‘Yeterlilik Belgesi olmayan
Döner ustas› kalmayacak’
Kalite Yönetim Temsilcisi Yeﬂim Çelik Akan “UDOFED olarak bu çal›ﬂmayla birlikte; döner sektörü
müzün iyileﬂtirilmesini sa¤layarak, dönercilikte sanayileﬂmenin de yolunu açm›ﬂ olaca¤›z” ﬂeklinde konustu.
Uzun ve yorucu geçen çal›ﬂmalar›n
tamamlanmas›yla birlikte s›nav
düzenleyerek akabinde belge vereceklerini ifade eden Yeﬂim Çelik Akan
“UDOFED taraf›ndan verilecek ve uluslararas› geçerlili¤i olan ´Mesleki Yeterlilik Belgesi´
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›´n›n AB Uyum
Yasalar› çerçevesinde anlaﬂma imzalad›¤› tüm
ülkelerde de resmi iﬂlem görecek” dedi.
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Akan “UDOFED olarak, döner ustalar›na yönelik mesleki yeterlilik belgesi
vermeye baﬂlayaca¤›z. Bu sayede sektörde e¤itimli, donan›ml› personeller
görev alacak ve dönercilerimiz uluslararas› geçerlili¤i olan bu belgeye sahip olacaklar.
Bu çal›ﬂmayla döner sektörümüzün iyileﬂtirilmesini
sa¤layarak, dönercilikte sanayileﬂmenin de yolunu
çizmiﬂ olaca¤›z.” ﬂeklinde konuﬂtu.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TÜRKAK
ile gerçekleﬂtirilen bu proje için gerekli
tüm alt yap›lar yo¤un bir çal›ﬂmayla
sonland›r›ld›. E¤itim ve s›nav için
gerekli tüm ﬂartlar MYK ve TÜRKAK
denetiminde Uluslararas› Döner Federasyonu
bünyesinde oluﬂturuldu. Döner Ustal›¤› için Mesleki
Yeterlilik Belgesi almak için gelen baﬂvurular
HABER‹ 13. SAYFAMIZDA
de¤erlendirilmeye baﬂland›.

UDOFED Kalite Yönetim Temsilcisi ve
G›da Mühendisi Yeﬂim Çelik Akan

N‹SAN 2021

DÖNER, AB ve Dünyada
koruma alt›na al›nacak
UDOFED’in, Et ve Et Ürünleri olarak Geleneksel Ürün baﬂvurusu Türkiye’de ilk ve tek oldu¤u gibi AB’nde de bir ilk olacak. Amac›m›z
Döner’imizi dünya ülkelerinde koruma alt›na almak her bir Döner dükkan›n› da temsil etti¤i kültürün birer simgesi haline getirmek.
“Döner sahipsiz de¤ildir” düﬂüncesiyle yola ç›kan
Uluslararas› Döner federasyonu’nun Geleneksel
Ürün ve Co¤rafi ‹ﬂaretler alan›nda Baﬂ Dan›ﬂmanl›k
görevini üstlenen Huriye Özener, “Nesilden nesille
aktar›lan geleneksel lezzetimiz olan Döner’in gerek
ülkemizde gerekse uluslararas› platformda korunmas› ve hak etti¤i yerini almas› gelecek nesiller
ad›na da büyük önem taﬂ›yor” dedi.

UDOFED bir ilki gerçekleﬂtirdi

Fast food devine

DÖNER TOKADI
Bir ﬂube ile baﬂlayan ticari
ortal›kta ﬂube sayas› h›zla iki
rakaml› say›lara ulaﬂt›
Urfal› Metin ve Salih Da¤ Kardeﬂlerin
ünlü futbolcu Lucas Podolski ile ortak
olarak Almanya’n›n Köln kentinde
açt›klar› Mangal Döner, fastfood devi
McDonald’s’a büyük darbe vurdu. Aç›ld›¤›
günden beri büyük ilgi gören ve
kap›s›nda kuyruktaki insanlar McDonald's
Restorana dönüp bakmadan dönerciye
ulaﬂ›p, dönerli sandviç veya dürüm alma
mücadelesi veriyor. HABER‹ 15. SAYFAMIZDA

Huriye Özener “Güvenilir g›dada geleneksel döner’imiz baﬂta olmak üzere co¤rafi iﬂaretli ürünlerimize ve geleneksel ürünlerimize sahip ç›kabilmek
için öncelik ile ülkemizde, daha
sonra Avrupa Birli¤inde ve
‹ngiltere’de koruma alt›na
al›nmas› için baﬂvuru
say›lar›m›z› art›rmal›y›z. Bu
konuda UDOFED’in, Et ve Et
Ürünleri olarak Geleneksel
Ürün baﬂvurusu Türkiye’de ilk ve
tek oldu¤u gibi AB’de de
bir ilk olacakt›r.

Küresel marka
Amac›m›z Dönerimizi
UDOFED olarak küresel marka haline
getirmek, dünya
ülkelerinde koruma
alt›na almak her
Döner dükkan›n›
temsil etti¤i
kültürün birer simgesi haline getirmektir” ﬂeklinde konuﬂtu.

Döner’i

ya taﬂ›yoruz

UDOFED’in giriﬂimleriyle Döner, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’nca Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye
Ulusal Envanterine al›nd›. Yeni hedef Döneri UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine taﬂ›mak.

Geleneksel Ürün ve
Co¤rafi ‹ﬂaretler
Dan›ﬂman›
Huriye Özener

Geleneksel Döner’imizin küresel bir dünya markas›
olmas› yolunda ve milli yeme¤imize sahip ç›k›lmas›
konusunda UDOFED’in att›¤› ad›mlar baﬂar›yla
sonuçland›. Uluslararas› Döner Federasyonu’nun
“Dönere sahip ç›k›lmas›” konusunda yapt›¤›
çal›ﬂmalar ve giriﬂimler her kesimde karﬂ›l›k
bulurken “Geleneksel Döner” Somut Olmayan
Kültürel Miras olarak kabul edildi.

Döner, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan ülkemizin kültürel hazinelerinin kay›t alt›na al›nd›¤›
Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal
Envanterine al›nd›. Dönerin ülkemizde ve dünyada
haketti¤i de¤eri görmesi için yapt›¤› çal›ﬂmalar›
baﬂar› ile sonuçland›ran UDOFED’in bundan sonraki
hedefi Döneri UNESCO Somut Olmayan Kültürel
Miras Listelerine sokmak olacak. HABER‹ 8. SAYFAMIZDA

HABER‹ 2. SAYFAMIZDA

’
Döner in tek temsilcisi UDOFED
Baﬂkan Mehmet Mercan: “Toplumun güvenilir g›da hassasiyetini sarsan özellikle döner hedef al›narak yap›lan tüm karalama operasyonlar›na karﬂ› UDOFED olarak her zaman mücadele edece¤iz.”
Uluslararas› Döner
Federasyonu Genel
Baﬂkan Mehmet
Mercan “Döner
konusunda bilinçli ve
bilinçsiz tüm alg›
operasyonlar›na karﬂ›
mücadele edilmesi hususunda
kararl›l›¤›m›z› sürdürüyoruz.
UDOFED'in dönerin sahiplenilmesi, hak etti¤i itibar›n›n
kazan›lmas› için verdi¤i hakl›
mücadelenin, çal›ﬂmalar›n ne
kadar do¤ru oldu¤u gün gibi
ortadad›r.” dedi.

Uluslararas› Döner
Federasyonu
Genel Baﬂkan›
Mehmet Mercan

Türkiye’de futbolseverlerin de yak›ndan tan›d›¤›
ünlü futbolcu Lucas Podolski, Türk müteﬂebbis
olan Metin Da¤ ile iﬂlettikleri Mangal Döner ile
büyük bir baﬂar› elde ettiler.

Baﬂkan Mercan:
“Türkiye'de dönerin sivil
toplum kuruluﬂu (STK)
olarak tek temsilcisi
UDOFED’tir. Sektöre
hakim olmayan niteliksiz
kiﬂilerin alg› çal›ﬂmalar›na, sektöre zarar verenlere karﬂ›
mücadelemiz sürecek. Kültürel
miras özelli¤i taﬂ›yan geleneksel
Dönerimize ülkemizdeki kuruluﬂlar›n tüm odalar›n,
borsalar›n, STK'lar›n da sahip
ç›kmas›n› bekliyoruz.” ﬂeklinde
HABER‹ 3. SAYFAMIZDA
konuﬂtu.

Avrupa’da ilk
Döneri kim yedi?
1954 y›l›nda Do¤u
Almanya ﬂehri olan
Potsdam’da Kloster
Keller isimli bir lokantan›n sahibi Türkiye
seyahatlerinde
gördü¤ü Döner’i kendi
lokantas›nda yapmakta
ve sunmaktad›r. Döner
Avrupa’ya Türk
iﬂçilerinden önce 1954
y›l›nda girmiﬂtir.
HABER‹ 5. SAYFAMIZDA

Mesleki Yeterlilik ile
sektör kazanacak

Hastane
günlerim...

Sofram›zdaki
ya¤lar

Besin guruplar› ve
hareketsiz yaﬂam

Döner sektörü
sanayileﬂecek

Mc Donald’s, Lucas
Podolski ve Döner

MEHMET MERCAN
UDOFED Genel Baﬂkan›

‹RFAN SÖYLER

Prof. Dr. ÖZER ERGÜN
Esenyurt Üni. Sa¤l›k Bil. Fakültesi Dekan›

Doç. Dr. FAT‹H ÖZBEY
Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi

YEﬁ‹M ÇEL‹K AKAN
Kalite Yönetim Temsilcisi G›da mühendisi

AYDIN A⁄AO⁄LU
Tüketici Baﬂvuru Merkezi Onursal Baﬂkan›

YAZISI 3. SAYFAMIZDA
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YAZISI 5. SAYFAMIZDA

YAZISI 11. SAYFAMIZDA

YAZISI 12. SAYFAMIZDA

YAZISI 13. SAYFAMIZDA

YAZISI 15. SAYFAMIZDA

HABER

SAYFA
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’
‘Döner imizi AB ve Dünya da

korumaya almak zorunday›z’
UDOFED’in, Et ve Et Ürünleri olarak Geleneksel Ürün baﬂvurusu Türkiye’de ilk ve tek oldu¤u gibi AB’nde de bir ilk olacak. Amac›m›z
Döner’imizi dünya ülkelerinde koruma alt›na almak her bir Döner dükkan›n› da temsil etti¤i kültürün birer simgesi haline getirmek.
“Döner sahipsiz de¤ildir” düﬂüncesiyle
yola ç›kan Uluslararas› Döner federasyonu’nun Geleneksel Ürün ve Co¤rafi
‹ﬂaretler alan›nda Baﬂ Dan›ﬂmanl›k
görevini üstlenen Özener Patent sahibi
Huriye Özener, bu güne kadar yap›lan
çal›ﬂmalar hakk›nda Döner Haber
Gazetesi’ne aç›klamalarda bulundu.

“Gelecek nesillerin teminat›”
“Nesilden nesille aktar›lan geleneksel
lezzetimiz olan Döner’in gerek ülkemizde gerekse uluslararas› platformda
korunmas› ve hak etti¤i yerini almas›
gelecek nesiller ad›na da büyük önem
taﬂ›yor” diyen Huriye Özener ﬂunlar›
ifade etti:
“Böylesine kadim bir geçmiﬂi olan
geleneksel Döner’imizi içinde bulundu¤u
terkedilmiﬂlikten ç›kar›p sahiplenilmesi
konusunda her platformda mücadele
veren, UDOFED’i kurarak Döneri sanayileﬂtirmek ve ülke ekonomimize
kazand›rmak için çaba harcayan, küresel
bir dünya markas› haline getirmek için
sektörün dertleri ile dertlenmiﬂ Genel
Baﬂkan Mehmet Mercan’›n bu gayretli
çal›ﬂmalar›na Özener Patent olarak her
konuda destek vermek, yan›nda olmak
düﬂüncesiyle Baﬂdan›ﬂmanl›k görevini
severek üstlendim.
Güvenilir g›dada geleneksel döner’imiz
baﬂta olmak üzere co¤rafi iﬂaretli ürün-

lerimize ve geleneksel ürünlerimize
sahip ç›kabilmek için öncelik ile
ülkemizde, daha sonra Avrupa
Birli¤inde ve ‹ngiltere’de koruma
alt›na al›nmas› için baﬂvuru
say›lar›m›z› art›rmal›y›z. Bu konuda
UDOFED’in, Et ve Et Ürünleri olarak
Geleneksel Ürün baﬂvurusu
Türkiye’de ilk ve tek oldu¤u gibi
Avrupa Birli¤i’de de bir ilk olacakt›r.”

“Döneri AB ve
‹ngiltere’de de koruma
alt›na alaca¤›z”
Bu baﬂvurular›n
içerisinde spesifik
ürünümüz olan
“DÖNER” dikkat çekmektedir. 13.05.2020
tarihinde Uluslararas›
Döner Federasyonu
(UDOFED)
taraf›ndan
baﬂvurusu yap›lan
“DÖNER” in tarihe
yolculu¤u 1500’lü
y›llarda kaleme
al›nan Takiyyettin’in
el yazmas› eserine
kadar uzan›yor.
Türkiye’de et sektörünün ana oyuncusu
olan “DÖNER” in y›ll›k

Geleneksel Ürün ve
Co¤rafi ‹ﬂaretler
Dan›ﬂman›
Huriye Özener

Nedir bu co¤rafi iﬂaret
ve geleneksel ürünler?
Co¤rafi iﬂaretin tan›m›na
bakt›¤›m›zda; belirgin bir niteli¤i,
ünü veya di¤er özellikleri
bak›m›ndan kökenin bulundu¤u
yöre, alan, bölge veya ülke ile
özdeﬂleﬂmiﬂ ürünü gösteren
iﬂarettir. G›da, tar›m, maden, el
sanatlar›, sanayi ürünleri co¤rafi
iﬂaret tesciline konu olabilir.
Co¤rafi iﬂaret, tüketiciler için
ürünün kayna¤›n›, karakteristik
özelliklerini ve ürünün söz
konusu karakteristik özellikleri ile
co¤rafi alan aras›ndaki ba¤lant›y›
gösteren ve garanti eden kalite
iﬂaretidir. Co¤rafi iﬂaret tescili ile
kalitesi, gelenekselli¤i, yöreden
elde edilen hammaddesi ile yerel
niteliklere ba¤l› olarak belli bir
üne kavuﬂmuﬂ ürünlerin korunmas› sa¤lan›r. Ülkemize ﬂuana
kadar tescili yap›lm›ﬂ co¤rafi
iﬂaretli ürün say›s› 688 olup
baﬂvurusu yap›lm›ﬂ ürün say›s›
ise 709 oldu¤u gözükmektedir.

Edremit Körfezi Yeﬂil Çizik
Zeytini, Giresun Tombul F›nd›¤›,
Antakya Künefesi, Maraﬂ Çöre¤i,

“AB’nde Co¤rafi ‹ﬂaretli
Ürün say›m›z çok az”
Peki AB Komisyonu
baﬂvurular›na bakt›¤›m›zda ﬂu
ana kadar tescili yap›lm›ﬂ 5
co¤rafi iﬂaretli ürünümüz
oldu¤unu belirtmek isterim. Bu
ürünlerimiz ise ; Antep Baklavas›/
Gaziantep Baklavas›, Ayd›n ‹nciri,
Malatya Kay›s›s›, Ayd›n Kestanesi,
Milas Zeytini ‘dir. Baﬂcusu yap›lan
ürünlerimiz ise ; Afyon Sucu¤u,
Afyon Past›rmas›, ‹negöl Köftesi,
Bayramiç Beyaz› , Taﬂköprü
Sarm›sa¤›, Kayseri Past›rmas›,
Sucuk ve Mant›s›, AntepF›st›¤›/
Antepf›st›¤›, Antep Lahmacunu,

Gemlik Zeytini, Ça¤layancerit
Cevizi, Milas Ya¤l› Zeytini, Antep
Menengiç Kahvesi/Gaziantep
Menengiç Kahvesi’dir.

“Geleneksel Üründe en
az 30 y›ll›k kullan›m”
Ülkemizde co¤rafi iﬂaretli ürünlerimiz d›ﬂ›nda geleneksel ürünlerimiz de koruma alt›na al›nmaktad›r. Geleneksel ürün ad› korumas›na bakt›¤›m›zda; Co¤rafi
iﬂaret korumas› kapsam›na
girmeyen ilgili piyasada bir ürünü
tarif etmek için geleneksel olarak
en az otuz y›l süreyle kullan›ld›¤›
kan›tlanan adlar, aﬂa¤›daki ﬂartlardan en az birini sa¤lamas›
hâlinde geleneksel ürün ad›
olarak tan›mlan›r:
a) Geleneksel üretim veya iﬂleme
yöntemi yahut geleneksel
bileﬂimden kaynaklanmas›.
b) Geleneksel hammadde veya
malzemeden üretilmiﬂ olmas›.
gerekmektedir.

“Geleneksel Ürün
ad› korumas›”
Dolay›s›yla ülkemizde tescilli
geleneksel ürünlerimiz ise; Çakall›
Menemeni, Ezo Gelin Çorbas› ve
Denizli Tand›r Kebab›’d›r.
Geleneksel ürün ad› korumas›
olarak baﬂvurusu yap›lan ürünlerimizin 12 ürün oldu¤u gözüksede
iﬂ bu baﬂvurular›n içerisinde ticari
marka baﬂvurular›n›n da geleneksel ürün ad› korumas› ﬂeklinde
yap›ld›¤› dikkatlerden kaçmamaktad›r.
Bu ba¤lamda yeni bir kavram gibi
gözükse de geleneksel ürün ad›
korumas›n›n henüz tam olarak
anlaﬂ›lamad›¤›n› belirtmek
isterim.
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tüketimi 540 bin ton oldu¤u tahmin edilmektedir. Böylesi önemli
bir geleneksel ürünün Ülkemizde
korumas› yap›ld›ktan sonra AB
Komisyonuna da mutlaka
baﬂvurusu yap›larak koruma
alt›na al›nmas› gerekmektedir.

“Hedefimiz UNESCO”
Ayn› zamanda DÖNER, Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan

Türkiye´nin kültürel hazinelerinin
kay›t alt›na al›nd›¤› Somut
Olmayan Kültürel Miras Türkiye
Ulusal Envanterine al›nd›.
Dönerin, Türkiye´de ve
dünyada hak etti¤i de¤eri
görmesi için yapt›¤› çal›ﬂmalar›
baﬂar› ile sonuçland›ran
UDOFED´in bundan sonraki hedefi, “DÖNER”i UNESCO Somut
Olmayan Kültürel Miras

Listelerinde yerini almas›n›
sa¤lamakt›r.

“Küresel marka olacak”
Amac›m›z Dönerimizi UDOFED
olarak küresel marka haline
getirmek, bütün dünya
ülkelerinde koruma alt›na almak
her bir Döner dükkan›n› da temsil
etti¤i kültürün birer simgesi
haline getirmektir”

HABER

SAYFA

Mehmet Mercan: Döner sektörün önünün kesilmesine asla müsade etmeyece¤iz.

’
“Döner in tek temsilcisi
’
STK olarak UDOFED tir”
UDOFED Baﬂkan› Mehmet Mercan: “Toplumun güvenilir g›da hassasiyetini sarsan bilinçli ve bilinçsiz
özellikle döner hedef al›narak yap›lan tüm alg› operasyonlar›na karﬂ› her zaman mücadele edece¤iz.”
Uluslararas› Döner
Federasyonu
Genel Baﬂkan›
Mehmet
Mercan, sektörle ilgisi olmayan
kiﬂilerin dönere
zarar vermek istediklerini belirterek bu
durumun karﬂ›s›nda duracaklar›n› söyledi.

“Dönerin itibar›n›
UDOFED
koruyacak”
ner
ﬂlar›m›z› da dö
“Medya kurulu
lg›
a
,
etsiz/yersiz
hakk›nda mesn
o r u my
,
önelik haber
oluﬂturmaya y
a
d
n
alar› konusu
lardan kaç›nm
ruz”
¤r›da bulunuyo
uyar›yor ve ça

Bu mihraklarla sonuna
kadar mücadele edilece¤ini
ifade eden Genel Baﬂkan
Mehmet Mercan “G›da
güvenli¤i konusunda son
günlerde meydana gelen ve
toplumun güvenilir g›da
hassasiyetini sarsan bilinçli
ve bilinçsiz tüm alg›
operasyonlar›na karﬂ›
mücadele edilmesi hususunda kararl›l›¤›m›z›
Uluslararas› Döner
Federasyonu (UDOFED)
olarak bir kez daha deklare
ediyoruz.
Özellikle son zamanlarda
‘Somut Olmayan Kültürel
Miras Ulusal Envanteri'ne
al›nm›ﬂ dönerin hedef

olarak gösterilmesi
ise UDOFED'in
dönerin
itibar›n›n
sa¤lanmas› için
verdi¤i hakl›
mücadelenin,
çal›ﬂmalar›n ne
kadar do¤ru oldu¤unun
kan›t›d›r.” dedi.

“UDOFED olarak
uyar›yor ve ça¤r›da
bulunuyoruz”

Federasyonu de¤il tüm
odalar›n, borsalar›n,
STK'lar›n hassas davranmalar›n› bekliyoruz. Medya
kuruluﬂlar›m›z› da döner
hakk›nda mesnetsiz/yersiz,

alg› oluﬂturmaya yönelik
haber, yorumlardan
kaç›nmalar› konusunda
uyar›yor ve ça¤r›da
bulunuyoruz” ﬂeklinde
konuﬂtu.

Uluslararas› Döner Federasyonu
Genel Baﬂkan› Mehmet Mercan,
sektörle ilgisi olmayan kiﬂilerin
dönere zarar vermek istediklerini
belirterek bu durumun karﬂ›s›nda
duracaklar›n› söyledi.

Baﬂkan Mehmet Mercan
“Türkiye'de döne-rin sivil
toplum kuruluﬂu (STK)
olarak tek temsilcisi
Uluslararas› Döner
Federasyonu'dur. Sektöre
hakim olmayan niteliksiz
kiﬂilerden, sektör d›ﬂ›ndaki
kiﬂilerden al›nan yorumlarla
yap›lan alg› haberlerine,
döner sektörüne zarar
verenlere karﬂ› oldu¤umuzu
ve her türlü platformda
sonuna kadar mücadele
edece¤imizi, hukuki haklar›m›z› kullanaca¤›m›z›
belirtiriz. Ülkemizin kültürel
miras özelli¤i taﬂ›yan
geleneksel Dönerimiz
konusunda sadece
Uluslararas› Döner
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GÜNDEMDEN
MEHMET MERCAN
UDOFED GENEL BAﬁKANI

Mesleki Yeterlilik ile
döner sektörü kazanacak
Uluslararas› Döner Federasyonu olarak
TÜRKAK ile akredite süreci devam ederken
bu süreci Kalitesert ile yapm›ﬂ oldu¤umuz
bir protokolle Dönercilerimize mesleki
yeterlilik belgesi verme sürecini h›zland›rd›k,
daha da erkene alm›ﬂ olduk. Dolay›s›yla biz
en k›sa sürede baﬂvurular› toplay›p s›n›f açabilecek konuma geldik.
Sektörümüzün sanayileﬂirken içerisinde
nitelikli personellerin olmas› gerek döner
sektörünün kalitesinin artt›r›lmas› gerekse
bilinçli nitelikli elemanlar›n hizmet veriyor
olmas› sektörümüze uluslararas› ölçekte bir
kalite kazand›racak de¤er verecektir.
Sektörümünüzün sanayileﬂme yolunda
h›zla yol ald›¤› bir ortamda yo¤unluk ve
s›k›ﬂ›kl›k yaﬂamamak için bu günden döner
ustalar›m›z›n federasyonumuza baﬂvuru
yapmalar› ve s›nav günü almalar› gerekiyor.
Bu sektörümüz aç›s›ndan ustalar›m›z›n belgelendirilmesi aç›s›ndan çok önemlidir.
Y›llard›r döner sektöründe çal›ﬂarak evine
ekmek götüren döner ustalar›m›z›n itibarlar›n›n artt›r›lmas› sektörümüzünde dünya
arenas›nda itibar›n› artt›racakt›r.
Federasyonumuz döner sektörünün ilk ve
tek sivil toplum örgütü olma özelli¤ini
taﬂ›maktad›r. Yapt›¤› çal›ﬂmalar ile gerek
devletimizin bir çok organlar›ndan gerekse
sivil toplum örgütlerinden ve milletimizin bir
çok kesiminden ciddi bir ﬂekilde takdir toplamaktad›r. Çal›ﬂmalar›m›za h›z kesmeden
daha fazla bir enerjiyle devam edece¤iz.
Bunun d›ﬂ›nda di¤er sektörlerde de g›da
konusundaki mesleki tan›mlar›m›z›n ulusal
envanterlerinin haz›rlanmas› konusunda da
federasyonumuz destek vermektedir.
Bu konuda TESK ile gerek dönerin gerekse
di¤er kasapl›k ve et iﬂleme mesleklerinin
ulusal mevzuatlar›n›n haz›rlanmas› konusunda da oluﬂturulan komisyonda federasyonumuz gerekli deste¤i vermiﬂti, verecektir.
G›da sektöründe yapm›ﬂ oldu¤u giriﬂimler,
projeler ve çal›ﬂmalar ile federasyonumuz
di¤er sivil toplum örgütlerine bir örnek teﬂkil
etmektedir.
Federasyonumuz ülkemizin milli ve manevi
de¤erlerine hizmet eden bir sivil toplum
kuruluﬂudur, sahiplenilmesi ve desteklenmesi gerekmektidir.

Ümraniye Belediye Baﬂkan› ve Ümraniye
Kaymakam› UDOFED’i ziyaret etti
Ümraniye Kaymakam›
Cengiz Ünsal ve
Ümraniye Belediye
Baﬂkan› ‹smet Y›ld›r›m
UDOFED’i ziyaret ettiler. Uluslararas› Döner
Federasyonu Genel
Baﬂkan› Mehmet
Mercan’›n ev
sahipli¤inde genel
merkezde gerçekleﬂen
görüﬂmede UDOFED’in
çal›ﬂmalar› ve projeleri
hakk›nda bilgi verildi,
görüﬂ al›ﬂveriﬂinde
bulunuldu.

AK Parti Ümraniye ‹lçe Yönetimi´nden
Baﬂkan Mehmet Mercan´a ziyaret

AK Parti Ümraniye ‹lçe
Baﬂkan› Avukat Mahmut Emin
Mollao¤lu baﬂkanl›¤›nda
Ümraniye ‹lçe Yönetiminden
oluﬂan heyet Uluslararas›
Döner Federasyonu’nu ve
Genel Baﬂkan Mehmet
Mercan´› ziyaret etti.
Siyasi Hukuk ‹ﬂlerinden
Sorumlu Baﬂkan Yard›mc›s›
Avukat. Ziya Çiftçio¤lu, Mali
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‹ﬂlerden Sorumlu Baﬂkan
Yard›mc›s› Salim Çetinkaya,
Ümraniye ‹lçe Yönetim Kurulu
Üyeleri Recep Yo¤urtçu ve
‹mdat Köseo¤lu’ndan oluﬂan
heyet Genel Baﬂkan Mehmet
Mercan taraf›ndan genel
merkezde misafir edildi.
Uluslararas› Döner
Federasyonu ve yapt›¤›
çal›ﬂmalar konusunda heyeti
bilgilendiren Genel Baﬂkan

Mehmet Mercan, UDOFED’in
yeni projeleri hakk›nda da AK
Parti Ümraniye ‹lçe Yönetim
Kurulu Baﬂkan› ve Üyeleriyle
görüﬂ al›ﬂ veriﬂinde bulundu.
Oldukça s›cak ve samimi
geçen görüﬂmeler sonunda
Reis Döner çal›ﬂan› 450
kiﬂinin AK Parti Ümraniye
Teﬂkilat›na üyelik kay›tlar›
gerçekleﬂtirildi.
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‘Endüstriyel döner güvenilirdir’
G›da Mühendisleri, vatandaﬂlar›n eski dönerin kullan›l›p kullan›lmad›¤›n› ay›rt edemediklerini
ancak endüstriyel dönerlerin kolayca anlaﬂ›labildi¤ini ve daha güvenilir oldu¤unu ifade ettiler.
G›da Mühendisleri "H›zl› sat›lan
bir saatte ertesi günden kalan
döneri harmanlay›p verirse
vatandaﬂ bunu kesinlikle ay›rt
edemez" ﬂeklinde uyar›da
bulunuyor. G›da Mühendisleri,
kalan dönerin ertesi gün
sat›lmas›n›n çok riskli oldu¤unu
belirterek, "Tavuk etinden
yap›lan dönerin ertesi güne

Kalan döneri ertesi gün
kullanmak çok riskli
Önemli uyar›larda bulunan g›da
mühendisleri “K›rm›z› ette en
fazla midenizi bozars›n›z
ancak, beyaz ette daha
s›k›nt›l› bir sürece gider.
Döneri kesti, baton
olarak kald› diyelim.
ﬁiﬂle beraber kalan
k›sm› dondurucuya
at›p kullananlar var.
Bu çok riskli.
Çünkü yüzey s›cak,
orta k›s›m so¤uk.
Bakteri üreme riski çok
yüksek. E¤er ertesi güne
kullan›lacaksa, önerimiz
kalan k›sm› piﬂirerek kessinler,
kesilen döneri so¤utup so¤uk
odada muhafaza edip ertesi gün
ayr›ca tüketsinler. Ancak yeni
dönere kar›ﬂt›rmas›nlar. Ancak
olmas› gereken ayn› gün
içerisinde tüketilmesi" diyorlar.

kalmas› ve
de¤erlendirilmesi, k›rm›z›
ete oranla daha riskli. Ayn›
gün içerisinde tüketilmesini
öneriyor.

kullan›lmad›¤›n› ay›rt edemediklerini ancak endüstriyel dönerlerin anlaﬂ›labildi¤ini ve daha

Vatandaﬂ bunlar›n fark›n›
asla anlayamaz
G›da mühendisleri, vatandaﬂlar›n
eski dönerin kullan›l›p

Bir de endüstriyel olarak fabrika
ortam›nda so¤uk zincirle satanlar var.

Enüstriyel üretim ve so¤uk
zincir güven kayna¤›
Endüstriyel ürünlerde Tar›m
Bakanl›¤›n›n denetimi var.
Türk G›da Kodeksine
göre bunlar›n denetimi
daha rahat yap›labiliyor. Kendisi döner
yapan yerlerde

genelde denetimler yap›lm›yor.
Bu nedenle burada risk daha
fazla. E¤er döner ﬂiﬂi k›l›ç
ﬂeklindeyse bu eti kesinlikle
kendisi yapm›ﬂt›r.
Genellikle endüstriyel üretimlerde dikdörtgen ﬂekilde döner
ﬂiﬂine tak›l›r. Bunlar fabrika
ortam›nda, so¤uk zincir
k›r›lmadan üretilen endüstriyel
üretimlerdir. Vatandaﬂlar›n bunlar› tüketmesini tavsiye ediyoruz" ﬂeklinde konuﬂtular.

güvenilir oldu¤unu ifade ederek
"Tad›nda bir bozulma durumu
yoksa, vatandaﬂlar yiyerek ay›rt
edemez. Ancak sat›c›lar h›zl›
sat›lan bir saatte ertesi günden
kalan döneri harmanlay›p
verirse vatandaﬂ bunu kesinlikle
ay›rt edemez. Halen kendisi eti
al›p büfesi ya da restoran›nda
bunu haz›rlay›p takanlar var.

Bahçeden sofranıza

KALENDER ÇAY SAN. ve T‹C. LTD. ﬁT‹.

Fabrika: Adacami Mahallesi Güneysu / R‹ZE Tel: 0464 234 33 79
e-mail: info@kalendercay.com

DONERHABER

04 CM YK

HABER

SAYFA

5

Avrupa’da ilk Döneri kim yedi?
Döner Avrupa’ya Türk iﬂçilerinden önce 1954 y›l›nda girmiﬂtir. Do¤u Almanya ﬂehri olan Potsdam’da Kloster Keller
isimli bir Lokanta’n›n sahibi Türkiye seyahatlerinde gördü¤ü Döner’i kendi lokantas›nda yapmakta ve sunmaktad›r.
2. dünya savaﬂ› yeni bitmiﬂ Avrupa henüz
Türkiye’den iﬂçi talebinde bulunmam›ﬂt›.
Zaman›n süper güçlerinden Sovyetler
Birli¤inin kudretli d›ﬂiﬂleri bakan› ve heyeti
1954 y›l›nda Do¤u Almanya ﬂehri olan
Potsdam’da Kloster Keller isimli bir lokantadad›r.

Lokanta’n›n sahibi Türkiye seyahatlerinde
gördü¤ü Döner’i kendi lokantas›nda yapmakta ve bunu da Sovyet D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤› heyetine sunmaktad›r. Resim ve
belgelerden görmekteyiz ki Döner
Avrupa’ya Türk iﬂçilerinden önce 1954
y›l›nda girmiﬂtir.

kendileri et kesmeye evlerin d›ﬂ›nda minik
lokantalarda kendi yemek ve ›zgaralar›m›z›
yapmaya baﬂlamalar› 1970 y›llar›n baﬂ›na
denk gelir.
Art›k Berlin, Köln, Viyana gibi Türklerin
yo¤un yaﬂad›¤› yerlerde amatörce de olsa
imbiss ad› verilen büfelerde tavuk ve

yaprak döner tak›lmaya
baﬂlam›ﬂt›.
Elbette ilk baﬂlarda
sadece Türkiye’den gelenler için verilen bu hizmet
Avrupal›lar›n da dikkatini
çekmeye baﬂlam›ﬂt›.

Döner S O S ile tan›ﬂt›
Döner girdi¤i ülkelere lezzet katt›¤› kadar o bölgelerden de kendine ilave lezzetler alm›ﬂt›r. Bunun en baﬂta
geleni ise dönerin SOS ile buluﬂmas›d›r. SOS dedi¤imiz zaman akl›m›za Belçika, Hollanda ve Fransa gelir.

Dönerde ilave lezzetler
Döner girdi¤i ülkelere lezzet katt›¤›
kadar o bölgelerden de kendine

ilave lezzetler alm›ﬂt›r. Bunun en
baﬂta geleni ise dönerin sos ile
buluﬂmas›d›r.
Sos dedi¤imiz zaman akl›m›za
Belçika, Hollanda ve Fransa gelir.
Döner dana kaburga etinin
a¤›rl›kta oldu¤u haz›rlan›ﬂ ﬂekli ile
ya¤ oran› yüksek di¤er sokak yiyeceklerini adeta piyasadan silip
atm›ﬂt›r.
Döner'e ilave de¤er katan ve
Avrupal›lar›n sevgilisi haline

Yo¤urt bazl› soslar› haz›rlarken de
sar›msak ve baharatlar kullan›ld›.
Ekme¤in alt k›sm›na k›rm›z› sos,
üstüne döner, dönerin üstüne salata, salatan›n üzerine de yo¤urt sos
konularak servis yap›lmaya
baﬂland›.

Türkiye’de kulan›lm›yor
Türkiye’deki dönerciler sos kullan›m›na karﬂ›d›r. Bunun birinci
sebebi sos haz›rlamay›

Her ülkenin tarihten gelen damak tatlar› vard›r. Ülkeler
içinde bölgelere göre de bu farkl›l›klar göze çarpar.

gelmesinde pay› olan
sos çeﬂitlerinden
k›saca bahsedelim.
Benelüx
kültürünün
parças› olan garnitür soslar›ndan
iki tanesine Türk
damak tad›ndan
ilaveler yap›larak
Domates ve
yo¤urt bazl›
soslar elde
edildi.
Domates
püresi veya
salças›na
ac› biber ve
baharatlar
ekleyerek
k›rm›z›
soslar›
üretilmeye
baﬂland›.
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Hastane günlerim

Hastane günleri çok silik fazla bir ﬂey
hat›rlam›yorum. En az›ndan ilk zamanlar› pek
net hat›rlam›yorum. ‹lk kendime geldi¤imde
haf›zam› kontrol ettim. Acaba unutmuﬂ muyum
diye namaz dualar›n› okumaya baﬂlad›m.
Ezbere bildi¤im dualar› hat›rlay›nca ﬂükrettim.

Türk iﬂçiler ile birlikte yay›ld›

Döner Türkiye'de servis kültürüne
hala ulaﬂmad›. ﬁu anda bile kuru
ekme¤in aras›na koklamal›k döner,
domates ve buruﬂmuﬂ patates
k›zartmas› ile sunulurken 1980’li
y›llardan itibaren Avrupa'da Döner
servisinde h›zl› de¤iﬂimler
yaﬂanmaya baﬂlad›.

donerhaber.com

7 Aral›k sabah› 5 gibi beyin rahats›zl›¤›
geçirdim. Olanlar› parça parça hat›rl›yorum.
Hastaneye gidiﬂimi, ambulansa bindiriliﬂimi
hayal meyal hat›rl›yorum. Neredeydi bilmiyorum ama en çok zoruma giden ﬂey insanlar›n
surat›ma bak›p ‘bilinci aç›k m›?” diye sormas›
oldu. Onlar› duydu¤unuz halde k›p›rdayamaman›z ve cevap verememeniz.

‹lk Döner 1954 y›l›nda

1960’l› y›llarda Türkiye Avrupa’ya iﬂçi göndermeye baﬂlad›. Trenlerle Avrupa ﬂehirlerine da¤›lan vatandaﬂlar›m›z en çok
al›ﬂt›klar› yemek çeﬂitlerinden uzak kalmak
etkilemiﬂti.
‹stedi¤i gibi yemek bulam›yor, marketlerde
al›ﬂveriﬂ yapam›yor. Helal hassasiyeti
yüzünden et ve et ürünlerine elini bile
uzatam›yorlard›.
Gurbetteki misafir iﬂçilerimiz yer yer

‹RFAN SÖYLER

bilmemeleridir. Halbuki sos ile
servis edilen dönerin tüketimi daha
fazlad›r. Gün içerisinde 2 ö¤ün
hatta 3 ö¤ün döner yeme imkan›
sunar. Sos ve salata garnitürleri ile
tüketilen döner h›zl› ve çabuk
tüketilir. Bu da sat›ﬂ› etkiler.

Avrupa’da SOS ile
sat›ﬂlar iki misline ç›kt›
Avrupa’n›n yerel halk› döneri benimsemesi ile lokantalarda üretilip
sat›lan döner yetiﬂtirilemez hale
geldi. Günlük üretilen 50-100 kilo
dönerler 200-300 kiloya ç›kt›. Baz›
lokantalar›n yapt›¤› dönerler
di¤erlerinden daha çok tercih
edilmeye baﬂlay›nca da o lokantalar›n sahiplerine di¤er imbiss’lerden
bize de döner yap bask›s›
oluﬂmas›na sebep oldu.
Ve ilk Haz›r döner üretimleri de
böylelikle baﬂlam›ﬂ oldu.

Beyinde p›ht› atma olay› gerçekleﬂmiﬂti.
Kans›z kalan organlar eskiden rahatl›kla yapt›¤›
hareketleri s›n›rl› ölçüde yapar hale gelmiﬂti.
Çok ﬂükür ki müdahele çabuk yap›lm›ﬂ verilebilecek hasar en aza inmiﬂti. ﬁimdi adab›
muhaﬂeret kurallar›n› tekrar ö¤renme gayreti
içerisindeydik. Bu tür hadiseler gerçek dostlar›
gösteriyor vücudun bile sana ait olmad›¤›n›
anlam›n›za yar›yor. Manevi gerçeklikle yüz
yüze geliyorsun. Kendini dinleme imkan›n oluyor. Çevrende olup biten daha bir idrak ediyorsun. Tatl› dil, güler yüzün önemini daha iyi
anl›yorsun. Ac›nacak bir hal yok. H›zl› bir
iyileﬂme süreci ve her ﬂeyde bir hay›r var.
Hamdolsun Allah bize ac›d›.. Acizli¤imizi
anlad›k. ﬁimdi h›zl› bir iyileﬂme sürecindeyim.
Ve dualar›n›za muhtac›m. Hastanede 1 aya
yak›n bir süre yatt›m ve ne kadar çok dostum
oldu¤u gördüm. Arayanlar. Mesaj gönderenler
beni ziyadesiyle memnun etti. Dünya’n›n dört
bir yan›ndan okuyucular sosyal medyadan
veya temin ettikleri numaralardan hastaneye
ulaﬂarak bana mesajlar›n› ilettiler.
‹nsan ömrünün pamuk ipli¤ine ba¤l› oldu¤unu
hiç bir ﬂeyin insan›n elinde olmad›¤›n› ö¤reniyorsunuz. Allaha ﬂükür biz süreç çok tehlikeli
olmas›na ra¤men iyi atlatt›k. Bunda edilen
içten dualar›n etkisi çok büyük. Bunu gerçek
manada hissettim ve yaﬂad›m.
Bu s›k›nt›l› süreçte dostlar›m sa¤olsun beni
asla yaln›z b›rakmad›lar. Federasyon
Baﬂkan›m›z say›n Mehmet Mercan baﬂta olmak
üzere de¤erli yol arkadaﬂlar›m her an yan›mda
olup desteklerini eksik etmediler..
Çok zorlu bir süreç yaﬂad›m, Allah kimseye
göstermesin ve bir daha yaﬂatmas›n ‹nﬂallah.
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Döner Türkiye’nin yeni
ihracat kalemi olacak
UDOFED’in Döner için yapt›¤› çal›ﬂmalar meyvesini sahada da vermeye baﬂlad›. Türk Paten Kurumuna
Döner markas› baﬂvurular›nda rekorlar k›r›l›yor. Son 10 ayda 3895 yeni marka patent baﬂvurusu yap›ld›

Uluslararas› Döner
Federasyonu’nun Döner için
yapt›¤› gayretli çal›ﬂmalar
meyvesini sahada da vermeye baﬂlad›. Türk Paten
Kurumuna Döner markas›
baﬂvurular›nda üst üste rekorlar k›r›l›yor.
Son 10 ayda 3895 yeni
marka patent baﬂvurusu
yap›ld›. Döner sektörü
yat›r›mc›s›na güven geldi.
Yeni aç›lan iﬂletmeler
markalar›na patent alarak
kendilerini korumaya al›p profesyonel hizmet anlay›ﬂ› ile
sektöre giriyorlar.

artarak devam etti¤ini vurguluyorlar.

“Döneri uluslararas›
bir marka yapaca¤›z”
Konu ile ilgili görüﬂlerini
ald›¤›m›z Uluslararas› Döner

plan dahilinde yürütüyoruz.
Uluslararas› Döner
Federasyonu ile Dünyan›n en
güvenilir h›zl› yeme¤i olan
dönerimizin üretiminden
sat›ﬂ›na, çal›ﬂan›ndan g›da
güvenilirli¤ine kadar bir çok

Sektöre ilgi
giderek art›yor
Sektöre yo¤un ilginin ana
sebebi ise Uluslararas› Döner
Federasyonunun iyileﬂtirme
gayretlerinin sahadaki
yans›mas› olarak gören
uzmanlar, patent
baﬂvurular›n›n her geçen gün
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gayretindeyiz.

“Güçlü bir sektör
olma yolunday›z”

alanda yeni bir dönem
baﬂlad›. Dönerin uluslararas›
rekabet gücünü art›rma

düzeyde döner sektörünü
temsil ediyor. 140 ülkede
üretici ve döner sat›ﬂ nokta-

üretim tesisleri aç›lacak.
Binlerce yeni istihdam alan›
aç›lacak. Bu tesislerde
üretilen sa¤l›kl› dönerler hem
iç pazara sunulacak hem de
yurt d›ﬂ›na ihraç edilecek.
Federasyonumuz uluslararas›

lar› ile toplam yaklaﬂ›k 2
buçuk milyon kiﬂiyi temsil
ediyoruz. Bütün amac›m›z
sektörümüzün global rekabet
gücünü art›r›rken ülkemizi
temsil kabiliyetini art›rmak
dedi.

Uluslararas› Döner
Federasyonu’ndan önce
Döner sektörünün ad› vard›
ama kendisi yoktu. ﬁimdi ilgili
bakanl›klar ve bürokratlar›m›z
ile geliﬂtirdi¤imiz projeler ile
ad›m ad›m güçlü bir sektörün
temellerini at›yoruz. UDOFED
olarak yapt›¤›m›z
çal›ﬂmalar›m›z sahada yat›r›mc›lar›m›za güven veriyor.
Yeni aç›lan döner üretim
tesisleri ve sat›ﬂ noktalar›n›n
fazlal›¤› da bu güvenin bir
sonucu.

‘140 ülkede 2.5
milyon kiﬂiyi
temsil ediyoruz’
Federasyonu Genel Baﬂkan›
Mehmet Mercan; Döner için
yap›lacaklar›n hepsini belli bir

kalemi olarak Döneri
kazand›rmak. Türkiye’nin
yedi bölgesinde yeni entegre

Uluslararas› Döner
Federasyonu olarak en büyük
hedeflerimizden birisi de
Türkiye’ye yeni bir ihracat
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Sektöre Yön Yat›r›mc›ya Güven
DÖNER’den 47.ﬂube
veren RE‹S DÖNER
Döner’in Yeni Rotas› Reis Döner 47. ﬂubesini hizmete açt›. Yeni konsepti ile 2021 y›l›na h›zl› bir giriﬂ yapan ve ﬂube say›lar›n› artt›ran
Reis Döner’in Örnek Mahallesi ﬂubesinin aç›l›ﬂ› Reis Döner Yönetim Kurulu ve Baﬂkan Mehmet Mercan’›n kat›l›m›yla gerçekleﬂtirildi.
Pandemi sürecinde
birçok sektörde
duraklama ya da
yavaﬂlama olurken
Reis Döner, pandemi döneminde ﬂube
say›s›n› artt›rd›.
Reis Döner 2021
y›l›nda da haz›r
döner sektöründe
üretim ve sat›ﬂ
ma¤azalar› zinciriyle büyümeye
devam ediyor.
Yeni sat›ﬂ
ma¤azalar› konseptiyle yat›r›mc›y›
cezbeden, dönerseverlerin büyük
ilgisini çeken Reis
Döner’in Örnek
mahallesinde
hizmete açt›¤› sat›ﬂ

ma¤azas› ile ﬂube
say›s› 47’ye ulaﬂt›.
Reis döner Yönetim
Kurulu ve Baﬂkan›
Mehmet Mercan’›n
kurdela keserek
“Hay›rl› olsun”
dilekleriyle gerçekleﬂtirilen aç›l›ﬂa
çevre sakinlerinin
de yo¤un ilgisi oldu.
Mehmet Mercan
“Dönerin yeni
rotas›n› art›k Reis
Döner belirliyor.
Kaliteli ve güvenilir
döneri tercih
ederek bizimle
çal›ﬂan,destek
veren yat›r›mc›lara
ve dönerseverlere
teﬂekkür ediyorum”
ﬂeklinde konﬂtu

‘Sektörün vazgeçilmez markas›’
Reis Döner
CEO’su Cengiz
Alptekin: Reis
Döner markas›
bugün sektörün
vazgeçilmez bir
markas› konumuna geldi.

Reis Döner’in 47. ﬂube aç›l›ﬂ›nda
Reis Döner CEO’su Cengiz
Alptekin aç›klamalarda bulundu.
Alptekin hedeflerinin Türkiye ve
yurtd›ﬂ›ndaki dönerseverlere
kendi konseptlerini ulaﬂt›rmak
oldu¤unu belirterek, “Firmam›z
2016 y›l› baﬂlar›nda kuruldu. ‹lk
günden itibaren hedefimiz; güvenilir, hijyenik ﬂartlarda üretim
yap›p, sa¤l›kl› ve
lezzetli

Reis Döner CEO’su
Cengiz Alptekin

Reis Döner CEO’su Cengiz Alptekin:
“Marka olarak iﬂletmelerin kazan›mlar›n›n makul seviyede olmas›
ve dönerseverlerin sa¤l›kl› ve güvenilir dönere ulaﬂmas›
konusunda titizlikle, taviz vermeden hareket ederek
çal›ﬂmalar›m›za devam ettiriyoruz.”

‘Franchise bedeli alm›yoruz’
Reis Döner Franchise Müdürü Halid Demirba¤ “2021 y›l›nda agresif bir büyüme yakalad›k. Yo¤un
franchise talepleri ile karﬂ›laﬂ›yoruz. Türkiye’nin her ﬂehrinde ﬂubemiz olacak, Reis Döner olarak
franchising yat›r›mc›m›zdan bedel almayaca¤›z, kazand›rma odakl› bir yap› oluﬂturduk” dedi.
Salg›n döneminde yaﬂanan
daralmaya ra¤men ﬂubelerimizde asgari düzeyde personel
ile müﬂterilerimize hizmet vermeye
devam ettik. K›s›tlamalar›n hafiflemesi
ve müﬂterilerimizin Reis Döner
markas›na güveniyle h›zl› bir toparlanma sürecine girdik.
Yiyecek içecek sektöründe restoran ve
cafeler hala tam anlam›yla toparlanamam›ﬂken özellikle paket servis ve
uygun fiyat politikam›zla döner sektörü
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bu anlamda da yat›r›mc›lar›m›z›n
yüzünü güldürdü.

‘Yat›r›mc›ya kazand›rma
odakl› yeni bir rota belirledik’
Ma¤aza say›m›z› Türkiye
genelinde 100’lü rakamlara
taﬂ›mak için talepleri inceliyoruz. Logomuzun de¤iﬂimi ile baﬂlayan
süreç konsept de¤iﬂikli¤i ile devam
ediyor. Türkiye’nin her ﬂehrinde ﬂubemiz olacak. Reis Döner olarak franchising
yat›r›mc›m›zdan bedel almayaca¤›z,

kazand›rma odakl› bir yap› oluﬂturduk
Federasyonumuzun sektöre sa¤lad›¤›
yenilikler ile bizde kendi yap›m›z
içerisinde bu yeniliklere ayak uyduracak sistemleri ﬂimdiden kurmaya
baﬂlad›k. Altyap›m›z› daha da
güçlendirerek dönerde yeni rota slogan›m›zla müﬂterilerimize ﬂeffaf ve
güvenli hizmeti her an sa¤lamak için
yorulmadan çal›ﬂ›yoruz.
Sektörde söz sahibi olmak isteyen
yat›r›mc›lar› döner de yeni rota olmaya
davet ediyoruz.

Reis Döner
Franchise Müdürü
Halid Demirba¤

döner çeﬂitlerini uygun konseptle
önce yat›r›mc›lara sonra da halka
ulaﬂt›ran bir marka olmakt›. Bunu
da baﬂard›k. Markam›z bugün 2
bin 200 metrekare kapal› alan
üretim tesisiyle h›zla artan ﬂube
say›s› ve 500 çal›ﬂan›yla sektörün
vazgeçilmez bir markas› konumuna geldi” dedi.
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Döner sektörüne birlik ça¤r›s›
ve UDOFED çat›s› alt›na davet
Uluslararas› Döner Federasyonu Genel Baﬂkan› Mehmet Mercan, Döner sektöründe hizmet veren faaliyet
gösteren tüm kurum ve kuruluﬂlar› UDOFED çat›s› alt›nda toplanmaya ve birlikte hareket etmeye ça¤›rd›.
Uluslararas› Döner
Federasyonu Genel
Baﬂkan› Mehmet Mercan
“Anadolu mutfa¤›n›n
eﬂsiz lezzetlerinin
baﬂ›nda gelen Dönerimiz
ayn› zamanda muhteﬂem
damak tad›yla dünyada 140
ülkede Türkiye’mizi gururla temsil
etmektedir. Uluslararas› Döner
Federasyonu’nun varl›k sebebi,
böylesine kadim bir tarihe sahip
Dönerimizi küresel marka yapmak
ve hakketti¤i itibar› yeniden tesis
etmek” ﬂeklinde konuﬂtu.

“Büyük iﬂlere imza att›k”
Döner sektöründe faaliyet
gösteren ve döneri sevip sahiplenen herkesin UDOFED ile birlikte
hareket etmesinin çok büyük
kazan›mlar sa¤layaca¤›n› ifade
eden Baﬂkan Mehmet Mercan
ﬂunlar› söyledi:
“Kuruldu¤u günden bugüne kadar
Döner sektörünün yeniden inﬂa
edilmesi, Türk Dönerinin sahiplenilmesi ve Dönerin sanayileﬂmesi
için gece gündüz demeden federasyon olarak birkaç inanm›ﬂ
adamla birlikte zor ﬂartlarda
mücadele verdik.
ﬁimdi geldi¤imiz noktada çok
büyük iﬂlere imza atmam›n mutlulu¤unu yaﬂ›yoruz.
Geçti¤imiz y›l pandemi ve yasaklar›n getirdi¤i bütün olumsuzluklara
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ra¤men sektörün iyileﬂtirilmesi için yapt›¤›m›z projeleri bir bir hayata
geçirdik ve geçiriyoruz.
Tar›m ve Orman
Bakanl›¤›m›z, Çal›ﬂma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›m›z, Turizm ve Kültür
Bakanl›¤›m›z ve ba¤l› kuruluﬂlar› ile
ortak ve koordineli olarak
çal›ﬂmalar›m›z› sürdürüyoruz.
Biz inand›k ve baﬂard›k. ﬁimdi tüm
Türkiye’ye ça¤r›da bulunuyoruz.
Bu baﬂar›m›z›n daha da büyümesi
için Dönerin haketti¤i itibar› görmesi için, Döner sektörüne hizmet
veren herkesi UDOFED’e kat›lmaya
ve birlikte büyümeye davet ediyoruz.
Döner sektörünün yeniden inﬂa
edilmesi endüstrileﬂmesi ve sanayileﬂmesi için “BENDE VARIM” diyen
herkesi UDOFED çat›s› alt›nda birlikte hareket etmeye bekliyoruz.

“Birlikten kuvvet do¤ar”
Uluslararas› Döner Federasyonu
olarak birlikten güç do¤aca¤›na
inanc›m›z tam. Biz, döner
dükkan›na peçete, kürdan üretip
verenin de, döner üretenin de,
döner satan›n da sektörün temel
taﬂ› oldu¤una inan›yoruz. Bu
inançla ç›kt›¤›m›z yolda çok daha
büyük baﬂar›lar›n güçlü bir yap›yla,
birlik olmakla gerçekleﬂece¤inin bilincindeyiz.”

Avrupa’ya aç›l›yoruz
Türkiye’de Dönerin sektör
haline getirilmesi ve sanayileﬂmesi için kuruldu¤u günden
bugüne çal›ﬂmalar›n› sürdüren
Uluslararas› Döner
Federasyonu UDOFED ﬂimdi de
Avrupa’ya aç›l›yor.
Avusturya’da yaklaﬂ›k 20 y›ld›r
faaliyet gösteren, ülkenin ve
bölgenin en büyük Döner üreticisi konumunda olan GLOBAL
DÖNER, Uluslararas› Döner
Federasyonu UDOFED’e üye
olma ve birlikte hareket etme
karar› ald›.

Avusturya merkezli
Avrupa hamlesi
Uluslararas› Döner
Federasyonu taraf›ndan Türk
Dönerine Avrupa’da da sahip
ç›k›lmas› konusunda yap›lacak
çal›ﬂmalar Avusturya merkezli
GLOBAL DÖNER ile birlikte
gerçekleﬂtirilerek hayata geçirilecek. Yeni oluﬂumla beraber
Avrupan›n birçok ülkesinde
faaliyet gösteren Türk Döner

üreticilerinin UDOFED çat›s›
alt›nda toplanarak daha güçlü
hale gelmesi hedefleniyor.

‘Dönerimize Avrupa’da
sahip ç›kaca¤›z’
Uluslararas› Döner
Federasyonu UDOFED Genel
Baﬂkan› Mehmet Mercan,
“Dünyan›n 140 ülkesinde sevilerek tüketilen, fast food’un tek
ve en güçlü rakibi olan dönerimize Avrupa’dan,
Avusturya’dan baﬂlayarak
sahip ç›kaca¤›z. GLOBAL
DÖNER ve UDOFED Avrupa’da
Türk Dönerinin haketti¤i itibar›
görmesi konusunda birlikte
hareket edecekler” dedi.
GLOBAL DÖNER Yönetim
Kurulu Baﬂkan› ve UDOFED
Baﬂkan Vekili Yusuf Bulut da
UDOFED’in çal›ﬂmalar›n›
yak›ndan takip ettiklerini
belirterek “Bu çat› alt›nda birlikte hareket etmekten mutluluk duyaca¤›z” ﬂeklinde
konuﬂtu.
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ya taﬂ›yoruz

UDOFED’in giriﬂimleri ve çal›ﬂmalar› sonras› Döner, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’nca Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye
Ulusal Envanterine al›nd›. Yeni hedef milli yeme¤imiz Döneri UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine taﬂ›mak.

Döner’in küresel bir marka
olmas› yolunda ve milli
yeme¤imize sahip ç›k›lmas›
konusunda UDOFED’in att›¤›
ad›mlar baﬂar›yla sonuçland›.
Uluslararas› Döner
Federasyonu’nun (UDOFED)
“Dönere sahip ç›k›lmas›”
konusunda yapt›¤› çal›ﬂmalar ve
giriﬂimler karﬂ›l›k bulurken
Somut olmayan kültürel miras
olarak kabul edilen Döner, Kültür
ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan
ülkemizin kültürel hazine lerinin
kay›t alt›na al›nd›¤› Somut
Olmayan Kültürel Miras Türkiye
Ulusal Envanterine al›nd›.
Milli yeme¤imize sahip ç›kt›k
Dönerin ülkemizde ve dünyada
haketti¤i de¤eri görmesi için
yapt›¤› çal›ﬂmalar› baﬂar› ile
sonuçland›ran UDOFED’in bundan sonraki hedefi Döneri
UNESCO Somut Olmayan Kültürel
Miras Listelerine sokmak olacak.
Türkiye, UNESCO Somut
Olmayan Kültürel Miras
Listelerine kaydettirdi¤i 18 unsuruyla en çok unsur kaydettiren ilk
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5 ülke içinde yer al›yor. Bir unsurun UNESCO Somut Olmayan
Kültürel Miras Listelerine sunulabilmesi için öncelikle ulusal envantere kay›tl› olmas› gerekiyor.

ﬂunlar› söyledi:
“UDOFED’in kurulmas›yla
baﬂlayan Dönere bir kimlik
kazand›rma çabalar›m›z› uzun
süren mücadele sonunda nihayet
baﬂar›yla neticelendirdik.
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
Araﬂt›rma ve E¤itim Genel
Müdürü say›n Okan ‹biﬂ’in
baﬂkanl›¤›nda gerçekleﬂtirilen
çal›ﬂmalar neticesinde
Dönerimizin envanter kayd›n›
gerçekleﬂtirdik. Türkiye olarak
Dönerimize sahip ç›kman›n
mutlulu¤unu, gururunu
yaﬂ›yoruz.

Kültürel Miras ‹l Envanterine alan
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ‹stanbul ‹l Müdürlü¤ü’ne ard›ndan
Somut Olmayan Kültürel Miras
Türkiye Ulusal Envanterine alan
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’m›za,
Genel Müdürlerimize, de¤erli
hocalar›m›za, eme¤i geçen tüm
kurum ve kuruluﬂlar›m›za desteklerinden dolay› ﬂahs›m ve
UDOFED olarak “Döner” ad›na
teﬂekkür ediyorum.”

Yeni hedef UNESCO

Mehmet Mercan: Milli
yeme¤imize sahip ç›kt›k
Uluslararas› Döner Federasyonu
Genel Baﬂkan› Mehmet Mercan,
Dönerin bugün itibariyle sahipsizlikten kurtuldu¤unu ve hak etti¤i
de¤eri kazand›¤›n› belirterek

ﬁimdi yeni hedefimiz
dünyada 140 ülkede sevilerek tüketilen ve kadim bir
tarihe sahip milli yeme¤imiz
Dönerin zaman geçirmeden
UNESCO Somut Olmayan
Kültürel Miras Listelerinde kay›t
alt›na ald›rmak olacak.
“Döner Türkiyedir, Döner
Türkiye’nindir” bilinciyle ç›kt›¤›m›z
bu yolda Döneri Somut Olmayan

1 5 4 6’dan 2021’e Döner
Osmanl› yazma eserleri araﬂt›r›ld›kça ortaya her
alanda yeni bilgiler ç›k›yor. Dönerin Anadolu’da
ﬂiﬂe tak›lmas› konusunda yapt›¤›m›z araﬂt›rmalar
yeni bir boyut kazand›. Osmanl› bilgini Takiyyeddin
1546 y›l›nda yazd›¤› kitab›nda Döner piﬂirme tarifi ve
makinas› asl›na uygun olarak tekrar yap›ld›.
Bu da bize gösteriyor ki Döner’in endüstriyel temelleri
1800’lü y›llar de¤il çok daha eskilere dayan›yor.
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‘D’ tabelas› güvencesi
Dönerseverler UDOFED taraf›ndan tasarlanan ve denetlenecek olan Tar›m Bakanl›¤› onayl› üye
kuruluﬂlar›n sat›ﬂ noktalar›nda “D” tabelas› güvencesiyle gönül rahatl›¤› içinde döner yiyebilecek.
Uluslararas› Döner
Federasyonu (UDOFED)
Geleneksel dönerimizin
yap›s›n›n ve toplum
sa¤l›¤›n›n korunmas›
için 2019 y›l›nda
çal›ﬂmalar›na
baﬂlad›¤› ve kuruluﬂ amaçlar›ndan
en önemlisini
oluﬂturan bir projeyi daha hayata
geçirdi.

Merdivenalt› üretime
son verecek

Dönerde D
Tabelas› ile
güvence ve sa¤l›k
Bugünden itibaren sa¤l›kl›
ve güvenilir döner yemek
isteyen dönerseverler
Uluslararas› Döner
Federasyonu taraf›ndan
tasarlanan ve denetlenecek
olan Tar›m Bakanl›¤›

‹lk olarak Reis Döner sat›ﬂ
ma¤azalar›nda
kullan›lmaya baﬂlayan “D”
tabelas› “Güvenli Döner
Noktas›” uygulamas› k›sa
sürede bütün Türkiye’de
hatta yurt d›ﬂ›nda güvenilir ve sa¤l›kl› döner
üretip satan UDOFED
denetiminde olan döner
firmalar›n›n sat›ﬂ
ma¤azalar›nda yer alacak.

onayl›
üye kuruluﬂlar›n döner sat›ﬂ
noktalar›nda “D” tabelas›
güvencesiyle gönül rahatl›¤›
içinde döner yiyebilecek.

Udofed Genel Baﬂkan›
Mehmet Mercan
yapt›¤› aç›klamada
ﬂunlar› söyledi;
“Dönerde hile ve
ta¤ﬂiﬂin önüne
geçilmesi
amac›yla hayata
geçirilen “D”
tabelas› uygulamas› ile döner sektöründeki merdiven
alt›, sa¤l›ks›z ve kay›t
d›ﬂ› üretimin
sonland›r›lmas› hedefleniyor.

Güvenilir Dönerin
adresi belli olacak
“Güvenli Döner Noktas›”
ayn› zamanda dönerseverlerin sa¤l›kl›, hijyenik ortamlarda haz›rlanm›ﬂ ve güvenli
dönere ulaﬂmalar›n› sa¤layacak. UDOFED’in kontrolü
ve denetimi alt›nda
haz›rlanan dönerlerin halka
sunuldu¤u döner sat›ﬂ noktalar›nda herkes güvenle
dönerini yiyebilir. Bu
mekanlar sa¤l›kl› ve lezzetli
döner satmaktad›r.

döner üretip satan UDOFED
denetiminde olan döner firmalar›n›n sat›ﬂ
ma¤azalar›nda yer alacak.”

Güvenilir döner için
ilk ad›m at›ld›
Uluslararas› Döner
Federasyonu Baﬂkan›

Mehmet Mercan “Güvenli
Döner Noktas› ve D tabelas›
uygulamas› güvenilir döner
sunumunun ilk ad›m›n›
oluﬂturuyor. Sektörün
endüstrileﬂmesi ve sa¤l›kl›
üretim yap›lmas› için
çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor” dedi.

Türkiye genelinde
kullan›lacak
‹lk olarak Reis Döner sat›ﬂ
ma¤azalar›nda kullan›lmaya
baﬂlayan “D” tabelas›
“Güvenli Döner Noktas›”
uygulamas› k›sa sürede
bütün Türkiye’de hatta yurt
d›ﬂ›nda güvenilir ve sa¤l›kl›

Sektöre YÖN
Yatırımcıya GÜVEN

DÖNER’İN
YENİ ROTASI
www.reisdoner.com.tr
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Geleneksel Döner
Hamburgeri yendi
Yemek eleﬂtirmeni Vedat Milor Twitter takipçilerine ‘Döner mi yoksa burger m›’ sorusunu
yöneltti. 93.496 oyun kullan›ld›¤› ankette Döner ald›¤› yüzde 60.9 oy oran› ile birinci oldu.

Dönerin gastronomi Hatay’›n özel
lezzetlerinden biri oldu¤unu da
vurgulayan Mehmet Damar,
"Döner, hamburgerden bir ad›m
öndedir. Antakya d›ﬂ›ndaki dönerlerden buran›n döneri de bir
de¤ildir. Döner çok çok özel bir
lezzettir. Antakya döneri de daha
özel bir lezzettir. Tabi ki burger de
farkl› bir lezzet ama ikisi aras›nda
verece¤im cevap 'döner' olur.
Hatay dönerinin de en büyük özelli¤i lavaﬂ ekme¤imizin kalitesi, özel
sosuyla k›zarmas› ve tavu¤un
baharatlarla terbiye edilmiﬂ
olmas›yla tüm dönerler aras›nda
özel bir yeri vard›r” dedi. Gençler
olarak en çok burger yerine, tavuk
döneri tercih ettiklerini söyleyen
Ya¤mur Damar da, anketi gördü¤ü
nü ve oyunu tart›ﬂmas›z dönerden
yana kulland›¤›n› dile getirdi.

Ard›ndan "Baz› de¤erler
tan›mlay›p ona göre karar
verece¤im. ‹ki zorluk var. Bir, bu

ESENYURT ÜN‹VERS‹TES‹
SA⁄LIK B‹L‹MLER‹
FAKÜLTES‹ DEKANI

Sofram›zdaki ya¤lar
Ya¤lar beslenmemizde önemli yere sahiptir.
Baﬂl›ca özellikleri yediklerimizi daha doyurucu
ve daha lezzetli yapmakt›r. Ya¤l› di¤er bütün
g›da maddelerinden daha fazla enerji
ihtiyac›n›n %25-30’unu ya¤lardan al›nmas›
gereklidir. Günlük kalorimizin %40’›n› sa¤layan
ya¤lar iki ﬂekilde vücudumuza girerler:
Birincisi; tereya¤›, margarin, s›v› ya¤lar vb.
görünen formlarda; ikincisi de peynir, sucuk,
f›nd›k gibi çeﬂitli g›dalar›n içinde sakl› halde.

Di¤er Bileﬂenleri
Ya¤lar yap›lar›nda erimiﬂ halde ve k›smen
hayati öneme sahip ﬂu maddeleri taﬂ›rlar.
Fosfatidler: Bunlardan lesitin vücut için önemli
bir maddedir ve kemik ili¤i, beyin, karaci¤er,
yumurta sar›s› ve soyada çok bulunur.
Sterinler: Örn: Kolesterol. Çok say›da önemli
maddenin ön basama¤›n› oluﬂturur. Bugün için
sentetik olarak da elde edilebilen karotinoidler
margarinlere ve tereya¤›na da kat›lmaktad›r.
Vitaminler: S›v› bitkisel ya¤lar›n ço¤unda da
bulunabilen E vitamini ya¤lar›n bozulmas›n›
geciktirici rol oynar.

Döner mi Hamburger mi?

‘Döner bir
ad›m önde’

Prof. Dr. ÖZER ERGÜN

Ya¤lar›n yap›s›n› doymuﬂ ve doymam›ﬂ formlarda bulunabilen ya¤ asitleri oluﬂturur. Bitkisel
ya¤lar, doymam›ﬂ ya¤ asitleri yönünden hayvansal ya¤lara göre daha zengindir. Ancak bu
arada bal›k ya¤›n›n da bitkisel ya¤lar gibi %80
oran›nda doymam›ﬂ ya¤ asitlerini içerdi¤ini de
belirtelim.

Yemek eleﬂtirmeni Vedat Milor,
sosyal medya hesab›ndan düzenledi¤i anketlere bir yenisini ekledi.
Daha önce "Pide mi yoksa pizza
m›?", "Menemen so¤anl› m› olur
so¤ans›z m›?" ve "Bal›¤a limon
s›k›l›r m› s›k›lmaz m›?" anketleri
yapan ünlü gurme yeni bir
tart›ﬂma baﬂlatt›.
Milor, yeni baﬂlatt›¤› anketinde
Twitter takipçilerine "Döner mi
yoksa burger m›? sorusunu
yöneltti.

Twitter'dan "Hava güzel, can›n›z
parkta yemek yemeyi çekti.
Park›n yan›nda da ﬂehrin en iyisi
iki yer var. Biri burger'c› di¤eri ise
dönerci" ifadesini kullanan Milor,
"Eve sipariﬂ verirken de
karﬂ›laﬂ›lan bir
ikilem bu.
Farzedelim
ikisinin önündesiniz. Gözünüzü
kapay›p
düﬂündü¤ünüzde
akl›n›za gelen ilk
yemek hangisi?"
diye sordu.
Kendisi için yine zor
bir karar olaca¤›n› belirten Milor
"Çünkü burada gastronomik
gerçeklerden çok tercihler daha
a¤›r bas›yor. Ortak yönleri çok az.
Buna has bir metodoloji geliﬂtirip
ikisinden birine karar vermem
gerekecek" diye yazd›.
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‘Döner bizim kültürümüzün
vazgeçilmez bir yeme¤idir’
iki yemekle ilgili iyi yapan
de¤erleri ayr› ayr› belirleme. ‹kincisi farkl› de¤erleri bir hiyerarﬂiye
tabi tutma. ‹mkans›z ama illa yap
denildi¤inde gerekçelendirmenin
nas›l yap›ld›¤› önemli olacak"
aç›klamas›n› yapt›.
2 gün süren anketi döner
kazand›... 93.496 oyun kullan›ld›¤›
ankette döner yüzde 60.9 oy
oran› ald›.

Döner salonu iﬂletmecisi
Mustafa Aslan da, konuyla
ilgili yapt›¤›
de¤erlendirmede, “Döner
bizim kültürümüzün önemli
bir yeme¤idir. Tabi ki dönerler aras›nda Antakya
döneri de vazgeçilmezdir.
Döneri her yerde yiyemezsiniz ama burgeri her
yerde yiyebilirsiniz. Güzel
döner ustal›k ve lezzet ve

kaliteden oluﬂur. Antakya
dönerinde bu özelliklerin
hepsi vard›r. Ekme¤i,
patatesi, turﬂusu, tavu¤u
Antakya Dönerini çok özel
bir lezzet yapar. Tabi burgerin de seveni çok, o da
güzel bir lezzettir. Fakat
döner her devirde yenilen
özel ve güzel bir
yeme¤imizdir" ifadelerini
kulland›.

Ya¤lar›n sa¤l›ktaki Önemi:
Ya¤lar›n vücutta parçalanmas› ile hem enerji
elde edilir hem de hormonlar gibi önemli maddelerin oluﬂumuna imkân sa¤lan›r. Hayati
öneme sahip linoleik asit, enfarktüste
p›ht›laﬂmada aktif olan maddelerin oluﬂumunu
engeller. Zeytinya¤›nda bulunan baz› doymam›ﬂ ya¤ asitlerindeki kolesterol düzeyini
düﬂürürlerken baz› ya¤ asitleri de bilhassa 1416 karbon atomlu kolesterol düzeyini yükseltebilmektedirler.
Kolesterol Korkusu
Hayvansal ya¤lar›n do¤al bir bileﬂeni olan
kolesterolün kanda yüksek düzeyde bulunan
arteriosklerozun (aterosklerozun) oluﬂumunu
kolaylaﬂt›rd›¤› bilinmektedir. Kan serumundaki
kolesterol düzeyinin art›ﬂ›nda çok çeﬂitli faktörler sorumludur. Beyin, sakatat, tereya¤›, iç
ya¤›, yumurta sar›s› gibi kolesterolden zengin
g›dalar›n çok miktarda yenmesi bu faktörlerden bir tanesidir. Zeytinya¤›, soya ya¤›,
ayçiçe¤i ya¤›, m›s›rözü ya¤› vb. bitkisel ya¤lar
kolesterol taﬂ›mazlar.
Kalori Bombas›: Sakl› Ya¤lar
Ya¤lar, protein ve karbonhidratlar›n iki kat›
daha fazla enerji verirler. Bu nedenle g›dalara
al›nan ya¤ miktar› önem taﬂ›r. Bu miktar›n yaﬂa
ve kiloya göre günlük 65-80 g. olmas› tavsiye
edilir. Geliﬂmiﬂ ülkelerde bu oran hemen,
hemen iki kat›na ç›km›ﬂ bulunmaktad›r. Bunda
da en önemli faktör fazla miktarda ya¤ ihtiva
eden g›da maddeleridir. Bunlar›n baﬂ›nda
gelenleri oranlar›yla saymak gerekirse; mayonez %80, f›nd›k-ceviz %62, domuz eti %37,
yumurta sar›s› %32, peynir %30-45, çikolata
%30, dondurma %12 dir. Aç›k veya sakl› ya¤,
her ikisi de fazla kilolar›m›z›n en baﬂta gelen
sebebidir. ﬁiﬂmanl›k, ça¤›m›z insan›n›n korkulan bir hastal›¤› olmuﬂtur art›k. Fazla kilolar
verimli çal›ﬂmam›z› engelledi¤i gibi, fazla ya¤l›
beslenme kalp, karaci¤er, ba¤›rsak ve damar
baﬂta olmak üzere bütün iç organlar›m›z› olumsuz etkiler.
Bu nedenle denir ki “çok ya¤, az ömür”.

UDOFED: Türkiye’nin
itibar›n› düﬂürmeyin
UDOFED, yurt d›ﬂ›ndan gelen ihracat taleplerinden
baz›lar›n›n doland›r›c›l›kla sonuçland›¤›n›n
tespit edilmesi üzerine gerekli giriﬂimlerde
bulunuldu¤unu aç›klad›.

Uluslararas› Döner Federasyonu
taraf›ndan son günlerde meydana gelen
olaylar hakk›nda aç›klama yap›ld›. Aç›klamada “‹hracat›n hayati önem arzetti¤i bu
günlerde yurt d›ﬂ›ndan gelen ihracat taleplerinden baz›lar›n›n doland›r›c›l›kla sonuçland›¤›
bilgileri al›yoruz. Yabanc› iﬂadamlar›n›n karﬂ›s›na ihracatç› gibi ç›k›p ürün bedelinin bir k›sm›n› ald›ktan
sonra ortadan kaybolan firmalar ülkemizin itibar›n› da
zedeliyor. Ülkemizde et ve et ürünleri almak isteyen
baz› yabanc› firmalar iyi niyetle ticaret yapmak amac›
ile ba¤lant› kurduklar› kiﬂiler taraf›ndan
doland›r›ld›klar›n› UDOFED’e bildiriyorlar.
Ülkemiz ihracat kanunlar› belli. Uyulmas› gereken
kurallar aç›kça kanunlar ile belirtilmiﬂ iken ne yaz›k ki
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yurt d›ﬂ›ndan firmalar bazen bu kötü niyetli
kiﬂilere kanabiliyor. Sonuçta ülkemiz güvenilmez bir ihracat ülkesi alg›s› oluﬂuyor.
Federasyonumuz et ve et ürünleri sat›n almak
isteyen yabanc› ülke firmalar›n› güvenilir Türk
firmalar› ile tan›ﬂt›r›yoruz. Ama art niyetli kiﬂiler
kurduklar› tezgahlar ile de gerçek ihracat firmas› gibi
hareket edip güvenlerini kazand›klar› karﬂ› firmalar›
doland›rmaktan geri durmuyorlar.
Döviz girdisinin pandemi döneminde ne kadar önemli oldu¤unu art›k herkes biliyor. Devaml› bir ticaret
yerine küçük vurgunlar peﬂinde koﬂanlar hukuk
önünde hesap vermeli ve gerekli tedbirler de acilen
al›nmal›d›r. UDOFED olarak konunun yak›n takipçisi
olaca¤›z” denildi.

HABER

SAYFA

‘En iyi g›da denetçisi
tüketicinin kendisidir’
‹l Tar›m ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca: “G›da güvenli¤i konusunun iﬂletmeye ve iﬂletmenin istihdam› zorunlu
personeline b›rak›lacak kadar basit olmad›¤›n› gördük. Üretim yapan iﬂletmelerde çal›ﬂanlara ciddi e¤itimler planlad›k.”
‹stanbul ‹l Tar›m ve Orman
Müdürü Ahmet Yavuz Karaca,
Dönerhaber Gazetesi’ne il
genelinde g›da güvenli¤i konusunda yapt›klar› çal›ﬂmalar›
de¤erlendirdi...

cek olan tüketicinin kendisidir, en
iyi denetçi de tüketicinin kendisidir.
Malesef bizim hani banka
sözleﬂmeleri olur ya, önümüze
koyduklar› vakit okumadan hemen
imza atar›z. ‹mza att›¤›m›z gibi ayn›

zehirlenmesi aç›s›ndan önemli.
Dünyadaki g›da zehirlenmelerinin
yüzde 95’i hayvansal kökenli.
Çünkü bizim için ne kadar
k›ymetliyse hayvansal kökenli
g›dalar mikroorganizmalar içinde

yok mu ona baks›nlar, nerede
üretilmiﬂ ona baks›nlar.
Ama biz bunlar› genelde sorun
oldu¤unda veya eve gitti¤imizde
bak›p tarihi geçmiﬂ oldu¤unu
görüp koﬂa koﬂa geri götürüyoruz.

melerin istati¤ini tuttu¤unuzda
yüzde 94 civar›nda kendilerini
düzelttiklerini çok net olarak
görüyoruz. Ama baz›lar› ›srarla
devam ederlerse ona göre gere¤ini
yap›yoruz.

“Geçen y›l 216 bin
denetim yapt›k”

“32 milyon lira
g›da cezam›z var”

“Pandemiden dolay› bu sene biraz
g›da denetiminde geçen y›lki
rakamla aﬂa¤› yukar› ayn› kald›k.
Pandemi sürecinde biz sadece
kendi iﬂimizi yapmad›k. Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na omuz verdik filyasyon
ekiplerinde, vefa destek
guruplar›nda, sahada denetimlerde
onlarla çal›ﬂt›¤›m›zdan dolay› özellikle filyasyon ekiplerinde çok
yo¤un personel ve araç
görevlendirmesi yapt›k.
Buna da mecburduk toplum
sa¤l›¤› insan sa¤l›¤› bizim için çok
önemli. Bütün bunlara ra¤men
yinede 216 bin civar›ndan denetim
rakam›m›z var 2020 senesi içinde.
Elimizden geldi¤ince di¤er konularda ﬂikayetler konusunda imkanlar›m›z dahilinde elimizden geleni
yapt›k.”

Zaten 32 milyon civar›nda da g›da
cezam›z var. Yeni kanunla birlikte
özellikle taklit ve tahﬂiﬂ çok ciddi
cezalar var. Mesela tahﬂiﬂte, dana
sucuk ürünü içerisine kanatl› eti
katarsan›z, k›k›rdak katarsan›z,
sakatat katarsan›z veya k›rm›z› et
dönerin içerisine beyaz et
katarsan›z tahﬂiﬂe giriyor, bunlar
hem ifﬂa oluyor hemde cezalar› en
az 50 bin liradan baﬂl›yor.
Firman›n cirosuna göre 500 bin
lidaya ulaﬂan cazai müeyideler var.
Tekerrürü halinde iki kat›na
ç›kacak üçüncüsünde ise faaliyetten men cezas› uygulanacak.
Ticaretten menin yan›s›ra hapis
cezas› var.
Yine g›da zehirlenmesine sebep
olan iﬂletmelerde ürünlerde suç
duyurusunda bulunulacak.”

‹stanbul
‹l Tar›m ve
Orman Müdürü
Ahmet Yavuz
Karaca

“Tüketci bilinci k›smen
oluﬂmaya baﬂlad›”

“Her iﬂletmeye en az
bir kez giriyoruz”
“Biz her zaman ﬂunu söylüyoruz,
biz risk esas›na göre denetim
yap›yoruz. Her mutlaka iﬂletmeye
bir kere giriyoruz, en riski düﬂük
olan iﬂletmelere dahi y›lda bir kez
denetliyoruz.
Bunun d›ﬂ›nda gittik bir firmaya,
iﬂletmeye puan veriyoruz.
Puan›nan göre riskliyse y›lda üç
dört kez girdi¤imiz iﬂletmeler var,
ﬂikayetler üzerine girdi¤imiz iﬂletmeler var.
Burada bize her zaman yön vere-

s›k›nt›y› etiket okuma konusunda
da yaﬂ›yoruz malesef etiket okur
yazarl›¤›m›z yok. Bir ürünün
içerisinde ne var ne yok, ne
al›yoruz içindekiler k›sm›na merak
edip bakm›yoruz. Al›p gelip son
tüketim tarihine bile evde
bak›yoruz.
‹ki çeﬂit tüketim tarihi var, bir
tavsiye edilen tüketim tarihi birde
son tüketim tarihi. Bitkisel ve hayvansal g›dalara bakt›¤›m›zda hayvansal g›dalar biraz daha g›da

de¤erli oldu¤undan çok h›zl› bir
ﬂekilde ürüyorlar içinde.”

“Her iﬂletmenin baﬂ›na
bir denetçi dikemeyiz”
“Bu g›dalar hassas oldu¤u için
mutlaka son tüketim tarihi diyoruz
ama bir mercimek, pirinç, nohut
gibi bitkisel g›dalarda da tavsiye
edilen tüketim tarihine dikkat ediyoruz. Lütfen tüketiciler ald›klar›
ürünün içindekiler k›sm›na
baks›nlar, bakanl›ktan izni var m›

Her zaman israrla ifade ediyoruz
en iyi denetçinin tüketicinin kendisi
oldu¤unu, biz her iﬂletmenin
baﬂ›na bir polis tarz›nda denetçi
dikemeyiz. Buruda yapt›¤›m›z
denetimler iﬂletmeleri e¤itme
tarz›nda zaten. ‹ﬂletmelerinde
kendilerine çeki düzen verdi¤ini
görüyoruz. 2004/2005’li y›llarda
olumsuzluk oran› yüzde 25’lerden
ﬂu an yüzde 5/6’lara kadar
düﬂmüﬂ vaziyette giderek aﬂa¤›ya
do¤ru bir e¤ri var.
Bunda da direk ceza
yazm›yoruz zaten iﬂletmeye süre veriyoruz.”
“Yaklaﬂ›k olarak bu alanda süre verdi¤imiz iﬂlet-
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“Bunlar›n faydas›n› görece¤iz.
Kanun de¤iﬂikli¤i ile kaçak ruhsats›z teknelere el koyam›yorduk.
Müsadere karar› ç›km›yordu ve
cezalar düﬂüktü. Yeni kanunun
yürürlü¤e girmesiyle biz 75 tekneye el kayduk ve mülkiyeti kamuya
geçti, cezalar›nda artmas› çok farkettirdi. 5 bin liradan baﬂlayan
cezalar ve yakalanan küçük boydaki bal›klara da el konulmas› çok
cayd›r›c› oldu.
Biz bu zamanlarda trol çeken ve
kaçak midye avc›lar›n›n ﬂikayet
telefonlar›ndan b›km›ﬂ
vaziyetteyken ﬂimdi hiç biri
kalmad›. Toplum bilinci k›smende
olsa oluﬂmaya baﬂlad›, herkes birbirini takip eder oldu.”
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Besin gruplar› ve
hareketsiz yaﬂam
G›dalar›m›z›n bileﬂiminde besin maddeleri olarak
adland›r›lan ögeleri içerdi¤ini ve ihtiyac›m›z olan
50 kadar bileﬂenin g›dalarda bulundu¤u yazm›ﬂ ve
s›ras›yla bu bileﬂenleri aç›klamaya çal›ﬂm›ﬂt›k. S›ra
bu bileﬂenleri içeren besin gruplar›n› aç›klamaya
geldi. Dengeli ve Yeterli Beslenme besin
çeﬂitlili¤ine dayal› bir temele dayanmaktad›r.
G›dalar›m›z› içerdi¤i bileﬂenlere göre 4 farkl› grupta incelemekteyiz. Bunlar; 1) Süt ve ürünleri grubu,
2) Et, yumurta, kurubaklagiller ve ya¤l› tohumlar
grubu, 3) Ekmek ve tah›llar, 4) Sebze ve Meyve
grubudur. Bu gruplardaki g›dalar›n seçiminde
besinlerin posa, ya¤, tuz ve eklenmiﬂ ﬂeker içerikleri, renkleri, kiﬂinin sa¤l›k ve hastal›k durumu,
yaﬂ›, cinsiyeti, fiziksel aktivitesi, gebelik ve
emziklilik gibi birçok faktör dikkate al›narak
tüketilmesi gerekmektedir. Hedefimiz ise her
ö¤ünde taba¤›m›zda mümkün oldu¤u kadar farkl›
besin gruplar›n› içeren g›dalar›n yer almas›d›r.
Bunun yan› s›ra günlük tüketilecek su miktar›n›n
da unutulmamas› gerekir. Her bir besin grubundan
ne kadar tüketmemiz gerekti¤ini ve bu gruplar›n
sa¤l›¤›m›z için önemini önümüzdeki yaz›larda
anlatmaya çal›ﬂaca¤›m.
G›dalar›m›z›n d›ﬂ›nda sa¤l›¤›m›z aç›s›ndan dikkate
almam›z gereken bir di¤er hususun da hareket
oldu¤unu hat›rlatmak istiyorum. Yüzy›l›m›z›n insan
sa¤l›¤›n› tehdit eden ve birçok hastal›¤›n da
asl›nda temelinde oldu¤u düﬂünülen faktör de
uzun süreli oturmak yani hareketsiz yaﬂam tarz›
oldu¤u belirtilmektedir. Yap›lan çal›ﬂmalar gün
içerisinde uzun süre oturarak zaman geçirmenin
ﬂeker, obezite, depresyon ve kanser risklerini
önemli ölçüde art›rd›¤›n› göstermektedir. Kronik
hastal›¤a sahip bireylerde de hastal›k bulgular›n›n
hareketsiz yaﬂam tarz› ile daha ﬂiddetlendi¤i
yönündedir. Ayr›ca gün içerisinde uzun süreli
geçirilen hareketsiz zaman›n ard›ndan yap›lan
egzersizlerin de beklenenden daha az yararl›
oldu¤udur. Bu durumun önüne geçmek için
yap›lmas› gerekenlerin ise bulundu¤unuz yerde s›k
s›k aya¤a kalkmak ve olabildi¤ince ayakta durmak
gerekti¤i ve ad›m atmak gerekti¤idir. Bunu yapabilmek için ise bugünlerde evden çal›ﬂma
al›ﬂkanl›¤›m›z›n da artt›¤› düﬂünülürse, çal›ﬂma
ortam›nda küçük de¤iﬂikliklere gitmenin faydal›
olaca¤› söylenebilir. Çöp kutusunu uzak bir köﬂeye
yerleﬂtirmek, kendi çay ve kahvemizi mümkün
oldu¤unca küçük bardak ile tüketmek (böylece çay
kahve almak için her seferinde yürümek için
aya¤a kalkmam›z gerekecektir). ‹ﬂe geliﬂ gidiﬂlerde
mümkün oldu¤u kadar fazla yürüme¤e özen
göstermek, merdiven kullanmaya tekrar
baﬂlamak, yürüyüﬂ arkadaﬂlar› edinmek ve televizyon (bilgisayar, telefon vb.) karﬂ›s›nda geçirilen
vakitleri de azaltmaya özen göstermenin de bu
konuda yap›labilecek önemli de¤iﬂiklikler oldu¤unu
unutmayal›m. Yani sa¤l›kl› bir hayat için yapacaklar›m›z›n sadece yediklerimizi kontrol etmekten
ibaret olmad›¤›n› bilmemiz gerekmektedir.

‘E¤itim seferberli¤i baﬂlat›yoruz’
“G›da güvenli¤i konusunda son zamanlarda yaﬂanan
s›k›nt›lar, ifﬂa olunan görüntüler konusunda hepimizin
kendine pay ç›karmas› gerekiyor. Buradan ç›kan sonuç
e¤itim ile ilgili ciddi
s›k›nt›lar›m›z var. Bir g›da
iﬂletmesindeki çal›ﬂana mesela
ﬂimdi hijyen belgesi diye bir
belge soruluyor. Malesef bizim
kontrolümüzde de¤il Milli
E¤itim Bakanl›¤› kontrolünde
bir belge. Bu olaylar bizim 2021
y›l› planlar›m›zda iﬂletme
çal›ﬂanlar›n›n e¤itimi konusunda
ciddi çal›ﬂmalar›m›z var. Bu
konunun iﬂletmeye ve iﬂletmenin istihdam› zorunlu personeline b›rak›lacak kadar basit
olmad›¤›n› gördük. Bizde özellikle üretim yapan iﬂletmelerde
çal›ﬂan kiﬂilere ayr›ca hijyen
konusunda ciddi e¤itimler planlad›k. Bunu da 2021 y›l›da hayata geçirece¤iz. Yine ayn› ﬂekilde Milli E¤itim bakanl›¤› ile
birlikte okullarda ö¤rencileri tüketici bilinçlendirme
konusunda ayd›nlatacak ortak çal›ﬂmalarda bulunaca¤›z.

Ö¤rencilerin bilinçlenmesi konusunda onlar› s›kmadan
k›sa ama fark›ndal›k yaratacak çal›ﬂmalar planl›yoruz.
Öncelikle ö¤retmenleri bu konuda e¤itece¤iz. Her okuldan bir ö¤retmene ulaﬂ›p onun
vas›tas›yla ö¤rencileri bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu
konu sadece bizim, ‹l
Müdürlü¤ünün bir projesi
olarak görülmesin. Sivil toplum
kuruluﬂlar›n›n UDOFED gibi
meslek örgütleri, Veterinerler
Odas›, Zirarat Mühendisleri
Odas›, G›da Mühendisleri Odas›,
dernekler vas›tas›yla bütün
herkes elele verip toplu bir
e¤itim seferberli¤i yapaca¤›z.
Sadece iﬂletmelerde de¤il
okullardan baﬂlayarak geniﬂ bir
yelpazede hem bizim faaliyetlerimizi tan›taca¤›z hemde
toplum bilincini oluﬂturma
ad›na bir ﬂeyler yapaca¤›z. Bu
konuda hiçbir bahanenin ard›na s›¤›namadan eksik
kald›¤›m›z› görüyoruz ve bunu gidermek içinde hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. “
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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

0545 335 09 16 / 0546 456 79 53
Alt›nﬂehir Mahallesi Do¤anevler Caddesi Kanarya Sokak No:12/2
Ümraniye-‹STANBUL

www.kaptancay.com
DONERHABER
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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›
Turkuvaz Haberleﬂme ve Yay›nc›l›k A.ﬁ.
Akp›nar Mah. Hasan Basri Cad. No:4
Sancaktepe / ‹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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‘Yeterlilik Belgesi olmayan
Döner ustas› kalmayacak’
UDOFED Kalite Yönetim Temsilcisi ve G›da Mühendisi Yeﬂim Çelik Akan, Mesleki Yeterlilik Belgesi
bulunmayan Döner ustas› kalmayacak diyerek, “UDOFED olarak bu çal›ﬂmayla birlikte; döner sektörümüzün iyileﬂtirilmesini sa¤layarak, dönercilikte sanayileﬂmenin de yolunu çizmiﬂ olaca¤›z” ﬂeklinde konustu.

UDOFED’in Kalite ve
tarafs›zl›k politikas›
UDOFED’in Kalite ve
Tarafs›zl›k Politikas›n› da
belirledik diyen Kalite
Yönetim Temsilcisi ve
G›da Mühendisi Yeﬂim
Çelik Akan izlenecek yolu
madde madde anlatt›.
Buna göre ,
Personel
Belgelendirme
faaliyetlerimizin gerekli
ölçüde ve
gerekti¤i
biçimde
tan›nmas›n›
sa¤layaca¤›z.
Personel Belgelendirme
faaliyetlerimizin tüm
aﬂamalar›nda, tarafs›zl›k,
ba¤›ms›zl›k, gizlilik ve
eﬂitlik ilkelerine uygun
olarak çal›ﬂmalar
yürütece¤iz.
Personel Belgelendirme
faaliyetlerimizin
tarafs›zl›¤›n› tehdit edebilecek ç›kar çat›ﬂma
potansiyeli periyodik
olarak analiz edilerek
tüm personelimiz

taraf›ndan anlaﬂ›lmas›n›
sa¤layaca¤›z.
TS EN ISO/IEC 17024
standard› ile MYK
mevzuat ﬂartlar›n› yerine
getirerek, oluﬂturulmuﬂ
kalite yönetim sistem
ihtiyaçlar› ve personelin performans›
izlenerek
sürekli
iyileﬂtirme ve
geliﬂtirme
içinde
olaca¤›z.
Herhangi bir itiraz veya ﬂikayet durumunda tarafs›z, ba¤›ms›z
ve etik kurallar dahilinde
de¤erlendirme ve sonuçland›rma süreci devreye
girecek.
UDOFED olarak Kalite
yönetim sistemimiz
gere¤i, kararlar› ve
faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali,
idari ve di¤er bask›lardan
uzak durmak için gerekli
önlemleri alm›ﬂ bulunuyoruz.”

UDOFED
Kalite Yönetim Temsilcisi ve
G›da Mühendisi
Yeﬂim Çelik Akan

Uluslararas› Döner Federasyonu
Kalite Yönetim Temsilcisi ve G›da
Mühendisi Yeﬂim Çelik
Akan, Mesleki Yeterlilik
Belgesi konusunda bilinmesi gerekenleri
DönerHaber Gazetesi’ne
anlatt›.
Uzun ve yorucu geçen
çal›ﬂmalar›n tamamlanmas›yla birlikte s›nav
düzenleyerek akabinde belge
vereceklerini ifade eden Yeﬂim
Çelik Akan ﬂunlar› söyledi.
“UDOFED taraf›ndan verilecek ve
uluslararas› geçerlili¤i olan

´Mesleki Yeterlilik Belgesi´
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›´n›n
AB Uyum
Yasalar›
çerçevesinde
anlaﬂma imzalad›¤› tüm
ülkelerde de
resmi iﬂlem
görecek.”

“Dönerin sanayileﬂmesi
yolunda ad›m att›k”
“UDOFED olarak, döner
ustalar›na yönelik mesleki
yeterlilik belgesi vermeye baﬂlayaca¤›z. Bu sayede
sektörde e¤itimli,
donan›ml› personeller
görev alacak ve dönercilerimiz uluslararas› geçerlili¤i
olan bu belgeye sahip
olacaklar. Bu

çal›ﬂmayla birlikte; döner sektörümüzün iyileﬂtirilmesini
sa¤layarak, dönercilikte sanayileﬂmenin
de yolunu çizmiﬂ
olaca¤›z.”“Mesleki
Yeterlilik Kurumu ve
TÜRKAK ile gerçekleﬂtirdi¤imiz bu proje
için gerekli tüm alt
yap›lar yo¤un bir
çal›ﬂmayla sonland›r›ld›.
E¤itim ve s›nav için gerekli tüm
ﬂartlar MYK ve TÜRKAK denetiminde Uluslararas› Döner
Federasyonu bünyesinde
oluﬂturuldu.
Sektörde Döner Ustal›¤› için
Mesleki Yeterlilik Belgesi almak
için gelen baﬂvurular› de¤erlendirmeye baﬂlad›k.Çok
yak›n bir gelecekte s›nav tarihleri
ve prosedür ile ilgili aç›klamalar›
kamuoyuyla paylaﬂaca¤›z.”
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YEﬁ‹M ÇEL‹K AKAN
KAL‹TE YÖNET‹M
TEMS‹LC‹S‹
GIDA MÜHEND‹S‹

Sektör sanayileﬂecek
Dünyada en çok tüketilen dönerin uluslararas›
düzeyde temsili olan UDOFED, dönerle ilgili var
olan sorunlara(s›k›nt›lara) çözümler üretmek
(çare olabilmek) ve haklar›na sahip ç›kmak
amac›yla kurulmuﬂtur. Döner hem ülkemizde
hem de dünyan›n her noktas›nda herkes
taraf›ndan sevilerek tüketilmektedir.
UDOFED olarak, dönere hem ülkemizde hem
de uluslararas› düzeyde hak etti¤i itibar›
sa¤lamak amac›yla çal›ﬂmalar›m›za h›z kesmeden yolumuza devam ediyoruz. Döner
Türkiye’nin milli kültür, ekonomik ve turizm
temsilcisidir. Biz (UDOFED) ülkemizde ve
dünyada dönerin oldu¤u her noktada döner
sektörünün koruyucusu ve savunucusuyuz.
Dönere sahip ç›k›lmas› konusunda yapt›¤›m›z
çal›ﬂmalar›n sonucunda; Döner Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan Türkiye’nin
kültürel hazinelerinin kay›t alt›na al›nd›¤›
Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal
envanterine al›nd›. Bundan sonraki hedefimiz,
döneri UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras
listesine yazd›rmakt›r.
Eﬂsiz lezzetiyle dünyada 140 ülkede
Türkiye’mizi gururla temsil eden dönerimizde
g›da güvenli¤ini en üst seviyede tutma
çal›ﬂmalar›m›z› titizlikle devam ettirmekteyiz.
Çünkü g›da güvenli¤i ve izlenebilirli¤ini
sa¤lamak toplum sa¤l›¤›n› koruyabilmek için en
önemli sorumlulu¤umuzdur. G›da güvenli¤inin
sa¤lanmas›, dolay›s›yla toplum sa¤l›¤›n›n en üst
seviyede korunabilmesi için g›da bilimi
konusunda e¤itim alm›ﬂ binlerce g›da
mühendisli¤i mezunu meslektaﬂlar›m›z büyük
öneme sahiptir. Bununla ilgili olarak “D”
tabelas› uygulamas›n› sektörde faaliyete
geçirdik. “D” tabelas›n›n amac› dönerde hilenin
önüne geçilmesi, sa¤l›ks›z ve kay›t d›ﬂ› üretim
noktalar›n›n ortadan kald›r›lmas› ve g›da
güvenirli¤ini sa¤layarak dönerin yap›s›n› ve
toplum sa¤l›¤›n› korumakt›r. Toplum bu “D”
tabelas›ndaki QR kod sayesinde g›dan›n
izlenebilirli¤ine de ﬂeffaf bir ﬂekilde ulaﬂabilecektir. UDOFED taraf›ndan tasarlanan “D”
tabelas› o iﬂletmenin güvenilir döner noktas›
oldu¤unun bir simgesidir. Denetlenen üye
kuruluﬂlar›n›n döner sat›ﬂ noktalar›nda “D”
tabelas›n› uygulamas›n› uygulayaca¤›z. Böylece
toplum “D” tabelas›n› gördü¤ü bir döner sat›ﬂ
noktas›nda sa¤l›kl›, hijyenik ortamlarda
haz›rlanm›ﬂ ve güvenilir dönere ulaﬂabilir. Bu
uygulamayla birlikte bir projeyi daha hayata
geçirme yolunda ilerliyoruz.
UDOFED olarak, döner ustalar›na yönelik
mesleki yeterlilik belgesi vermeye
baﬂlayaca¤›z. Bu sayede sektörde e¤itimli,
donan›ml› personeller görev alacak ve dönercilerimiz uluslararas› geçerlili¤i olan bu belgeye
sahip olacaklar. Bu çal›ﬂmayla birlikte; döner
sektörümüzün iyileﬂtirilmesini sa¤layarak, dönercilikte sanayileﬂmenin de yolunu çizmiﬂ
olaca¤›z.

‘Baﬂvurular UDOFED’e yap›lacak’
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Dönerci Belgelendirme s›nav› için
aç›klamalarda bulunan
Uluslararas› Döner Federasyonu
Kalite Yönetim Temsilcisi ve G›da
Mühendisi Yeﬂim Çelik Akan
ﬂunlar› söyledi:

içerisinde baﬂvuruyu gözden
geçirir ve baﬂvurunun kabul veya
reddine iliﬂkin karar›n› baﬂvuru
sahibine 2 iﬂ günü içerisinde telefon veya elektronik posta yoluyla
bilgi verir.”

“UDOFED taraf›ndan gerçekleﬂtirilen Dönerci belgelendirme
s›nav›na kat›l›m için baﬂvurular
“FRM.009 Dönerci Baﬂvuru
Formu” ile Personel
Belgelendirme Müdürü taraf›ndan
al›nmaktad›r. Form, ayn› zamanda internet sitesinin ilgili
bölümünde kamuya aç›k hale
getirilmiﬂ olup, adaylar baﬂvurular›n› internet sitesinden temin
ettikleri “FRM.009 Dönerci
Baﬂvuru Formu” nu kullanarak
yapabilmektedir. Baﬂvuru formu,
baﬂvuru sahibi taraf›ndan doldurulduktan sonra ›slak imzal›
olarak UDOFED’ e elden veya
posta yoluyla iletirler. UDOFED’ e
ulaﬂan baﬂvuru formlar› Personel
Belgelendirme Müdürü’ ne teslim
edilir. Baﬂvuru formlar›, kiﬂilerin
özel ihtiyaçlar› ile ilgili bilgileri
aktarabilece¤i ﬂekilde
haz›rlanm›ﬂt›r. Personel
Belgelendirme Müdürü, 3 iﬂ günü

Baﬂvuru için gerekli
dokümanlar
* FRM.009 Dönerci Baﬂvuru
Formu
* S›nav ücreti ödeme
dekontu
* Kimlik fotokopisi
* FRM.010 Belge Kullan›m
Sözleﬂmesinin* imzal› hali
*Belge Kullan›m Sözleﬂmesi,
aday belge almaya hak
kazanmas› durumunda
geçerli olacakt›r.
“Baﬂvurunun UDOFED’ e
ulaﬂt›r›lmas›n›n ard›ndan, baﬂvuru
prosesinin tamamlanmas› için
toplam süre 5 iﬂ günüdür.
S›navlara iliﬂkin ücretler, UDOFED
ve MYK’ n›n internet sitesinde
ilgili taraflar›n ulaﬂ›m›na aç›k hale
getirilmiﬂtir. Ücretler belir-

lenirken, “FRM.048 S›nav Ücretleri Maliyet Analizi” gerçekleﬂtirilmekte ve analiz sonucuna
uygun olarak ücretler belirlenmektedir. “FRM.048 S›nav Ücretleri Maliyet Analizi” sonucu belirlenen ücretler, “LST.012 S›nav
Ücretleri Listesi” ile kay›t alt›na
al›nmakta ve onaylanmak üzere
Kalite Yönetim Temsilcisi
taraf›ndan Mesleki Yeterlilik
Kurumu’ na iletilmektedir.
Ücretler, y›ll›k olarak güncellenmektedir.
Baﬂvuru sahibi birim birleﬂtirme
baﬂvurusunda bulunmas› durumunda, UDOFED’ e belgelendirme kuruluﬂundan baﬂar›l›
oldu¤u birime iliﬂkin belgesini
sunmakla yükümlüdür. Bu belge
ile UDOFED, baﬂvuru sahibinin
daha önce s›nava kat›l›p
kat›lmad›¤›n› ve geçerlilik
süresinin devam edip etmedi¤ini
sorgulamaktad›r.
Aday, Mesleki Yeterlilik Belgesini
almak için, belirtilen belgeyi sunmak koﬂuluyla, UDOFED’ de
eksik birimlerden s›nava girerek
birim birleﬂtirme ile belge
alabilmektedir.
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Eﬂsiz lezzeti ile Döner, pandemi yasaklar›na ra¤men en fazla tüketilen ürün oldu

Döner aç›k ara lider
Pandemi yasaklar›yla zaman zaman müﬂteri kabul edemeyen Döner sat›ﬂ noktalar› dönerseverlere “Gel al ve eve teslim” hizmeti vermeye devam
ediyor. Dönerseverlerin bu ilgisi yaﬂanan s›k›nt›l› günlerde sektörün nefes almas›n› sa¤larken, Döneri de yemek sat›ﬂlar›nda aç›k ara liderli¤e taﬂ›d›.

‘Pandemiye ra¤men sektör canland›’
UDOFED Baﬂkan› Mehmet Mercan, pandemide kademeli geçiﬂ ve tam kapanmaya
ra¤men döner sektöründe sat›ﬂlarda gözle görülür bir art›ﬂ kaydedildi¤ini söyledi.

Dünyay› kas›p kavuran Korona salg›n› yüzünden
ülkemizde de iﬂletmeler geçti¤imiz Mart
ay›ndan beri çal›ﬂamaz iﬂ yapamaz hale geldi,
zor duruma düﬂtü. Lokanta ve kafelerin
kapat›lmas›yla yiyecek içecek sektörü büyük bir
ekonomik ç›kmaz içine girdi.

‘Gel al ve Eve teslim’ benimsendi
Pandemi yasaklar›ndan dolay› müﬂteri kabul
edemeyen Döner sat›ﬂ noktalar› “Gel al ve eve
teslim” hizmetini yayg›nlaﬂt›rarak bu s›k›nt›y›
k›smen daha az zararla aﬂma yoluna gittiler. Bu
uygulama Döner sektörünün ayakta kalmas›n›
sa¤lad›.

Yemek sat›ﬂlar›n›n lideri Döner
Dönerseverlerin uygulamaya gösterdi¤i büyük
ilgi, bu s›k›nt›l› yasak günlerinde Döner üreticilerinin ve Döner sat›ﬂ noktalar›n›n yüzünü
güldürdü. Sat›ﬂlar dolay›s›yla sektör nefes
al›rken, geleneksel lezzetimiz Döneride yemek
sat›ﬂlar›nda aç›k ara zirveye taﬂ›d›.

UDOFED Genel Baﬂkan› Mehmet
Mercan, "Cumhurbaﬂkanl›¤› kararlar› ile 1 Mart´ta pandemi yasaklar›n›n kademeli olarak
kald›r›lmas›yla döner sektörü bir
nebzede olsa nefes ald›. Salg›ndaki
art›ﬂ sebebiyle Ramazan ay›ndatam
kapanma karar›na ra¤men Döner
sektörü h›z kesmeden hizmet vermeye devam ediyor.

yaﬂad›¤› olumsuzluklardan s›yr›l›p
moral bulmas›na vesile oldu. Biz
pandeminin en baﬂ›ndan beri
maske,mesafe ve hijyen konusunda
azami dikkat gösteren bir sektör
olarak yeni normalde de Döner
sat›ﬂ noktalar›m›zda ayn› hassasiyetle müﬂterilerimize hizmet
verece¤imizden kimsenin ﬂüphesi
olmas›n" dedi.

"Paket servis ve Gel al
hizmetleri ile ayaktay›z"

"Döner sektörü
güvenilir olacak"

Pandemi yasaklar›nda paket
servis ve gel al sistemi ile ayakta
kalmaya çal›ﬂan Döner sektörü
kademeli geçiﬂ kararlar› ve tam
kapanmaya ra¤men k›smen de olsa
rahatlad›. Türkiye geneli sahadan
ald›¤›m›z döner sat›ﬂ rakamlar› ve
bilgiler sektörün yukar› do¤ru
hareketlendi¤i yönünde. 100 bine
yak›n sat›ﬂ noktas›yla 1 milyonu
aﬂk›n çal›ﬂan›n oldu¤u döner sektörü eskisi gibi olmasa da biraz
canland›. Buna ba¤l› olarak döner
sektörüne lojistik destek sa¤layan
sektörlerde de gözle görülür bir
iyileﬂme söz konusu oldu. Evine
yeni baﬂtan ekmek götürme çabas›
içinde olan yüzbinlerce çal›ﬂan›n

Federasyon olarak sektörün iyileﬂtirilmesi ve
sanayi haline gelmesi için
yap›lan çal›ﬂmalar›n pandemi döneminde de h›z
kesmedi¤ini
belirten Mercan,
"Çal›ﬂma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› ve
MYK ile
yapt›¤›m›z
projeleri
hayata
geçir
dik.
Döner
usta-

Islak Hamburger üretim
tesisimiz tüm yetki
belgelerine sahip olup,
kulland›¤›m›z et
bütün tahlillerden
tam not alm›ﬂ
%100 dana etidir.

lar› için vermeye baﬂla d›¤›m›z ve
uluslararas› geçerlili¤i olan
"Mesleki Yeterlik Belgesi" ile Döner
sektörünün itibar›n› koruyup güvenilir bir sektör haline gelmesini de
sa¤layaca¤›z. Döneri küresel bir
marka haline getirmek için
UDOFED´in baﬂlatt›¤› çal›ﬂmalara
yurtiçi/yurtd›ﬂ› sanayici ve
yat›r›mc›lar›m›z›n ilgisi her geçen
gün daha da artarak devam
ediyor. Dünyada 140 ülkede
her gün milyonlarca porsiyon tüketilen Döneri önce
ülkemizde güçlü bir sanayi
haline getirip ard›ndan bir
Dünya markas›
olmas›n›n
start›n› verdik.
Büyük bir
ekonomik güç
olacak bu
hamlemizin
ülkemize
ve sektörümü ze
hay›rl›
UDOFED
olmas›n›
Genel Baﬂkan›
diliyoMehmet Mercan
rum"

Pandemide, Türkiye
genelinde 200’e yak›n
bayimiz ile aksatmadan
hizmet vermeye
devam ediyoruz...
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Gurme steak
burger eti
olan ve
%100 dana eti
kulland›¤›m›z
hamburger eti ve
ekme¤ini Türkiye
genelinde tüm
bayilerimize
so¤uk hava
depolu
araçlar›m›zla
ulaﬂt›r›yoruz.

www.taksimislakburgernoktasi.com
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Almanya’da Fast food
devine Döner tokad›
Urfal› Metin ve Salih Da¤ Kardeﬂlerin Alman futbolcu Lucas Podolski ile ortak olarak Köln’de açt›klar› Mangal Döner,
fastfood devi McDonald’s’a büyük darbe vurdu. Aç›ld›¤› günden beri büyük ilgi gören ve kap›s›nda kuyruktaki insanlar
McDonald's Restorana dönüp bakmadan dönerciye ulaﬂ›p, dönerli sandviç veya dürüm alma mücadelesi veriyor.
Urfal› Metin ve Salih
Da¤ Kardeﬂlerin
Alman futbolcu Lucas
Podolski ile ortak
olarak Köln’de
açt›klar› Mangal
Döner, fastfood devi
McDonald’s’a büyük
darbe vurdu. Aç›ld›¤›
her noktada büyük ilgi
gören Mangal Döner
zincir ma¤azalar›n›n
say›s›n› her geçen gün
artt›r›yor. Almanya'n›n
Köln ﬂehrinin merkezi
noktalar›ndan birinde
bulunan McDonald's
restoran›n önünde
heyecanl›, hareketli
insanlar›n oluﬂturdu¤u
kuyruktakiler
McDonald's yan›ndaki
Mangal isimli Türk
lokantas›na yöneliyor.

‹ki ortak baﬂar›dan
baﬂar›ya koﬂuyor

15

AYDIN A⁄AO⁄LU
TÜKET‹C‹ BAﬁVURU
MERKEZ‹
ONURSAL BAﬁKANI

Mc Donald’s, Lucas
Podolski ve Türk Döneri
Yaklaﬂ›k 3 y›l önce Almanya'n›n Köln ﬂehrinin
merkezi noktalar›ndan birinde bulunan
McDonald's restoran›n önünde heyecanl›,
hareketli insanlar›n oluﬂturdu¤u uzun bir
kuyruk vard›. Kuyruktakiler McDonald's
yan›ndaki Mangal isimli Türk lokantas›na yönelmiﬂlerdi. Çünkü bir zamanlar Galatasaray
Tak›m›nda da oynad›¤› için bizim futbolseverlerin de yak›ndan tan›d›¤› ünlü Alman futbolcu
Lucas Podolski, çocuklu¤unda Almanya'ya
gitmiﬂ bir Türk müteﬂebbis olan Metin Da¤ ile
ortak iﬂlettikleri Döner dükkan›n›n aç›l›ﬂ›n›
yap›yorlard›.
Manzaran›n bana göre en güzel taraf›, kuyruktaki insanlar›n McDonald's Restorana dönüp
bakmadan dönerciye ulaﬂ›p, dönerli sandviç
veya dürüm alabilme çabas›nda olmalar›yd›.
Y›llard›r iﬂ seyahati nedeniyle gitti¤im çeﬂitli
ülkelerde en çok rahats›z oldu¤um konu, her
yerde fastfood restoranlar ile karﬂ›laﬂmama
ra¤men kendi kültürümüze ait yiyecekleri bulabilece¤im lokantalar›n ya hiç, ya da çok az
bulunmas›yd›.

Ünlü futbolcu Lukas
Podolski, "Türkiye’de
de Almanya’da da
döner çok seviliyor. ﬁu
an Köln’de yedinci
dönerci dükkan›m›z›
aç›yoruz. ‹ﬂlerimiz
güzel ilerliyor, müﬂteriler dönerimizi seviyor.
Bizim dönerimiz di¤er
dönerlerden daha
farkl› ve dizayn olarak
da daha farkl› olmaya
çal›ﬂ›yoruz. Ben ve
orta¤›m Metin Bey ile
birlikte dönerdeki
kalite ve dizayn›m›z iyi
ilerliyor maﬂallah.
Dilerim bundan sonra
da böyle devam eder"
ﬂeklinde konuﬂtu.

Bundan yaklaﬂ›k 20 y›l kadar önce endüstri
fuar›na ziyaret amaçl› Almanya'n›n Köln
ﬂehrine gitmiﬂtim. Orada iﬂ dünyas›ndan arkadaﬂlar beni bir kebapç›ya götürmüﬂlerdi. Bize
kebaplar› yapan kiﬂinin, hem ocakç›, hem garson, hem de patron oldu¤unu ö¤renince
yan›ma ça¤›rd›m ve haz›rlad›¤› leziz kebaplar
için kendisini tebrik ederek sohbete baﬂlad›m.
Ad›n›n Metin Da¤ ve aslen Urfal› oldu¤unu,
ilkokul ça¤›nda buralara geldi¤ini ve geçim
mücadelesi içinde oldu¤unu ö¤rendim.
Ve dedim ki, "Bu kadar leziz kebaplar›m›z var,
bizler bunu dünyaya tan›tam›yoruz, elin
yabanc›s› dünyan›n her yerinde bize GDO'lu
soya k›ymas›ndan yapt›¤› köfteyi hamburger
diye yediriyor. B›rak›n bat› ülkelerini, Çin'e,
‹ran'a, Türkmenistan'a, Suriye'ye gittim ama
her gittti¤im ülkede McDonald's, BurgerKing,
KFC gibi sa¤l›ks›z g›dalar› satan mekanlarla
karﬂ›laﬂt›m." dedim ve bunun beni çok rahats›z
etti¤ini belirterek kendisine, Türk Mutfa¤›n›n
h›zl› tüketilebilen yiyeceklerini tüm dünyaya
tan›tmay› hedeflemesini ve bunun için çabalamas›n› önerdim.

Metin Da¤ ve Podolski
fastfood devlerine karﬂ›
›m›nda
Türkiye’de Galatasaray Futbol Tak
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‘Türk yemeklerini ve
Döner’i severek yiyorum’
Galatasaray'›n eski oyuncusu Podolski'nin
Almanya'n›n Köln kentinde
Türk orta¤› Metin Da¤ ile
birlikte açt›¤› dönerci
dükkan› önünde uzun
kuyruklar oluﬂuyor.
Podolski'nin "Mangal
Döner"in aç›l›ﬂ›na futbolcunun hayranlar› yo¤un ilgi
gösterdi.
‹ki y›l kald›¤› Türkiye'de
yemek kültürünün
geliﬂti¤ini kaydeden
Podolski, "Türkiye'de
çok lezzetli
yemekler
özellikle

Döneri severek yedim. Geri
dönünce Köln'de Mangal
Restaurant'›n sürekli
müﬂterisi oldum. Daha
sonra sahipleriyle arkadaﬂ
olduk ve bu restoran›n
ﬂubesini birlikte ortak açma
fikri oluﬂtu. Daha önce de
bir dondurmac› açm›ﬂt›m.
Beﬂ y›ld›zl› restoran açmaktansa, halka daha yak›n
olmay› seviyorum. S›rada
ne var derseniz onu ﬂu an
bilmiyorum, zaman
gösterecek." diye
konuﬂtu.

O zamanlar Almanya'da hiç yap›lmam›ﬂ
Erzurum Ca¤ Kebab›n› ö¤renmesi için ‹stanbul
Küçükköy'deki lokantada 15 gün kadar çal›ﬂt›.
Ertesinde abisi Salih ile birlikte Köln'de, banka
borcuyla daha geniﬂ bir mekan tutup, dekorunu yapt›. Paras› ülkemizde kals›n diye tüm
mutfak malzemelerini gelip ‹stanbul'dan benim
tavassutumla Mustafa Kaya'n›n 'Kayalar
Endüstriyel Mutfak' firmas›ndan temin etti. Ve
Köln'de önünde insanlar›n boﬂ masa bulabilmek için kuyru¤a girdi¤i bir Türk Kebapç›s›
açt›. Ben ise Ca¤ Kebab› lezzetlendiren
Erzurum'dan gelen kara tuzu belli periyotlarda
Köln'e giden kiﬂilerle kendisine gönderiyordum.
Art›k 'Mangal Restoran' isimli lokantas›na
sadece Türkler de¤il, Ca¤ Kebab›n›n yan›nda,
menüdeki di¤er kebap çeﬂitleri ve so¤uk
mezelerin lezzetini ö¤renen Alman ve di¤er
milletlerden müﬂteriler de ak›n ediyorlard›.
Mangal Restoran Köln'e gelen Türklerinde
u¤rak yeri oldu¤u, masa bulmakta zorland›¤›
mekan haline gelmiﬂti. Bir süre sonra, h›zl›
tüketilen g›da ürünleri piyasalar›nda 'Etsiz Çi¤
köfte' furyas› esmeye baﬂlad›. ‹ﬂte tam da o
dönemde Metin Da¤ ‹stanbul'a gelip, Tatl›ses
Çi¤ Köftenin Köln Bayili¤i için görüﬂme yapmak
istedi¤inde kendisini al›p Tatl›ses'in
Seyrantepe'deki iﬂyerine götürdüm. Ancak o
dönemde u¤rad›¤› menfur sald›r›dan dolay›
tedavisi süren ‹brahim Tatl›ses ile görüﬂmesi
mümkün olamad›. Yöneticileri ise tek ﬂube için
bayilik verebilmelerinin söz konusu olamayaca¤›n› belirttiklerinden, Metin Da¤, Mangal
restoran›n bitiﬂikindeki dükkan› kiralayarak çi¤
köfte iﬂine kendi markas› olan 'Urfa'm' ile girdi.
Son olarak da ünlü futbolcu Podolski ile ortak
olup döner iﬂine baﬂlad› ve halen de ﬂubeler
açarak büyümeyi sürdürüyor.
Baﬂar›lar›n›z sürekli olsun Metin ve Salih Da¤
Kardeﬂler, yolun aç›k olsun Türk Döneri.

Her milletten dönerseverin
vazgeçilmez mekan› oldu
Metin Da¤ ve Podolski’nin açt›¤› 'Mangal
Restoran'a sadece Türkler de¤il, Ca¤ Kebab›n›n
yan›nda, menüdeki di¤er kebap çeﬂitleri ve
so¤uk mezelerin lezzetini ö¤renen Alman ve
di¤er milletlerden müﬂteriler de ak›n ediyorlar.
Mangal Restoran Köln'e gelen Türklerinde
u¤rak yeri oldu, k›sa sürede dönerseverlerin
masa bulmakta zorland›¤› mekan haline geldi.
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Mevlana Park› ‹kinci Bahar
Merkezi hizmete Aç›l›yor

“Yaﬂl› Hizmet Birimi” ile
Yaﬂl›lar art›k yaln›z de¤il

Atatürk Mahallesi’nde hizmete aç›lacak olan
"Mevlana Park› ‹kinci Bahar Merkezi"nin
çal›ﬂmalar›nda sona gelindi. Modern mimarisiyle
dikkat çeken tesis; teras ve iç mekân›yla misafirlerini en k›sa zamanda a¤›rlamaya baﬂlayacak. Ümraniye "Mevlana Park› ‹kinci Bahar
Merkezi"nde, ikinci bahar›n› yaﬂayan Ümraniye sakinleri;
geride b›rakt›klar› mutlu y›llar› yâd edecek ve güzel muhabbetler eﬂli¤inde vakit geçirecekler.

Kad›n ve Aile Hizmetleri Müdürlü¤ü’ne ba¤l›
Yaﬂl› Hizmet Birimi kuruldu¤u günden bu yana
çal›ﬂmalar›na durmaks›z›n devam ediyor. Yaﬂl›
Hizmet Birimi, bak›ma muhtaç, kimsesi
olmayan yaﬂl›lara ev temizli¤i, kiﬂisel bak›m,
duygusal ve manevi destek, hastane ve di¤er
kurumlara refakat ve rapor takibi ile rehabilitasyon
alanlar›nda hizmet götürüyor. Ümraniye Belediyesi kimsesi
olmayan yaﬂl› vatandaﬂlar›n kimsesi olmaya devam ediyor.

H›zla geliﬂen
de¤iﬂen kent

ÜMRAN‹YE
Ümraniye; yaln›zca ‹stanbul’un de¤il, Türkiye’nin de h›zla geliﬂen ve de¤iﬂen
ilçelerinin baﬂ›nda geliyor. ‹smet Y›ld›r›m ve ekibi göreve geldikleri Nisan
2019’dan bu yana Ümraniye’de birçok prestijli proje ve hizmeti hayata geçirdi.

Ümraniye
Belediye Baﬂkan›
‹smet Y›ld›r›m

Örnek Kentsel Dönüﬂüm baﬂl›yor
Ümraniye Belediyesi tüm Türkiye’ye örnek
olan bir kentsel dönüﬂüm çal›ﬂmas›n›n alt›na
imza att›. Y›llard›r çözüme kavuﬂturulamayan; Kaz›m Karabekir, Hekimbaﬂ›,
Topa¤ac›, ‹nk›lap, Elmal›kent, Dumlup›nar
Mahalleleri’nin imar sorunu çözüldü. Kentsel
dönüﬂümle ilgili çal›ﬂmalar›n daha etkin
yürütülmesi, vatandaﬂlar›n imarla ilgili her
türlü sorusuna sa¤l›kl› cevap bulmalar› için
Elmal›kent Mahallesi’nde Kentsel Dönüﬂüm
Ofisi aç›ld›. ‹mar ve kentsel dönüﬂüm
konusunda uzman olan personel, ofiste
merak edilen sorulara cevap veriyor.

Zemin Alt› Katl› Otopark
Bölgeye Nefes Ald›racak
Ümraniye Belediyesi, ilçedeki park
s›k›nt›s›n›n azalmas›na önemli
ölçüde katk› sa¤layacak bir
çal›ﬂman›n sonuna geldi.
Belediyenin hemen yan taraf›nda
bulunan alanda üç katl› zemin alt›
otopark projesinin çal›ﬂmas› k›sa
sürede tamamland›. 328 araç kapasiteli olan otopark›n etraf›ndaki
peyzaj çal›ﬂmas›n›n tamamlanmas›n›n ard›ndan hizmete aç›larak
bölgeye nefes ald›racak.

Ümraniye denilince eskiden akla gelen ilk ﬂey
yetersiz alt yap› ve 1993’te gerçekleﬂen Hekimbaﬂ›
çöplü¤ünün patlamas›yd›. O kötü günden geriye
yaﬂam›n› yitiren 39 kiﬂinin buruk hikâyesi ve cesedine ulaﬂ›lamayan 12 vatandaﬂ›n ac›s› kald›.
1994’te gerçekleﬂen yerel seçimlerin ard›ndan
yeni yönetimle birlikte Ümraniye’nin adeta kaderi
de¤iﬂti. H›zla kalk›nma sürecine giren Ümraniye
bugün bir cazibe merkezi haline dönüﬂtü. Alt yap›
ve üst yap›ya yap›lan dev yat›r›mlarla geçmiﬂin
izleri tamamen silindi.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’nin grup ﬂirketlerinden biri olan Kiptaﬂ’›n 20 y›la yak›n genel
müdürlü¤ünü yapan ‹smet Y›ld›r›m, 2019 da
yap›lan yerel seçimlerde Ümraniye Belediyesi’nin
yeni baﬂkan› oldu.
Hizmette iki y›l› geride b›rakan ‹smet Y›ld›r›m,
tecrübeli ve dinamik kadrosuyla ilçede birçok
önemli proje ve hizmeti k›sa sürede hayata geçirdi.

Baﬂkan ‹smet Y›ld›r›m ve ekibi göreve geldikten sonra Ümraniye’de daha evvel hiç yap›lmam›ﬂ baz› etkinlikler gerçekleﬂtirdi.

Ümraniye ‹lklere Sahne Oldu
Bir Aile Sa¤l›¤› Merkezi Daha

Spor Baﬂkenti Ümraniye

Üretti¤i kal›c› eserlerle ilçeye de¤er katan
ve Ümraniyelilerin hayatlar›n›
kolaylaﬂt›ran Ümraniye Belediyesi,
Finanskent Mahallesi’ne bir aile sa¤l›¤›
merkezi inﬂa ediyor. K›sa süre içinde
hizmete aç›lacak olan Finanskent Aile
Sa¤l›¤› Merkezi, bölgenin sa¤l›k alan›ndaki
ihtiyac›n› karﬂ›layacak.

‹lçede ‹lk AVM Kütüphanesi
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ve Ümraniye
Belediyesi’nin müﬂterek çal›ﬂmas› ile
hayata geçirilen AVM Kütüphanesinin
4’ncüsü Ümraniye Akyaka Park AVM’de
aç›ld›. Kütüphane, Ümraniyeliler
taraf›ndan ilgiyle karﬂ›land›.

Gönülden Gönüle Ma¤azas›
Ümraniye Belediyesi sosyal destek kart›
sahibi olan vatandaﬂlar›n giyim
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilmeleri için bir
ma¤aza hizmete açt›. Gönülden Gönüle
adl› giyim ma¤azas› ihtiyaç sahiplerinin
yüzünü güldürüyor.
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● Ümraniye’de daha evvel hiç
yap›lmam›ﬂ baz› etkinliklerden en
dikkat çekici olan› Ümraniye Kitap
Fuar›’yd›. ‹stanbul Anadolu yakas›n›n
ilk ve tek kitap fuar› olma özelli¤ine de
sahip fuarda binlerce kitap
Ümraniyelilerle buluﬂturuldu.
● Ümraniye Belediyesi ‹stanbul’un
dört bir yan›ndan gelen otomobil
tutkunlar›n› Ümraniye Drift
Festivali’nde
buluﬂturdu. Özel
haz›rlanan pistte
beﬂ profesyonel
drift arac› ve pilotu birbirinden
güzel gösteriler
yapt›.
● Ümraniye Belediyesi bir ilki daha
hayata geçirerek Ümraniye Millet
Bahçesi’nde çok say›da sporcunun
kat›l›m›yla, Ultimate Ümraniye Koﬂusu
be Bisiklet Yar›ﬂlar›’n› gerçekleﬂtirdi.
Etkinlik Ümraniyelilerin büyük ilgisiyle
karﬂ›land›.
● Ümraniye Belediyesi yine bir ilke
imza atarak, Ümraniyeliler için kar
festivali düzenledi. Kar kayd›ra¤›ndan
buz patenine, kar havuzundan konser
ve illizyon gösterilerine kadar birçok
etkinli¤in yer ald›¤› festival, renkli
görüntülere sahne oldu.

‹smet Y›ld›r›m göreve geldikten sonra sportif
faaliyetlere yönelik büyük yat›r›mlarda
bulundu. Necip Faz›l ve Topa¤ac›
Mahalleleri’nde yar› olimpik yüzme havuzlar›
hizmete aç›ld›. Atakent ve Parseller’deki yar›
olimpik yüzme havuzlar› ise çok yak›nda
hizmete sunulacak. Sporla ilgili en büyük
projelerden biri de Hekimbaﬂ› Mahallesine
inﬂa edilecek olan Spor Köyü.
Devasa tesis hizmete aç›ld›ktan
sonra gelece¤in sporcular›na
birçok dalda hizmet edecek dev
bir tesis olacak. Ayr›ca Elmal›kent
Mahallesi’ne de yeni bir spor
salonu yap›larak bölge halk›n›n
kullan›m›na aç›ld›.

● Ümraniye Belediyesi’nin ilklerinden
biri de Tantavi Mahallesi’ne yap›lan
kaykay park› oldu. Park Ümraniyeli
genç kaykayc›lar›n u¤rak yeri haline
geldi.
● Ümraniye Belediyesi bir de
Uçurtma Festivali düzenledi. ‹lk kez
festivale kat›lan çocuklar, ebeveynleriyle birlikte uçurtmalar›n› uçurdu.

Do¤a Dostu Millet Bahçesi

Göz dolduran bir peyzaj düzenlemesine sahip olan bahçede; yürüyüﬂ parkurlar›,
oyun ve sosyal donat› alanlar› yer al›yor. Millet Bahçesi’nde do¤algazla çal›ﬂan ve
do¤aya zarar› olmayan bir mangal yer al›yor. ‹çinde bir de mini golf sahas› bulunan bahçede Baﬂkan ‹smet Y›ld›r›m gençlerle s›k s›k bir araya gelerek spor
yap›yor. Ümraniye Millet Bahçesi’nin yan›nda üç millet bahçesi yap›m› planlan›yor.
Trabzon Park ve Osmangazi Korusu’ndaki çal›ﬂmalar h›zla devam ediyor.

‘‹ﬂim Var, Okula Gidiyorum’
Ümraniye Belediyesi, “‹ﬂim Var.
Okula Gidiyorum” projesiyle
gençlere umut ›ﬂ›¤› oluyor. Seçtikleri
branﬂlarda
çal›ﬂma
imkân›
sa¤layan bu
proje ile dört
senelik staj ve
e¤itim sürecini tamamlayan ö¤renciler, meslek
sahibi olduklar› gibi diplomalar›n› da
ellerine al›p hayata at›labilecekler.
Proje kapsam›nda Ümraniye
Kaymakaml›¤›, ‹lçe Milli E¤itim

Müdürlü¤ü, Ümraniye Sosyal Hizmet
Merkezi, Kadosan, Dudullu Organize
Sanayi Bölgesi, ‹mes, Modoko,
Keyap, Des
Sanayi Sitesi
ve Ümraniye
Esnaf ve
Sanatkârlar
Odas› ile birlikte yürütülen;
dört gün staj,
bir gün okul
olarak uygulanacak program
dâhilinde
ö¤rencilere staj yapacaklar› yerleri
bulma konusunda da Ümraniye
Belediyesi destek oluyor.

Minik Dostlar Bize Emanet

Engelleri birlikte aﬂ›yoruz

Baﬂtan aﬂa¤›ya dezenfekte

Baﬂkan ‹smet Y›ld›r›m,
Hekimbaﬂ›’nda bulunan Hayvan
Bak›m ve Rehabilitasyon Merkezi’nin
modernizasyonu için talimat verdi.
Teknolojik imkânlarla donat›lm›ﬂ olan
klinikte tedavi, bak›m ve k›s›rlaﬂt›rma
iﬂlemleri hiçbir ücret al›nmadan
yap›l›rken, ayr›ca hayvan ambulans›
hizmeti de veriyor.

Gülden Soyak Engelliler Merkezi’nce
engelli vatandaﬂlara Kur’an-› Kerim
e¤itimleri ve terapi seanslar› online
olarak, spor dersleri ise birebir
yap›l›yor. Kad›n ve Aile Hizmetleri
Müdürlü¤ü personeli, engellileri do¤um
günlerinde de yaln›z b›rakmayarak
onlara sürpriz kutlamalar düzenliyor.
Her gün ulaﬂ›m hizmeti veriliyor.

Ümraniye’nin tüm cadde ve sokaklar›nda koronavirüsle mücadele kapsam›nda dezenfekte çal›ﬂmalar› h›z
kesmeden periyodik olarak devam
ediyor. Ümraniye Belediyesi, yerli
üretim olan mikronsis arac›yla
ilçenin bütün cadde ve sokaklar›nda
dezenfekte çal›ﬂmalar›n› aral›ks›z
sürdürüyor.

