DHABER SAYFA

5/24/20

11:50 AM

Page 1

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 Türkiye’de iller baz›nda
yap›lanmas›na baﬂlad›.
Türkiye’de Döner’de güç birli¤i
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 yap›lanma hareketi baﬂlad›
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.

UDOFED çat›s› alt›nda buluﬂma

YIL:1

SAYI: 4

Genel Baﬂkan Mehmet Mercan, “UDOFED olarak
Türkiye ve Dünya genelinde
dönerin geliﬂimi ve problemlerle ortak mücadalesi için güçlü
projeler yapmaya devam ediyoruz. ‹ller 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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MAYIS 2020

UDOFED Bilim Kurulu’nun çal›ﬂmalar› ard›ndan “Geleneksel Ürün” olarak DÖNER’in Türk Patent ve Marka Kurumu’na baﬂvurusu yap›ld›

DÖNER art›k koruma alt›nda
Uluslararas› Döner Federasyonu UDOFED Genel Baﬂkan› Mehmet Mercan salg›n döneminde de çal›ﬂmalar›n›n h›z mesmeden devam etti¤ini söyleyerek bir müjdeli
haberi daha aç›klad›. Baﬂkan Mercan: Döner’de yeni döneme merhaba diyece¤imiz çal›ﬂmalar›m›zdan birisi olan “Geleneksel Ürün Tescili” baﬂvurumuzu gerçekleﬂtirdik.
Döner ad›na önemli ad›m
Kuruldu¤u günden itibaren Döner
severlerin daha güvenli döner tüketmeleri için gayret gösteren
Uluslararas› Döner Federasyonu
Döner ad›na önemli ad›mlar atmaya
devam ediyor. UDOFED Baﬂkan›
Mehmet Mercan federasyonun son
çal›ﬂmalar› hakk›nda gazetemize
aç›klamalarda bulundu.

Geleneksel Ürün “Döner”

UDOFED ihtiyaç
sahiplerinin yan›nda
Uluslararas› Döner Federasyonu Ramazan ay›nda baﬂlatt›¤› kampanya ile ihtiyaç sahiplerine G›da kolileri ve Market al›ﬂ veriﬂ kartlar› da¤›tmaya devam ediyor.

Kap› kap› dolaﬂ›p teslim ediliyor
UDOFED’e üye Döner markalar›n›n iﬂtiraki ile haz›rlanan yard›mlar
bizzat Genel Baﬂkan Mehmet Mercan ve Baﬂkan Yard›mc›lar›
taraf›ndan da¤›t›l›yor. Muhtarlarla birlikte tesbit edilen adreslere
bizzat gidilerek yard›mlar teslim ediliyor.
HABER‹ 7. SAYFAMIZDA

UDOFED Genel Baﬂkan› Mehmet
Mercan “Uzun çal›ﬂmalar›m›z›n
ard›ndan “Geleneksel Ürün”
DÖNER’in baﬂvurusunu Türk
Patent ve Marka Kurumu’na
yapm›ﬂ bulunmaktay›z.
DÖNER’in bu önemli
çal›ﬂmas›nda etkin ve yetkin
kiﬂilerden oluﬂturdu¤umuz Bilim
Kurulu’muz ile birlikte çal›ﬂmalar›m›za
daha da h›z verece¤iz” ﬂeklinde
HABER‹ 13. SAYFAMIZDA
konuﬂtu.

Uluslararas› Döner
Federasyonu
UDOFED Baﬂkan›
Mehmet Mercan

Döner dükkanlar›nda
sat›ﬂlar nas›l olacak

?

Koronavirüs salg›n› sürecinde normalleﬂme ad›mlar› at›l›rken, Sa¤l›k Bakanl›¤› Kontrollü
Hayata geçiﬂ için iﬂ yerlerinde al›nacak önlemleri içeren rehberler haz›rlad›.
“COVID-19 Kapsam›nda kasap,
manav, kuruyemiﬂçi, bal›kç› ve
di¤er g›da sat›c›lar› gibi
küçük iﬂletmelerin, toplum
taraf›ndan s›kl›kla
kullan›lan buna karﬂ›l›k iﬂ
yeri alanlar›n›n küçük
olmas› nedeni ile COVID19’un yay›lmas›n› önlemek
için sosyal mesafeyi koruman›n zor olabilece¤i alanlar
oldu¤u vurguland›.

TARIM VE HAYVANCILIKTA YEN‹ TEDB‹RLER

‹ﬂyerleri için s›k› kurallar

Döner koruma
alt›na al›nd›
MEHMET
MERCAN

Kim büyük?
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‹RFAN
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YAZISI 5. SAYFAMIZDA

YAZISI 7. SAYFAMIZDA

Salg›n sonras›
örgütlü hareket
etmek gerekli

Yeterli ve
dengeli
beslenme

NURTEN
SIRMA

Doç. Dr.
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G›da
Güvenli¤i
Uzman›

Sa¤l›k
Bilimleri
Üniversitesi

YAZISI 10. SAYFAMIZDA

YAZISI 11. SAYFAMIZDA

Söz konusu iﬂyerlerinde müﬂteri
gereksinimlerinin mümkün
oldu¤unca randevulu ya da telefon ve internet üzerinden
karﬂ›lanacak hale getirilmesi
gerekti¤i belirtilen rehbere göre,
iﬂ yerinin görünür bir yerine
COVID-19 kapsam›nda al›nmas›
gereken önlemlerle ilgili afiﬂler (el
y›kama, maske kullan›m› ve iﬂ yeri
içinde uyulmas› gereken kurallar)
HABER‹ 8/9. SAYFAMIZDA
as›lacak.

Çal›ﬂ›rken sigara yasak
Tar›m ve Orman Bakanl›¤›, koronavirüs salg›n›na karﬂ›
üretimde al›nacak tedbirleri duyurdu. Buna göre kümes
giriﬂlerinde dezenfektan bulundurulmas› ve çal›ﬂ›rken
asla sigara içilmemesi ﬂart› konulacak. Tar›msal üretim
s›ras›nda sosyal mesafeye dikkat edilmesi öncelikli
olurken, kiﬂisel bak›m ve hijyenin de ön planda tutulHABER‹ 3. SAYFAMIZDA
mas›na karar verildi.
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Türkiye, koronavirüs salg›n›nda tablonun iyiye gitmesiyle birlikte normalleﬂme sürecine geçiﬂ için önemli ad›mlar at›l›yor

Maske kullan›m› zorunlu
sigara kesinlikle yasak...
Tar›m ve Orman Bakanl›¤›, dünyay› etkisi alt›na alan koronavirüs salg›n›na karﬂ› üretimde al›nacak
tedbirleri duyurdu. Tesis giriﬂlerinde dezenfektan bulundurulmas› ve çal›ﬂ›rken asla sigara içilmemesi
ﬂart› getirildi. Bu önlemlerin d›ﬂ›nda sosyal mesafeye dikkat edilecek, maskesiz çal›ﬂmak yasak..
Türkiye, koronavirüsle
mücadelede olumlu tablo
çizmeye devam ediyor.
Baﬂta hükümet taraf›ndan
al›nan tedbirler, meyvelerini vermeye
baﬂlad›.

koronavirüs salg›n›na karﬂ›
üretimde al›nacak tedbirleri
duyurdu.
Bu tedbirlere göre kümes

Tar›msal faaliyet öncesi ya
da mola sonras› eller 20
saniye boyunca y›kanacak.
Tar›msal üretim s›ras›nda
sosyal mesafeye dikkat
edilecek.
Çal›ﬂma süresi
boyunca asla
sigara
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GÜNDEMDEN
MEHMET MERCAN
UDOFED GENEL BAﬁKANI

Döner koruma
alt›na al›nd›
Dönerin temsil gücünün fark›na varan Avrupa
ülkeleri Döner üzerinde tasarrufta bulunmak,
bu nadide ürünü kendi nesillerinin gelece¤i için
bir de¤er olarak miras b›rakmak ad›na y›llard›r
u¤raﬂ›yorlar.
Türkiye bu konuda bugüne kadar bir ad›m
atamad›. Türk giriﬂimciler de bir araya gelememe klasik sendromu sebebi ile maalesef
Dönerimiz Udofed kurulana kadar sahipsiz
kald›.
Udofed Yönetim Kurulu bu konu üzerine titizlikle çal›ﬂt›. Oluﬂturdu¤umuz Bilim Kurulu ön
haz›rl›klar› yapt›. Zaten hali haz›rda Genel
Baﬂkan Yard›mc›m›z ‹rfan Söyer’in 20 y›ll›k
tecrübe ile haz›rlad›¤› “Döner Hakk›nda Her
ﬁey” isimli kaynak eserde donelerinin bulundu¤u Dönerin tarihi geçmiﬂi ve bize ait
oluﬂunun belgeleri ile Geleneksel ürün
statüsünde baﬂvurumuzu yapt›k ve Döneri
koruma alt›na ald›k.
Döner hakk›nda art›k hiç bir ülke söz söyleyecek durumda de¤il. Dönerin Türkiye ad›na tescili Udofed taraf›ndan gerçekleﬂtirildi.

Udofed çal›ﬂ›yor

Ölüm
ve vaka
say›lar›n›n
düﬂmesi, iyileﬂen hasta
say›s›n›n da yükselmesi, en
büyük umut oldu.
Tablonun iyiye gitmesiyle
birlikte normalleﬂme
sürecine geçiﬂ için önemli
ad›mlar at›l›yor.

TARIM VE
HAYVANCILIKTA
YEN‹ TEDB‹RLER
Tar›m ve Orman Bakanl›¤›,
dünyay› etkisi alt›na alan

içilmeyecek.
Seralar, ah›rlar,
a¤›llar s›k s›k
havaland›r›lacak.
giriﬂlerinde dezenfektan
bulundurulmas› ve çal›ﬂ›rken
asla sigara içilmemesi ﬂart›
konulacak.
Tar›msal üretim s›ras›nda
sosyal mesafeye dikkat
edilmesi öncelikli tedbirlerden olurken, kiﬂisel bak›m ve
hijyenin de ön planda tutulmas›na karar verildi.
‹ﬂte aç›klanan tedbirler ﬂu
ﬂekilde:

2 METREL‹K
SOSYAL MESAFE
KURALI DEVREDE
Hayvanlar›n temizli¤ine özen
gösterilecek.
Alet ve ekipmanlar her kullan›mdan sonra dezenfekte
edilecek.
‹ﬂ k›yafetleri, koruyucu eldiven ve maskelerin yan› s›ra
tabak, bardak ve havlu gibi

eﬂyalar asla ortak
kullan›lmayacak.
Tar›msal üretim s›ras›nda 2
metrelik sosyal mesafeye
dikkat edilecek.

MASKE KULLANIMI
ZORUNLU HALE
GELD‹
Tar›m iﬂletmelerinde, çal›ﬂan,
tedarikçi ve bakanl›k personeli d›ﬂ›ndaki kiﬂilerin tarlaya
giriﬂine izin verilmeyecek.
‹ﬂletmelerde dezenfektanl›
ayak banyolar› kullan›lacak.
Kümes ve mezbahalar›n
giriﬂlerinde dezenfektan
bulundurulacak.
Kümeslerin ve mezbahalar›n
oldu¤u iﬂletmelere giriﬂte
araçlar için dezenfektan

havuzu oluﬂturulacak.
G›da iﬂletmelerinde her
müﬂteriden sonra pos cihaz›
dezenfekte edilecek.
‹ﬂletme giriﬂlerinde dezenfektanl› paspas bulundurulacak.
Çal›ﬂanlar mutlaka maske
kullanacak.
Ekmek ve çeﬂitleri ile di¤er
unlu mamullerle haz›r
ambalajl› olarak tüketiciye
sunulacak.
Unlu mamuller ya da ekme¤i
müﬂteriye teslim eden personel ile para al›ﬂveriﬂini
yapan personel farkl› kiﬂiler
olacak.
Koronavirüs belirtisi
gösteren personel
çal›ﬂt›r›lmayacak.

Herkesin zor günler geçirdi¤i pandemi
ortam›nda belki de en çok s›k›nt› çeken sektör
Döner sektörü oldu. Üretimden sat›ﬂa kadar
bütün zincir durdu. Giderler, faturalar, ödemeler iﬂletmelerimizi zor duruma soktu. Ticaretin
yeni normalleri ile tekrar canlanmas›n› can›
gönülden bekliyoruz. Bunun için, üyelerimizin
s›k›nt›lar› giderebilmesi için elimizden gelen
gayreti gösteriyoruz.
Pandemi ortam›ndan çok önceleri Dönerde
sa¤l›k ve kontrol edilebilirlik konusunda ciddi
söylemlerimiz olmuﬂtu. Bu ortam bize ne
kadar hakl› oldu¤umuzu bir kez daha gösterdi.
Bayramdan sonra üye iﬂyerlerimizde
“Karekod” uygulamas›na geçiyoruz. Döner
sevenler gönül rahatl›¤› ile döner lokantalar›na
gelip sa¤l›kl› ve kontrol edilebilir dönerlerini
alabilecekler.
Bütün gayretimiz halk›m›z›n sa¤l›kl› ve lezzetli
döner tüketmesini temin etmek.
Her zorlu¤un arkas› ferahl›kt›r. Yeterki her
kes üzerine düﬂen dersi als›n ve uygulas›n.
Sektörümüzün bütün bileﬂenlerini Udofed
çat›s› alt›na bekliyoruz. Biz ancak bir olursak
büyük baﬂar›lara imza atabiliriz.
Daha güçlü Döner dünyas› için çal›ﬂ›yoruz.
Sa¤l›cakla kal›n.
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Hangi ülke ne kadar normalleﬂti
Avrupa'da koronavirüs salg›n›na karﬂ› al›nan önlemler, kademeli olarak kald›r›l›yor. K›tada hayata felce u¤ratan salg›n
sonras› normale dönüﬂ sürecinde ‹talya ve Belçika’da ülke genelinde ikinci kapsaml› ad›mlar peﬂ peﬂe at›l›yor.

Belçika’da okullarda
kademeli aç›l›ﬂ
Belçika Ulusal Güvenlik
Konseyi'nin ald›¤› yeni kararlara
göre, ülkedeki okullar s›k› tedbirler alt›nda ve kademeli
olarak tekrar e¤itime
baﬂlad›lar.
Müze ve hayvanat bahçeleri de
gerekli önlemleri almak ve bilet
sat›ﬂlar›n› internetten yapmak
ﬂart›yla yeniden aç›ld›.
Kütüphaneler de ayn› koﬂullar
alt›nda hizmet verebilecekler.

Salg›ndan en fazla etkilene ‹talya’da
bir çok sektör yeniden faaliyete geçti
Bu kapsamda ‹talya'da
kiﬂisel bak›m ve estetik
merkezleri, kuaförler,
restoranlar, barlar,
pizzac›lar, dondurmac›lar ve
pastaneler kap›lar›n› vatandaﬂlara yeniden açt›.

KUAFÖRLER,
RESTORANLAR,
E⁄LENCE
MEKANLARI...
Ülkedeki kiﬂisel bak›m ve
estetik merkezleri, kuaförler,
barlar yeniden iﬂbaﬂ›
yapt›lar. Daha önce paket
servis için aç›lan restoranlar,
pizzac›lar, dondurmac›lar ve

pastaneler de tamamen
hizmet vermeye baﬂlad›.
‹talya'da, ayr›ca kilise,
cami ve sinagog gibi
ibadethaneler ile
ma¤azalar da
sosyal mesafe ve
hijyen kurallar›na
uyulmas› koﬂuluyla tekrar faaliyete
geçtiler.
Hükümet, Birinci
Futbol Ligi (Serie A)
tak›mlar›n›n grup
halinde idmanlara
baﬂlamalar›na da onay
verdi.

DÜ⁄ÜN VE
CENAZE ‹Ç‹N EN
FAZLA
30 K‹ﬁ‹
Berber ve kuaför salonlar› randevuyla müﬂteri
kabul ediliyor, ayr›ca en
fazla 30 kiﬂinin
kat›l›m›yla dü¤ün ve
cenaze törenleri de
yap›labiliniyor.
Pazar yerleri de sosyal
mesafe kurallar›na
uyarak yeniden aç›ld›.
Spor kulüpleri en çok
20 kiﬂiyle ve aç›k
havada antrenman
yapabilecek. ‹ﬂ yerlerinde ise bir
müddet uzaktan
çal›ﬂma esas olacak.
Belçika'da bir sonraki aﬂamaya, en
erken 8 Haziran'da
geçilecek. Spor müsabakalar›n›n ve iç turizmin baﬂlamas› daha
sonra de¤erlendirilecek.

AKDENİZ

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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Avrupa ad›m ad›m
hayata dönüyor...
Salg›n sonras› normalleﬂme kapsam›nda Avrupa’da bir çok ülkede kiﬂisel bak›m ve estetik
merkezleri, kuaförler, restoranlar, barlar, pizzac›lar, dondurmac›lar ve pastaneler kap›lar›n› açt›.

Almanya’da karar› eyaletler belirliyor

Avusturya’da ilkö¤retimde dersbaﬂ›
Avusturya'da önlemleri
gevﬂetme sürecinde üçüncü
ad›m olarak, ilkö¤retim
okullar›nda e¤itime yeniden
baﬂlan›ld›.
Okullarda sosyal mesafe,
hijyen ve 11 yaﬂ üstü ö¤rencil-

er için maske kullanma zorunlulu¤u öngörüldü. Ortalama
30 ö¤renciden oluﬂan s›n›flar
iki gruba ayr›l›rken, haftan›n
ilk üç günü ilk grup, son iki
günü ise ikinci grup e¤itim
görecek.

Almanya'da tedbirlerin kald›r›lmas› eyaletlerin
sorumlulu¤una b›rak›l›rken, normalleﬂme süreci
de bölgelere göre farkl›l›klar gösteriyor.
Sabah, ö¤le ve ikindi namazlar›n›n
k›l›nmas›na izin verilen camiler,
20 May›s'tan itibaren
tamamen ibadete
aç›ld›.Ülkede, ayr›ca
kara s›n›rlardaki
kontrollerin
gevﬂetilmesine
ve Lüksemburg
s›n›r›nda kontrollerin tamamen
kald›r›lmas›na
karar verildi.
Birçok eyalette aç›k
olan restoran ve kafeler, salg›ndan büyük ölçüde
etkilen Bavyera, BadenWürttenberg, Saarland, Rheinland-Pfalz
ve Schleswig-Holstein'de müﬂterilerin iletiﬂim bilgileri al›nmas› ﬂart›yla yeniden aç›ld›.

Bremen, Hamburg, Hessen, MecklenburgVorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland,
Saksonya-Anhalt ve Schleswig-Holstein'de otellerin müﬂteri a¤›rlamas›na izin verildi.
Berlin ve Brandenburg'da
kapal› alanlarda 50 kiﬂinin
bir araya gelmesine
izin verilirken,
Mecklenburg'
da ise aç›k havada 150'ye kadar
kat›l›mc›s› olan
gösteriler
yap›labilecek.
Hessen ve
Saarland'da
sinema salonlar›,
yeniden aç›ld›.
Berlin'de 8'inci,
Bremen'de ise 1'inci, 2'nci ve
3'üncü s›n›flar yeniden ders baﬂ› yapt›.
Hamburg ve Saksonya'da kreﬂler kademeli olarak
aç›l›yor.

‹spanya normalleﬂme sürecinde temkinli
‹spanya'da 4 May›s'ta yürürlü¤e giren kademeli normalleﬂme süreci, bölgelere göre
farkl›l›k gösteriyor.

Macaristan’da maske zorunlulu¤u
Macaristan'da ise 2 hafta
önce taﬂrada son verilen
d›ﬂar›ya ç›kma s›n›rlamas›,
baﬂkent Budapeﬂte'de de
kald›r›ld›.
Ülke genelinde toplu taﬂ›ma
ve kapal› alanlarda maske
takma zorunlulu¤u devam
edecek ancak üniversiteler,
havuzlar, hayvanat bahçeleri,
parklar ve çocuk oyun alan-

lar› yeniden ziyaret edilebilecek. Ayr›ca Budapeﬂte
d›ﬂ›ndaki kentlerde restoran
ve kafeler de tamamen aç›ld›.
Budapeﬂte'de ise restoran ve
kafeler sadece bahçe ve
teraslarda müﬂteri kabul edebiliyor.
Pazar yerlerinin aç›lmas›
karar›n› ise belediyeler verecek.

Ölü ve vaka say›lar›na göre
ülkedeki 17 özerk yönetim için
ayr› planlar› yürürlü¤e koyan
hükümet, hafta baﬂlar›nda bunlar› revize ederek seviye
geçiﬂlerine karar veriyor.
Dört aﬂamadan oluﬂan normalleﬂme süreci kapsam›nda 11
May›s'ta ülkenin yüzde 51'i ikinci aﬂamaya geçerken, bu oran›n
yüzde 70'e ç›kar›lmas›
kararlaﬂt›r›ld›.

Portekiz'de kademeli normalleﬂme süreci kapsam›nda
lise ö¤rencileri okullar›na dönerken, di¤er tüm s›n›flar bu
ö¤renim sezonunu uzaktan
e¤itimle tamamlayacak.
Polonya'da da güzellik salonu
ve kuaförler yeniden hizmete
girdi, restoran ve kafeteryalar

belirli koﬂullar alt›nda yeniden
kap›lar›n› açt›lar.
Toplu taﬂ›may› daha fazla yolcunun kullanmas›na izin verildi, ayr›ca kiliselerde 10
metrekareye 1 kiﬂi denk gelecek ﬂekilde ibadet
yap›lmas›na da izin verildi.

Yunanistan’da iç hat uçuﬂlar› baﬂlad›
Yunanistan'da normalleﬂme
ad›mlar› kapsam›nda kilise ve
camiler, sosyal mesafeye
uyulmas› ﬂart›yla toplu
ibadete yeniden aç›ld›.
Ülkede eyaletler aras›ndaki
seyahat k›s›tlamas› kald›r›ld›,
Girit Adas› ve ana kara
aras›nda deniz yoluyla yolcu
taﬂ›mal›¤› baﬂlad›. Uçaklar s›k›
sa¤l›k kontrolleri alt›nda iç

hatlarda yolcu taﬂ›maya
baﬂlad›. Uluslararas› uçuﬂlar
için sadece, baﬂkent
Atina'daki Eleftherios Veni
zelos Havaalan› kullan›lacak.
Schengen vatandaﬂlar› ve
Avrupa ülkelerinde uzun
süreli ikamet izni olan üçüncü
ülke vatandaﬂlar›, art›k
Yunanistan'a giriﬂ yapabilecekler.

"Birinci aﬂamada, 200
metrekareden küçük iﬂletmelerin aç›lmas›, restoranlar›n

içi serbest dolaﬂ›m ve ikinci
ikamet yerlerine gitmeye
müsaade edilmesine, ortak kullan›m alanlar›n›n kapal› olmas›
ﬂart›yla otellerin aç›lmas›na ve
aç›k alanlarda en fazla 30 kiﬂilik
gösterilere izin verildi.

‹spanya'n›n turizm bölgelerinden Kanarya ve Balear
Adalar›na ba¤l› 4 ada (La
Gomera, Formentera, El Hierro,
La Graciosa) bugünden itibaren
üçüncü aﬂamaya geçen yerler
oldu.
Hükümetin baz› kurallarda
de¤iﬂiklik yapt›¤› aﬂamalar, ﬂu
ﬂekilde uygulanacak:

Bulgaristan
AVM’leri açt›
Ülkedeki al›ﬂveriﬂ
merkezlerinin yeniden
aç›lmas›na izin verildi.
Uzmanlar, virüsün
elbiselerin üzerinde
saatlerce yaﬂayabilece¤ine dikkati çekerken, ma¤azalardaki
denenmiﬂ k›yafetlere
ispirtolu dezenfektan
uygulanmas› ve deneme odalar›na morötesi lambalar yerleﬂtirilmesi tavsiyesinde
bulundu.
Baﬂbakan Boyko
Borisov’un önerisi üzerine restoranlar›n
KDV'leri yüzde 20'den
yüzde 9'a indirildi.

Slovenya,
Danimarka,
Fransa..
Slovenya'da kreﬂler
yeniden hizmet vermeye baﬂlad›,
Danimarka'da ise
restoranlar, kafeler,
kütüphaneler ve
ortaokullar aç›ld›.
Fransa'da salg›n›n etkili
olmad›¤› bölgelerde ise
ortaokullar aç›ld›..
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Kim büyük?
Kim küçük?
Dile kolay milyonlarca kilometre yol gittim. Avrupa, Asya demeden hangi ülke,
hangi ﬂehir önemsemeden nerede döner
üretiliyor, nerede sat›l›yor takip ettim.
Kim bu iﬂe yeni neler katm›ﬂ inceledim.
S›k›nt›lar› neler, heyecanlar› nas›l
gördüm. Dostlar› kim? Düﬂmanlar› nas›l
sald›r›yor yak›ndan ﬂahit oldum.
Bu sektörde büyüklerin k›sa sürede
küçülerek yok olduklar›n›, küçüklerin k›sa
sürede büyüyerek zirveye koﬂtuklar›na
birebir ﬂahit oldum.
Onun için bu sektörde büyüklük küçüklük kavram› çok h›zl› de¤iﬂir.
Bu sektörün bir çok hastal›¤› var. Asl›nda
bu rahats›zl›klar insan›m›z›n ortak
s›k›nt›s›.
Önümüzdeki en büyük engel “kibir”. Ne
yaz›k ki 3 tane ayn› isimle dükkan› olan
kendisini Global fast food markalar› ile
k›yasl›yor. Kendini en büyük zannediyor.
Global oyunlar›n fark›nda olmayanlar
yok olurken bile neden batt›klar›n›n
fark›na varam›yor.
K›skançl›k yok mu? Ben varken niye o?
Sorusu beyinleri yakan ve insan› bitiren
bir yok oluﬂ sorusudur.
Ticari dürüstlük az m› önemli? Bizler Ahi
Evran nesliyiz. Karﬂ›l›kl› oturdu¤umuzda
mangalda kül b›rakmay›z da borç ödemeye veya verdi¤imiz sözü tutmaya
gelince küller havada uçuﬂur da kimse
görmez. Halbuki esnafl›¤›n kurallar›n›
koyan Ahi Evran’›n kanunlar›n› bat›l›lar
uygular biz uygulamay›z. Sonrada döner
ﬂu Almanlar ne kadar dürüstler sözlerinde duruyorlar deriz.

Döner Global oyuncudur
Evet fabrikan›zda üretti¤iniz,
dükkan›n›zda satt›¤›n›z döner global bir
oyuncudur. Devler ligi ürünüdür. Bu ürün
ile geçiniyor ve var olmak istiyorsan›z siz
de devler liginin kurallar›na göre hareket
etmek zorundas›n›z. Aksi takdirdi bir
zamanlar benim de döner markam vard›
nostaljisini yaﬂars›n›z.

Ne yapmal›?
Yap›lacak olan çok basit. Öncelikle bütün
önyarg›lar›n›z›, egolar›n›z› bir kenara
b›rak›n. Döner için can siperhane çal›ﬂan
Uluslararas› Döner Federasyonu ile irtibata geçin. Bu birli¤in bir parças› olun. Tek,
tek var olman›z›n imkans›z oldu¤u bu
global k›skaçtan bir bütün olarak daha
büyük, daha güçlü ve ortak ak›l ile ç›k›n.

HANG‹ BÖLGELER
B‹R‹NC‹ AﬁAMADA
KALACAK
Hükümet, salg›n›n en fazla
görüldü¤ü Madrid ve Barselona
kentleri ile Castilla y Leon özerk
yönetiminin yar›s›n›n, birinci
aﬂamada kalmaya devam
edece¤ini aç›klad›.

Portekiz’de sadece liseliler okulda

HANG‹ AﬁAMADA NE
TÜR DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER
VAR
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sadece d›ﬂar›ya servis amaçl›
çal›ﬂmas›, orta ve uzun mesafeli
seyahatlerde ulaﬂ›m araçlar›n›n
yüzde 30 kapasiteyle hizmet
vermesi, ibadet yerleri ile
müzelerin yüzde 33 kapasiteyle
aç›lmas›, kütüphanelerden kitap
al›m›na izin verilmesi ve okullarda dezenfeksiyon iﬂlemlerine
baﬂlan›p idari personelin
çal›ﬂmas› öngörüldü.
‹kinci aﬂamada ise 400
metrekareye kadar iﬂletmelerin
aç›lmas›na, restoran ve barlar›n
teraslar›n›n en fazla yüzde 50
kapasiteyle çal›ﬂmas›na, ﬂehir

Üçüncü aﬂamada da al›ﬂveriﬂ
merkezlerinin yüzde 40 kapasiteyle aç›lmas›, restoran ve
barlar›n yüzde 40 doluluk
oran›yla aç›lmas›, ortaö¤retim
ve lise son s›n›f ö¤rencilerinin
iste¤e ba¤l› okullarda e¤itime
baﬂlamas›, kreﬂlerin aç›lmas›,
sinema, tiyatro ve konser
salonlar›n›n yüzde 33 kapasiteyle aç›lmas›, otellerde
ortak kullan›m alanlar›n›n
yüzde 33 kapasiteyle aç›lmas›,
ibadet yerlerinde kapasitenin
yüzde 50'ye ç›kar›lmas›
öngörüldü."

Udofed çal›ﬂ›yor. Sektör için projeler
üretiyor. Global fast food baronlar›na
karﬂ› Dönerin yek vücut olarak mücadele
etmesinin önünü aç›yor. Türkiye’nin
stratejik de¤eri Dönerin dünyan›n her
yerinde sizin markalar›n›z ile var olmas›
için sizlere bir adres gösteriyor.
Yok olmak çok kolay. Var olmak için
egolar› b›rak›p udofed’e do¤ru bir ad›m
atmak yeterli.
Sa¤l›cakla kal›n.
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Salg›n ‹sviçre’deki
dönercilere yarad›

Dünyada ‹lk iftarda
DÖNER ile yap›ld›
Avustralya’n›n Melbourne kent merkezindeki Flinders Kebap, Ramazan ay›nda ö¤rencilere iftar ve
sahur imkan› sa¤lad›.‹lk gününde yaklaﬂ›k 10 ö¤renciden oluﬂan ilk grup kendilerine ikram edilen
döner, pilav, çorba, salata ve içecekten oluﬂan haz›r servis paketlerini alarak ilk iftarlar›n› açt›.
Avustralya’n›n Melbourne kent
merkezindeki Flinders Kebap’›n sahibi
F›rat Osmano¤ullar›, koronavirüs
nedeniyle iﬂsiz kalan ve Avustralya’dan
uçuﬂlar›n durdurulmas›yla Türkiye’ye
dönme imkan› da
bulamay›nca maddi
s›k›nt› çeken ö¤rencilere iftar ve sahur
imkan› sa¤lad›.

yemek verirken s›n›r koymad›klar›n›
belirterek, “Bir kiﬂi günde istedi¤i kadar
gelip yemek alabilir, zaten oruç da
tutanlar sahura denk geldi¤i zaman

Baz›lar› geri dönmek
zorunda kald›. ﬁu an
geri de dönemiyorlar
uçak olmamas›ndan
dolay›.” diye konuﬂtu.

RAMAZAN
BOYUNCA
‹FTAR VE
SAHUR
Virüsle ilgili yasaklar›n baﬂlamas›yla birlikte ö¤rencilere
ücretsiz yiyecek imkan› sa¤lad›klar›n›
hat›rlatan F›rat Osmano¤ullar›,
Ramazan boyunca da ö¤rencilere iftar
ve sahur yeme¤i verdi. Osmano¤ullar›,

gelip ald›lar. Flinders Kebaba, kim
gelirse gelsin içeri girdi¤i zaman ben
yemek yemek istiyorum ama param
yok diyen herkese veriyorduk, bu

ise farkl›
bir yöntem
uygulad›. Lotantalar orada da
gel al d›ﬂ› hizmeti hariç
kapat›ld› ama büfeler aç›k
kald›. Soka¤a ç›kma yasa¤› da
uygulanmad›¤› için Döner
büfeleri restaurantlar›n kapal›
olmas› dolay›s› ile müﬂteri
say›lar›n› art›rd›.

süreçten sonra da yine devam edecek.
Yani ihtiyaç sahibi kim varsa, dile getirdi¤i zaman bizim dükkan›m›zdan her
zaman yiyecek alabilirler.’’ dedi.
Avustralya’ya iki ay
önce dil ö¤renmek
için gelen Ayhan
Alkan, “ﬁu an koronavirüsten dolay›
ö¤rencilerin durumu
kötü, birço¤u iﬂten
ç›kart›lmak zorunda
kald› çünkü birçok yer
kapand›. Ondan dolay›
durumlar› kötü.

Ramazan’›n ilk
gününde yaklaﬂ›k 10
ö¤renciden oluﬂan ilk
grup kendilerine
ikram edilen döner,
pilav, çorba, salata ve
içecekten oluﬂan
haz›r servis paketlerini alarak ilk iftarlar›n›
açt›.

Korona
salg›n› her yerde
en fazla Döner esnaf›n› vurdu.
Döner Dükkanlar› kapand›.
Üretimler durdu.
Ticaretler ertelendi. Sektör
büyük bir s›k›nt›ya girdi. Baz›
ülkelerde soka¤a ç›kma
yasaklar› uyguland›. ‹lk olarak
da lokantalar kapat›ld›. ‹sviçre

Resmi verileri göre
yaklaﬂ›k 1.640 Türk
ö¤rencinin geldi¤i
Avustralya’da ihtiyaçl›
duruma düﬂenlere
yard›m etmek
amac›yla, Türkiye’nin Kanberra
Büyükelçili¤i ile Melbourne ve Sidney
baﬂkonsolosluklar›nca eﬂ güdüm
faaliyetleri yürütülüyor.

Dünyaca ünlü fast food zincirinin
‹stanbul ﬂubesinde skandal!
‹stanbul Levent’te bulunan dünyaca
ünlü bir fast food zinciri ﬂubesinde
sipariﬂ veren ve yemek yiyen müﬂterilerin kartlar›n›n kopyaland›¤› ortaya
ç›kt›. Yaﬂanan skandal restorandan
sipariﬂ veren Bahar K.’n›n hesab›ndan
de¤iﬂik saatlerde para çekildi¤ini fark
etmesiyle ortaya ç›kt›. Genç kad›n
önce bankaya giderek hesaplar›ndan
izni d›ﬂ›nda para çekildi¤ini söyledi,
daha sonra kart bilgilerinin baﬂkalar›
taraf›ndan kullan›ld›¤› yönünde
savc›l›¤a suç duyurusunda bulundu.
‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’ncü
yürütülen soruﬂturma kapsam›nda
banka kart›n›n kullan›ld›¤› ATM’lerin
güvenlik kameralar› inceleme alt›na
al›nd›. Bahar K.’n›n kart›n›n kullan›ld›¤›
olay tarihinde ATM’den para çeken
kiﬂinin Hasan D. oldu¤u belirlendi.

Gözalt›na al›nan Hasan D., ifadesinde
olay tarihinden önce Levent’teki
restoranda çal›ﬂt›¤›n›, iﬂletmenin
sahibi Bülent T.’nin kendisi ve arkadaﬂ›
Mehmet A.’ya kart kopyalama iﬂi
yapma teklifinde bulundu¤unu söyledi. Gözalt›na al›nan Mehmet A.’n›n
üzerinde yap›lan aramada toplam 8
adet kopyalanm›ﬂ banka/kampanya
kartlar› ele geçirildi. ‹ﬂletme sahibi
Bülent T. ise bulunamad›. Soruﬂturma
sonunda ﬂüpheliler Hasan D., Mehmet
A., ve Bülent T. hakk›nda iddianame
düzenlendi. 3 ﬂüpheli hakk›nda
“Baﬂkalar›na ait banka hesaplar›yla
iliﬂkilendirilerek sahte banka veya
kredi kart› üretme, satma vb., sahte
banka veya kredi kart›ndan yarar
sa¤lama” suçlar›ndan 15 y›la kadar
hapis istemiyle dava aç›ld›.
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Tavuk eti sever misiniz?
Kanatl› etleri bileﬂimleri aç›s›nda
beslenmemizde de¤erli bir protein
kayna¤›d›r. Herﬂeyden önce ba¤
dokusunun az oluﬂu nedeniyle
sindirimi kolayd›r.
Kanatl› etlerinin lezzeti, kokusu ve
yumuﬂakl›¤› ›rka, cinsiyete, yaﬂa ve
uygulanan yemlemeye ba¤l› olarak
de¤iﬂir.
Etin genel kalitesinde yaﬂ›n önemi
çok büyüktür.
Bileﬂimi
● Tavuk etinin bileﬂimine bir göz
att›¤›m›zda % 21 protein, %4,5 ya¤
ve % 72 su taﬂ›d›¤›n› görürüz.
● Ancak bu ortalama de¤erlerdir.
But k›sm› %5,5 ya¤ ve %20 protein taﬂ›rken gö¤üs k›sm› % 1,2
ya¤l› olup ve % 23 protein taﬂ›r.
● Kolesterol rahats›zl›¤› olanlar için
iyi bir diyet g›dad›r.
● Kanatl› etlerinin yap›s› di¤er

kesim hayvanlar›n›n etlerine göre
daha ince lifli ve daha az ya¤l›d›r.
Çok çal›ﬂan kaslar›n rengi daha
koyudur.
Kesim Usulleri
Kanatl›lar› kesime tabi tutman›n iki
önemli gayesi vard›r.
● Tüm kan› ak›tmak ve böylece
etin dayan›kl›l›¤›n› artt›rmak
● Tüylerin tam yolunmas›n›
sa¤lamak
Kanatl› kesiminde dikkat edilecek
en önemli konu zararl› mikroorganizmalar›n ete geçmesini önlemektir. Haﬂlama suyu bu yönden önemli bir bulaﬂma kayna¤›d›r. Bunu
önlemek için kesimhanelerdeki
haﬂlama suyu s›k s›k yenilenmelidir.
Tavuk Etinin Muhafazas›
Tavuk eti, üzerini saran ve kesimden sonra çabuk kuruyan derisi

Prof. Dr. ÖZER ERGÜN
ESENYURT ÜN‹VERS‹TES‹
SA⁄LIK B‹L‹MLER‹ FAKÜLTES‹ DEKANI

taraf›ndan mikroorganizmalara
karﬂ› korunur. Böylece zararl› bakterilerin iç k›s›mlara nüfus etmeleri
önlenir. Ancak bu avantaj›n sa¤lanabilmesi için tavu¤un içorganlar›n›n
ç›kar›l›pmuhafaza edilmesi gerekir.
Tavuk etlerinin bozulmadan saklanmas› amaçlan›yorsa kesimden
sonra mutlaka so¤uk muhafazaya
al›nmal›d›r. Uygun ﬂartlarda 4
OC’de depolanan tavuk etleri 5-10
gün bozulmadan muhafaza
edilebilirler. -18 OC’ de dondurulmuﬂ olarak ise 6-12 aydan daha
fazla dayan›kl›lar›n› korurlar. Ancak
uzun süreli muhafazada kurumay›
aﬂ›r› dereceye vard›rmamak için
rutubetin %98’e ç›kar›lmas› ve
tavuklar›n paketlenmesi önem
taﬂ›r.
Çözündürme ‹ﬂlemi
Tavuk derin dondurucudan

ç›kar›larak buzdolab›na koyularak
4-5 OC’ de bekletilmelidir. Çünkü
d›ﬂar›da çözündürme iﬂlemi baz›
tehlikeleri beraberinde getirmektedir. ﬁöyle ki; tavuk eti yüzeyde
çözünmeye baﬂlar ve çözünen
k›s›mlar›n ›s›s› yüksektir. Merkezin
çözünmesine kadar geçen sürede
yüzeyde zararl› mikroorganizmalar
rahatl›kla ço¤alabilirler. Bu nedenle
çözündürmenin en kolay yolu
tavu¤un akﬂamdan buzdolab›nda
koyulmas› ve sabaha kadar çözünmesinin sa¤lanmas›d›r. Bir defa
çözünen kanatl› eti bir daha da
dondurulmamal›d›r.
Kanatl› eti sat›n al›rken nelere
dikkat edilmelidir.
● Market ve kasaplarda tavuk
etleri genelde taze olarak sat›l›r.
Ancak baz› yerlerde dondurulmuﬂ
olarak sat›ﬂa sunulur. Dondurulmuﬂ
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tavuk etlerinin çözündürülüp taze
tavuk etleri ile birlikte veya ayr› da
olsa taze tavuk olarak sat›lmalar›
yasakt›r.
● Tavuk eti sat›n al›rken dikkat
edilmesi önemli konu “son tüketim
tarihi” dir. Son tüketim tarihini
bilmedi¤iniz tavuk etlerini sat›n
almak her zaman için risklidir.
● Derileri mat bir görünüm alm›ﬂ
tavuk etlerinin bayat olaca¤› akla
gelmelidir. D›ﬂ deri özellikle kanatlar›n alt›ndaki bölgede yeﬂillenme
ve yap›ﬂkanl›k gösterir. ‹ç organlar›
boﬂalt›lmadan sat›ﬂa sunulan
tavuklar bilhassa s›cak havalarda
kolayl›kla
bozulur. Böyle tavuklarda kar›n
boﬂlu¤unda kötü koku ile yeﬂil renk
oluﬂur.
● Sat›n al›nan tavuk etleri mutfa¤a
getirildi¤inde hemen so¤uk
muhafazaya al›narak suyunun
oraya buraya damlat›lmamas›na
dikkat gösterilmelidir. Tavuk suyu
ile bulaﬂan eller de mutlaka iyice
y›kanmal›d›r.

çok çeﬂitli hastal›k etkenlerinin
insanlara geçmesinde arac› rolü
oynar.
● Bunun önlenmesinde kanatl›lar›n
canl› iken ve kesim sonras› et
muayenelerinin veteriner hekimlerce yap›lmalar› çok önem taﬂ›r.
Böylece bakteriyel, viral ve
paraziter
hastal›klar›n etkenlerinin daha ilk
aﬂamada yay›lmalar› önlenir.
● Tavuk eti ayr›ca zehirlenme
etkenlerini de taﬂ›yabilir. En önemli
zehirlenme etkeni salmonellalard›r.
Salmonella zehirlenmeleri ateﬂli
seyreder ve mutlaka hekim
kontrolünde tedavi edilmelidir.
● Bilhassa yaz günlerinde rastgele
yerlerde tavuk ve di¤er kanatl›lar›
yemek tehlikeli olabilir.
● ‹yi piﬂirme ve k›zartma ile bu
mikroorganizmalar kolayl›kla
bertaraf edilirler. Ancak
›s›n›n etin merkezine kadar inmesi
bilhassa önem taﬂ›r.

Tavuk eti ile gelebilecek tehlikeler
ve önlemleri
● Di¤er hayvansal ürünler gibi
tavuk eti de kanatl› koleras›, kanatl›
vebas›, listeriyoz, salmonelloz gibi

Bu nedenlerle tavuk etini ve di¤er
kanatl› etlerini ne kadar a¤›z tad› ile
tüketiyorsak arzu edilmeyen
hastal›k etkenlerinden de korunmak bir o kadar önemlidir.

‹htiyaç sahiplerini yaln›z b›rakmad›k
UDOFED’e üye Döner markalar›n›n iﬂtiraki ile haz›rlanan yard›mlar bizzat Genel Baﬂkan Mehmet
Mercan ve Baﬂkan Yard›mc›lar› taraf›ndan ihtiyaç sahibi vatandaﬂlar›m›za kap› kap› da¤›t›l›yor.
Uluslararas› Döner Federasyonu Ramazan ay›nda
baﬂlatt›¤› kampanya ile ihtiyaç sahiplerine G›da
kolileri ve Market al›ﬂ veriﬂ kartlar› da¤›tmaya
devam ediyor.
UDOFED’e üye Döner markalar›n›n iﬂtiraki ile
haz›rlanan yard›mlar bizzat Genel Baﬂkan Mehmet
Mercan ve Baﬂkan Yard›mc›lar› taraf›ndan
da¤›t›l›yor. Muhtarlarla birlikte tesbit edilen
adreslere bizzat gidilerek yard›mlar teslim ediliyor.
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Döner dükkanlar›nda
sat›ﬂlar nas›l olacak

?

Koronavirüs salg›n› sürecinde normalleﬂme ad›mlar› at›l›rken, Sa¤l›k Bakanl›¤› Kontrollü Hayata
geçiﬂ için g›da maddesi satan iﬂ yerlerinde al›nacak sa¤l›k önlemleri içeren rehberler haz›rlad›.
Sa¤l›k Bakanl›¤› yay›nlad›¤› 13
ayr› rehberle, koronavirüs
sürecinde Kontrollü Hayat’a
geçiﬂte iﬂyerlerine yönelik
kriterleri belirledi. Rehberler
aras›nda madenler, bakkallar,
büfe, kan-

içeren rehberler haz›rlad›.
Farkl› meslek gruplar›na yönelik olarak Halk Sa¤l›¤› Genel
Müdürlü¤ü sitesindeki Covid19 bilgi sayfas›nda yay›nlanan
13 ayr› rehber aras›nda,
madenler, bakkallar, büfe,
kantin ve bayiler,
pazarlar,
terziler,
oyuncak

ma¤azalar›n›n yan›
s›ra “kasap, manav,
kuruyemiﬂçi, bal›kç› ve di¤er
g›da sat›ﬂ yerleri” rehberi de
yer al›yor.

tin ve
bayiler, pazarlar, terziler,
oyuncak ma¤azalar›n›n yan›
s›ra “kasap, manav, kuruyemiﬂçi, bal›kç› ve di¤er g›da
sat›ﬂ yerleri” rehberi de yer
ald›.

G›da sat›ﬂ yerlerinde
al›nacak önlemler

‹ﬂte o kriterler…
Koronavirüs salg›n› sürecinde
normalleﬂme ad›mlar›
at›l›rken, Sa¤l›k Bakanl›¤›
Kontrollü Hayata geçiﬂ için iﬂ
yerlerinde al›nacak önlemleri

“COVID-19 Kapsam›nda
Kasap, Manav, Kuruyemiﬂçi,
Bal›kç› ve Di¤er G›da Sat›ﬂ
Yerleri ile ‹lgili Al›nmas›
Gereken Önlemler” baﬂl›kl›
rehberde; kasap, manav,
kuruyemiﬂçi, bal›kç› ve di¤er

g›da sat›c›lar› gibi küçük iﬂletmelerin, toplum taraf›ndan
s›kl›kla kullan›lan buna karﬂ›l›k
iﬂ yeri alanlar›n›n küçük
olmas› nedeni ile COVID-19’un
yay›lmas›n› önlemek için
sosyal mesafeyi koruman›n
zor olabilece¤i alanlar oldu¤u
vurguland›.
Söz konusu iﬂyerlerinde
müﬂteri gereksinimlerinin
mümkün oldu¤unca randevulu
ya da telefon ve internet
üzerinden karﬂ›lanacak hale
getirilmesi gerekti¤i belirtilen
rehbere göre, iﬂ yerinin
görünür bir yerine COVID-19
kapsam›nda al›nmas› gereken
önlemlerle ilgili afiﬂler (el
y›kama, maske kullan›m› ve iﬂ
yeri içinde uyulmas› gereken
kurallar) as›lacak.

G›da Sat›ﬂ Yerlerinde
Çal›ﬂan Personeli
Korumaya Yönelik
Önlemler
● Çal›ﬂan personelin COVID19’un bulaﬂma yollar› ve
korunma önlemleri hususunda
bilgilenmesi sa¤lanmal›d›r.
● G›da sat›ﬂ yerlerinde çal›ﬂan
personel hasta (ateﬂ, öksürük,
nezle, nefes darl›¤› gibi belirtileri olan) oldu¤unda
çal›ﬂmamal›d›r.
● Personel çal›ﬂ›rken ateﬂ,
öksürük, nezle, nefes darl›¤›
gibi belirtiler geliﬂirse, maskesi
tak›l› olarak sa¤l›k kuruluﬂuna
yönlendirilmelidir.
● Çal›ﬂan personelin tümü

kural›na uygun maske takmal›,
maske nemlendikçe ya da kirlendikçe de¤iﬂtirilmeli,
de¤iﬂtirilmesi öncesinde ve
sonras›nda el antisepti¤i kullan›lmal›d›r.

Müﬂteri ile en az
mesafe 1 metre olacak
● Al›ﬂveriﬂ s›ras›nda müﬂteri
ile 1 metreden daha uzak
mesafede bulunulmal›d›r.
» Çal›ﬂan personelin el hijyenine dikkat etmesi sa¤lanmal›,
s›k aral›klarla ellerin hijyeni
sa¤lanmal›d›r.
● El hijyenini sa¤lamak için,
eller en az 20 saniye boyunca
su ve sabunla y›kanmal›, su ve
sabunun olmad›¤› durumlarda
alkol bazl› el antisepti¤i kullan›lmal›d›r. Antiseptik içeren
sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
● Et ve et ürünleri, paketlenmemiﬂ g›da maddeleri
sat›ﬂ›nda çal›ﬂan personel

eldiven kullanmal›d›r. Eldiven
g›da d›ﬂ›ndaki nesnelere
de¤memelidir. ‹ﬂ bitince eldiven ç›kar›l›p, el hijyeni sa¤lanmal›d›r. Kullan›lan eldiven çöp
kovas›/çöp torbas›na at›lmal›,
yeni bir eldiven tak›lmal›d›r.
● Çal›ﬂan personel dinlenme
alanlar›nda en az 1 metrelik
sosyal mesafeyi korumal› ve
maske takmay› sürdürmelidir.
Yemek yerken ya da
su/çay/kahve içilirken, maske
ç›kar›laca¤› için bunun
yap›ld›¤› kapal› alanda ayn›
anda birden fazla kiﬂinin olmamas› sa¤lanmal›d›r.
● G›da sat›ﬂ yerlerindeki
müﬂteri oturma alanlar›
kald›r›lmal›d›r.
Müﬂterilere Yönelik Öneriler
● Müﬂterilerin iﬂ yerinin
giriﬂinde görünür bir yere
as›lm›ﬂ olan ve içeride uyulmas› beklenen kurallar›
aç›klayan bilgilendirmeyi okumas› sa¤lanmal›d›r.

● Müﬂteriler, di¤er müﬂteriler
ve çal›ﬂanlar ile aralar›nda
sosyal mesafeyi sa¤lamalar›
konusunda uyar›lmal›d›r.
● Müﬂterilerin maskeli olarak
iﬂ yerine girmesi
sa¤lanmal›d›r. Bu tip iﬂ yerleri
ve genel olarak toplum içinde
kural›na uygun olarak basit
bez maske tak›lmas› yeterlidir.
Giriﬂte maskesi olmayanlar
için temiz maske bulundurulmal›d›r.
● Müﬂteri iﬂ yerine girdi¤inde
alkol bazl› el antisepti¤i veya
kolonya kullanmal›d›r.
● Müﬂteriler, iﬂ yeri içinde
g›dalara dokunmamal›d›r.
Bütün ürünler çal›ﬂan personel taraf›ndan paketlenmeli ve
müﬂteriye verilmelidir.
● Müﬂteriler, iﬂ yeri içinde
mecbur kalmad›kça yüzeylere
dokunmamal›d›r.
● Müﬂterilerin iﬂ yeri içinde
mümkün oldu¤u kadar k›sa
süre kalmas› sa¤lanmal›d›r.
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‹ﬂyerleri ve müﬂteriler al›nan
tedbirlere uymak zorunda...
Maske kullanmayan müﬂteriler içeri al›nmayacak. Çal›ﬂan ve müﬂteri dâhil 4 metrekareye 1 kiﬂi olacak ﬂekilde içeriye müﬂteri al›nacak. Bu kurala göre iﬂ yeri kapasite bilgisi mutlaka kap›ya as›lacak.
Çal›ﬂma Sürecine
Yönelik Önlemler
● Maskesiz ve maskeyi uygun
ﬂekilde kullanmayan (burun ve
a¤›z kapal› ﬂekilde) kullanmayan müﬂteriler içeri al›nmamal›d›r.
● Çal›ﬂan ve müﬂteri
dâhil 4 metrekareye 1 kiﬂi olacak

ﬂekilde
içeriye
müﬂteri
al›nmal›d›r. Bu kurala
göre iﬂ yeri kapasite bilgisi
kap›ya as›lmal›d›r.
● Sosyal mesafe kurallar›na
(en az 1 metre, 3-4 ad›m) uyulmal›, s›ra beklenmesi gereken
her yerde (iç ve d›ﬂ mekân
dâhil) mesafeler yer iﬂaretleriyle belirlenmelidir.
● S›ra bekleyen müﬂteriler iﬂ
yeri d›ﬂ›nda sosyal mesafe
kurallar›na göre belirlenmiﬂ

iﬂaretlerde beklemelidir.
● G›da sat›ﬂ yerlerinin d›ﬂ›nda
s›ra oluﬂmas› durumunda
sosyal mesafenin korunmas›
sa¤lanmal›, kalabal›k
oluﬂmas›n› engelleyecek
önlemler al›nmal›d›r. Gerekirse
sosyal

mesafeyi sa¤layacak ﬂekilde
zeminde iﬂaretlemeler
yap›lmal›d›r.
Müﬂteriler tek baﬂ›na içeriye
al›nacak
● Müﬂterilerden iﬂ yerine tek
baﬂlar›na girmeleri istenmelidir. Di¤er aile bireylerinin
mümkünse d›ﬂar›da kalmalar›
özendirilmelidir.
● G›da sat›ﬂ yerlerine misafir

al›nmamal›d›r.
● ‹ﬂ yeri giriﬂinde müﬂteriler
taraf›ndan kullan›lmak üzere
alkol bazl› el antisepti¤i veya
%70’lik alkol içeren kolonya
bulundurulmal›d›r. El antisepti¤inin doluluk durumu belirli
aral›klarla kontrol edilmeli ve
her zaman dolu olmas› sa¤lanmal›d›r. ‹ﬂ yerine giren her
müﬂterinin ellerini dezenfekte etmesi sa¤lanmal›d›r.
● Ürünler
mümkün
oldu¤unda
cam veya
tezgâhlar›n
arkas›nda
korumaya
al›nmal›d›r.
● Ürünlerden
uygun olanlar
(sebze-meyve
gibi) daha önceden farkl› miktarlarda paketlenip
sat›ﬂa sunulmal›d›r.
Müﬂteri ile araya ﬂeffaf
bariyer konulabilecek
● Paketli olmayan ürünlere
müﬂterinin dokunmamas›
sa¤lanmal›d›r. Tek kullan›ml›k
eldivenler kullanarak müﬂterilere servis yap›lmal› ve her
müﬂteriden sonra eldivenler
ç›kar›lmal› ve kapakl› çöp
kutusu/çöp torbas›na
at›lmal›d›r.
● Mümkünse personel ile
müﬂteri aras›nda direkt temas
kurmalar›n›n önlenebilmesi ve

damlac›k yoluyla bulaﬂ›n
engellenmesi amac›yla ﬂeffaf
bir bariyer yerleﬂtirilmelidir.
● Müﬂterilerin ödemelerinde
tercihen temass›z olmak
üzere nakit olmayan ödeme
yapmalar› teﬂvik edilmelidir.

G›da Sat›ﬂ Yerlerinde
Ortam Düzenlemesi,
Havaland›r›lmas›,
Temizlenmesi
● G›da sat›ﬂ yerlerinde her
gün su ve deterjanla düzenli
olarak temizlik yap›lmal›d›r.
● ‹ﬂ yerlerinin temizli¤inde
özellikle s›k dokunulan yüzeylerin (kap› kollar›, telefon
ahizeleri, masa yüzeyleri gibi)
temizli¤ine dikkat edilmelidir.
Bu amaçla, su ve deterjanla
temizlik sonras› dezenfeksiyon için 1/100 suland›r›lm›ﬂ (5
litre suya yar›m küçük çay
barda¤›) çamaﬂ›r suyu
(Sodyum hipoklorit Cas No:
7681-52- 9) kullan›labilir. Klor
bileﬂikleri yüzeylerde korozyon oluﬂturabilir. Dayan›kl›
yüzeyler için kullan›lmas›
önerilen bir dezenfektand›r.
Tuvalet temizli¤i için 1/10
suland›r›lm›ﬂ çamaﬂ›r suyu
(Sodyum hipoklorit Cas No:
7681-52-9) kullan›lmal›d›r.
» Klor bileﬂikleri ile temizlik
yap›lmas›n›n uygun olmad›¤›
yazar kasa, bilgisayar
klavyeleri, telefon, POS cihaz›
ve di¤er cihaz yüzeyleri
%70’lik alkolle silinerek

dezenfeksiyon sa¤lanmal›d›r.
Pos cihazlar› alkolle temizlenecek
● Müﬂteriler ödeme terminalini kullan›r ve dokunurlarsa
hemen arkas›ndan %70’lik
alkol ile temizlenmelidir.
● Çal›ﬂma tezgâhlar›, ekipmanlar› ve aletleri düzenli
olarak temizlenmeli, %70’lik
alkol ile dezenfekte edilmelidir.
● Temizlik yapan personelin
maske ve eldiven kullanmas›
sa¤lanmal›d›r. Temizlik sonras›nda personelin maske ve
eldivenlerini ç›kart›p iﬂ
yerindeki çöpe atmas› ve
ellerini en az 20 saniye
boyunca su ve sabunla
y›kamal›d›r.
● Klimalar d›ﬂar›dan %100

temiz hava alacak modda
çal›ﬂt›r›lmal›, fan h›z› düﬂük
tutulmal›d›r. Klimalar›n bak›m,
temizlik ve filtre de¤iﬂikli¤i
zaman›nda yap›lmal›d›r.
● ‹ﬂ yerlerinin kap› ve
pencereleri aç›larak s›k havaland›r›lmas› sa¤lanmal›d›r.
● Merkezi havaland›rma sistemleri bulunan iﬂ yerlerinin
havaland›rmas› temiz hava
sirkülasyonunu sa¤layacak
ﬂekilde düzenlenmeli, havaland›rma sistemlerinin bak›m›
ve filtre de¤iﬂimleri üretici
firma önerileri do¤rultusunda
yap›lmal›d›r.
● Varsa iﬂ yeri lavabosu
müﬂterilere kapal› olmal›d›r. ‹ﬂ
yeri lavabosu s›k aral›klarla
temizlenmelidir.
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Koronavirüsün yol açt›¤›
ekonomik f›rt›nadan örgütlü
hareketle ç›kabiliriz
Hesapta olmayan bir pandemi
süreci ve sert bir ekonomik
f›rt›na… Bu f›rt›nadan sa¤ salim
ç›kman›n yolu örgütlü hareket
etmekten; toplu halde h›zl› ve
rasyonel çözümler üretebilmekten geçiyor. Al›ﬂt›¤›m›z eski hayata tam anlam› ile ne zaman ve
nas›l dönebiliriz oras› bilinmez;
ama “yeni normal” kavram›na
tüm sektörlerde oldu¤u gibi g›da
sektörünün de h›zl›ca adapte olabilmesi gerekiyor. Bu konuda
“koronavirüs özel eylem plan›”
çerçevesinde sektörel çözümler
üretilmesi oldukça önemli bir
konu.
Evlerimize kapand›¤›m›z karantina günlerinde, en çok g›da, sa¤l›k
ve hijyen kalemlerinde harcama
yapt›k. Bu kalemlerin büyük bir
bölümünü g›da harcamalar›
oluﬂturuyor. Artan tüketici taleplerini ve tüketim miktar›n›
düﬂünürsek, g›da sektörünün ne
kadar vazgeçilmez ve ekonomik
parametreler aras›nda ne kadar
yüksek bir dinamoya sahip oldu¤u
net bir ﬂekilde görülecektir. O
halde g›da sektörünün tüm alt
dallar› da bu sürece olan
hakimiyetini ortaya koymal›d›r.
14 Nisan'dan bu yana ülkemizde
virüsün yay›lma h›z›n›n daha kontrollü hale geldi¤ine dair sevindirici sinyaller al›yoruz. Sa¤l›k Bakan›
Fahrettin Koca ve Bilim
Kurulunun ayn› paralelde yapt›¤›
aç›klamalar sonucu kapal› olan
restoran hizmetlerinin haziran ay›
itibar›yla daha canl› hale gelece¤i
ve kontrollü olarak müﬂterilerini
a¤›rlayacaklar› netleﬂti. Peki,
restoran, lokanta ve di¤er tüm
g›da sat›ﬂ ve sunum noktalar› için
durum nas›l olacak? Bu yeni
dönüﬂümde nas›l bir yol izlenecek
ve nereden baﬂlanacak? ‹ﬂte tam
da bu noktada gerçek anlamda
örgütlülük çal›ﬂmas› yapan birlik,
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dernek ve federasyonlar›n çat›s›
alt›nda yoluna devam eden iﬂletmeler h›zl› adaptasyonlar› ile
farkl›l›klar›n› ortaya koyacaklar.
Türkiye’ye özgü lezzetlerin
baﬂ›nda gelen döneri hem ulusal
hem de uluslararas› arenada
hakk›yla temsil edebilmek için
yola ç›kan ilk ve tek federasyon
olan Uluslararas› Döner
Federasyonu (UDOFED), bu
çat›lar›n en baﬂ›nda geliyor.
UDOFED; zorlu pandemi
sürecinde dönerci üyelerine,
Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan
yay›nlanan bilgi, belge ve öneriler
do¤rultusunda aral›ks›z hizmet
veriyor. Örne¤in; maske kullan›m›
konusunda yaﬂanan kafa
kar›ﬂ›kl›¤›n›n önüne geçmek için
tüm sa¤l›k normlar›na uygun
maskeleri üreterek, hem kendi
üyelerinin hem de di¤er
paydaﬂlar›n en ideal maskeler kullanmas›n› sa¤lad›. Bunun yan›nda
üyelerine, koronavirüse karﬂ› 14
kural›n yaz›l› oldu¤u dezenfektan
platformlar› temin etti. Hijyenik
ve kaliteli malzemeden üretilen
özel stantlar› tüm üyelerinin kullan›ma haz›r hale getirdi ve güvenilir döner noktalar›na sevkiyat›na
baﬂlad›.
Pandemi süreci çok önemsememiz gereken hayati konular›n
yeniden gündeme gelmesi ad›na
bir f›rsat oldu. Hem dünyada hem
de bizde önemi daha da üst
seviyelere ç›kan konulardan biri
de hijyen ve g›da güvenli¤i
konusudur. Restoran ve lokanta
hizmetlerinde “güvenilir g›da noktas›” ve “güvenilir ürün tedariki”
gibi konularda tüketicilerin gönül
rahatl›¤› ile gidebilece¤i yerleri
seçmeleri için öncü bir çal›ﬂman›n
hayata geçirilmesi büyük önem
arz etmeye baﬂlad›. Bu minvalde
denetlenebilen, güvenilir g›da
noktalar›n› belirlemek, g›da

güvenli¤i aç›s›ndan hayati
önemdedir. Hepimizin severek
tüketti¤i “milli yiyece¤imiz” döner
için de “güvenilir döner noktas›”
iﬂareti olan “D” sembolü, tüketicilerin kafa kar›ﬂ›kl›¤›n› giderecektir. Dönercilerin, tüm tedbirlerin
al›nd›¤›, denetlenebilir noktalar
oldu¤u anlaﬂ›lacakt›r. Böylece bu
çal›ﬂma, döner sektöründe büyük
bir ihtiyac›n giderilmesi ad›na
önemli bir çal›ﬂma olarak yerini
alacakt›r.
Öte yandan, g›da güvenli¤i
anlam›nda g›da sat›ﬂ noktalar›nda
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n tavsiyelerine
uygun olarak fiziksel düzenlemeler yap›lmal› ve e¤itimler verilmelidir.
Masalar aras› 1 metreden az
olmayacak ﬂekilde mesafe düzenlenmesi yap›lmal›d›r.
Covid-19’e karﬂ› haz›rlanacak
temizlik plan›na uygun hareket
edilmeli ve ortam
havaland›r›lmas› periyodik olarak
yap›lmal›d›r.
Ellerin s›k temas etti¤i kap› kollar›, bataryalar ve di¤er ortak kullan›m alanlar›n›n 1:100 oran›nda
suland›r›lm›ﬂ çamaﬂ›r suyu ve klor
tablet kullan›larak temizlenmesi
önemlidir.
Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu olan personel, sa¤l›k durumu netleﬂinceye kadar
çal›ﬂt›r›lmamal›d›r.
Restoran çal›ﬂanlar›na; el temizli¤i, dezenfektan kullan›m›, do¤ru
maske ve eldiven kullan›m› gibi
hijyen konular›nda e¤itim verilmelidir.
Gerek personel aras›nda gerekse
personel ile tüketiciler aras›nda
sosyal temas ve fiziki mesafe
kurallar›na uyulmas›n›n önemi
e¤itimlerde s›kl›kla
hat›rlat›lmal›d›r.
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Yanarsa kanser, çi¤
kal›rsa ishal yap›yor
Uzmanlar, döner yap›l›rken hijyen koﬂullar›na ve piﬂirilme süresine dikkat çekerek, fazla piﬂirilen dönerin kanserojen risk
taﬂ›d›¤›n›, çi¤ olarak tüketildi¤inde ise baﬂta ishal olmak üzere mide ve ba¤›rsak rahats›zl›klar›na yol açt›¤›n› vurgulad›.
Geleneksel Türk lezzetlerinden
döner deyince ço¤u kiﬂi için
akan sular duruyor. Ya¤l› ya
da ya¤s›z, pilav üstü, dürüm,
ekmek aras›, yan›nda
patatesle, ayranla ya da tek
baﬂ›na… Herkesin tercihi farkl›.
Ancak uzmanlar, döner
yap›l›rken hijyen koﬂullar›na ve
piﬂirilme süresine dikkat çekerek, fazla piﬂirilen dönerin
kanserojen risk taﬂ›d›¤›n›, çi¤
olarak tüketildi¤inde ise baﬂta
ishal olmak üzere mide ve
ba¤›rsak rahats›zl›klar›na yol
açt›¤›n› vurgulad›.

yemek daha uygundur. Döner
yap›m›nda kullan›lan etin, bekletilmemiﬂ, sa¤l›kl› ve tecrübeli
kiﬂiler taraf›ndan hijyenik ﬂartlarda yap›lmas› laz›m. Etin
bekletilip bekletilmedi¤ini anlamak zordur, baharat katarak
onu yok edebiliyorlar. Ama
etin rengi, parlak olmas› ve

kokmamas› anlamak için öncelikli kriterlerdir"

"P‹ﬁMEM‹ﬁ ET‹N
HAZMED‹LMES‹
ZORDUR"
Döner piﬂirilirken yak›lmamas›n›n alt›n› uzmanlar
"Çünkü et çok piﬂti¤inde

ET‹N PARLAKLI⁄INA
VE KOKUSUNA
D‹KKAT ED‹N!

sindirim sistemi hastal›¤› olan
dizanteriye kadar önemli
hastal›klara yol açabilece¤ini
aktard›.

Döner yenilecek yerin hijyenik
ve güvenilir olup olmad›¤›n›n
çok önemli oldu¤unu söyleyen
uzmanlar uyar›yor: "Et yenilecek yerin sirkülasyonu fazla
olmal›d›r yani etin bekleme
ihtimalinin az oldu¤u yerleri
tercih etmek gerekiyor.
Bilinen, güvenilir yerlerde

ET 70 DERECE
SICAKLIKTA
P‹ﬁ‹R‹LMEL‹
K›rm›z› etin birçok vitamin ve
mineral taﬂ›d›¤›n› da belirten
uzmanlar "Demir, B12, çinko,
selenyum gibi vitaminleri
etten al›yoruz. Yanl›ﬂ piﬂirme
teknikleri etin bu özelliklerini
kaybetmesine neden oluyor.

ortaya ç›kan zararl› maddeler
kanserojen etki gösterebiliyor.
Etin ne çok piﬂmesi ne de çi¤
kalmas› istedi¤imiz bir ﬂey
de¤il. Çi¤ tüketilirse de zararl›
bakteriler etin içinde kalabiliyor ve mide, ba¤›rsak
rahats›zl›klar›na neden oluyor.
Piﬂmemiﬂ etin hazmedilmesi
zordur, gastriti ve reflüsü olan
kiﬂilerin daha da dikkat etmesi
laz›m, çi¤ tüketilen etler bu

rahats›zl›klar› tetikler. Eti
uygun miktarda, zamanda
piﬂirmek gerekiyor" diye
konuﬂtu.

Ç‹⁄ ETTE
‹SHAL R‹SK‹
Uygun koﬂullarda saklanmadan, bekletilerek yap›lan
etin zehirlenmelere yol
açaca¤›n› söyleyen uzmanlar,
piﬂmemiﬂ etin ishalden,

‹yi piﬂmiﬂ ve zararl› organizmalardan korunmuﬂ
dedi¤imiz et, yanmam›ﬂ 70
derece ve üzerinde piﬂmiﬂ
ettir. Etin ateﬂle direk temas
etmemesi laz›m. Ayr›ca
ateﬂte 10-15 saniye tutmak
gerekir. Bu s›cakl›¤›n alt›na
piﬂen etlerde, hayvanlardan
insanlara bulaﬂabilecek
hastal›klara ve baz› enfeksiyonlara yatk›nl›k oluﬂur"
uyar›s›nda bulunuyorlar.
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Doç. Dr. FAT‹H
ÖZBEY
SA⁄LIK B‹L‹MLER‹
ÜN‹VERS‹TES‹

Yeterli ve
dengeli beselenme
Beslenme konusunda bilgi kirlili¤inin yo¤un oldu¤u
günümüzde, yeterli ve dengeli beslenme bilgisinin
her birey taraf›ndan ö¤renilmesi ve uygulanmas›
toplum sa¤l›¤›m›z aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r. En sa¤l›kl› seçenek diyerek sunulan; glutensiz
diyet, alkali diyet, ketojenik diyet önerilerinin yan›
s›ra, “Kazein zehirdir, süt ürünleri tüketilmemeli”
“‹çinde lektin var, bakliyat tüketme” gibi bilimsel
deste¤i meçhul öneriler ortal›kta pervas›zca
dolaﬂ›rken, son zamanlarda da korona ilac› olarak
kelle paçan›n “ilaç” olarak sunuldu¤unu da gördük.
Peki do¤rusu nedir? Bilimin do¤as› gere¤i söylenilen her ﬂey tamam›yla red ya da kabul etmek
mümkün de¤ildir. Çözüm herkesin kendine özel,
yeterli ve dengeli beslenme al›ﬂkanl›¤›n› gerekiyorsa
mutlaka profesyonel bir destek alarak kazanmas›d›r.
Sa¤l›kl› beslenme hayat›n her döneminde sa¤l›¤›n
korunmas›, geliﬂtirilmesi ve kronik hastal›klar›n
önlenmesi için gereklidir. Sonuna yaklaﬂt›¤›m›z
Ramazan ay›nda tuttu¤umuz oruçlar, günün her
saatinde faydal› faydas›z demeden tüketti¤imiz yiyeceklere ara vermemiz için umar›m güzel bir f›rsat
olmuﬂtur. Ayr›ca bu y›l Kovid-19 salg›n› nedeniyle
evlerde geçirilen iftar ve sahurlar›n, ülkemizde
sa¤l›kl› beslenme al›ﬂkanl›¤›n›n hat›rlanmas›na bir
nebze de olsa katk›s› oldu¤unu düﬂünüyorum.
Unutmayal›m ki bu günlerde kazan›lan sa¤l›kl›
beslenme al›ﬂkanl›¤›m›z› y›l içerisine yaymak
sa¤l›¤›m›z aç›s›ndan son derece önemlidir.
G›dalar bileﬂimlerine göre baﬂl›ca; et, kurubaklagil,
yumurta, süt ve süt ürünleri, tah›llar, sebze ve
meyveler, ya¤lar ve tatl›lar olarak farkl› gruplara
ayr›lm›ﬂlard›r. Kiﬂilerin yaﬂ›na, cinsiyetine, sa¤l›k
durumlar›na, yapt›klar› iﬂ ve enerji ihtiyaçlar›na göre
hangi g›dalardan ne kadar yiyece¤inin planlanmas›
sonucunda sa¤l›kl› besin taba¤› ortaya ç›kar. Besin
tavsiyeleri, bireylerin yeterli ve dengeli beslenmeyi
planlamalar›na yard›mc› olur. Günümüzde her ülke,
kendine has yemek al›ﬂkanl›klar›n› göz önünde
bulundurarak bir beslenme ﬂekillerini benimsemektedir. Ülkemizde de Hacettepe Üniversitesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve TC Sa¤l›k
Bakanl›¤› iﬂbirli¤i ile 2003 - 2004 y›llar›nda gerçekleﬂtirilen bir çal›ﬂma sonucunda 2005 y›l›nda
“Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi” haz›rlanarak
kitaplaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu rehberde ülkemiz g›da üretimi,
beslenme al›ﬂkanl›klar› do¤rultusunda bir planlamaya gidilerek, günlük al›nmas› gereken temel
g›dalar dört grupta toplam›ﬂt›r. Bu model “Dört
Yaprakl› Yonca” modeli olarak da ifade edilmiﬂtir.
Yoncan›n yapraklar›n›n üst k›s›mda, ülkemizde yeterli düzeyde tüketilmeyen süt ve süt ürünleri yer
almaktad›r. ‹kinci grup et-yumurta-kurubaklagil,
üçüncü grup sebze ve meyve, son grup ise ekmek ve
tah›llar› kapsamaktad›r. Dört yaprakl› yonca modeli
tan›t›m› halk sa¤l›¤›m›z›n korunmas› ve yeni nesillerin beslenme bilinçlerinin geliﬂtirilmesi aç›s›ndan
oldukça önemle üzerinde durulmas› gereken bir
konudur.
Günümüz dünyas›n›n en önemli problemi de¤iﬂen
yaﬂam koﬂullar› do¤rultusunda farkl›laﬂan beslenme
al›ﬂkanl›klar›m›z sonucu ortaya ç›kan obezitedir.
Obezite, vücutta sa¤l›¤› bozacak düzeyde ya¤
birikmesi ya da vücuttaki ya¤ miktar›n›n normal
oranlar›n üzerine ç›kmas› olarak tan›mlanabilir.
Araﬂt›rma sonuçlar›na göre dünyada her geçen gün
artmakla birlikte 1 milyardan fazla bireyin ﬂiﬂman,
2,5 milyar bireyin ise hafif ﬂiﬂman oldu¤u bilinmektedir. Yap›lan araﬂt›rma sonuçlar›na göre yo¤un enerji
içerikli beslenme al›ﬂkanl›klar› birçok hastal›¤›n
ortaya ç›kmas›nda önemli bir etkendir. Dünyada
görülen diyabetin % 44’ünün, kalp hastal›klar›n›n
%23’nün ve baz› kanser türlerinin %7-41’nin
temelinde yatan en önemli nedenin de ﬂiﬂmanl›k
oldu¤u bilinmektedir. ﬁiﬂmanl›¤› önlemenin temel
koﬂulu ise yeterli ve dengeli beslenmedir. ﬁimdilik
konuyu önümüzdeki yaz›larda detayland›rmak üzere
burada sonland›r›rken sa¤l›kl› bayramlar diliyorum.
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UDOFED Bilim Kurulu’nun çal›ﬂmalar› ard›ndan “Geleneksel Ürün” olarak DÖNER’in Türk Patent ve Marka Kurumu’na baﬂvurusu yap›ld›

DÖNER art›k koruma alt›nda
Uluslararas› Döner Federasyonu UDOFED Genel Baﬂkan› Mehmet Mercan salg›n döneminde de çal›ﬂmalar›n›n h›z mesmeden devam etti¤ini söyleyerek bir müjdeli haberi
daha aç›klad›. Baﬂkan Mercan: Döner’de yeni döneme merhaba diyece¤imiz
çal›ﬂmalar›m›zdan birisi olan “Geleneksel Ürün Tescili” baﬂvurumuzu gerçekleﬂtirdik.
Kuruldu¤u günden itibaren
Döner severlerin daha
güvenli döner tüketmeleri
için gayret gösteren
Uluslararas› Döner
Federasyonu Döner ad›na
önemli ad›mlar atmaya
devam ediyor. Federasyon
Baﬂkan› Mehmet Mercan
yapt›¤› aç›klamada ﬂunlar›
söyledi;

oldukça zengin potansiyele
sahiptir. Bu ürün potansiyeli
ile hem kendimize yeteriz
hem de gelecek kuﬂaklar›n
kendine yeterlili¤ine ﬂimdiden katk›da bulunmuﬂ oluruz.
Özümüze geri dönmek,
yöresel ve geleneksel ürünlerimize her zamankinden
daha fazla sahip ç›kmak

kaç›n›lmaz olmuﬂtur. Kendi
kendine güvenli yeterlili¤in
anahtar› olan bu eﬂsiz ürünlerimizden biride elbette ki
DÖNER’dir.

Resmi baﬂvurumuzu
gerçekleﬂtirdik
UDOFED olarak, uzun
çal›ﬂmalar›m›z›n ard›ndan
“Geleneksel Ürün” olarak

DÖNER’in baﬂvurusunu Türk
Patent ve Marka Kurumu’na
yapm›ﬂ bulunmaktay›z.
Geleneksel Ürünümüz
DÖNER’in bu önemli
çal›ﬂmas›nda etkin ve yetkin
kiﬂilerden oluﬂturdu¤umuz
Bilim Kurulumuz ile birlikte
çal›ﬂmalar›m›za daha da h›z
verece¤iz.”

Projelerimiz bir bir
hayata geçiyor
Özener Patent
Yön. Krl. Bﬂk.
Huriye ÖZENER

Ülkemiz ve DÖNER için
çok önemli bir ad›m
Baﬂvuru ile ilgili gazetemize aç›klamada bulunan UDOFED,
co¤rafi iﬂaret dan›ﬂman› Özener Patent Yön. Krl. Bﬂk. Huriye
ÖZENER “Ülkemizde 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlü¤e giren
6769 say›l› S›nai Mülkiyet Kanunu kapsam›nda geleneksel
ürün adlar›n› yerini alm›ﬂt›r. Bu süreçten sonra ilk tescil edilen
Çakall› Menemeni olmuﬂtur. Baﬂvurusu yap›lan di¤er ürünlerimiz ise Ezogelin Çorbas›, Yo¤urt, Türk Lokumu (Turkish
Delight) ve Zipek’tir. Ancak et ve et ürünleri kapsam›nda
yap›lan ‹LK BAﬁVURUSU DÖNER olmuﬂtur.

Geleneksel ve co¤rafi iﬂaretli ürünler
Geleneksel ürünlerimizin unutulmamas› ad›na yap›lan bu
baﬂvurunun Ülkemiz ad›na gelecek nesiller ad›na büyük önem
taﬂ›maktad›r. Geleneksel 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 olgudur” dedi.

“Küresel düzeydeki Covid-19
salg›n› insano¤luna,
dünyadaki hiçbir teknolojik
ürünün g›dan›n yerini tutamayaca¤›n› bir kez daha
göstermiﬂtir. Salg›n ile birlikte toplumlarda açl›k
endiﬂesinden kaynakl› g›da
güvencesi de sorgulanmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. Salg›ndan
aylar öncesinde federasyon
olarak g›da güvenli¤i ve
sa¤l›kl› Döner konusunda
projelerimizi haz›rlad›k
bakanl›¤›m›z› ile koordineli
olarak çal›ﬂmalar›m›z›
yapt›k. Döner’de yeni
döneme merhaba
diyece¤imiz
çal›ﬂmalar›m›zdan birisi olan
“Geleneksel Ürün Tescili”
baﬂvurumuzu
gerçekleﬂtirdik.

“Geleneksel Ürün”
DÖNER
Ülkemiz geleneksel ürünler,
yöresel ürünler aç›s›ndan

Uluslararas› Döner
Federasyonu
UDOFED Baﬂkan›
Mehmet Mercan
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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
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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 Türkiye’de iller
baz›nda yap›lanmas›na baﬂlad›.
Türkiye’de Döner’de güç birli¤i
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 yap›lanma hareketi
baﬂlad›
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.

UDOFED çat›s› alt›nda buluﬂma
UDOEFED Genel Baﬂkan› Mehmet
Mercan, “UDOFED olarak Türkiye ve
Dünya genelinde dönerin geliﬂimi ve
problemlerle ortak mücadalesi için
güçlü projeler yapmaya devam ediyoruz. ‹ller 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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