve yaﬂam süresini
artt›ran geliﬂmeleri de sa¤lad›.
Bunun sonucu baﬂka bir dramatik tablo ortaya ç›kt›.
Grafikte görüldü¤ü üzere
Dünyam›z›n nüfus art›ﬂ› adeta
duvara çarparcas›na son 50
y›lda geçmiﬂteki 10.000
y›ldakinden fazla artt›. Bununla birlikte havayolu ile taﬂ›nan yolcu
say›s›, günlük iletiﬂim say›s›, siber
suç say›s› dahil çok farkl› alanlardaki say›lar da üstel olarak artmaya

Prof. Dr. BERK ÜSTÜNDA⁄
‹STANBUL TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹
baﬂlad›. Bu artan karmaﬂ›kl›k miktar› Dünyam›z›n ekolojisini di¤er
tüm de¤iﬂikliklerden daha h›zl› zorlamaktad›r. Bilim ne kadar geliﬂirse

geliﬂsin ﬂu anda mevcut insan
‹nsan ›rk› için temel gerçek,
Dünya’m›zdan baﬂka bir yaﬂayabilece¤i gezegen olmad›¤›d›r.
Mars’ta koloni gibi projelerle alter-

natif yaﬂam ortamlar› bizim neslimiz için geçerli bir mutlu son de¤ildir.
Vücudumuzun do¤umdan itibaren
intibak etti¤i yer çekimi ve gün ›ﬂ›¤›
periyotlar› da dahil olmak
üzere fiziki özellikler vard›r.
Bu intibak bir defad›r ve
bizler için tek gezegen
Dünya’d›r.
Dünyam›zda kiﬂi baﬂ›na
ekilebilir alan oran› ve do¤al
tatl› su kayna¤› miktar› h›zla
azalmaktad›r. Buna karﬂ›n
artan nüfus h›z› ile
önümüzdeki yaln›zca 30y›l
içinde mevcudun iki kat›
g›day› yaklaﬂ›k yar›s› kadar
alandan elde etme ihtiyac›
gibi önemli bir sorunla karﬂ›
karﬂ›yay›z. Bu sorun iklim
de¤iﬂikli¤inden h›zl› geliﬂen ama
tüm salg›nlardan da tehlikeli olan
bir süreçtir. Çünkü geçen 50 y›lda
artan g›da ihtiyac›, havzalar›n su

SAYFA
kaynaklar›n›n kapasitesinden fazla
su kullan›m›, insan sa¤l›¤› s›n›r›na
kadar (belki de fazlas›) gübreleme
ve ilaçlama ile birim alan baﬂ›na
tar›msal üretim miktar› artt›r›larak
karﬂ›lanm›ﬂt›r. Bundan sonras›nda
ayn› yöntemle üretimi iki kat daha
artt›rmak fiziki olarak mümkün
de¤ildir. Bilgi sistemlerini daha iyi
kullanarak tarladan sofraya tüm
süreçlerdeki kay›plar›n azalt›lmas›
ve topraks›z tar›m, dikey tar›m gibi
yöntemler ile biliﬂim teknolojilerinin
etkin kullan›m› ile verim art›ﬂ› insan
›rk›n›n Dünya’daki göreceli bar›ﬂ
dengesi içindeki yaﬂam›na bir süre
daha kazand›rabilir. Aksi halde
ortaya ç›kabilecek açl›k ve k›tl›k
sorunlar› daha meydana gelmeden,
ülkelerin yaﬂam mücadelesine girerek tamamen farkl› bahanelerle
riskli çat›ﬂma süreçlerine girebilmesi de önemli bir olas›l›kt›r.
Y›lda yaklaﬂ›k 10milyon kiﬂi kanser
nedeniyle ölmektedir. Kovid19 ile
mücadelede ilaç ve aﬂ› geliﬂtirilmesi çal›ﬂmalar›nda makine ö¤renmesi ve yapay zeka teknikleri de
dahil giderek artan oranda biyomoleküler fonksiyon ve sistem
tasar›m teknolojileri kullan›lmaktad›r. Kovid19’dan günlük ölüm
say›s› Dünya genelinde 10.000
kiﬂiyi yeni geçti. Fakat bu ölüm
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say›s›ndaki art›ﬂ e¤ilimi ve
yavaﬂlayan küresel ekonomik sistemler do¤al olarak Kovid19 ile
mücadeleye ayr›lan kaynaklar›
di¤er herﬂeyin üstüne ç›karm›ﬂt›r.
Kovid19’a karﬂ› geçmiﬂ y›llardakine
göre rekor sürede genetik özelliklerin ç›kart›lmas›, tedavi edici ilaç
ve önleyici aﬂ› için bilgi ve görüntüleme teknolojilerinin etkin kullan›m›, çarenin bulunmas› ile birlikte baﬂka kap›lar› da aralayacakt›r.
Bu sürecin sonunda belki de
y›llard›r günde 30.000 kiﬂiye yak›n
insan›n öldü¤ü kanserle
mücadelede ilerleme sa¤layacak
kiﬂiye özel ilaç gibi yeni yöntemler
ile tedaviler ivme kazanacakt›r.
Komplo teorisyenlerinin beklentilerinden farkl› olarak Kovid19
salg›n› Dünya nüfus art›ﬂ h›z›nda
önemli bir de¤iﬂikli¤e neden olmayacakt›r. Dünya’da nüfus art›ﬂ›na
ba¤l› olarak üstel artan iliﬂki say›s›
ile biyolojik sorunlar›n s›klaﬂmas›
ola¤an bir süreçtir. Ekolojinin
nüfustan etkilenmesine de ba¤l›
olarak g›da güvenli¤i sorunlar› ile
mücadele Kovid19’dan da zorlu olabilir ve çözüm geliﬂtirilemez ise on
y›llara yayg›n olarak art›ﬂ beklentisi
ile bizleri beklemektedir.

Almanya’daki Dönercilere güzel haber
Almanya Baﬂbakan› Angela Merkel 20 nisan tarihinden itibaren lokanta ve imbisler baﬂta olmak üzere al›ﬂ veriﬂ
merkezlerinin peyderpey aç›laca¤›n› 3 may›s tarihinden itibaren de ara verilen e¤itimin tekrar baﬂlayaca¤›n› ilan etti.
Salg›n›n herkesi evlere kapatt›¤› ve iﬂlerin
durdu¤u bu günlerde Almanya’dan güzel
bir haber geldi. Almanya Baﬂbakan›
Angela Merkel 20 nisan tarihinden
itibaren lokanta ve imbisler baﬂta olmak
üzere al›ﬂ veriﬂ merkezlerinin peyderpey
aç›laca¤›n› 3 may›s tarihinden itibaren de
ara verilen e¤itimin tekrar baﬂlayaca¤›n›
ilan etti. Döner sektörünün Türkiye’den
sonra en önemli ülkesi olan Almanya’dan
gelen bu haber umutsuzlu¤a sürüklenen
sektör için yeni bir heyecan ve umut oldu.
Pandeminin etkisinin azalmaya
baﬂlad›¤›na bir iﬂaret olarak alg›lanan bu
giriﬂim Döner sektörünü de sevindirdi.
Yak›n bir gelecekte pandeminin etkisinin
bütün dünyada azalarak yok olmas›
herkesin ortak dile¤i.

Dönerin
lider markası
yeni şubeleriyle
hizmetinizde

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

Tar›m Bakanl›¤›’na ziyaret
Geçti¤imiz günlerde Tar›m
Bakanl›¤› G›da Kontrol Genel
Müdürü Sn Harun Sezgin Bey´in
davetlisi olarak Ankara´dayd›k.
Kendisi ve ekip arkadaﬂlar›yla
bakanl›k binas›nda güzel bir
görüﬂme imkani elde ettik.
Yapt›¤›m›z toplant›da döner
sektörünün tüm sorunlar›n›
konuﬂtuk ve Udofed´in bu

AKDENİZ

sorunlar›n çözümünü teknik
ekibimizle birlikte aktard›k.
Udofed´in et izi takip projesini
canl› olarak gösterdik ve döner
festivali gibi projeleri hakk›nda
bakanl›¤›m›za bilgi verdik ve
tam desteklerini ald›k.
Bakanl›¤›m›z›n ilgi ve
alakalar›ndan ve desteklerinden
dolay› teﬂekkür ederiz.

MİMARLIK
TASARIM
TASARIM VE
VE UYGULAMA
UYGULAMA
Poliüretan çıta
toptan ve
parekende
satış

Her türlü
tadilat
Saray tavan
uygulaması

Duvar kağıdı
toptan satış
ve uygulama

Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi No: 107 / J Dap Yap› Sancaktepe - ‹STANBUL
Tel: 0216 6402667-4150105 Gsm: 0532 6556460 email: akdenizzmimarlik@gmail.com
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‹RFAN SÖYLER
donerhaber.com

Salg›n günlerinde
dönerci ne yapmal›?

Görünmez düﬂman
sokaklar› ele geçirdi
Global salg›n yüzünden Dünya k›r›l›yor. Bütün sokaklar› gözle görünmeyen bir virüs’e teslim oldu. Döner Haber olarak Döner sektörünün ülke, ülke, ﬂehir, ﬂehir nabz›n› tutuyoruz. Farkl› co¤rafyalardaki dönercilerimizi sürekli takip ediyor haklar›nda bilgi al›yoruz.
Global salg›n yüzünden
Dünya k›r›l›yor. Bütün sokaklar› gözle görünmeyen bir
virüs’e teslim oldu. Döner
Haber olarak Döner sektörünün ülke, ülke, ﬂehir,
ﬂehir nabz›n› tutuyoruz.
Farkl› co¤rafyalardaki dönercilerimizi sürekli takip ediyor
haklar›nda bilgi al›yoruz.

Uluslararas› Döner
Federasyonu olarak da
onlar›n s›k›nt›lar›n› paylaﬂ›yor
çözümler bulmaya gayret
ediyoruz.
Editörlerimiz ba¤lant›da
oldu¤umuz bütün dönercilerimizi ar›yor s›k›nt›lar›n› soruyor. Bulunduklar› ﬂehirdeki
durumu takip ediyorlar.

Milano ve civar›ndalar. Fakat
ülke tüketiminin çok az bir
k›sm›n› sa¤layan bu üreticiler
yan›nda Almanya ‘da üretilen
dönerlerin toptanc›l›¤›n›
yapanlar da mevcut. ‹talya’ya
gelen dönerlerin ço¤u
Almanya’dan olmas›na
ra¤men Polonya,
Romanya’dan da az›msanmayacak Döner ithal ediliyor.
Mart baﬂ› itibar› ile Döner
sat›ﬂlar› s›f›ra düﬂtü.
Milano üreticileri üretimi durdurdu. Bu ülkeye ihracat
yapan di¤er ülkelerdeki üreticilerimizin üretimleri de
ellerinde kald›.
ﬁu anda döner sat›ﬂ› ve
üretimi yok. Olanlar da
ﬂok odalar›nda bekliyor.

ALMANYA

‹ﬂte ülkelere göre salg›n
döneminde Dönercilerimizin
durumu;

‹TALYA
Salg›n›n en büyük hasar
verdi¤i ülkelerin baﬂ›nda
ﬂüphesiz ‹talya geliyor.
‹talya’da yaklaﬂ›k 5 bin Döner
dükkan› var. Döner dükkanlar›
d›ﬂ›nda Pizzerialar da Döneri
pizzalar›n›n menüsüne alm›ﬂ
ve Dönerli Pizza satmaya
baﬂlam›ﬂlard›. Bu ülkedeki
Döner üreticileri ço¤unlukla

Avrupa’daki dönerin
merkez üssü olan
Almanya’da da durum
di¤erlerinden farkl›
say›lmaz. Salg›n›n ilk haftas› Döner dükkanlar› resmen kapat›ld›. Sat›ﬂ
olmay›nca da üretimler de
durdu.

‹SPANYA
Madrid, Elche,
Barcelona’da bulunan
döner fabrikalar› üretimini
durdurdu. Ülke döner
tüketiminin önemli bir
bölümünü sa¤layan
Almanya kökenli firmalar›m›z döner dükkanlar› kapan›nca ihracatlar›n›
durdurdu ya da ülkedeki
depolar›nda ürünlerini
bekletiyorlar.

Avrupa Birli¤i’nin bir
virüslük can› varm›ﬂ
Korona virüsü Dünya siyasetini de allak bullak etti. Dost görünen ülkeleri düﬂman
havas›ndan geçilmeyen birliktelikleri de
darma duman etti. Ülkeler korsanl›k dönemlerine geri
döndü. S›n›rs›z ve gümrüksüz Avrupa hayali ile
yola ç›kan ve
Türkiye’ye hep
mesafeli duran
Avrupa Birli¤inin
asl›nda ka¤›ttan bir
dev oldu¤u salg›n
ile ortaya ç›kt›.
Maske, dezenfektan, solunum cihaz›
taﬂ›yan uçak, t›r, hatta
gemiler birlik üyesi
komﬂu ülkenin olsa da
zorla el konuldu. Modern ve
ahlakl› oldu¤u iddias›ndaki AB bir
nevi as›rlar öncesi korsanl›k dönemine h›zl›
bir dönüﬂ yapt›.
‹talyanlar resmi yerlerdeki AB bayraklar›n›

indirdiler bile. ‹spanya baﬂbakan› bundan
böyle Avrupa’n›n ortak bir gelece¤inin
kalmad›¤›n› ilan etti. ‹ngiltere zaten ayr›lm›ﬂ
olman›n huzuru içinde. Di¤er küçük
ortaklar ise umutlar›n› AB d›ﬂ›
ülkelerden özellikle
Türkiye’den gelecek
yard›mlara ba¤lam›ﬂ
durumdalar.
Anlaﬂ›lan o ki
Korona Avrupa
Birli¤ini yo¤un
bak›ma soktu. Ama
ortal›kta solunum
cihaz› yok.
Salg›n sonras› ülkeler
aras› serbest ticaret
ortadan kalkacak ve
tekrar gümrüklü günlere
geri dönülecek gibi görünüyor.
Kim bilir samimiyet testini kaybeden bu ülkeler aras›nda içinde Türkiye’nin
de oldu¤u yeni bir ortak pazar giriﬂimine de
ﬂahit olabiliriz.

POLONYA
Polonya’da 40 civar›
döner üretim tesisi
var. Hem ülke içine
hem de AB bölgesine
ihracat yapan bu firmalar da art›k üretim
yapm›yor. Salg›n›n
geçmesini bekliyorlar.
Polonya’daki üreticilerimiz
k›zarm›ﬂ döner hatlar›nda iyi
durumdalar. K›zarm›ﬂ
paketlenmiﬂ ürünleri Kuzey
ülkeleri ve Fransa baﬂta
olmak üzere AB ülkelerinin
marketlerine veriyorlar. Bu
firmalar üretimlerine devam

ediyorlar.
Salg›n bütün Avrupa’da
döner sektörüne ele durdurmuﬂ durumda. Yüzbinlerce
çal›ﬂan evlerinde salg›n›n
geçmesini bekliyor. Sokaklar
virüs’e teslim olmuﬂ durumda.

Global salg›n bütün insanl›¤›n hayat›n›
derinden etkiledi. Korku ve endiﬂe her kap›dan
içeri girdi. ‹ﬂletmeler durdu. ‹nsanlar evlerine
kapanmak zorunda kald›. Sosyal izolasyon
mecburiyeti yüzünden en çok da yeme içme
sektörü darbe ald›. ‹nsanlar soka¤a ç›kmay›p
evde yemek ihtiyaçlar›n› gidermeye baﬂlay›nca
sektörümüzde yaprak k›p›rdamaz oldu. Az
say›da dükkan evlere servis yapmas›na
ra¤men o da günlük masraflar›n gerisinde
kald›¤› için ödemeler biriktikçe birikmeye
baﬂlad›.
Asl›nda kimse ne yapaca¤›n› bu iﬂin nereye
varaca¤›n› bilmiyor. Elbet bir gün bitecek.
‹nsanlar tekrar iﬂine gücüne dönecek. Sokaklar
hareketlenecek. Belki de eskisinden daha çok
iﬂ olacak. Ama salg›n›n bitece¤i o güne kadar
Döner sektörü de ciddi anlamda zor bir
süreçten geçecek.
Bu zorlu ve çetin sürece dayanmak gerek.
Önce morallerin yüksek olmas› azami hayat
ﬂartlar›nda idare etmek gerek. Devletin
sundu¤u ve sunaca¤› ekonomik desteklerden
istifade ederek müesseseyi kapatma yoluna
de¤il salg›n sonras› hareketli döneme haz›rlamak gerekir.
Her üretici zincir marketlerde haz›r döner
sat›ﬂ›na girmek isterdi. Elbette hepsi bunu elde
edemedi. Zincir marketlerde olma hayali ile
hareket edenler mahalle marketlerini hatta
bakkallar›, ﬂarküterileri ihmal etti. Belki bu durgun dönemde kurulacak ekiplerle bu noktalara
piﬂmiﬂ dondurulmuﬂ birer kiloluk dönerler
sat›ﬂa sunulabilir. El ilanlar› ile sosyal medya
reklamlar› ile fabrikadan halka yine 1, 2, 3 kgr
piﬂmiﬂ dönerler mobil araçlarla gönderilebilir.
Evet çok para kazand›rmaz ama en az›ndan
maaﬂlar› ve günlük giderleri ç›kartabilir.
Hiç bir felaket sonsuza kadar sürmez. Moral
ve motivasyon çok önemli. Yok olduk. Bittik.
Ne yapaca¤›z diye karalar ba¤lamak da do¤ru
de¤il. Unutmayal›m ki gayret sizden olursa r›zk
Allah’tand›r.

‹sviçre'de Gurbet Döner'den
sa¤l›kç›lara Döner Ziyafeti
‹sviçre'de üretim yapan
Gurbet Döner Olten
Hastanesi Doktor ve sa¤l›k
çal›ﬂanlar›na Döner ziyafeti
verildi. Hastanenin 110
çal›ﬂan›na ücretsiz Döner
ikram eden Gurbet Döner
yorgun sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›

mutlu etti.
Hastane çal›ﬂanlar›n›n
teﬂekkürlerini ifade etti¤i
firma sahibi Suat Bey
imalathanede haz›rlanan
Dönerlerin Hastaneye
götürülerek ikram edildi¤ini
söyledi.
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Alo 174 G›da Hatt›’na
ﬂikayet edebilirsiniz...

id-19) iﬂletinde, Korona virüs (Kov
Bilgilendirme denetimler
istiflenen
birleri, aç›kta bulunan,
melerin ald›¤› hijyen ted
›k k›yafet
çal›ﬂan personellerin k›l
ürünler ve iﬂletmelerde
kontrol ediliyor.
kurallar›na uyumlulu¤u
avirüs
elerinde Kovid 19-Koron
Denetimlerde "G›da ‹ﬂletm
¤›tarak,
in yer ald›¤› broﬂürleri da
‹çin Al›nacak 10 Tedbir"
yer alan
ri asmalar›n› ve broﬂürde
iﬂletmelerin bu broﬂürle
iyor.
ikazlara uymalar›n› isten
as› için
etkin ve sürdürülebilir olm
ha
da
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tim
Yap›lan dene
olumbir
i
ili karﬂ›laﬂt›klar› herhang
vatandaﬂlar›n g›da ile ilg
tt› ve
Ha
a
G›d
n Bakanl›¤›n›n Alo 174
i
suzlu¤u Tar›m ve Orma
ler
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a Whatsapp hatt›na bildir
tim
0501 174 0 174 Alo G›d
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a
rlendirmeye al›narak G›d
r.
durumunda, an›nda de¤e
iyo
ed
m
va
me kavuﬂturulmaya de
Ekipleri taraf›ndan çözü

✔
✔
✔

DENET‹M EK‹PLER‹ SAHADA
Salg›n sebebiyle yap›lan denetimlerin dahada artt›r›ld›¤›n› ifade eden ‹stanbul ‹l Tar›m Müdürü Ahmet Yavuz Karaca "‹ﬂletmelere takip denetimleri sonucunda hala kendi hijyen koﬂullar›na dikkat etmezler ve vatandaﬂa virüs bulaﬂt›rmamak aç›s›ndan gerekli tedbirleri almazlarsa idari para cezas› uygulayaca¤›z.”
Döner Haber
Gazetesi olarak ‹stanbul ‹l Tar›m Müdürü
Ahmet Yavuz Karaca
ile Covid-19 salg›n›
sebebiyle ‹stanbul
için al›nan tedbirleri
ve yap›lan denetimleri konuﬂtuk.
Salg›n sebebiyle
yap›lan denetimlerin
dahada artt›r›ld›¤›n›
ifade eden ‹stanbul ‹l
Tar›m Müdürü Ahmet
Yavuz Karaca ﬂunlar›
söyledi.:
Genel g›da denetimlerimizin yan›nda
salg›n hastal›k ile ilgili
bilgilendirme denetimlerimizi il
genelinde art›rd›k.
Daha çok kiﬂisel
hijyen ve üretimden
bulaﬂmay› engelleyici
denetimlerimiz
devam ediyor.
Sadece g›da de¤il
tar›m ürünleri
konusunda
da il
müdürlü¤ü

olarak
sahaya
indik.
Ekipler ayr›ca,
iﬂletmeler için
haz›rlanan "G›da
‹ﬂletmelerinde Kovid
19-Koronavirüs ‹çin
Al›nacak 10 Tedbir"in
yer ald›¤› broﬂürleri
da¤›tarak, iﬂletmelerin bu broﬂürleri
asmalar›n› ve
broﬂürde yer alan ikazlara uymalar›n›
gerekti¤ini anlat›yor.
81 ilde devam eden
denetimler ‹stanbul'un tüm ilçelerinde
h›zlanarak sürüyor.

Maske takmak
çok önemli
‹stanbul ‹l Tar›m ve
Orman Müdürü
Ahmet Yavuz Karaca,
bilgilendirme tarz›nda
baﬂlanan denetimlerde, g›da satan iﬂletmelerin hijyen kurallar›na uyup
uymad›¤›na, kiﬂisel
hijyene dikkat edip

etmediklerine
bakt›klar›n› ve neler
yapmas› gerekti¤i
konusunda onlar› bilgilendirdiklerini ifade
etti.

Çal›ﬂanlar›n
sa¤l›¤›na dikkat
Ahmet Yavuz Karaca,
ﬂunlar› söyledi: "‹ﬂletmelere, personellerin
hastal›klar›na dikkat
etmeleri gerekti¤ini,
hasta olan personelin
hemen izne ayr›lmas›
gerekti¤ini, eldivenmaske ve bone kullan›mlar›n›n önemli
oldu¤unu belirttik.
Dezenfeksiyon yapmalar›n›, elleri sürekli
y›kamalar›n›, iﬂletme
giriﬂlerinde hijyen
paspas› bulundurmalar› gerekti¤ini
anlatt›k.

Afiﬂ ve broﬂür
da¤›t›m› yap›ld›
Ayr›ca
Müdürlü¤ümüzce
bast›¤›m›z kovid-19'a
karﬂ› al›nacak tedbirleri içeren broﬂürlerimizi da¤›tt›k. Baz›
iﬂletmelerimizde
kiﬂisel hijyene önem
verilmedi¤ini, bunda
da baz› uzmanlar›n,
'Sa¤l›kl› kiﬂilerin
maske takmas›na
gerek yok.' ﬂeklindeki
beyanatlar›n›n etkili
oldu¤unu gördük.
G›da iﬂletmelerinin,
denetçilerin,
görevlilerin de ayn›
doktorlar gibi maske
takmas›n›n önemli
oldu¤unu anlatt›k.
Çünkü, sürekli olarak
birileri gidip geliyor
ve birileriyle sürekli
iletiﬂim halindeler,
bulaﬂ kayna¤›
olmalar› aç›s›ndan bu
önemli."

Hijyen konusu
ihmal ediliyor
Karaca, iﬂletmelerde
bilincin belli seviyede
oluﬂtu¤unun alt›n›
çizerek, sat›c›lar›n
g›dalar› saklama ﬂekillerine dikkat etseler
de kendi hijyenlerine
pek dikkat etmediklerinin alt›n› çizdi.

Denetimler
devam edecek
Bununla ilgili gerekli
uyar›lar› yapt›klar›n›
dile getiren Karaca,
"Yar›n ya da öbür
gün tekrar takip
denetimlerini
yapaca¤›z. E¤er takip
denetimleri sonucunda hala kendi hijyen
koﬂullar›na dikkat
etmezler ve vatandaﬂa virüs
bulaﬂt›rmamak

“‹stanbul ‹l Tar›m Müdürlü¤ü olarak ekiplerimiz ile
yapt›¤›m›z denetimler tabiri caizse tam gaz, h›z
kesmeden devam ediyor. Bitkisel üretimle ilgili de
sahaya indik, Covid19 salg›n›ndan dolay› bitki zararl›lar›
ile mücadelenin aksamad›¤›n›, ekim ile ilgili problem
bulunmad›¤›, tohum, gübre ve ilaçlamada sorun
yaﬂanmad›¤› yapt›¤›m›z denetimlerde tesbit ettik.
Bu konuda aksakl›k yaﬂanmamas› içinde gerekli
tedbirleri alm›ﬂ bulunuyoruz”
aç›s›ndan gerekli tedbirleri almazlarsa
idari para cezas›
uygulayaca¤›m›z› ve
gerekli iﬂlemleri
yapaca¤›m›z›
bildirdik. 7 bin TL
civar›nda bir para
cezas› ile karﬂ›
karﬂ›ya kalabilirler."
ifadelerini kulland›.

Peaketli g›dalar
tercih edilmeli
Karaca, ‹stanbul'un
tüm ilçelerinde denetimlerin devam
etti¤ini, ﬂu an bilgilendirme denetim-

lerine h›z katt›klar›n›
söyledi.
Tüketici taraf›nda,
ürün tüketimi ile ilgili
baz› yanl›ﬂ bilgiler
hakk›nda da
de¤erlendirmelerde
bulunan Karaca,
"Mümkün oldu¤unca
tüketicilere kapal›,
paketli g›dalar
almalar›n› öneriyoruz.

Meyve ve sebze
iyi y›kanmal›
Meyve-sebzeyi iyi
y›kamalar›n› öneriyoruz. Paketli ürünlerde, paketleri

y›kamaya, alkole
yat›rmaya, çamaﬂ›r
suyuna yat›rmaya
gerek yok. G›dadan
bulaﬂmayla ilgili ﬂu an
bilimsel bir veri yok."
uyar›s›nda bulundu.

‘En iyi denetçi
tüketicidir”
Ahmet Yavuz Karaca,
denetimlere devam
edeceklerini
bildirerek, "En iyi
denetçi tüketicinin
kendisidir. Gördükleri
olumsuzluklar› Alo
174'ten bizlere
bildirsinler."
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‘‹ﬂletmelerin kredi için
baﬂvurular› reddeliyor’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, bankalar›n ﬂirketleri "limit bitti" diyerek geri
çevridiklerine dikkat çekerek, "Tüm bankalar›m›z› s›k›nt›ya düﬂen tüm firmalar›m›za destek olmaya ça¤›r›yorum" dedi.

‘Bankalar kararlara uymal›’
BDDK Baﬂkan› Mehmet Ali Akben, “Tüm bankalar›m›z› müﬂteri odakl›
davranmaya, kredi kanallar›n› aç›k tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri
taraf›ndan al›nan kararlara uymaya davet ediyorum” dedi.
Koronavirüs salg›n› sonras›nda tedbir
paketleri ve desteklerle hükümet h›zla
devreye girerken, bankalar da
ekonomiyi rahatlatmak ve ticaretin
devaml›l›¤› birçok kampanyay› devreye
ald›. Ancak yaﬂanan süreçte baz› özel
bankalar›n sürece tam olarak destek
vermedi¤i ﬂikayetleri ortaya ç›kt›.
Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK) Baﬂkan›
Mehmet Ali Akben de
yaﬂanan süreçle ilgili
aç›klamalar yapt›.
Yaﬂan›lan sürecin üretime ve istihdama olumsuz etkisinin en az
seviyeye indirilmesi için
bankalara önemli
görevler düﬂtü¤ünü
belirteren Akben, bu
nedenle, kredi limiti olan
firmalar›n likidite ve
Mehmet
nakit ihtiyac›na yönelik
Ali Akben
taleplerinin h›zl›ca
karﬂ›lanmas› ve kredi
limitlerinin kulland›r›lmas›nda k›s›tlamaya gidilmemesi yönünde bankalara
talimat verildi¤ini söyledi.

M‹LL‹ GÖREV
Ayr›ca, koronavirüs salg›n›yla ilgili tedbirlerden etkilendi¤i için nakit ak›ﬂ›
bozulan firmalar ile gerçek kiﬂilere ilave
finansman deste¤i sa¤lanmas› ve bunlara kulland›r›lan kredilerin müﬂterilerin
talebi halinde kredi anapara ve faiz
ödemelerinin asgari 3 ay süreyle ötelenmesi dahil gerekli kolayl›klar›n

sa¤lanmas›, kredilerin kulland›r›lmas›
sonras› bankalarca teminatlar›n tekrar
de¤erlemeye tabi tutularak teminat
de¤erinin güncellenmesi uygulamas›na
bu talimat yaz›s› tarihinden itibaren 3
ay süreyle ara verilmesini istediklerini
söyleyen Akben, “Kamu bankalar›m›z›n
bireylere, esnaf ve sanatkarlara,
KOB‹’leri ve kurumsal iﬂletmelere yönelik kredi
destek programlar›n›
baﬂar›yla yürüttüklerini,
son 10 günde 27.5 milyar
lira ilave kredi hacmi
oluﬂturduklar›n› görüyoruz. Ayn› dönemde özel
bankalar›m›z›n toplam
kredi hacminin yaklaﬂ›k 5
milyar lira darald›¤›na
ﬂahit olduk. Tüm
bankalar›m›z› müﬂteri
odakl› davranmaya, kredi
kanallar›n› aç›k tutmaya,
Kurumumuz ve sektör birlikleri taraf›ndan al›nan kararlara
uymaya davet ediyorum”diye konuﬂtu.

ﬁ‹KAYETLER‹ TAK‹PTEY‹Z
Bankalardan gelen bilgiler çerçevesinde
BDDK olarak bizler de iﬂlem baz›nda
vatandaﬂlar›m›z› aray›p son durum
hakk›nda bilgi al›yoruz. Müﬂteri ﬂikayetlerinin çözümü için takipteyiz” dedi.
Akben, ﬂikayetlerin internette
https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/,
ça¤r› merkezi için 0850 222 23 35
numaral› hattan iletilebilece¤ini söyledi.

TOBB Baﬂkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu yapt›¤›
aç›klamada, "ﬁirketlerimiz
bankalar taraf›ndan ‘limit
bitti’ denip baﬂvurusu dahi
al›nmadan geri çevriliyor.
Buradan tüm bankalara
seslenmek istiyorum. Bu
dönem karl›l›k düﬂünecek,
ﬂirket seçecek dönem
de¤il" dedi.

‹ﬂletmelerin ço¤u
kepenk kapad›
Hisarc›kl›o¤lu'nun aç›klamalar›ndan öne ç›kan
baﬂl›klar ﬂu ﬂekilde:
- Tüm dünya Koronavirüs
salg›n› dolay›s›yla oldukça
zor bir dönemden geçiyor.
Bu dönemde ülkemizde
de pek çok iﬂletmemizin
faaliyetleri geçici olarak
durduruldu. Birkaç sektör
d›ﬂ›nda tüm
firmalar›m›zda da ciddi
ciro kay›plar› var.
Devletimiz bu dönemde
ekonomik etkileri kontrol
alt›nda tutabilmek için
birçok tedbir aç›klad›. Bu
tedbirlerin ana
omurgas›nda da vergi
ertelemeleri, k›sa çal›ﬂma
ödene¤i ve düﬂük
maliyetli iﬂletme kredileri
var. Her üç tedbir de firmalar›m›z›n faaliyetlerinin
devam etmesi ve istihdam›n korunmas› için çok
önemli.

TOBB Baﬂkan›
M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu

Her yerden pek çok
ﬂikayet geliyor
- Özellikle kredi
geniﬂlemesinin sa¤lanabilmesi için
Cumhurbaﬂkan›m›z Recep
Tayyip Erdo¤an’›n
aç›klad›¤› tedbirler kapsam›nda KGF’nin kefalet
kapasitesi 250 milyar lira
art›r›ld›.
- Ancak, 81 ilden oda ve
borsalar›m›za gelen
ﬂikayetler bu kredilerin
bankalar taraf›ndan
finansman s›k›nt›s› çeken
firmalar›m›za
ulaﬂt›r›lmas›nda s›k›nt›lar
yaﬂand›¤›n› gösteriyor.
ﬁirketlerimiz bankalar
taraf›ndan “limit bitti”
denip baﬂvurusu dahi
al›nmadan geri çevriliyor.

Hatta koronavirüsten
olumsuz etkilenen firmalar›m›z›n de¤il de, kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kulland›r›ld›¤›
yönünde de eleﬂtiriler var.

Unutmay›n hepimiz
ayn› gemideyiz
- Buradan tüm bankalara
seslenmek istiyorum. Bu
dönem karl›l›k düﬂünecek,
ﬂirket seçecek dönem
de¤il. Hepimiz ayn›
gemideyiz. Reel sektör
olmazsa bankac›l›k kesimi
de olmaz. Devletimiz
zaten riskin yüzde 80’ini
üstleniyor. Tüm
bankalar›m›z› s›k›nt›ya
düﬂen tüm firmalar›m›za
destek olmaya
ça¤›r›yorum.
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Prof. Dr. ÖZER ERGÜN
ESENYURT ÜN‹VERS‹TES‹
SA⁄LIK B‹L‹MLER‹
FAKÜLTES‹ DEKANI

Sakatat ve sa¤l›¤›m›z
Sakatat denince, bu tan›m içersine karaci¤er,
böbrek, dalak, kalp, beyin, akci¤er gibi organlar
girer. Bunlara iﬂkembe, dil ve ba¤›rsaklar da ilave
edilebilir.
Karaci¤er çok çeﬂitli besin elementlerini içeren
ve ülkemizde de çok yenilen bir g›da maddesidir.
Ancak, beraberinde getirdi¤i önemli sa¤l›k sorunlar›ndan acaba kaç›m›z haberdard›r?
H›zl›-çarp›k endüstrileﬂmenin getirdi¤i çevre
kirlili¤i ile vücuda al›nan kimyasal maddeler, hayvan hastal›klar›na karﬂ› kullan›lan çok çeﬂitli
ilaçlar, daha çabuk ve fazla verim alabilmek için
yemlere ilave edilen antibiyotikler baﬂta
karaci¤er olmak üzere di¤er iç organlara ve ete
geçmektedir. Bu da geniﬂ bir tüketici kitlesinin
sa¤l›¤›n› tehlikeye sokmaktad›r. Çünkü ﬂuras› bilinen bir gerçek ki baz› kimseler antibiyotiklere
karﬂ› aﬂ›r› hassasiyet göstermektedirler. Böyle
hassas kimselerin antibiyotik kal›nt›lar› taﬂ›yan
g›dalar› tüketmeleri alerjik reaksiyonlara ve de
daha ciddi rahats›zl›klara neden olabilmektedir.
Toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan, belirtilen bu
rahats›zl›klardan daha da önemlisi de çevremizdeki ve vücudumuzdaki zararl›, zarars›z bütün
mikroorganizmalar›n, bu antibiyotiklere karﬂ›
zamanla direnç ve dayan›kl›l›k kazanmas›d›r. Bu
da as›l hastal›k hallerinde kullan›lan antibiyotiklerin az tesirli hatta tesirsiz hale gelmesine
neden olmaktad›r. Bu nedenlerle baﬂta karaci¤er
ve böbrek olmak üzere sakatat›n et gibi her gün
yenmemesi sa¤l›k aç›s›ndan en uygun olan›d›r.
Tavsiye edilebilecek s›kl›k illa ki yemek istiyorsan›z belki, ayda bir defa olabilir. O da küçük porsiyon halinde olmas› kayd› ile.
Ayr›ca, tar›m ilaçlar›n›n ve civa gibi a¤›r metallerin g›dalardaki art›klar›, zehirlenme yapmayacak kadar az miktarlarda vücuda al›nd›¤›nda
tehlikeli gözükmez. Ama vücutta ya¤ dokuda
depolan›rlar. Uzun süreli birikimler neticesinde,
vücudun zay›f kal›p da ya¤ dokunun kullan›ld›¤›
hallerde beklenmeyen zehirlenmelerle
karﬂ›laﬂ›l›r.
Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli
noktalar:
Antibiyotik kal›nt›lar›n›n sakatattaki bu istenmeyen zararlar›na karﬂ› hayvanlar›n tedavisinde
antibiyotik kullan›lmas› sadece Veteriner
Hekimler taraf›ndan olmal›d›r.
Antibiyotiklerin çeﬂidine göre uygulamadan
sonra 5-10 günlük bekleme süresi geçmeden
hayvanlar kesilmemelidir.
Tüketici olarak sakatat›n antibiyotik kal›nt›l› olup
olmad›¤›n› anlaman›z imkan dahilinde de¤ildir.
Korumada en kolay ve uygulanabilir yol sakatat›
mümkün oldu¤unca az tüketmek veya hiç tüketmemektedir.Bu da hiç zor olmasa gerek. Öyle ya,
sa¤l›¤›m›z m› önemli, sakatat m›?..
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Hedefimiz endüstriyel döner üretimi
Kamuran Aydemir “Dönercili¤in sektör olmas›, meslek haline gelmesi için hem UDOFED, hem de Maxi Döner olarak en baﬂ›ndan beri mücadelemizi veriyoruz. Tek amac›m›z tek hedefimiz sa¤l›kl› ve güvenilir döneri hak etti¤i yere taﬂ›mak. En büyük projemiz ise dönerde endüstriyel üretime geçmek.“
Döner Haber Gazetesi olarak UDOFED
üyesi firmalar› tan›tma amaçl› bir
çal›ﬂma baﬂlatt›k. Bu say›m›zda
Maxi/Avrupa Döner firmas› sahibi
Kamuran Aydemir ile söyleﬂi yapt›k.
Kamuran Aydemir firmalar› hakk›nda,
hedefleri konusunda ve döner sektörü
üzerine görüﬂlerini bizimle paylaﬂt›.
2000 y›l›ndan bu yana g›da sektörünün içinde parakende sektörü
içinde bulunuyordum. 2014 y›l›nda ilk
döner firmam›z› kururak Maxi Döner
olarak sektörde hizmet vermeye
baﬂlad›k. 3 merkez alt›nda hizmet
veriyoruz. Maxi Döner’le belli bir süre
yol ald›ktan sonra 2018 y›l›nda Avrupa
markas›n› sat›n alarak zincirimize
katt›k. Dört ﬂube ile sadece ‹stanbul’da
hizmet veriyoruz.

Güvenilir ve do¤ru bir yap›
sitem oluﬂturulmal›
Ben g›da parakendecili¤inden gelen
birisiyim. G›da sektöründe ﬂunu gördüm,
ülkemizde profesyonel, organize sistemler dedi¤imiz konseptler son on y›lda
görülmeye baﬂlad›. Ben market sektöründen ﬂöyle bir örnek verece¤im
daha sonra döner sektörüne geçece¤im.
2. Dünya Savaﬂ› sonras› Almanya’da
AVM’ler dönemi baﬂlad›. Almanya’n›n
tamam› iki kardeﬂ taraf›ndan oluﬂturulan bir al›ﬂveriﬂ sistemiyle tan›ﬂt›.

Kamuran
Aydemir

bilmek çok önemli.
Bir di¤er hedefimiz de endüstriyel üretici olmak.
Sektörde kopukluklar mevcut, baz› firmalar hep tek tarafl› kendi menfaatlerine göre hareket etmiﬂ ediyor. Biri en
pahal›y› en kaliteliyi ben satar›m diyor,
di¤eri en ucuzu ben satar›m diyor. Bir
standart oluﬂmam›ﬂ maalesef. Birlik
olunursa bu iﬂi yapan meslektaﬂlar bunu
meslek olarak görürse baﬂar›l›
olaca¤›m›za inan›yorum.

UDOFED sektörü birleﬂtirdi

Almanya’n›n yüzde 90’› bu iki kardeﬂin
sistemiyle al›ﬂveriﬂ yapar hale geldi.
Güvenilir, do¤ru ve düzenli bir yap› kurdular. Daha sonra 90’l› y›llarda iki Türk
iﬂadam› Almanya’ya giderek bu oluﬂum
hakk›nda araﬂt›rmalarda bulundu.
Sistemin nas›l iﬂledi¤i konusunda
incelemede bulundular. Sonras›nda ayn›
sitemi Türkiye’de hayata geçirdiler. Bir
marka ad› alt›nda kurduklar› marketler
zinciri say›s› sekiz bine ulaﬂt›. Ayn› sistemle kurulan di¤er zincirler onbinlerce
ma¤azaya ulaﬂt›. Ve kendini geliﬂtiremeyen yeniliklere ayak uyduramayan
mahalle aras›ndaki bakkalc›l›¤› tamam-

men bitirdiler.

Türkiye’de döneri haketti¤i
yere taﬂ›mak için çal›ﬂ›yoruz
Döner konusunda da ﬂöyle bir benzetmede bulunuyorum. Hakikaten art›k
dönerinde merdiven alt›nda takip edilemeyen sistemde de¤il takip edilebilir,
kontrol edilebilir hale gelmesi gerekiyor.
‹nsanlar art›k daha sa¤l›kl›, daha hijyen,
daha kaliteli dönere ulaﬂmak istiyor. Biz
hizmetimizi daha güzel dükkanlarda
sergileme noktas›nda iﬂimizi ciddi
tutarsak döneri Türkiye’de bir sektör
haline getirebiliriz diye düﬂünüyorum.
Dönercili¤in sektör olmas›, meslek
haline gelmesi için hem UDOFED, hem
de Maxi Döner olarak en baﬂ›ndan beri
mücadelemizi veriyoruz.
Tek amac›m›z tek hedefimiz sa¤l›kl› ve
güvenilir döneri hak etti¤i yere taﬂ›mak.
En büyük projemiz bu, döner sektörünü
bir sisteme oturtmak. Ben bu iﬂi
bakkalc›l›k sektörüne benzetiyorum,
bireysel hareketin baﬂar›l› olmad›¤›n›
görüyoruz.
Amac›m›z kontrol edilebilirli¤i ve
süreklili¤i sa¤lamak, ayn› ürünü ayn›
lezzeti ayn› kaliteyi sürekli hale getire-

Türkiye eskisi gibi de¤il, sektörde taﬂlar
yerine oturmaya baﬂlad›.
Tüketici hergün daha bilinçleniyor, firmalar giderek
kurumsallaﬂma yoluna girdi.
Döner zincirliﬂme sürecine
girdi, bizimde daha güzel ve
kalac› iﬂler yapmam›z
gerekiyor art›k.
Uluslararas› ticaret yapmam›z, farkl› ülkelere döner
ihracat› yapmam›z ﬂart. ﬁu
anda Almanya’da 470’e
yak›n endüstriyel döner
üretici var. Maalesef ülkemizde bu say› bir elin parmaklar› kadar az.
Döner sektörü çok de¤erli bir sektör,
döneri Türkiye’nin her yerinde sa¤l›kl›,
güvenli takip edilebilir bir duruma
getirmemiz laz›m. Bilhassa et dönerde
üreticileri çiftlikler kurup kendi hayvanlar›n› yetiﬂtirebilecek hale getirmemiz
gerekiyor. Böylece daha kaliteli, lezzetli
ve sa¤l›kl› dönere ulaﬂabiliriz.
Sektörün birbiriyle kenetlenmesi, inanmas› ve bu yolda birlikte hareket etmesi
gerekiyor. Bizimde UDOFED çat›s›
alt›nda verdi¤imiz mücadele bunun
gerçekleﬂmesi için. ‹nﬂallah sektön için
daha güzel çal›ﬂmalarda bulunaca¤›z.
Bizde Maxi Döner olarak elimizden gelen
ne varsa yapmak için buraday›z.
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2020 Projelerimiz hayata geçiyor
Global salg›n yüzünden her ülke gibi ülkemizde büyük bir
mücadele içine girdi. Döner sektörü firmalar› bu süreçten en çok
etkilenen sektörlerin baﬂ›nda geliyor. ‹ﬂletmeler bir yandan ayakta kalma gayreti verirken bir yandan da salg›na yakalanmamak
için evde kalmaya devam ediyor.

GÜVEN‹L‹R VE SA⁄LIKLI
DÖNER NOKTASI
Nisan sonunda UDOFED uygulamas› Google Play’de olacak. Udofed üye Döner lokantalar›nda
bu uygulaman›n görselleri yer alacak. Art›k Güvenilir Döner Sat›ﬂ Noktalar› uzaktan görülecek.
Yaz›l›mlar bitti. Nisan sonunda
UDOFED uygulamas› Google
Play’de olacak. Udofed üye Döner
lokantalar›nda bu uygulaman›n
görselleri yer alacak. Art›k
Güvenilir Döner Sat›ﬂ Noktalar›
uzaktan görülecek. Döner severler o Güvenilir olan ile olmayan›
ay›rabilecek. Uygulamam›z›n
oldu¤u Döner dükkanlar›nda bulunan karekodlar cep telefonlar›na
indirilen

uygulamalardan okutuldu¤una
geriye dönük takip yapabilecekler. Çiftlikten çatala dedi¤imiz
güven zincirini müﬂteriye sunabilece¤iz.

Bununla da
s›n›rl› de¤il
UDOFED Güvenilir Döner Sat›ﬂ
Noktas› uygulamas›nda heyecan
verici özellikler
de var. Müﬂteriler arkadaﬂlar›n›
bu uygulama
üzerinde görebilecekler.
Birbirlerine
döner ›smarlayabilecekler.
‹sterlerse
sipariﬂler verebilecekler.
UDOFED
uygulamas›
sektörde
güvenli
kazanc› hayata geçirecek.

Bütün bunlar olurken yeni y›l ile birlikte 2020 y›l›nda
gerçekleﬂtirece¤imiz projelerimizi tek tek hayata geçirmek için
büyük bir özveriyle ve titizlikle çal›ﬂmaya devam ediyoruz.
UDOFED olarak 2020 y›l›nda her biri di¤erinden daha büyük dev
projeleri ad›m ad›m yerine getiriyoruz.

DÖNER
AKADEM‹S‹

DÖNER VE SOKAK
3-4-5-6-7

HAZ‹RAN

Ümraniye Metro ç›k›ﬂ›

Santral Meydan›

Döner ustalar› baﬂta olmak üzere uluslararas›
geçerlili¤i olan ustal›k belgesi sertifika program›n›n
alt yap›s›n› oluﬂturdu. Donerakedimisi.com
üzerinden online dersler ve pratik uygulamalar
d›ﬂ›nda sertifika imtihanlar› da yapmaya
haz›rlan›yor. Ekibimiz bunun için yo¤un bir çal›ﬂma
içerisinde.

DÜNYA DÖNER DÖNER
Z‹RVES‹
FEST‹VAL‹
Donerhaber.com ve ‹rfan Söyler’in 8 defa düzenledi¤i
ve 9. s›na haz›rland›¤›m›z sektör profesyonellerini
buluﬂturan Dünya Döner Zirvesinin tarihini belirlemek
için uluslararas›
uçuﬂlar›n tekrar
serbest kalmas›n›
bekliyoruz.
Sonuçta Udofed
çal›ﬂmalar›na ara
vermeden devam
ediyor. Sa¤l›cakla
kal›n.

Günü bile belli idi. Fakat
salg›n›n ne zaman bitec
e¤i
bu yaz›n›n yaz›ld›¤› gün
henüz belli olmad›¤› için
“‹stanbul Dönere doyacak
”
mottosu ile haz›rland›¤›m
›z
‹stanbul Döner Festivali
günü de¤iﬂebilir. Ama
2020 y›l› içerisinde
halk›m›za bu unutulmaz
anlar› yaﬂataca¤›z.
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G›da iﬂletmelerinde hangi
Kovid-19 önlemleri al›nmal›d›r?
Koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin etkilerine karﬂ› “evde
kalmaya” devam ediyoruz. “Evde
kal” ça¤r›lar›n›n hem kendimizi
hem de çevremizdekileri korumak
için büyük bir önemi var! Kovid19’in ortaya ç›kard›¤› izolasyon ve
karantina günlerinde herkes
evdeyken, en çok g›da, sa¤l›k ve
bar›nma a¤›rl›kl› harcamalar
yap›yoruz.
G›da al›ﬂveriﬂlerinde önceli¤imiz,
fiziksel marketler ile birlikte “sanal
market” ad› verilen online market
al›ﬂveriﬂi seçene¤i oldu. ‹nternet
üzerinden uzaktan sat›ﬂ sistemi
kuran market zincirleri veya online
sat›ﬂ markalar›, g›da için en çok tercih edilen e-ticaret ma¤azalar›
olarak öne ç›kt›.Online al›ﬂveriﬂ ile
sat›n ald›¤›m›z g›dalar›n depodan
müﬂteriye ulaﬂ›ncaya kadar geçen
tüm aﬂamalar›nda bir tak›m kurallara uyulmas› gerekiyor.
G›da güvenli¤i kurallar› gere¤i
online marketler arac›l›¤› ile sat›ﬂa
sunulan tüm ürünlerin ulaﬂ›m›
kolay lokasyonlarda depolanmas›;
sa¤l›k ve hijyen koﬂullar›n›n sa¤lanmas›; ürünleri sipariﬂ ve sevkiyata
haz›rlayan personelin gerekli tedbirleri ve e¤itimleri almas›; lojistik,
kurye ve ürün teslimat› süreçlerinde görev alan personelin bu
zincirin kendine ait halkas›nda
üstüne düﬂen görevleri yerine
getirmesi gibi birtak›m kurallara

uyulmas› büyük önem arz ediyor.
Asl›nda bu önlemler normal
zamanlarda bile dikkat edilmesi
gereken hususlard›r. Yani oline
market zincirinin her aﬂamas›nda
genel g›da güvenli¤i ve hijyen
kurallar›na uyulmas› gerekiyor.
Bu kurallar› ﬂöyle s›ralayabiliriz;
G›da üretiminden müﬂteriye sunulmas›na kadar bütün hizmet alanlar›nda g›da ile iliﬂkili iﬂlerde çal›ﬂan
tüm personelin; Tar›m ve Orman
Bakanl›¤›'n›n, Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n ve
Bilim Kurullar›n›n küresel salg›n ile
ilgili bütün önerilerini ve
tavsiyelerini dikkate almalar› gerekmektedir.
Üretim alanlar›n›n “sosyal
mesafe” ad› verilen fiziki mesafe
kural›na göre yeniden düzenlenmesi ve yeni üretim planlamas›na
uygun görev tasnifi; üretim
vardiyas›n›n ve çal›ﬂma saatlerinin
azalt›lmas› gerekmektedir.
Personele yönelik kiﬂisel hijyen
e¤itimlerinin Kovid-19 tedbirleri
kapsam›nda yeniden revize edilmesi; gerekirse görev baﬂ›nda koronavirüs e¤itimleri verilmesi gerekmektedir.
G›da iﬂletmelerinde çal›ﬂanlarda;
yüksek ateﬂ, kuru öksürük, bo¤az
a¤r›s›, solunum s›k›nt›s›, tat ve koku
almada bozukluk, göz a¤r›s› ve
k›zar›kl›k gibi semptomlar
görüldü¤ünde personelin üretim
veya hizmer sahas›ndan izole

NURTEN SIRMA
GIDA GÜVENL‹⁄‹ UZMANI
edilmesi; derhal Alo 184 sa¤l›k
hizmetleri hatt›na bilgilendirilmesi
gerekmektedir.
Personel için yeterli say›da maske,
gözlük, siperlik, eldiven ve iﬂ
k›yafeti gibi ekipmanlar›n temini ve
uygun görevlerde kullan›lmas›
gereklidir. Maske ve eldivenin ne
kadar s›kl›kta de¤iﬂtirilece¤i
tan›mlanmal› ve görev baﬂ› e¤itimlerle uygulat›lmal›d›r.
Personelin kirli iﬂ k›yafetleri
y›kan›ncaya kadar izole bir ﬂekilde
muhafaza edilmeli ve mümkünse
60 derece ve üzeri s›cakl›klarda
y›kanmal›d›r.
G›da depolar›n›n nem, s›cakl›k,
havaland›rma, so¤uk muhafaza ve
hijyen gibi gereklilikleri
sa¤lanmal›d›r.
Do¤ru el y›kama kavram› ve “20
saniye” kural› herkes taraf›ndan
uygulanmal›d›r. El y›kama
iﬂleminden sonra kirli yüzeylerle
temas edilerek, çapraz bulaﬂmaya
zemin haz›rlanmamal›d›r.
Personel dinlenme sahalar› sosyal
mesafeye uygun olarak dizayn
edilmeli; çay saatleri toplu olarak
düzenlenmeli ve kiﬂiye özel zaman
aral›¤› temin edilmelidir.
Üretim aﬂamalar›nda çal›ﬂan personelin öksürme ve hapﬂ›rma
s›ras›nda üretim sahas›ndan uzaklaﬂt›r›lmas›; “aeresol” yoluyla
havaya damlac›k saçmalar›n›
engelleyecek ﬂekilde ka¤›t mendil

kullanmalar›n›n sa¤lanmas›; bulamad›¤› durumlarda ise dirse¤in iç
k›sm›n›n kullan›lmas› gerekti¤i özellikle anlat›lmal›d›r. Ayr›ca, öksüren
kiﬂilerin Kovid-19 pozitif olup
olmad›klar› s›k s›k kontrol edilmeli;
gerekirse test yapt›rmalar› sa¤lanmal›d›r..
Kapal› ortamlar›n bulaﬂ› riskini
artt›rd›¤›; ortam›n s›k s›k
havaland›r›lmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r.
Üretimde çal›ﬂan veya çal›ﬂmayan
ancak iﬂletme içinde bir ﬂekilde iﬂi
olan ve üretim sahas›na mal
b›rakan, sevkiyat yapan tüm personelin bahse konu tedbirlere dahil
edilmesi önem arz etmektedir.
Ambalaj, g›da güvenli¤i için çok
önemli bir tedbirdir. Bu nedenle
üretim sahas›nda, hammadde
kabul ederken ve sevkiyat
aﬂamas›ndaki ürünler mutlaka
ambalajl› olmal›d›r. Ambalaj kontrolleri yap›l›rken patlak, delinmiﬂ
veya deforme olmuﬂ ambalajl›
ürünler üretim sahas›na kabul
edilmemelidir. Mümkünse üretim
sahas›ndaki ürünlerin d›ﬂ ambalajlar› üründen ayr›lmal›d›r.
Kovid-19’un cans›z yüzeylerde
yaﬂama kabiliyetine dair farkl›
say›sal de¤erler olmas› göz önünde
bulundurularak, iﬂletme içindeki
tüm yüzeylerin ve ekipmanlar›n
dezenfeksiyonu önem arz etmektedir.

Esnaf› Elektrik çarpt›
Salg›n dolay›s› ile sayaç okunmayaca¤›n›
ve son 3 ay ortalamas›n›n faturalara
yans›t›laca¤› söylemiﬂti. Gazetemizi
arayan esnaflar 3 bin ile 8 bin TL aras›
elektrik faturas› geldi¤ini ne
yapacaklar›n› bilemediklerini söylediler..

Döner esnaf›n›n kepenkleri yaklaﬂ›k 1
ayd›r kapal›. Dükkanlarda elektrik, su,
do¤algaz tüketimi yok. Bu iﬂletmelerde
sayaçlarda dükkanlar›n içinde oldu¤u
için kapal› dükkanlarda sayaçlar›n
okunmas› ve faturaland›rmak da
mümkün de¤il.
Salg›n dolay›s› ile da¤›t›m kurumlar›
sayaç okunmayaca¤›n› ve son 3 ay
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G›da güvenli¤inde “çapraz
bulaﬂma” olarak adland›r›lan kirli
ve temiz yüzeyler aras› geçiﬂlere
imkan verilmemelidir. Kirli yüzey ile
temastan hemen sonra ellerin
y›kanmas› ve daha sonra temiz
yüzeyde çal›ﬂ›lmas› önemli bir
güvenlik tedbiridir.
“So¤uk zincir” ﬂartlar› üretimin
tüm aﬂamalar›nda devam etmeli;
koronavirüsün so¤uktan etkilenmedi¤i unutulmamal›d›r.
At›klar, üretim sahas›ndan daha
s›k ve daha etkin bir ﬂekilde uzaklaﬂt›r›lmal›d›r.
Yemekhanede çal›ﬂan personelin
yemek yedi¤i alanlar sosyal mesafe
kural›na uygun olarak yeniden
düzenlenmeli; gruplar halinde
yemek yenmemeli; salata barlarda
kullan›lan ortak servis ekipmanlar›
kullan›lmamal› ve kiﬂiye özel
çözümler üretilmelidir. Ortak kullan›lan baharatl›k, sosluk ve tuzluk
gibi ekipmanlar kullan›lmamal›d›r.
Kirli bulaﬂ›klar 60 derecenin
üzerinde s›cakl›klarda y›kanmal› ve
do¤ru bir ﬂekilde durulanmal›d›r.
G›da güvenli¤i kapsam›ndaki geri
ça¤›rma senaryolar› gibi bulaﬂ›
halinde hangi yolun izlenmesi
gerekti¤i konusunda bir tatbikat
uygulanmal› ve yol haritas› belirlenmelidir.
Acil durumda ulaﬂ›lacaklar listesi
ve iletiﬂim bilgileri güncel tutulmal›;
bu listedeki personel 24 saat
ulaﬂ›labilir olmal›d›r. Personel acil
durumlarda kimlerle iletiﬂime
geçece¤ini net olarak bilmelidir.
Zorunlu olan toplant›lar›n kat›l›mc›
say›s› azalt›lmal› ve minimum 1
metre mesafesi korunarak, temiz
ve havadar alanda toplant›
yap›lmal›d›r.
Üretim alan›na girecek her kiﬂi,
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geliﬂ maksad› ve görevi ne olursa
olsun ayn› tedbirleri almak zorunda
b›rak›lmal›d›r.
Parmak okutma sistemi varsa
bulaﬂma riskine karﬂ› kullan›m› durdurulmal›d›r. Mümkünse yüz
okuma sistemine geçilmelidir.
G›da iﬂletmesine giren herkes, giriﬂ
nedeni ne olursa olsun kay›t alt›na
al›nmal›; ateﬂi ölçülmelidir.
Ateﬂ ölçen kiﬂilerin e¤itimli, kendileri aç›s›ndan tüm önlemleri alm›ﬂ
kiﬂiler olmas› ya da iﬂ yeri hekimi
olmalar› gerekmektedir.
Ofis masalar› ve toplant› odas›
masalar› temizli¤i ve dezenfeksiyon
s›kl›¤› 2-3 kat art›r›lmal›d›r.
Ekmek, çay ve kahve gibi ürünler
paketle verilmeli.
Üretim alanlar›na dezenfektan
konulmal›; personele verilen kaﬂ›k,
çatal ve b›çaklar›n kiﬂiye özel
ambalajlarda servis edilmesi gerekmektedir.
Tüm bunlarla birlikte; deprem ve
yang›n gibi afet durumlar›nda iﬂletmelerde yap›lmas› gerekenlerin
s›raland›¤› yönetmelik gibi bir
“küresel salg›n yönetmeli¤i”
haz›rlanmal›d›r. Küresel salg›n
durumunda hepimiz acemiyiz, hep
birlikte önlem al›yoruz ve tecrübe
ediniyoruz. Bu küresel salg›n
yönetmeli¤i kapsam›nda üst düzey
yöneticilerden ve üretimi koordine
eden kilit personelden oluﬂan bir
“do¤al afet ekibi” koordine edilmelidir. S›k yap›lacak toplant›larla gündeme dair tüm geliﬂmeler takip
edilmeli; gerekirse yönetmelik
revize edilmelidir. Bu toplant›lar
gerekirse video konferanslarla tüm
gün devam etmelidir. Afet yönetim
ekibi tüm personel taraf›ndan bilinmeli; bu ekibin ald›¤› tüm kararlar
ﬂeffafça paylaﬂ›lmal› ve herkesin
ö¤renmesi sa¤lanmal›d›r.

Çal›ﬂan firman›n elektri¤ini kestiler

ortalamas›n›n faturalara yans›t›laca¤›n›
söylemiﬂti. Evler için uygulanabilir bir
yöntem olmas›n ra¤men kapal› ve
tüketimi olmayan dükkanlar için de
ayn› yöntemin uygulanmas› esnaf› zora
soktu. Gazetemizi arayan esnaflar 3
bin ile 8 bin TL aras› elektrik faturas›
geldi¤ini ne yapacaklar›n› bilemediklerini söylediler..

‹nan›l›r gibi de¤il. Özel bankalar bir yandan, Elektrik
Da¤›t›m firmalar› di¤er yandan Türkiye’nin ekonomik
krize girmesi için yar›ﬂ›r durumdalar. Tek bir faturas› gecikti diye elektri¤i kesilen iﬂletmeler var.
Üstelik saatinden de¤il. Elektrik dire¤inden kanunsuz ﬂekilde korsanca. Türkiye Cumhuriyeti Devleti
milleti ile bütün olmuﬂ vaziyette pandemi döneminde
ülkeyi ayakta tutmaya çal›ﬂ›rken Elektrik da¤›t›m
firmalar›n›n bu yaklaﬂ›m› Devleti dinlemediklerini ve
korsanl›k yapt›klar›n›n en aç›k göstergesidir.

Et ve Süt Kurumu
‘‹DD‹ALAR ASILSIZ’
Et ve Süt Kurumu “Depolar›m›zda uygun koﬂullarda muhafaza
edilen etlerin çürümeye terk edildi¤i iddias› tamamen gerçek
d›ﬂ›d›r ve Kurumumuza yap›lan çirkin bir iftirad›r.” aç›klamas› yapt›.
‹yi Parti Milletvekili Say›n Lütfü
Türkkan, 7 Nisan 2020 tarihinde
‹nfaz Düzenlemesi ile ilgili olarak
TBMM’de gerçekleﬂtirilen
görüﬂmelerde yapt›¤›
konuﬂmada,” Et ve Süt Kurumunun depolar›ndaki
etlerin bekletildi¤i ve çürüdü¤üne dair”
kamuoyunu yan›lt›c› iddialarda bulunmuﬂtur.
Depolar›m›zda uygun koﬂullarda muhafaza
edilen etlerin çürümeye terk edildi¤i iddias›
tamamen gerçek d›ﬂ›d›r ve Kurumumuza
yap›lan çirkin bir iftirad›r.
Kurumumuz 1952’den bugüne sa¤l›kl›, güvenli,
kaliteli ve ekonomik ürün çeﬂitlerini Et ve Bal›k
Kurumu markas› ile tüketicilerine ulaﬂt›rmaktad›r.
Et ve Süt Kurumu, üreticileri korumak amac›yla
hayvanlar›n› sat›n almakta, depolamakta ve
piyasa ihtiyaçlar› do¤rultusunda et fiyatlar›n›
regüle etmek için sto¤unda bulundurdu¤u etleri,
ihtiyaç oldu¤u dönemlerde iç piyasada sat›ﬂa
sunmaktad›r. Depolar›m›zdaki etlerin tamam›
yerli üreticilerden al›nan hayvanlar›n etleri olup
ithal et sto¤umuz bulunmamaktad›r.
ESK 10 ﬁubat 2020 tarihinde piyasa ihtiyaçlar›
do¤rultusunda karkas et sat›ﬂ›n› baﬂlatm›ﬂt›r ve
sektörün ürünlerimize olan talepleri her geçen
gün artmaktad›r. Korona virüs salg›n›n›n
al›ﬂveriﬂ kültürüne etkilerini de göz önünde
bulunduran Kurumumuz, k›yma ve kuﬂbaﬂ› konserve veya dondurulmuﬂ ﬂekilde raf ömrü uzun,
kolay muhafaza edilebilen ürünlerin ülkemizin
dört bir yan›nda tüketicilere ulaﬂt›r›lmas›n›
sa¤lamaktad›r.
Et ve Süt Kurumu sadece tüketicilerimizin de¤il
ayn› zamanda MSB ve Jandarma Genel
Komutanl›¤› baﬂta olmak üzere çok say›da
kamu kurum ve kuruluﬂun da et ihtiyac›n› y›llardan beri karﬂ›lamaktad›r.
Hem üreticimizi hem de tüketicimizi koruyarak
Ülkemize 68 y›ld›r güvenle hizmet eden Et ve

Süt Kurumu içinde bulundu¤umuz bu zor günlerin
sa¤l›kla ve g›da arz›nda herhangi bir s›k›nt›
yaﬂanmadan geçirilmesi hususunda çal›ﬂmalar›n› titizlikle sürdürmektedir.
Devlet kurumlar›n›n günlük siyasete alet edilerek
y›prat›lmas› hususunu kamuoyunun takdirine sunar›z.
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Amaç firmalar› iflas ettirmek mi?

Bankalar dalga geçiyor
Bankalara baﬂvuran iﬂletme sahipleri bankalar›n kendileri ile alay etti¤i söylüyorlar. 25 bin TL kredi deste¤i için 100 bin TL teminat,
vergi, SSK borcu olmamas› isteniyor. Esnaf iflas›n eﬂi¤indeyken bankalar›n iﬂi yokuﬂa sürmesine anlam vermek mümkün de¤il.
Dünyay› kas›p kavuran
Korona salg›n› yüzünden
bütün iﬂletmeler zor duruma düﬂtü. Ülkemizde de
salg›n sebebi ile Devlet
öncelikle Devlet
bankalar›nda önlemler
ald›. Ard›ndan da özel
bankalara ça¤r›da bulundu.
Döner dükkanlar› kapand›.
‹nsanlar evlerinde. Eve
servis imkan› da olmayan
iﬂletmeler dükkanlar›n›n
kap›lar›na kilit vurdular.
Döner dükkanlar›na
tedarik sa¤layan üreticiler,
toptanc›lar da üretimi ve
da¤›t›m› durdurmak zorunda kald›. Zincirleme bir
reaksiyonla bütün sektör
durmuﬂ oldu. Her kes
salg›n›n geçmesini bekliyor.
‹ﬂler durdu. Devlet de
bunun fark›nda ama
ödemeler durmuyor. Kira,
maaﬂ, al›nan krediler, kredi
kartlar›, elektrik, su,
do¤algaz ücretleri bekliyor. Devlet yard›m ve
destek paketleri aç›klad›.
Bu zor günlerden milli birlik ile ç›k›laca¤› aﬂikar.
Buna ra¤men baz›
bankalar esnaf›n sesine

kulak t›kamay› seçti. Özellikle özel bankalar›n hiç
umurunda de¤ilmiﬂ gibi
tav›rlar ile esnaf› çileden
ç›kartmay› sürdürdüler.

Bankalar Devleti
dinlemiyor mu?
Nerede ise bankalara
baﬂvuran bütün iﬂletme
sahipleri
bankalar›n
kendileri
ile alay
etti¤i

eﬂi¤inde iken bankalar›n iﬂi
yokuﬂa sürmesine anlam
vermek mümkün de¤il.
Türkiye’de bankalar
Devlete karﬂ› direniyor.
Sanki iﬂletmelerin iflas
etmelerini ister gibi bir
tav›r tak›nm›ﬂ durumdalar.

s›k›nt›lar› çözmek için
sürekli gayret içerisindeyiz. Anlat›lanlar› dinledikçe
bankalar›n tavr›n› anlamakta zorlan›yoruz. Bir
üye firmam›z bütün firma
hesaplar› ile ilk günden
beri çal›ﬂt›¤› bankaya
baﬂvuruyor. Banka firman›n her ﬂeyini cirosunu biliyor.
Firman›n 1
kuruﬂ
borcu
yok.

çevriliyor.
Banka firman›n salg›n
öncesi cirosunu biliyor.
Bütün ﬂartlar kredi için
uygun ama bir türlü kredi
vermeye yanaﬂm›yor.
Bahane olarak sunduklar›
gerekçe ise ibretlik; “Evet
biliyoruz bilançonuz çok
iyi. Borcunuz yok. Ama
piyasadan alacaklar›n›z
var. Alacaklar›n›z oldu¤u
için kredi veremiyoruz.”
Cumhurbaﬂkan›m›z Say›n
Recep Tayyip Erdo¤an’›n
dedi¤i gibi kara gün
karar›p kalmayacak. Bu
zor günler de elbette k›sa
süre içerisinde geçecek.
Bu süreçten de iﬂ dünyas›
olarak ç›kart›lacak çokça
dersler var.

Avrupa ne yap›yor?

söylüyorlar. 25
bin TL kredi
deste¤i için 100 bin
TL teminat, vergi, SSK
borcu olmamas›n›n istendi¤ini söylüyorlar.
Esnaf zaten iflas›n

Uluslararas› Döner
Federasyonu olarak iﬂletmelerimizin yaﬂad›¤›

Bugüne
kadar bir
tane bile kredi
kullanmam›ﬂ.
Türkiye’nin seçkin bir
markas› olan bu
firmam›z›n normal teminatl› bir kredi talebi geri

Avrupa ülkeleri de
Türkiye’de oldu¤u gibi
iﬂletmeleri iflas etmesin
diye tedbirler al›yor.
Bankalar› da devletlerin
ald›¤› bu kararlar› harfiyen,
sorgulamadan uyguluyor.
Türkiye’deki kamu ve özel
bankalar› da Devletin
ald›¤› kararlara uymaya
iﬂletmelerin yan›nda yer
almaya davet ediyoruz.

Albayrak'tan özel bankalara fahiﬂ maliyet uyar›s›

VATANDAﬁI EZD‹RMEY‹Z
Hazine ve Maliye Bakan› Berat
Albayrak, vatandaﬂlar›n özel
bankalarla yaﬂad›klar› sorunun
üzerine gideceklerini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakan› Berat
Albayrak, koronavirüs tedbirleri
kapsam›nda Bakanl›k olarak
ald›klar› kararlara iliﬂkin aç›klamalarda bulundu.
Sanayiciye bugüne kadar
36 milyar 326 milyon
TL'lik kaynak tahsis
ettiklerini belirten
Bakan Albayrak,
esnaf için tahsis
edilen toplam finansman rakam›n›n ise 6
milyar 737 milyon lira
oldu¤unu bildirdi.

FAH‹ﬁ
MAL‹YETLER...
Vatandaﬂlar›n özel
bankalarda yaﬂad›¤›
sorunlar› bildiklerini
de dile getiren
Albayrak,
"Mevduat›n› bozdurana, kredisini yap›land›rmak
isteyene

fahiﬂ maliyetler ç›kar›ld›¤›n›
duyuyoruz." dedi.

"BU KONUNUN
ÜZER‹NE G‹DECE⁄‹Z"
Bakan Albayrak, söz konusu
bankalarda yaﬂanan durumun
asla kabul edilemez oldu¤unun
alt›n› çizerek, "Bu konunun titizlikle üzerine gidece¤imizin
bilinmesini isteriz." diye
konuﬂtu.
Hazine ve Maliye
Bakan› ayr›ca, hiçbir
uluslararas› kurum ya
da kuruluﬂtan destek
ya da yard›m talebinde
bulunmadan süreci
yönettiklerini vurgulad›.
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Normal hayata ne zaman dönece¤iz?
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateﬂ Kara salg›n konusunda merak edilenleri aç›klad›. Kara “Normal
hayata dönüﬂümüz kurallara s›k› s›k›ya ba¤lan›rsak May›s sonu Haziran baﬂ› olabilir.” ﬂeklinde konuﬂtu.

Prof. Dr.
Ateﬂ Kara

Koronavirüs Bilim
Kurulu üyesi Prof.
Dr. Ateﬂ Kara virüs
ve salg›n hakk›nda
merak edilenleri
aç›klad›.
Kara “Ülke rakamlar›m›z olumlu bir
tablo sunuyor.
Bunu ﬂimdiden
cevaplamak için de
asl›nda erken. Yeni
gelecek rakamlara
da bakmam›z
gerekiyor. Normal
hayata dönüﬂümüz
kurallara s›k› s›k›ya
ba¤lan›rsak May›s
sonu Haziran baﬂ›
olabilir.”

Klimalara
dikkat
E¤er filtresi düzenli
temizleniyorsa çok
ciddi bir sorun
yaratm›yor. E¤er
düzenli temizlenmezse ve bak›m›
yap›lmazsa enfeksiyon olarak klima
s›k›nt› yaratabilir.

Ama gerçek
yaﬂamda bu
oldukça düﬂüktür.

Eliniz ile
yüzünüze
temas etmeyin

ateﬂ daha fazla
görülür, bo¤azda
daha kesin bir a¤r›
ve ac› olur. Corona
virüs bulgular›nda
burun ak›nt›s› çok

böyle bir özelli¤e
rastlamad›k. Bir
miktar ba¤›ﬂ›kl›k
kazand›¤›n› biliyoruz ve bu yüzden
de plazma tedavi-

liyoruz. Çok güzel
sonuçlar elde ediyoruz fakat örnek
vermek gerekirse
de s›tma aﬂ›s› 32
senede bulundu.

Virüsün insan
vücuduna giriﬂ
yolu solunum sistemi olarak gerçekleﬂiyor. ﬁu ana
kadar g›dalarla ilgili
bir virüs bulaﬂma
durumu görmedik.
Elinizi, yüzünüzü
mutlaka y›kay›n›z
ve yüzünüze
sürmeyiniz.
Bu daha korunakl›
bir durumdur.
Kumaﬂlar›n
üzerinde ise virüs
bir nebze uzun
yaﬂar. Ama kumaﬂ
üzerinde kalan
virüs bizi daha m›
hasta yapar, bu
konuda henüz bir
bulgu yok.
Corona virüste

fazla olmaz, buunu
da biliyoruz.
Hastalanan kiﬂi bir
miktar kazan›yor.
Ama bunu bir miktar olarak biliyoruz.
Ama corona virüs
enfeksiyonunda

sine baﬂlad›k.
Ancak bunun süresi ne kadar olacak
bilmiyoruz.
Corona virüs
aﬂ›s›nda Ocak ay›
gibi belki Aral›k gibi
ilk uygulamay› bek-

Kilolu grupta
hastal›¤›n daha
a¤›r seyretti¤ini
ö¤renmeye
baﬂlad›k. Ama
sigara içenler de
risk oldukça yüksek.
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SA⁄LIK B‹L‹MLER‹
ÜN‹VERS‹TES‹

Helal g›da ve Covid 19
‹çinde bulundu¤umuz günler insanl›k tarihinde
görülen en büyük salg›n›n yaﬂand›¤› evre olarak nitelenebilir. Dünyay› saran bu felaketin son bulmas› için
her alanda büyük bir çaba gösterilmektedir. Dünya
nüfusunun büyük bir bölümünü evine hapseden
felaket karﬂ›s›nda devletler yeni strateji ve davran›ﬂ
ﬂekilleri üretmek için çaba gösteriyorlar. Virüsün
ortaya ç›k›ﬂ nedeni olarak görülen helal olmayan
hayvanlar›n (yarasa ve pangolin vb.) tüketilmiﬂ
olmas› ise, biz Müslümanlar aç›s›ndan dikkat çekici
bir ayr›nt› olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r. Helal g›da
kavram›n›n bu vesileyle kriz sonras›nda dünyaya,
daha farkl› ve anlaﬂ›l›r bir ﬂekilde anlat›lmas› gerekmektedir. Covid 19 salg›n› sonras› insanlar için en
yararl› ve sa¤l›kl› yiyeceklerin, helal g›da oldu¤unu
aktarmak için önemli bir f›rsat olarak görülmelidir.
Ayr›ca bunun insanl›¤›n menfaatine bir görev olarak
alg›lanmas› gerekti¤ini de belirtmek isterim.
Kuran-› Kerim’de; “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanlar›n helâl ve temiz olanlar›ndan yiyin, ﬂeytan›n
peﬂine düﬂmeyin; zira ﬂeytan sizin aç›k bir
düﬂman›n›zd›r.” buyrularak yaln›zca helal olan
g›dalar›n yenilmesinin insanlar için faydal› oldu¤u
bildirilmiﬂtir.
‹slami aç›dan herhangi bir g›dan›n tüketilmesinin
temel ﬂart› helal olmas›d›r. Helal g›da ‹slami yasaklar
kapsam›nda içeri¤inde ve üretim süreçlerinde haram
öge bulundurmadan üretilen g›da olarak tan›mlanabilir. Özünde ‹slam insanlar için helal ve temiz
olan›n üretilmesini ve tüketilmesini emrederken,
hayat›m›z›n her alan›nda hiçbir ﬂekilde çevreye ve
di¤er canl›lara zarar vermemeyi ilke edinen bir inanç
sistemidir. Günümüzde helal g›da üretimi kurallar›n›n
temel dini yaklaﬂ›mlar›n yan› s›ra “g›da güvenli¤i,
sürdürülebilirlik, çevrecilik gibi” kavramlar›n da
içerisinde yer ald›¤› süreçler oldu¤unun üreticilere
ve tüketicilere anlat›lmas› gerekmektedir. Bu
anlay›ﬂla iﬂleyen bir sistemde üretilen g›dalar›n
Müslüman tüketicilerin yan› s›ra dünyadaki her dinden ve milletten tüketiciler taraf›ndan tercih
edilece¤i aç›kt›r. Bu aç›dan de¤erlendirildi¤inde helal
g›da pazar›n›n önümüzdeki dönemlerde dünya
çap›nda büyük ölçüde büyüyece¤ini söylemek bir
kehanet say›lmaz.
Ülkemizdeki helal g›da kavram› 1970’lerden
günümüze kadar farkl›laﬂarak gelmiﬂtir. Baﬂlang›çta
helal g›da konusu tüketicilerin bireysel çözümlerini
oluﬂturduklar› süreçlerden oluﬂmaktayd›. Daha sonra
g›da üreticilerinin ambalajlar›n üzerine yaz›lan
“ürünlerimizde domuz ve ürünlerinin katk›s› bulunmamaktad›r” ibarelerinin oldu¤u oldukça iyimser
yaklaﬂ›ma dayal› uzun bir dönem yaﬂanm›ﬂt›r. Bu
evre ülkemizdeki “Müslüman mahallesinde salyangoz sat›lmaz” anlay›ﬂ› çerçevesinde üretici ve tüketici aras›nda karﬂ›l›kl› bir güvenin oldu¤u süreç olarak
yaﬂanm›ﬂt›r. 2000’li y›llara gelindi¤inde ise, global
bir pazarda ülke d›ﬂ›ndan gelen ürünlerin piyasada
yer almas› ve ülke içindeki ﬂirketlerin yabanc›
ﬂirketler ile ortakl›klar›n›n baﬂlad›¤› döneme
girilmiﬂtir. Kontrol ve tescil gereklili¤inin ortaya
ç›kt›¤› bu dönemde ulusal ve uluslararas› “Helal belgelendirme” kuruluﬂlar› faaliyetlerine baﬂlam›ﬂt›r.
‹çerisinde bulundu¤umuz evrede ise helal üretim
standartlar›n›n ortaklaﬂt›r›lmas› gereklili¤i
konuﬂulmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Konunun dini boyutun
d›ﬂ›nda art›k ekonomik boyutunun öne ç›kmas› ile bu
farkl›l›klar› ortadan kald›rmak san›ld›¤› kadar kolay
olmamaktad›r. Problemin bilinçli üreticilerin ve
tüketicilerin ortaklaﬂa olarak ortaya koyacaklar›
otokontrollü davran›ﬂlar ile aﬂabilecekleri kabul
edilmektedir. Bu amaçla da üreticiler taraf›ndan
oluﬂturulan meslek birliklerinin fonksiyonlar›n›n artaca¤› bir döneme girmekteyiz. UDOFED de döner sektöründe bu aç›dan önemli bir görev üstlenmektedir.
Öncelikle üye iﬂletmelere üretimin her aﬂamas›nda
oldu¤u gibi helallik kapsam›nda da yol gösterici ve
oto kontrol vazifesi de alarak sistemi içeriden
denetlemelidir. Ayr›ca bu konuda tüketicileri de bilinçlendirecek ad›mlar da atmal›d›r. Unutmamal›y›z ki
g›dalar›n “Helal üretimi” denildi¤inde “G›da
Güvenli¤i” ﬂartlar›na tamamen uyan sa¤l›kl› besinlerin üretiminin sa¤lanmas› akla gelmelidir.
UDOFED’in kuruluﬂ amac› ve bugüne kadar geçen
süreçte yapt›klar› göz önüne al›n›rsa, bu görevini de
en iyi ﬂekilde yapaca¤› konusunda güven veren bir
meslek birli¤i olma yolunda önemli ad›mlar att›¤›na
ﬂahit olmaktay›z. Ülkemiz ve dünya aç›s›ndan de¤erli
ve önemli oldu¤unu düﬂündü¤üm çal›ﬂmalar›nda
UDOFED’e baﬂar›lar dilerim.

YIL: 1

SAYI: 3

N‹SAN 2020

Ayl›k ücretsiz döner sektörü gazetesi
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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Türkiye’nin örnek uygulamas›

GÜVEN‹L‹R DÖNER NOKTASI
UDOFED taraf›ndan hayata geçirilecek olan Qr Kod uygulamas› Türkiye’de “G›da Güvenli¤i” konusunda bir ç›¤›r
açacak. “Güvenli Döner Noktas›” olarak baﬂlayacak uygulama ile g›dada ilk kez geriye do¤ru izlenebilirlik olacak.
Döner Haber Gazetesi olarak
UDOFED Genel Baﬂkan› Mehmet
Mercan’la sektörü, yap›lan
çal›ﬂmalar› ve projeleri konuﬂtuk.
Baﬂkan Mehmet Mercan,
UDOFED’in büyük projesi olan
“Güvenilir Döner Noktas›” ile
alakal› olarak son bilgileri bizimle
paylaﬂt›.

UDOFED
Genel
Baﬂkan›
MEHMET
MERCAN

Bakanl›k karar›yla birlikte UDOFED üyesi
kuruluﬂlar›n ﬂubelerinde bu uygulamaya
en k›sa sürede geçece¤iz. Güvenli Döner
sat›ﬂ noktalar› oluﬂturaca¤›z, buna
haz›r›z. GooglePlay’den bütün
vatandaﬂlar›m›zda UDOFED’in Güvenli
Döner uygulamas›n› ceptelefonlar›na
indirebilecekler.

Baﬂkan Mehmet
a
Mercan: Bu süreçte g›d
ha
güvenli¤ine çok da
ihtiyac›m›z oldu¤u böyle
bir dönemde, bu
haz›rlad›¤›m›z yaz›l›m›n
çok daha anlam ifade
etti¤ini söyleyebiliriz.
UDOFED olarak 7 ayd›r
üzerinde çal›ﬂm›ﬂ
oldu¤umuz Qr Kod
uygulamas› bitme
aﬂamas›na gelmiﬂ
bulunuyor. Yaz›l›m
üzerinde son
düzeltmeler yap›l›yor.
“Uluslararas› Döner Federasyonu
olarak çok önem verdi¤imiz g›da
güvenli¤i konusunda sektörümüzle alakal› olarak yapt›¤›m›z Qr
Kod çal›ﬂmas›n› bitim aﬂamas›na
getirdik. Bu arada Tar›m
Bakanl›¤›’yla izin alma ve
ortaklaﬂa bu projenin
yürütülmesi konusunda karar
ald›k. Bakanl›k ﬂu anda bu
karar› kendi bünyesinde ve
projeyi UDOFED ile ortak
yürütülmesi konusunda
çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.
‹nﬂallah bu süreçte g›da güvenli¤ine çok daha ihtiyac›m›z
oldu¤u böyle bir dönemde, bu
haz›rlad›¤›m›z yaz›l›m›n çok
daha anlam ifade etti¤ini
söyleyebiliriz. UDOFED olarak
7 ayd›r üzerinde çal›ﬂm›ﬂ
oldu¤umuz Qr Kod uygulamas›
bitme aﬂamas›na gelmiﬂ
bulunuyor. Yaz›l›m üzerinde
son düzeltmeler yap›l›yor.
Bakanl›ktan da konuyla ilgili
kararlar›n› bekliyorz.

ciddi çal›ﬂan bir çok insan yeni
sisteme ayak uyduracak.

UDOFED’in
hedefleri büyük

Türkiye’de bir ilk
gerçekleﬂecek
UDOFED olarak yapt›¤›m›z
çal›ﬂmalar büyük karﬂ›l›k buldu.

GooglePlay’den
indirilecek
Bakanl›k karar›yla birlikte
UDOFED üyesi kuruluﬂlar›n
ﬂubelerinde bu uygulamaya en
k›sa sürede geçece¤iz. Güvenli
Döner sat›ﬂ noktalar› oluﬂturaca¤›z, buna haz›r›z.
GooglePlay’den bütün vatandaﬂlar›m›zda UDOFED’in
Güvenli Döner uygulamas›n› cep
telefonlar›na indirebilecekler.
Bu projeyi ‹TÜ ile ortaklaﬂa
yürütüyor, geliﬂtiriyoruz. Bundan
sonra verilerin korunmas›
bak›m›ndan Tar›m Biliﬂim
Merkezi’ni kullanaca¤›z. Bununla
ilgili çal›ﬂmalar›m›z da h›zl› bir
ﬂekilde devam ediyor.

G›dada geriye do¤ru izlenebilirli¤i
söylemde dahi kimsenin dillendiremedi¤i bu çal›ﬂmay› UDOFED
olarak dillendirdik, söylemde
kalmad›k ﬂimdi de hayata geçiriyoruz.
Qr Kod yaz›l›m›n›n haz›rlanmas›
konusunda çok ciddi ve
alan›nda uzmanlardan oluﬂan
çal›ﬂma gurubumuzla yaklaﬂ›k
yedi ayl›k bir yo¤un tempo sonras› amac›m›za ulaﬂt›k.
Kullan›lmaya baﬂlanmas›yla bu
sadece UDOFED’in yada sektörün menfaatine yönelik bir
çal›ﬂma olmakla kalmayacak,
bu Türkiye’nin bir tar›m projesidir.
UDOFED olarak döner sektöründe iyileﬂtirme anlam›nda
yapm›ﬂ oldu¤umuz çal›ﬂmalar
art›k Bakanl›klar nezdine
taﬂ›nm›ﬂ durumda. Bugün
‹stanbul, Bursa ve Kastamonu
‹l Kültür Müdürlükleri’nde bir
komisyon oluﬂturulmuﬂtur.
Buradaki çal›ﬂmalar›m›zla
döneri kültür miras› envanterine sokma, kazand›rma
çabas›nday›z.

Sektör yeniden
dizayn olacak

Gerek UDOFED üyelerinden,
gerek bürokrasi kanad›ndan
gerekse halk taraf›ndan üzerinde
çal›ﬂt›¤›m›z izlenebilirlik projesi
çok ciddi anlamda olumlu bir
ﬂekilde karﬂ›l›k buldu. Herkes bu
uygulaman›n hayata biran önce
geçmesini sab›rs›zl›kla bekliyor.
Bu uygulama ile g›dada ilk kez
geriye do¤ru izlenebilirlik olacak.

Döneri uluslararas› arenada
haketti¤i itibar› kazand›rmam›z
içinde yeni UDEFED’in
oluﬂturdu¤u Bilim Kurulu’yla
çal›ﬂmalar›m›z h›z kesmeden
devam ediyor. Co¤rafi iﬂaret
alma konusunda gerekli müracaatlar›m›z›n olmas› için
yapt›¤›m›z haz›rl›klar›n da son
aﬂamas›na gelmiﬂ bulunuyoruz.
UDOFED’in çal›ﬂmalar› devam
ediyor. Art›k Dünya eskisi gibi
olmayacak. Kurulacak olan yeni
Dünya düzeninde ülkemiz daha

‘Döner sektörü çok zor durumda
yüzde 10 kapasite ile çal›ﬂ›yoruz’
Biz, sektör ve tedarik anlam›nda müﬂteriye
hizmet vermek anlam›nda salg›n krizi
olmadan önce nas›l hizmet veriyorsak
UDOFED üyelerine de ayn› hizmeti vermeye
devam ediyoruz.
Ekonomik k›sm›nda ise UDOFED üyeleri
hiçbir ﬂekilde bir finans gücü kullanmadan
kendi öz sermayelerimizle iﬂletmelerimizi
finanse etme durumunday›z. Ama ilerleyen
süreçte hükümetin aç›klayaca¤› yeni paketler
olacakt›r.

Finans konusunda bankalarda ciddi bir
y›¤›lma ve yo¤unluk oldu¤u görülüyor.
Bankalar›n hükümetin ald›¤› bir çok karar
uymad›klar› da ortada. UDOFED üyeleri
aç›klanan hiçbir paketten, iyileﬂtirme çözümlerinden yararlanm›ﬂ de¤iller. Dolay›s›yla
herkes zor durumda, döner sektörüde zor
durumda diyebiliriz. Biz kapasitemizin bütün
meslekdaﬂlar›m›z›n günde yüzde 10 gibi
sadece paket servis hizmeti vererek ayakta
durdu¤unu söyleyebiliriz.

güçlü ﬂekilde yerini alaca¤› gibi
bizde döner sektöründe güçlü bir
ﬂekilde, merdivenalt› kay›ts›z üretimler olmadan, ihracat yapabilecek konumda yerini alacak bir
haz›rl›k içerisindeyiz.
Biz inan›yoruz ki sektör yeniden
dizayn olacak. Belki yeni aktörler
tan›yaca¤›z, bir tak›m aktörler de
çekilmek zorunda kalacak. Gayri

UDOFED olarak döner sektörüne
yapm›ﬂ oldu¤umuz iyileﬂtirme
çal›ﬂmalar›yla önce baﬂ›boﬂlu¤u
düzensizli¤i ortadan kald›raca¤›z,
ard›ndan sektörü gerçek sektör
haline getirece¤iz. Bununla birlikte sektör haline gelip eksikliklerimizi giderip Türkiye’nin 7 bölgesinde döner üretim tesisleri
oluﬂturma arzusu içindeyiz.
Dönerin sanayiye kavuﬂmas›n›
sa¤layaca¤›z, UDOFED’in hedefleri bunlard›r. Bir sektörün
sanayisi yoksa o sektörün baﬂar›l›
olma ﬂans› pek yoktur.
UDOFED öncesi döner tarihinde
hiç bu ﬂekilde dillendirilmemiﬂti.
Sektörün s›k›nt›lar›, sorunlar› bir
istiﬂareye aç›lmam›ﬂt›. UDOFED
döner sektörünün sorunlar›n›
masaya yat›rd›, tüm kademel-

erdeki s›k›nt›lar›n çözülmesi
konusunda ciddi çal›ﬂmalar yapt›.
Paneller düzenlendi, çal›ﬂtaylar
yap›ld› sektörün sorunlar› ele
al›nd›. Dolay›s›yla UDOFED kurulmadan önceki sektörümüzün
halini gözönüne al›rsak bugünkü
durumuyla aras›ndaki mukayese
edilemeyecek fark› görebiliriz.

Türkiye’nin
gurur olacak
Böyle bir durumda g›da güvenli¤i
aç›s›ndan dolay›s›yla bir tar›m
ürünü oldu¤undan dolay› dönerde g›da güvenli¤i iki kat daha
önemsenmiﬂ durumda. Bu projemiz di¤er tar›m ve g›da ürünlerine de örnek olacak. G›da güvenli¤i sadece UDOFED’in meselesi
de¤ildir. Tüm toplumun meselesidir. Gerek Hükümetimiz, gerek
milletimiz, gerek sektörde
faaliyet gösteren k›ymetli arkadaﬂlar›m›z›n böylesine bir projeye
sahip ç›kmas› hepimizin ortak
gururudur.
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‹rfan Söyler ve Döner
Hakk›nda Her ﬁey...
‹rfan Söyler’in son kitab› edebiyat dünyas› ile birlikte Döner dünyas›n› do¤rudan ilgilendiriyor. “Döner Hakk›nda Her ﬁey” isimli araﬂt›rma kitab› bu alanda yaz›lm›ﬂ ilk ve tek kitap.
Kendisinin bir çok ünvan›
var. Gazeteci, Yazar,
Televizyoncu,, Araﬂt›rmac›
bir isim. Gazetemizin de
Genel Yay›n Yönetmeni.
Ayn› zamanda Udofed
Genel Baﬂkan Yard›mc›s›
olan ‹rfan Söyler’in
yay›nlanm›ﬂ çok say›da
kitab› var. Fakat son kitab›
edebiyat dünyas› ile birlikte
Döner dünyas›n› do¤rudan
ilgilendiriyor. “Döner
Hakk›nda Her ﬁey”
isimli araﬂt›rma
kitab› bu alanda
yaz›lm›ﬂ ilk ve
tek kitap. Döner
Haber Gazetesi
olarak biz de
kitab›n hikayesini yazar›na
soral›m dedik.

✒Bu kitap
nas›l

oluﬂtu?
-2000 y›l›nda Almanya’da
Döner sektörüne yay›nc›
olarak girdim. Avrupa’da
sanayileﬂen Döner’in en
büyük s›k›nt›s›n›n iﬂletme
sahipleri aras›nda yaﬂanan
iletiﬂim eksikli¤i oldu¤unu
gördüm. Her köﬂe baﬂ›nda
aç›lan döner dükkanlar›n›n
Türkiye için stratejik bir
önem arz etmeye
baﬂlad›¤›n›, iﬂletmelerin de bu
bilinçle
hareket
etmesi
gerekti¤i

konusunda mücadeleye
giriﬂtim. Global sermayeler
kendi emperyal kültürlerini
yemek ile baﬂka ülkelere
taﬂ›d›¤› günümüzde
Anadolu insan›n›n gayretleri ile Türk kültürünün lideri olmaya her geçen gün
büyük ad›mlarla ilerleyen
Dönerin düzgün ﬂekillenmesi için y›llarca emek
verdim.
Bir yandan medya faaliyetleri ile Avrupal› Türklere
hizmet verirken di¤er yandan Döner Zirveleri
düzenleyerek kültürel temsilcimiz Dönerin iyileﬂmesi
için sektör temsilcilerini
ayn› hedef do¤rultusunda
yönlendirme gayretleri
içinde oldum.

✒Sadece Almanya’da m›?
-Elbette hay›r. Toplam
46 ülke, say›s›n›
unuttu¤um
kadar çok
ﬂehirde sokak
sokak Döneri
takip ettim.
Yanl›ﬂlar›
uyard›m.
Güzel olanlar›
haber yap›p
destekledim.
Bu süreçte de

her yer ile ilgili notlar ald›m.
Bu notlar birikti ve “Döner
Hakk›nda Her ﬁey” kitab›
ortaya ç›kt›.

✒Kitapta sadece
Avrupa’daki Döner sektörü
mü var?
-Hay›r 46 ülke ve Türkiye.
Dönerin 2500 y›ll›k tarihinden ad›m ad›m günümüze
her geliﬂimine kitapta yer

verdim. Bu kitap Dönerin ilk
ve tek kaynak eseri oldu.
“Döner Hakk›nda Her ﬁey”
46 ülkede Döner hakk›nda
yap›lan araﬂt›rmalara
dayan›yor. Global fast food
ürünlerinin önüne geçen
Anadolu insan›n gerçek bir
baﬂar› hikayesi olan Döner
hakk›nda ak›llara tak›lan
bütün sorulara bu kitapta
cevap bulacaks›n›z.

✒
✒
✒
✒
✒
✒
✒
✒
✒
✒
✒
✒
✒

“Toplam 46 ülke,
say›s›n› unuttu¤um
kadar çok ﬂehirde
sokak sokak Döneri
takip ettim.
Yanl›ﬂlar› uyard›m.
Güzel olanlar› haber
yap›p destekledim. “

Dönerin Türkiye ve Avrupa’daki tarihi
‹lk Döneri kim yapt›? kimler satt›?
Ülke ülke Dönerin geliﬂimi ve son durumu
Üreticiler
Toptanc›lar
Döner Sat›ﬂ noktalar›
Döner reçeteleri
Dünya’ya nas›l yay›ld›?
Düﬂmanlar› kimler?
Hangi ülkede ne kadar döner tüketiliyor?
Döner neden Türkiye’dir?
Döner çeﬂitleri
Döner’de ustalar sultas› devam ediyor mu?
✒ Dünya’da ve Türkiye’de döner ﬂehirleri.
✒ Ülkelere göre Döner nas›l üretiliyor, nas›l
servis ediliyor?
✒ Dönercinin el kitab›.
✒ Ucuz Dönerciler
✒ Döner’de ilk hileyi kim yapt›?
✒ Uluslararas› Döner Federasyonu
✒ Ve döner ile ilgili merak edilen onlarca bilgi.
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Lezzetin ad›
tavuk döner
Tavuk döner, ayaküstü at›ﬂt›rman›n ve pratik yemeklerin baﬂ›nda geliyor.
Ekonomik fiyat›yla ve kolay hazmedilmesiyle en çok tercih edilen yemeklerden.
Severek yedi¤iniz tavuk dönerin besin de¤erlerini
biliyor musunuz? Yedi¤iniz tavuk dönerin ne kadar
sa¤l›kl› ve içerdi¤i kalori hakk›nda bilgileri bu yaz›da
bulabilirsiniz. Kanatl› hayvan grubundan olan
tavu¤un özellikle gö¤üs
etinin marine edilerek, bir ﬂiﬂe
geçirilmesi

yoluyla piﬂirilmesine tavuk döner. Dikey vaziyette
kal›nca bir ﬂiﬂe geçirilen etler, arka planda yanan
ateﬂe belli uzakl›kta dönerek piﬂiriliyor. Dönerci
ustas› olan kiﬂi, elinde uzun b›çakla piﬂen
k›s›mlar› ince yaprak gibi kesiyor. ‹ste¤e göre, ekmek
aras› veya tabakta servis
yap›l›yor.

DÖNER VE SOKAK
LEZZETLER‹ FEST‹VAL‹

HAZ‹RAN

2020

3-4-5-6-7

Ümraniye Metro ç›k›ﬂ›

Santral Meydan›

Tavuk döneri
haz›rlama ﬂartlar›

Tavuk dönerin besin
ve kalori de¤erleri

1-Tavuk eti, çabuk bozulan ve bakteri toplamaya
müsait oldu¤u için steril ﬂartlarda kesilmeli ve
fazla bekletilmemelidir.
2- Tavuk döneri ya¤ oran› kütleye oranla en
fazla , tuz oran› da azami %2 olmal›d›r.
3- Tavuk dönerin haz›rlanmas›nda hayvansal
kaynakl› olmayan protein, niﬂasta ve niﬂasta
içeren maddeler kullan›lmaz. Baharat kaynakl›
niﬂasta ve %1’i aﬂmayacak ﬂekilde bitkisel protein kullan›labilir.
4-Haz›rlanan tavuk dönerin piﬂirilme süresi de
dahil raf ömrü azami 24 saattir. Dondurulmuﬂ
tavuk dönerin raf ömrü de azami 6 ayd›r.

100 gram Tavuk döner; 6 gram karbonhidrat,
2,5 gram lif, 17,2 gram protein, 14,6 gram ya¤,
38,2 mg kolesterol, 53.7 IU A vitamini, 5,5 mg C
vitamini, 264,9 mg potasyum, 22.8 kalsiyum,
0,6 mg demir içeriyor.
100 gram Tavuk döner yedi¤inizde günlük protein ihtiyac›n›z›n %34,5’ini, ya¤ ihtiyac›n›z›n
%22,4’ünü, karbonhidrat ihtiyac›n›z›n %2’sini
karﬂ›l›yorsunuz. 100 gram tavuk döner 124 kcal
içeriyor. Bu kalorinin %58’ini içinde bulunan
ya¤dan al›yor. Diyet yap›yorsan›z veya formunuzu korumak istiyorsan›z, porsiyonunuzu
ve ekme¤inizi azaltarak tüketebilirsiniz.
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