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UDOFED Baflkan› Mehmet Mercan, "Y›lda
yaklafl›k 540 bin ton dönerin tüketildi¤i
ülkemizde flimdiki hedefimiz net rakam-

lar›n belirlenmesi amac›yla bir harita, bir
data oluflturmak. Dönerin sanayileflmesi ve ülke
ekonomisine katk› sa¤lamas› yolunda önemli bir
ad›m at›yoruz. Bu harita ile ülkemizin döner üreti-
mi ve tüketimi konusunda foto¤raf›n› çekece¤iz”
fleklinde konufltu.

Baflkan Mercan “Türkiye’nin Döner
Haritas› için 81 ilimizde bulunan UDOFED
temsilcilikleri ile saha çal›flmalar›na

bafllama start›n› verdik. Tar›m ve Orman
Bakanl›¤› ile birlikte hareket ederek
oluflturaca¤›m›z Döner Haritas› ile ülkemizde kay›t
d›fl›n›n önüne geçece¤imiz gibi toplum sa¤l›¤›n›n
gözetilmesi için g›da güvenli¤i konusunda da çok
önemli ve etkin olaca¤›z." ifadelerini kulland›.

Baflkan Mehmet Mercan "Türkiye Döner
Haritas›´n› olufltururken ülkemizdeki
bütün siyasi partilerin merkez yönetim ve

yerel teflkilat kadrolar›n›n, yerel yönetim-
lerimizin, de¤erli bürokratlar›m›z›n, sanayi ve
ticaret odalar›m›z›n, sivil toplum kurulufllar›m›z›n,
döner sektörü paydafllar›n›n ‘Türkiye´nin
Döneri´ne desteklerini bekliyor yan›m›zda görmek
istiyoruz." dedi.

UDOFED’in  gerçeklefltirdi¤i sektörün iyilefltirilme çal›flmalar› meyvesini vermeye bafllad›. Baflkan
Mehmet Mercan döner sektörünün y›ll›k 20 milyar liral›k bir büyüklü¤e ulaflt›¤›n› ifade etti.

“Sektör kurumsal markalarla büyüyecek”
Uluslararas› Döner Federasyonu Genel Baflkan› Mehmet
Mercan “Franchising sistemi ile büyümesini sürdüren
döner sektörünün y›ll›k 20 milyar liral›k büyüklü¤e
ulaflt›¤›n› tahmin ediyoruz. Türkiye’nin en büyük fast
food yiyeceklerinden biri olan geleneksel dönerimiz
2021’de de büyümeye devam ediyor yeni sektöre girm-
eye haz›rlanan kurumsal markalarla daha da
büyüyece¤ini görüyoruz” dedi.

“Tescillenen markalar sahaya indi”
Baflkan Mehmet Mercan “2020 y›l›n›n son yar›s›nda
döner sektörümüzde faaliyet göstermek isteyen yat›r›m
yapmak isteyen giriflimcilerimizin 4850 adet marka
baflvurusu oldu¤unu ifade etmifltik, flimdi tescille
sonuçlanan bu markalar›m›z› sahada görmek bizleri
mutlu ediyor. Bu geliflmeler Geleneksel dönerimizin,
sektörümüzün sanayileflmesi kurumsal bir zemine otur-
mas› küresel marka olma sürecini de h›zland›rm›fl ola-
cakt›r” fleklinde konufltu.

UDOFED ile Tar›m ve Orman Bakanl›¤›’n›n koordineli olarak çal›flmas›yla Türkiye genelinde bölge, il ve
ilçe bazl› haz›rlanacak harita ile kay›t d›fl› üretimin önüne geçilecek, döner sektörü kay›t alt›na al›nacak.

Dönerimiz Türkiye’nin 
küresel temsilcisidir   

‹stanbul Ticaret Borsas› Baflkan› Ali Kopuz,
“Dönerin küresel arenada güçlü temsilini
baflar›yla yürütme mücadelesi veren
Uluslararas› Döner Federasyonu çat›s›
alt›nda yap›lan çal›flmalar› önemsiyor,
de¤erli buluyor ve destekliyoruz” dedi.

● Baflkan Kopuz “Dönerimizin “Somut Olmayan
Kültürel Miras” Ulusal Envanterine al›nmas›n› ve
UNESCO yolununun aç›lmas›n› sa¤layan  UDOFED’in,
Avrupada en çok tüketilen fast food ürünü haline
gelmifl olan geleneksel dönerimizin AB’nde tescil
edilmesi amac›yla yapt›¤› çal›flmalarda çok de¤erli
ad›mlard›r. Bizim dönerin tescil edilece¤ine olan
inanc›m›z tam” fleklinde konufltu. 

● ‹ST‹B Baflkan› Ali Kopuz “ Döner ustalar› için mesle-
ki yeterlilik belgesi verilmesi ile sektörün sanayileflme-
si ve kay›t d›fl›n›n önüne geçilmesi amac›yla, “Türkiye
Döner Haritas›“ ç›karmak ad›na yürütülen çal›flmalar-
dan da haberdar›z. UDOFED Baflkan› Mehmet Mercan
Bey’in nezdinde bütün dernek baflkanlar›na ve sektör
temsilcilerine muvaffakiyetler temenni ediyorum.”
ifadelerini kulland›.

‹‹ssttaannbbuull  TTiiccaarreett  BBoorrssaass››  BBaaflflkkaann››  AAllii  KKooppuuzz’’ddaann  UUDDOOFFEEDD’’ee  ddeesstteekk

Dönerin haritas›n› ç›kar›yoruz

Türkiye geneli 81 ‹l’de Uluslararas› Döner Federasyonu ekipleri saha çal›flmalar›na bafllad›

Döner sektörünün hacmi 
20 milyar liraya ulaflt›...

Hibe müjdesi 
için teflekkür

Cumhurbaflkan› Recep Tayyip
Erdo¤an, geçti¤imiz günlerde iki ayr›
grup halinde 1 milyon 384 binden
fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar
622 milyon liral›k kayna¤›n
karfl›l›ks›z verilece¤ini aç›klad›.
Cumhurbaflkan›’n›n bu aç›klamas›,
pandemi nedeniyle zor günler
geçiren esnaf taraf›ndan sevinçle
karfl›land›.

“Döner esnaf› nefes ald›”
Uluslararas› Döner Federasyonu
Genel Baflkan› Mehmet Mercan
konuyla ilgili yapt›¤› aç›klamada
“Pandemiden dolay› al›nan k›s›tlama
kararlar› ile dönerci esnaf› iyice
bunalm›flt›. Esnafa yönelik bu
katk›lar bir nebze olsun nefes
almaya yarayacakt›r. Esnaf›n›
düflünen devlet yönetimine ve say›n
Cumhurbaflkan›m›za teflekkür 
ederiz” ifadelerini kulland›.

Döner sektörü h›zla
geliflip büyürken

yap›lan yat›r›mlarda
iki sene içinde 
geri dönüyor.
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Evlere kuryeyle servis
yapan firmalarda pan-
demiyle yaflanan art›fl
‘motokurye’ krizi
bafllatt›. UDOFED
Baflkan› Mercan “Ayda
9 bin liraya motorcu
yok. 100 bin eleman
ihtiyac› var’ dedi.

MOTOKURYE
krizi büyüyor

HABER‹ 14. SAYFAMIZDA

‹stanbul’da bir döner
iflletmesi kripto para
ile ödeme dönemi
bafllatt›. Firma sahibi
"Ça¤›m›z kripto
paraya dönmeye
bafllad›. Biz de kripto
para geçecek bir sis-
tem kurduk” dedi.

Kripto para ile
döner sat›fl› !..
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BEK‹R DORUK (49)

ÖMER 
HANCI (44)

Döner ustas› 
sertifikal› olmal›

14 senedir bu sektörün içindeyim. E¤itim ve sertifika
konusunu federasyonun çal›flmalar›n› yak›ndan
takip ediyorum. Yap›lmak istenen güzel fleyler var.
Çekirdekten yetiflen ustalar zaten ifl bafl›nda ancak,
yeni yetiflenler için e¤itim flart. Dönerci ustas› olmak
isteyen mutlaka e¤itimi almal› sertifika sahibi olmal›. 

Bu iflin okulu yoktu
çal›flarak ö¤rendim
Önüne gelen bu ifli yapmamal›. 8 senelik döner
ustas›y›m, bir çok de¤iflik iflyerinde çal›flt›m. Bu
iflin okulu yok çal›flarak ö¤rendim. Elbette e¤itim
flart sertifika bizim için önemli, bizim için faydal›
bir fley. Meslek olarak hiç kolay de¤il saatlerce
s›cak karfl›s›nda olmak. Sertifika almak için
gerekli baflvuruda bulunacag›m.

Önce yapt›¤›n
ifli seveceksin

Emek, çaba ve tecrübe
olmadan usta olunmaz

Çal›flan olmakla
usta olunmaz...
30 senedir bu ifli yap›yorum. Ç›rakl›ktan
yetiflme, alayl›y›z biz ortaokul y›llar›ndan
bu yana çal›fl›yorum. Herkes usta olabilir
ama e¤itim flart. Birde ifline sad›k olmal›
insan, sevmeli. Bana geliyor ustay›m diye
bir masat atarm›s›n diyorum.Ben ustay›m
ama makine ile kesiyorum diyor. Olmaz
böyle ustal›k. Haz›r b›çakla döner
kesilmez. Üç befl sene ç›rakl›kla usta
olunmaz. Bu ifli severek yapacaks›n.
Çal›flan olmakla usta olmak farkl›
fleylerdir. Ustal›k bir meziyettir. 
E¤itim mutlaka flart ama tek 
bafl›na yeterli de¤il, gönül 
vermek sevmekte 
gerekiyor.

Bu mesle¤e 22 senemi verdim.
Bu günlere kolay gelmedik. Her
türlü zorluklar› aflman›n yolu bu

ifli sevmekle oluyor. Öncelikle
iflinizi seveceksiniz. Sonra da

yapt›¤›n›z iflte titiz davranarak
hakk›n› vereceksiniz. Döneri atefl

karfl›s›nda k›vam›nda piflirme
derecesinden, karar›nda kesme-

sine kadar her fleyi bileceksin.
Her önüne gelen döner

ustas›y›m diye ortaya ç›kmas›n.
Bu meslekte e¤itim kesinlikle

olmal›. Döner ustal›¤›n› baflara-
bilen hak eden yaps›n, yapa-

mayan bu ifle kalk›flmas›n. 

35 senelik döner ustas›y›m.
Çal›flarak yetifltik, bu günlere
geldik. Herkesin kolayl›kla yapa-
bilece¤i bir meslek de¤il döner
ustal›¤›. Emek gerekiyor, çaba
gerekiyor, sevmek gerekiyor.
Sertifika konusu, e¤itim konusu
benim aç›mdan olmal› ama
tecrübe çok önemli bu meslekte.

Tecrübeyi okuyarak kazana-
mazs›n. Çal›flarak emek vererek
kazan›rs›n. Bu mesle¤i sevmek,
ona ömrünü adamak gerekir.
Görüyoruz etrafta bir çoklar›
dönerin bafl›na geçip eline b›çak
al›p ustay›m diye dolafl›yor.
Gerçek döner ustalar› olarak bu
durumdan oldukça rahats›z›z.

Her biri çekirdekten
yetiflme, ç›rakl›ktan
yetiflme döner
ustalar›ndan
UDOFED’in verece¤i
Mesleki Yeterilik
Belgesi’ne tam destek
geldi. Yeni yetiflecek
elemanlar›n mutlaka
e¤itim almas›
gerekti¤ini ifade eden

ustalar, bu flekilde 
sektör çal›flanlar›n›n
haklar›n›n korunaca¤›n›
ifade etti. UDOFED  sek-
tör çal›flanlar›na bir çok
alanda farkl› e¤itimler
sunarak s›navlar
yapacak ve baflar›l›
olanlara uluslararas›
geçerlili¤i olan onayl›
sertifikalar verecek. 

MURAT 
ÜZGÜL (45)

‹LHAN SUSAM (46)

UDOFED’in MYK ile birlikte Döner sektörü için bafllatt›¤› Mesleki Yeterlilik Belgesi verme ve e¤itim çal›flmalar› büyük
ilgi gördü. Sektördeki bu bofllu¤u dolduracak olan sertifika Döner ustalar› taraf›ndan büyük iygi ve destek gördü.

MEHMET 
EM‹N (34)

Döner küresel bir markad›r
Yaprak Döner, K›yma Döner,
Dünya genelinde farkl› ülkel-
erde de¤iflik flekillerde sevil-
erek tüketilen döner,
Türkiye’nin küresel bir
markas› haline geldi. Döner,
UDOFED’in giriflimleriyle
UNESCO Somut Olmayan
Kültürel Miras Envanterine
girme yolunda h›zla ilerliyor.
Üretime standart getirilmifl
olan bat› ülkelerinde modern
tesislerde üretilen k›rm›z› et
ve beyaz etten üretilen

döner çeflitleri tesisin kendi
özel kar›fl›mlar›ndan kay-
naklanan küçük lezzet
farkl›l›klar› ile sunuluyor.
Hatta baz› Avrupa flehirleri
kendilerine has lezzet
oluflturmufllard›r. 
Mesela Berlin, Hamburg,
Münih Dönerleri diye bir
kavram da mevcuttur.
Burada üretilen Dönerler
lezzet bak›m›nda di¤er
flehirlerde üretilenlerden
ayr›l›r. Tüketicinin iste¤ine
göre özellik arz etmifl
kullan›lan etin özelli¤i, mari-
nasyon çeflitlili¤i ile öne
ç›km›flt›r.  Her flehir Döner’e
farkl› küçük lezzet
dokunufllar› katm›flt›r ama
özü itibar› ile üretim ve

çeflitlili¤i böyledir.
Ülkemizde kaç
çeflit Döner var?
Yapt›¤›m›z
araflt›rmaya göre
ülkemizde Döner
Dükkan› say›s›nca Döner
çeflidi var. Bu konuya girme-
den önce Döneri meflhur böl-
gelerimizi yad etmeden
geçmeyelim. Trabzon, Sivas,
Bayburt, Erzincan, Afyon,
Bursa illerimizdeki
ustalar›m›z ürettikleri
Dönerin özel ve güzel oldu¤u
iddias›ndad›r.  Do¤rudur da.
Asl›nda bu illerimizde
üretilen Dönerler kullan›lan
yöresel etlerin lezzeti ile de
do¤ru orant›l›d›r. 

Kaç usta ve kaç 
çeflit Döner var?
Hangi dükkana girseniz usta
haz›rlad›¤› dönerin en iyisi ve
en lezzetlisi oldu¤unu iddia
eder. Kendince hakl›d›r. Ama
bir ürünün lezzeti ve sa¤l›kl›
oluflu bir kiflinin ustal›¤› ile
do¤ru orant›l› olmas›
düflünülemez. Bir kifli ne
kadar iyi usta olursa olsun
üretim ortam› ürünün lezzet
ve sa¤l›kl› oluflunu etkiler.
Ülkemizde çok de¤erli Döner
ustalar› mevcuttur. Ama g›da
üretimi ustal›ktan daha
fazlas›n› gerektiren bir
süreçtir. 
Etin temini, haz›rlanmas›,
bakteri oluflumundan uzak
temiz ve so¤uk bir ortamda
haz›rlanmas›, marinasyon
esnas›nda kat›lan baharat-
lar›n tazeli¤i veya bayat
oluflu, kullan›lan tuz oran›
ustadan ustaya de¤iflmemeli.
De¤iflirse ortaya ç›kan
ürünün fast food
oldu¤undan ve en önemlisi
sa¤l›kl› olma garantisinden
bahsetmek mümkün olmaz. 

Her gün Dünya genelinde ortalama 500 milyon porsiyon Döner tüketiliyor.  Yerel
lezzet dokunufllar› ile sunulan Dönerimiz hangi flehirde nas›l tercih ediliyor?

BERL‹N LONDRA

TOKYO

PAR‹SMOSKOVA

AT‹NA
SAO PAULA

SAN FRANCISCO

Yunanistan’da tüketilen Döner’e Yunanl›lar Gyros
deseler de  Lokantalarda Gyros diye sat›lan

Dönerleri Almanya’daki Türk Döner üreticilerinden
gelmektedir. Yani asl›nda Atina baflta olmak üzere

Yunanistan’da Türk Döneri sat›lmaktad›r.
Yunanl›lar›n üretimleri Türkler ile yar›flamamaktad›r.

Moskova’da Döner çok h›zl› yay›l›yor. Türkiye’den
giden Döner esnaflar› genellikle iflyeri sahibi konu-
mundalar. Döner hem büfelerde hem restaurantlar-
da sat›lmakta. Büfelerde sunumlar Almanya’da
oldu¤u gibi bol soslu ve salatal› oldu¤u gibi Hatay
usulü dürüm olarak da sunulmakta.

Tokyo’da Dönerin geçmifli çok eski de¤il. Son 10
y›lda Tokyo caddelerinde Döner lezzetini görmek
mümkün.  Daha çok Türkiye’den giden
yat›r›mc›lar›n Almanya usulü döner servis mant›¤›
ile açt›¤› Döner Dükkanlar›nda Dürüm olarak
sunumlar yap›lmaktad›r.

Güney Amerika’da fiili, Brezilya veVenezuella’da
Döner üretim tesislerimiz bulunmaktad›r. Bu döner
üretim tesislerine ba¤l› olarak Türk kültürünün
temsilcisi Döner genelde Türklerin ifllettikleri
lokantalarda dürüm, tabakta hatta ‹skender kebap
olarak bile bulunmaktad›r.

Ve nihayet Amerika k›tas›na da Türk Döneri
girdi. Önce New Jersey, New York ard›ndan San
Fransisco sokaklar›nda Döner büfelerini oldukça

s›k görebiliyoruz. Amerikan kültürünün
vazgeçilmezi olarak bol patates, ketçap ile

Döner servisi yap›lmaktad›r.

Paris’te tüketilen Döner’in %30’u Fransa’daki Türk
Döner imalathanelerinden geri kalan› ise
Almanya’daki tesislerden temin edilmekte olup
halk›n tercihi %90 k›yma, %10 yaprak kar›fl›k
Dönerdir. Dürüm ve Pide aras› Dönerler alternatifi
bol soslar ile servis edilir.

‹ngiltere’de en çok Döner flüphesiz baflkent
Londra’n›n merkezinde üretilir ve tüketilir.  
Londra Dönerinin en büyük özelli¤i kuzu etinin
çokça kullan›lmas›d›r. ‹ngiltere’nin  
baflkentinde Yaprak Dönerden daha çok 
k›yma döner tercih edilir.

Dünya Döner yiyor

Berlin demek Döner demektir. fiehirde 2500
Döner lokantas›nda günde tonlarca Döner
sat›l›r. Berlin Dönerinin kendine has özellikleri
vard›r. Döner yemek için bile Avrupa’n›n farkl›
flehirlerinden turistler gelmektedir. Dana,
Tavuk, Hindi Döner eflit oranda tüktetilir.

Yaprak Döner, K›yma Döner, Tavuk Döner... Dünya genelinde farkl› ülkelerde de¤iflik flekillerde sevilerek tüketilen döner, Türkiye’nin
küresel bir markas› haline geldi. Döner, UDOFED’in giriflimleriyle UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterine girme yolunda.

Mesleki Yeterlilik Belgesi
Döner ustalar›n› sevindirdi 
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GÜNDEMDEN

UDOFED ve Döner
Yola ç›kt›¤›m›zda sadece bir kaç inanm›fl kifli idik.

Yapacaklar›m›z›n kendi ç›karlar›na ters gelece¤ine
inanan, ucuz flark kurnazlar›na ra¤men bildiklerim-
iz yapmaya bafllad›k. Devletin her kademesinde
kabul gördük, teflvik edildik. Bu süreç içerisinde
zorluklar yaflamad›k m›? Çal›flmalar›m›za engel
olmaya çal›flanlar hep oldu. Ama  Dünya’n›n bir
numaral› fast food yeme¤i dönerin çat› kuruluflu
olman›n sorumlu¤u ile engelleri aflt›k.

Türkiye’yi temsil misyonunu üstlenen Döneri
asla kendi haline b›rakmad›k. Bir ço¤unu baflar›yla
gerçeklefltirdi¤imiz çok say›da projemiz var.
Dönerin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras
baflvurusunu yapt›k. Dönerin Türkiye’yi temsil
gücünün fark›nda olan herkese projelerimizi
anlatt›k. Döner ustalar› art›k bizimle sertifikal› ola-
cak.  Bizden ald›¤› sertifika ile Dünya’n›n her
yerinde çal›flabilecek. Yapaca¤›m›z her ifli siz
de¤erli meslektafllar›m›zla yapaca¤›z. UDOFED sizi
temsil ediyor, Türkiye için çal›fl›yoruz. Birlikten
kuvvet do¤ar, UDOFED’i destekleyin. Fikirleriniz
ile, varl›¤›n›zla bizimle birlikte olun. Döner dünyas›
flekillenirken sizin de sözünüz olsun. Biz
çal›fl›yoruz. Çal›flmaktan yorulmuyor, bundan da
gocunmuyoruz. ‹flin daha çok bafl›nday›z.  Dünya
genelinde 200 bin civar›nda döner lokantas›n›n
bini aflk›n fabrika yan sanayisi ve milyonlarca
çal›flan›n tek sivil toplum kuruluflu olarak, Dönerin
Türkiyemizi daha güzel temsil etmesi ve Döner
sanayisinin oluflmas› yeni bir ihracat kalemi olmas›
için yap›lmas› gerekenleri tek tek yap›yoruz.

Bu ay yine dolu dolu geçti. Ziyaretlerimiz oldu,
bir çok bakanl›k ile çok olumlu görüflmelerimiz
gerçekleflti. Pandemi art›k bitme sürecine girdi.
Temsilcisi oldu¤umuz döner markalar› için oldukça
zor bir dönemi geride b›rakman›n  heyecan›n›
yafl›yoruz. Kötü günler inflallah geride kalm›flt›r.
Bu salg›n döneminde ç›kar›lacak dersler mevcut.
Gerekli dersleri sektör olarak ç›karm›fl›zd›r
umar›m.  

Ayr›ca, bu s›k›nt›l› süreçten ülkemizin güçlü
olarak ç›kmas›, ekonomimizin büyümesi ve sek-
törümüzün al›nan kararlarla ve hibe kredilerle
desteklenmesi konusunda fedakarca gecesini
gündüzüne katan baflta Say›n Cumhurbaflkan›m›z
Recep Tayyip Erdo¤an olmak üzere tüm devlet
büyüklerimize UDOFED ve Mehmet Mercan olarak
teflekkür ederiz.

Yine bu zor mücadele sürecinde siyasetin çirkin
yüzü olarak kabul etti¤imiz bir üslupla, ‹Y‹ Parti
Genel Baflkan› say›n Meral Akflener’in
Cumhurbaflkan›m›z hakk›nda söyledi¤i sözleri ve
‹srail Baflbakan› Netanyahu benzetmesini UDOFED
ve flahs›m ad›na esefle k›nad›¤›m›z› belirtmek
isteriz.

Önümüzdük say›da görüflmek üzere. Allah
emanet olun...

‹stanbul Ticaret
Borsas› Baflkan›
Ali Kopuz, Türk
yemek
kültürünün en

ünlü ürünü dönerin son y›llar-
da Avrupa’da oldukça
yayg›nlaflt›¤›na dikkat çekerek,
“Döner Türk yemek
kültürünün küresel bir temsil-
cisidir” dedi.

“Baflar›l› çal›flmalar›n›  
destekliyoruz”

“Biz ‹stanbul
Ticaret Borsas›
olarak ulus-
lararas› kültürel
lezzetimiz olan

dönerin, küresel g›da sek-
töründe ve dünya
mutfa¤›ndaki prestijinin de, en
az lezzeti kadar kuvvetli
olmas› gerekti¤ini düflünüy-
oruz” diyen Baflkan Ali Kopuz,
“Bu sebeple, dönerin küresel
arenada güçlü temsilini
baflar›yla yürütme mücadelesi
veren Uluslararas› Döner
Federasyonu UDOFED çat›s›
alt›nda yap›lan çal›flmalar›
önemsiyor, de¤erli buluyor ve
destekliyoruz” dedi.

“Döner küresel marka
yolunda h›zla ilerliyor”

‹ST‹B Baflkan›
Ali Kopuz,
flunlar› söyledi:
“Baflkan
Mehmet

Mercan, DÜB‹DER olarak 2019
y›l›nda Borsam›z› ziyaretinde,

sektörün güncel durumunu,
yapt›klar› çal›flmalar› ve tasar-
lad›klar› projeleri bizimle
paylaflm›fllard›.  O tarihten
bugüne kadar geçen süreçte
Uluslararas› Döner
Federasyonu UDOFED’i de
kurarak bir federasyon çat›s›
alt›nda bu çal›flmalar› daha
genifl bir zeminde yürütmeleri

memnuniyet verici.
Her fleyden önce geleneksel
dönerimizi Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› ile yapt›¤› çal›flmalar
sonucunda “Somut Olmayan
Kültürel Miras” Ulusal
Envanterine al›nmas›n› ve
UNESCO yolununun aç›lmas›n›
sa¤layan  UDOFED’in, flu an
baz› Avrupa ülkelerinde en

çok tüketilen fast food ürünü
haline gelmifl olan geleneksel
dönerimizin Avrupa
Birli¤i´nde tescil edilmesi
amac›yla yapt›¤› çal›flmalarda
çok de¤erli ad›mlard›r. Bu AB
nezdindeki tescil süreçleri
meflakkatli ve uzun bir
süreçler olsa da, sonunda
dönerin tescil edilece¤ine olan
inanc›m›z tam. 

“UDOFED projeleri bir
bir hayata geçiriyor”

Di¤er taraftan,
döner ustalar›
için Mesleki
yeterlilik belgesi
verilmesi ve

döner sektörünün
sanayileflmesi ve kay›t d›fl›n›n
önüne geçilmesi amac›yla,
Türkiye genelinde tüm döner
üretim ve sat›fl noktalar› kay›t
alt›na al›narak adeta bir
“Türkiye Döner Haritas›“
ç›karmak ad›na yürütülen
çal›flmalardan da haberdar›z.
UDOFED Baflkan› Mehmet
Mercan Bey’in nezdinde bütün
dernek baflkanlar›na ve sektör
temsilcilerine muvaffakiyetler
temenni ediyorum.”

‹stanbul Ticaret Borsas› Baflkan› Ali Kopuz, “Geleneksel dönerimizin küresel arenada güçlü
temsilini baflar›yla yürütme mücadelesi veren Uluslararas› Döner Federasyonu çat›s›
alt›nda yap›lan bütün çal›flmalar› önemsiyor, de¤erli buluyor ve destekliyoruz” dedi.

‹stanbul Ticaret Borsas› Baflkan› Ali Kopuz’dan UDOFED’e destek

Dönerimiz Türkiye’nin 
küresel temsilcisidir   
‘ ‘

‹stanbul Ticaret
Borsas› Baflkan› 

Ali Kopuz

Rize eski milletvekili ve
kanaat önderi fievki
Y›lmaz udofed’i ziyaret
etti. Uluslararas› Döner
Federasyonu’nun
faaliyetleri ve Döner
hakk›nda yap›lanlar›n
de¤erlendirildi¤i
görüflmede UDOFED
Baflkan› Mehmet
Mercan’a gayretlerinden
dolay› teflekkür etti. 

“UDOFED dönere
sahip ç›kt›”
Dönerin gücü ve etkisin
önemi UDOFED faaliyet-
leri ile daha iyi
anlafl›ld›¤›n› söyledi. Özel
kalem müdürü
Muharrem K›l›ç ile birlik-
te gerçekleflen ziyarette
udofed’e üye iflyerine de
ziyaretler yap›ld›.
Sohbetler edildi. fievki

Y›lmaz ülkenin de¤erleri
için menfaatsiz gayret
eden vatan evlatlar›n›
gördükçe gelece¤e dair
umutlar›m art›yor dedi. 

“UDOFED dönere
sahip ç›kt›”
UDOFED’in ülkemize
yeni bir sanayi ve ihra-
cat kalemi sa¤lama
gayretlerini , yurt
d›flk›nda yaln›zl›¤a terk
edilen Dönere sahip
ç›kma projelerini birey
olarak gücüm yetti¤ince
destekleyece¤im.
Uluslararas› Döner
Federasyonu Genel
Baflkan› Mehmet Mercan
“yap›lan gayretli
çal›malar›n de¤erinin
biliniyor oldu¤u görmek
gayretimizi daha çok
art›r›yor”dedi.

Rize eski milletvekili ve kanaat önderi fievki Y›lmaz, “UDOFED’in ülkemize yeni bir sanayi ve
ihracat kalemi sa¤lama gayretlerini ve projelerini gücüm yetti¤ince destekleyece¤im” dedi.

Rize eski milletvekili ve kanaat önderi fievki Y›lmaz  ve Özel kalem müdürü Muharrem K›l›ç ile birlikte
gerçekleflen görüflme sonras› UDOFED’e üye iflyerine de ziyaretler yap›ld›. 

Baflkan Mehmek Mercan taraf›ndan Rize eski
milletvekili ve kanaat önderi fievki Y›lmaz’a
“Döner hakk›nda herfley” kitab› hediye edildi.

fievki Y›lmaz’dan UDOFED’e
nezaket ziyareti ve destek
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DÖNER Balkanlar’›n da kral›
Türkiye’nin küresel markas› olan geleneksel Dönerimiz Avrupa’da büyük bir ç›k›fl yakalad›. Bir çok Fast Food devini geride
b›rakarak her gün yükselen bir grafikle zirveye t›rmanan döner flimdi de Balkan ülkelerinin gözde yiyece¤i haline geldi.

Macaristan’da Döner
üreticisi  yoktu.
Szeged flehrinde
Avusturya’dan gelen
Dervifl Karao¤lan’›n
kurdu¤u üretim tesisi
Macaristan’da ilk üre-
tim adresi oldu. Ama
Macaristan’da
tüketilen Dönerler,
Almanya ve
Avusturya’dan
gelmektedir. Baz›
lokantalar kendi dön-
erlerini kendileri
takarak ün
yapm›fllard›r. Sjeray (
Saray) Restaurant
bunlar›n bafl›nda gelir.
Türkiye’den giden bir
iflletmecinin açt›¤›
lokantada günde bir
tona civar›nda döner
sat›lmakta olup
Budapeflte’nin en
gözde mekan›d›r.

Bulgaristan döner konusunda en
amatör ülkelerden biridir.
Avrupa’da döner ile tan›fl›p geri
ülkesine dönen insanlar›n
kolay oldu¤u için tavuk
döner tak›p dükkan
açt›klar›na flahit olduk. Bu
dükkanlarda sat›lan dön-
erler çok amatörce ve
lezzet konusunda da
s›k›nt›lar› bulunmak-
tad›r. 
Yine Almanya’dan
gelen baz›
ifladamlar›m›z küçük
çapl› üretim tesisleri
kurmufl olsa da halk›n
al›m gücü s›k›nt›lar› ve
d›flar›da yemek
kültürünün tam
geliflmemifl olmas› ifllet-
melerin büyümesine engel
teflkil etmektedir.
‹spanya’da Döner dükkanlar›
açarak baflar› yakalayan Erdinç
Osman birikimlerini do¤du¤u toprak-
lara Bulgaristan, Razgrad ve ‹sperih
flehirlerine tafl›yarak Universo Kebap ad› alt›nda
dükkanlar açt›. Bulgaristan döner pazar›n› bizzat
içinde yaflayan birisine sorup ö¤renmek için ziyare-
tine gidip Erdinç Osman’a sorduk.
Erdinç Osman, Çocuk denecek yaflta çal›flmak için
Bulgaristan’›n Razgrad flehrinden kalk›p ‹spanya’ya
gitmifl. Madrid’de iflas etmek üzere olan bir dükkan›
al›p Universo ismi ile döner lokantas› haline getirip
modern bir anlay›flla hizmete açt›ktan sonra yo¤un
ilgi ile k›sa sürede Madrid’in en seçkin döner
mekanlar› haline geldi.

“Zorda olsaendimizi kabul ettirdik”
“‹spanya’da ald›¤›m›z dükkanlar hep iflas etmek
üzere olan Döner lokantalar› idi.  ‹lk dükkan› almak
için ispanya bankas›ndan kredi çektim. Kredi
çekti¤imde ‹spanya’da oturum, çal›flma iznim

yoktu. Kaçak olmama ra¤men banka
ikna oldu ve bana kredi verdi.

‹lk yapt›¤›m›z uygulama rakip
dükkanlardan 2 saat daha

fazla aç›k kalmak oldu.
Kaliteli döner ve güler

yüzlü hizmette ›srar ettik.
Dükkanlar›m›z televizy-
on, müzik yay›n› koyduk.
Gençler bizim mekan-
lar›m›z› tercih etmeye
bafllad›.
Bütün dükkanlar›m›zda
modern dizaynlar, pas-
tel renkler ön planda
kulland›k.  Her
dükkan›m›za aynalar
koyduk. Bu aynalar›

müflterilerden ziyade
çal›flanlar kendilerini

görsünler ve k›l›k k›yafet-
lerine, suratlar› as›k ise

gülümsemelerine dikkat etsin-
ler diye koyduk.

‹spanyollar eskiden döner her
yerde ayn› diye düflünürlerdi. Ama

art›k kaliteli, kalitesiz döner diye
s›n›fland›r›p ve tercihlerini lezzete göre yap›yor-
lard›.

“Modern dönercilik bizimle bafllad›”
‹spanya’da baflar›y› yakalad›k. Ama benim akl›m
do¤du¤um topraklarda kalm›flt›. ‹spanyadaki
tecrübemizi Bulgaristan’a tafl›mak istedim. Razgrad
ve ‹sperih bölgesinde  Universo ismi ile ispanyada
uygulad›¤›m›z sistemin ayn›s› kurduk. Dükkanlar
açmaya bafllad›k.
‹spanya ile Bulgaristan aras›nda uçurum var.
Bulgaristan’da kar oranlar› çok düflük. Halk›n
d›flar›da yeme al›flkanl›¤› ispanya gibi de¤il. Bütün
zorluklara ra¤men do¤du¤um topraklara modern
dönercilik anlay›fl›n› getirmekte ›srarl›y›z.
Bulgaristan birçok konuda oldu¤u gibi döner sek-
törü konusunda da yolun bafl›nda.

Balkan bölgesinde döner üre-
timinin merkezi Romanya’d›r.
Romanya’da üretimin önemli
bir bölümü tavuk döner üzer-
inedir. Döner sunumlar›nda
a¤›rl›k dürüm döner
fleklindedir.
Burada kullan›lan sos ise biz-
lerin hiç tercih etmedi¤i
iflkembe çorbas› içerken kul-
land›¤›m›z sar›msak sosudur.
Romanyal›lar›n asla
vazgeçmedi¤i bu sos dürüm
dönerde kullan›lmaktad›r.
Romanya’n›n en bilinen üreti-
cisi Ç›nar Döner Galati’de
üretim yapmaktad›r.

Türkiye’den giden bir iflletmecinin açt›¤› Sjeray Restaurantda günde bir
tona civar›nda döner sat›lmakta olup Budapeflte’nin en gözde mekan›d›r.

BBBBüüüüttttüüüünnnn     bbbbööööllllggggeeeennnniiiinnnn     DDDDöööönnnneeeerrrr iiii     
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Bosna Hersek, Anadolu kültürünün
yo¤un yafland›¤› bir ülke. Saray
Bosna olsun, Mostar olsun
Müslüman nüfusun yo¤un
yaflad›¤› bölgelere gitti¤inizde
Türkiye’deki  herhangi bir
flehre gitmifl gibi olursunuz.
Sokaklarda, çarfl› pazarda
gezdi¤inizde  Türkçe
ba¤›r›fl›malar duyars›n›z.
Boflnak kültüründe cevapcici
hepimizin malumu. Fakat
Döner yayg›n de¤il.
Lokantalarda iptidai flartlarda
haz›rlanan döner satan lokantalar
var. 
Ülke  savafl›n getirdi¤i ac›lar› unut-
mak istiyor.  Tarihi, s›cak kanl›
insanlar›, harika do¤as› ve Türk
insan›na dostane bak›fl aç›lar› ile
ihmal edilmemesi gereken bir
bölge.
Bu co¤rafyada haz›r dönerin
gelece¤i çok parlak. Yat›r›m yap-
mak isteyenlerin  bizzat Pazar 

araflt›rmas› yapmalar›n› tavsiye
ederiz. Türkiye ile aras›nda vize
problemi olmad›¤› için eleman
hatta usta temini de zor olmaya-
cakt›r. Bosna’dan temin edilecek
isçilerin ucuz maliyeti yan›nda et
fiyatlar›n›n da uygun olmas› pazar-
da ifli bilen üreticiler aç›s›ndan

büyük bir art› olaca¤› aflikar.

Üretim tesisi yok
Bosna’dan ç›k›p  Biraz dana

Güney Do¤uya gitti¤inizde ‹ki
Türk flehrine rastlars›n›z. Birisi
Makedonya’n›n baflkenti
Üsküp, di¤eri  Kosova’n›n
baflflehri Prifltina. ‹kisinde
gitti¤inizde kap›laca¤›n›z
duygu Türkiye’deki kendi

flehrinize gitti¤iniz izlenimidir.
Her köflede Türkçe

konufluldu¤unu duyacak. Gezerken
Anadolu kasabas›ndaki baflörtülü
han›mlar yan›n›zdan geçer.
Bafllar›nda takkeleri ile camiye
giden ihtiyarlar, Kahve önlerinde
oturmufl tavla, okey oynayanlar
size hiç yabanc› gelmez.  Bu bölgel-
erde Döner üretim tesisleri yeni
aç›lmaya baflland›. Döner
Dükkanlar› bu üreticilerden Döner
al›yor, çok az bir k›sm› da kendisi
haz›rl›yor.

Macaristan’da büyük ilgi var

Bulgaristan döneri sevdi

Bosna Hersek’te dönerin
gelece¤i çok parlak...
Bosna Hersek, Anadolu kültürünün yo¤un yafland›¤› bir ülke, haz›r dönerin gelece¤i çok
parlak. Yat›r›m yapmak isteyenlerin bizzat pazar araflt›rmas› yapmalar›n› tavsiye ederiz. 



DONERHABER  05 CM YK

SAYFA 5HABER

‹RFAN SÖYLER
donerhaber.com

UDOFED Bütün
dünyadaki Döner’in 

çat› örgütüdür
Döner Dünya’da 140’› aflk›n ülkede

Türkiye’yi temsil etmektedir. Bulundu¤u her
yerde gönüllü Türkiye ofisi gibi çal›flan
dönerimizde  yaflanan karmaflay› gidermek
için çal›fl›yoruz. UDOFED bütün Dünyadaki
dönerin çat› örgütüdür. Türkiye ‹stanbul’da
merkezimizin olmas› di¤er ülkeler ile ilgilen-
meyece¤imiz anlam›na gelmesin.

UDOFED‘in amac› bütün Dünya genelinde
Türkiye’yi temsil eden dönerimizin sorun-
lar›n›n çözümünü ilk s›raya koymakt›r.
Baflkan Mehmet Mercan ve inanm›fl birkaç
kifli ile yap›lmas› gereken çok iflimiz var.  ‹lk
olarak sektör çal›flanlar›n›n tamam› e¤itim-
den geçirip MYK sertifikas› vermeye
bafllad›k. Döner Akademisi bunun için kurul-
du. Her ülkede geçerli olan Döner ustal›¤›
Sertifikas› ustalar›m›z aras›nda bir standart
sa¤layacak. Sertifika alm›fl kifli Dünyan›n
her yerinden ifl bulabilecektir.

UDOFED, Mehmet Mercan baflkanl›¤›nda
kuruluflundan daha bir y›l geçmemesine
ra¤men sektörde kabul görmüfl ve büyük
bir heyecanla karfl›lanm›flt›r.

UDOFED kurulur kurulmaz sektörün
foto¤raf›n› çekmek için çok say›da Üniver-
sitenin ve akademisyenin kat›ld›¤› bir
çal›fltay organize etmifltir. 22 Profesör ve
çok say›da sektör temsilcisinin kat›ld›¤›
çal›fltay› ‹stanbul Sa¤l›k  Bilimleri Üniversite-
si ile birlikte düzenledi. Çal›fltay’da sektörün
problemleri masaya yat›r›lm›fl ve tart›fl›larak
bir yol haritas› ç›kart›lm›flt›r.

Co¤rafi ‹flaret:
Döner Türkiye menfleli bir üründür.

Dönerin birinci fast food oldu¤u Almanya
gibi ülkeler bu ürünü kendilerine mal etme
gayreti içinde oldu¤unu biliyoruz. Avrupa
ülkeleri Dönerin sanayileflme sürecini
tamamlam›fl ihracat k›sm› ile ilgilenirken
Türkiye’de hala üretimin kahir ekseriyeti
kay›t d›fl›d›r. 

UDOFED bugüne kadar yap›lmam›fl bir fleyi
yarak önce Türkiye’de akabinde AB
ülkelerinde gerekli giriflimleri gerçeklefltir-
erek Dönerin co¤rafi iflareti konusunda
gerekli ad›mlar› atm›flt›r. Avrupa’da 60 bin
civar›nda Döner lokantas› 1000’e yak›n
Döner fabrikas› olmas›na en çok tüketilen
fast food olmas›na ra¤men Dönerin orjin
ülkesi Türkiye’dir. 

Sanayileflme, istihdam ve ‹hracat:
Türkiye’de Döner sektörü maalesef kon-

trolsüz ve kay›t d›fl› olarak karfl›m›za ç›k›yor.
Tüketimin %90’dan fazlas› kay›t d›fl› ve
merdiven alt› olunca bir sanayiden bahset-
mek de mümkün olmuyor. Dönerin Tar›m
Bakanl›¤› kontrolündeki tesislerde
üretilebilmesi için geleneksel dönerin
haz›rlan›fl biçimini kay›t alt›na alma gayre-
timiz oldu. Bunun için Tar›m Bakanl›¤› ile
birlikte gerekli çal›flmalar› yapt›k.

Döner tesislerimizde iç piyasaya döner
üretti¤imiz gibi ihracat için de üretim yapa-
biliriz. Bu ise istihdam sa¤layan yeni tesis-
lerin önünü açarken ülke ekonomisine yeni
katma de¤er getirecektir. Bugün AB
ülkelerinde Türklerin sahibi oldu¤u Döner
fabrikalar›n›n üretiminin az›msanmayacak
k›sm› ihraç ediliyor. Polonya’da üretilen
Döneri Dubai, Riyad gibi flehirlerde görmek
mümkün. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de
üretilen döneri bu flehirlerde görmek
elbette mümkün olabilir. Art›k planlar›m›z
mevcut. Yeni kurulan tesisler Apartman›n
alt kat›nda de¤il de UDOFED taraf›ndan
onayl› ciddi üretim tesislerinde yap›lacakt›r.

Denetleme:
Denetleme olmadan düzelme

olmayaca¤›na inan›yoruz. Art niyetlileri
cezaland›rmak, düzgün çal›flanlar› tespit
etmek için sektör içi denetimler
Federasyonumuz ve ilgili bakanl›¤›n destek-
leri ile gerçekleflecektir.

Kültürel Miras›m›z:
Döner bulundu¤u her yerde Türkiye ile

an›lan, bir yemek olmas›na ra¤men Türk
kültürünü temsil eden sembol
yiyece¤imizdir. UDOFED olarak Döneri
koruma alt›na almak Döner için ifltah›
kabaran ülkelere dur demek gerekli idi. Bir
yandan corafi iflaret olarak koruma alt›na
al›rken ayn› zamanda somut olmayan
kültürel miras olarak kay›tlara geçirdik.

Yap›lanma:
UDOFED 140 ülkede bulunan 2,5 milyon

Dönerci’nin sivil toplum kurulufludur.
Türkiye’nin 7 bölgesinde. Avrupa’da ve
Dünya’n›n belli bafll› flehirlerinde yap›lan-
maya bafllam›flt›r. 

‹talya’ya döner Baden
Würtemberg ve NRW bölge-
si döner üreticileri sayesinde
girmifltir. Bu üreticilerin top-
tanc›lar› daha sonra üretici
olarak karfl›m›za ç›km›fl
kendi markalar›n›
oluflturmufltur. 90’l› y›llar›n
sonundan itibaren Stuttgart
da bulunan Birtat Döner
‹talya pazar›nda önemli bir
hakimiyet kurmufl olmas›na
ra¤men flirket ileriki y›llarda
yaflad›¤› iflas neticesinde
Pazar hakimiyetini Akser
Döner’e devretmifltir.
Akser Döner ‹talya’da üre-
tim yapmamas›na ra¤men
ülkede dönerin belirleyici
markas›d›r. Almanya’daki
bilinen bütün markalar
‹talya pazar›n› test etmifltir.
Halen onlarca Döner fab-
rikas›n›n depolar›, Milano,
Roma civarlar›nda müflteri-
lerine döner sunmaktad›r.

Üretim yapan
önemli firmalar var
D›flar›dan gelip pazarda söz
sahibi olan markalar yan›
s›ra ‹talya’da üretim yapan
önemli firmalar da vard›r.
Bunlar›n en bilineni
Milano’da Güven markas› ile
üretim yapan Tankifli
Prodüksiyondur. Yine Milano
ve civar›nda, Bereket
SRL’dir.
Güven Döner’in sahibi
Mehmet Tankifli’yi ziyaret
ederek ‹talya pazar›n› sor-
duk. Kahramanmarafl’l› bir
göçmen genci olan Mehmet
Tankifli Milano’ya geldikten
sonra Döner büfeleri açarak
sektöre girmifl. Halk›n

be¤enisine kavuflan mekan-
lar› h›zla ço¤altan Mehmet
Bey kendi dönerlerini üret-
mek için imalathane de
kurarak hem üretici, hem de
son tüketiciye hizmet sunma
noktas›nda marka olmufl bir
isim.

Döner üretimi ve
sat›fl› gelifliyor
Birlikte imalathane ve Döner
Dükkanlar›n› geziyoruz.
Tavuk ve K›yma döner
çeflitleri üretip bir k›sm›n›
kendi mekanlar›nda halka
sunarken geri kalan›
ço¤unlukta kuzey ‹talya böl-
gesine da¤›t›yorlar.‹talya’da-
ki vatandafllar›m›z aras›nda
Marafll› hatta Pazarc›kl›
oran› çok yüksek. Döner ifli
de onlar› elinde. 
Özellikle son 5 y›lda
ekonomik s›k›nt›lar döner
sektörünü de vurmufl
durumda. Bankalar
kredi vermekte
çok
cimrileflmifller.
Krediler
piyasay› süb-
vanse etmey-
ince de
yat›r›mlar iler-
lemiyor. Döner
sektörü de yeni
fabrikalar, yeni
depolar ve yeni Döner
Lokantalar› aç›lmas›
yavafll›yor.

Yat›r›mc› bekliyor
Döner lokantalar› demiflken
bu ülkedeki lokantalar›m›z
henüz modern ye ve git
mant›¤›ndan henüz uzak.

‹çeri
girdi¤inizde
sizi karfl›layan
dekorasyon
ço¤u zaman
Anadolu çizgi-
leri ile modern
tasar›m›n z›t
bazen de iti-
cili¤i oluyor.
Duvarlar
Avrupai tarzda
›fl›kland›r›lm›fl,
Modern bir
lamban›n
alt›nda
Memleketten getirilen kilim
ve ibrik duruyor.
Yine duvarlarda kullan›lan
renkler mekan sahibinin
karmafl›k ruh halini göstere-
biliyor. Yemek matemati¤i,
müflteri rahatl›¤›, oturum iki
saat sohbet ederek yemek
mi yemeli paketimi al›p yola
devam m› etmeliyim karar 

verilememifl.
‹talyanlar›n ünlü
Pizzerialar›ndan etkilenilmifl
ama Memleketten de kopu-
lamam›fl.
K›sacas› Döner 

mekanlar›nda henüz marka
stratejileri uygulamaktan
uzaklar. Almanya’da zaman-
la oluflan standart için ise
Almanya’dan yat›r›mc›lar›n
‹talya’ya gelmesi gerekiyor.

Dönere ilgi büyük
‹talya’da dikkatimizi çeken
önemli bir ayr›nt› da fluydu.
Bilindi¤i gibi ‹talya’da

Vietnam’l› göçmen say›s›
fazla. Avrupa’da en

fazla Vietnaml›
‹talya’da yafl›yor.

Vietnaml› çekik
gözlüler
ellerinde
döner b›ça¤›
döner kesiyor-
lar. Dönerin

yükselifli onlar›
da etkilemifl. ‹fllet-

tikleri Vietnam ve
Çin lokantalar›n›

kapat›p Döner Lokantalar›na
çeviriyorlar.‹talya Döner
Lokantalar›nda en çok tercih
edilen döner sunumu dürüm
fleklindedir. Burada da
dönere uygun ekmek üreti-
mi olmad›¤›ndan
Belçikal›lar›n üretti¤i stan-

dart tortilla ekme¤ine
dürüm yap›l›r. Dürümler
Türkiye ile Almanya aras› bir
flekilde haz›rlan›r. Yani
Almanya’daki kadar döner
ve salata konmaz ama
Türkiye’deki kadar da cimri
davran›lmaz.
Dürüm d›fl›nda dondurulmufl
olarak al›nan lahmacun
›s›t›l›rken üzerine döner
konulup sosla süslenerek de
servis yap›l›r.
Ama dürümden sonra en
çok Döner Pizza tüketilir.
Margarita Pizza f›r›nda
piflmek üzereyken üzerine
k›zarm›fl döner ( iste¤e göre,
tavuk veya k›yma) ilave edil-
erek haz›rlan›r.‹talyanlar›n
be¤endi¤i bir sunum fleklidir.

Büyük bir pazar
‹talya henüz dönere doy-
mam›fl bir pazard›r. Her gün
Avrupa ve ‹talya’da üretilen
yüzlerce ton döner piyasaya
girmektedir. Ama olmas›
gerekenin hala %10’u bile
de¤ildir.
Milano’da 2015 y›l› itibar› ile
500 Döner Lokantas› vard›r.
Bu rakam ‹talya genelinde
ise 2500 say›s›n›
geçmifltir.Bu ülkede de
Döner sadece bizim vatan-
dafllar›m›z›n ekmek kap›s›
de¤ildir. Baflta bütün göç-
menler ard›ndan da yerel
halklar Dönerin her
aflamas›nda görev almak-
tad›r.

Devasa turizm ülkesi. Say›s›z
dönercinin iflas›na, yine say›s›z
dönercinin de inkiflaf›na sebep
olan inan›lmaz ülke. K›fl›n
nüfusu 50 milyon yaz›n isen
150 milyonu bulan turist ülke-
si.  Bu ülkede Dönerin geçmifli
çok eski zamanlara
dayanm›yor. 
Almanya’daki üreticiler bu ülk-
eye önce transportlar arac›l›¤›
ile sonralar› depolar kurarak
döner ihraç ettiler. ‹spanya’da
Türk say›s›n›n çok az olmas›
yüzünden ticarette hep
s›k›nt›lar yafland›. Türkler de
partner
olarak yo¤un
olan
Pakistanl›
göçmenler ile
çal›flmaya
bafllad›. Ticari
olarak
tan›mad›klar›
Pakistanl›lara
di¤er
bölgedeki
Türk
toptanc›lara
yapt›klar› gibi
paras›n› peflin
almadan t›rlar
dolusu döner gönderdiler.
Ama paralar geri dönmedi. Bu
yüzden Almanya’daki fab-
rikas›n› kapatmak zorunda
kalan iflletmeler oldu.
‹spanya’da Döner sanc›l›
bafllang›çlar yapt›. Bugün
düzen yerli yerine oturmufl
durumda. ‹spanya’da hala top-
tanc›lar ve döner
lokantalar›n›n büyük
ço¤unlu¤u Pakistanl›lar›n
elinde ama Döner Türklerin. 

Barcelona, Valencia, Elche,
Malaga ve Madrid’de Döner
üretim tesislerini de görmek-
teyiz. Toptanc›lar da bu böl-
geleri kendilerine üs olarak
seçmifl durumda.‹spanya’da
Türklere ait Döner
fabrikalar›ndan öne ç›kanlar›
sayacak olursak; Elche Kebap,
Mundo, Doktor Kebap ve
önceleri ‹stanbul Kebap olan
daha sonra Öztürk Döner
taraf›ndan sat›n al›nan Öztürk
döner tesisleri.
Ad› geçen bu fabrikalar
‹spanya’daki talebin çok az bir

bölümünü
karfl›lamak-
tad›r. ‹spanya
denilince
Almanya
NRW’de üre-
tim yap›p
burada depo-
lar› ile hizmet
veren Öztafl
Döneri anma-
mak haks›zl›k
olur. ‹spanya
pazar›n›n
lider
markas›d›r.
Bütün büyük

üreticiler ‹spanya’ya Döner
satmaktad›r.‹spanya’da ekmek
f›r›n› az olmas› dolay›s› ile pide
aras› döner bulmak zordur.
Tombik ekmek üreten lokal
f›r›nlar vard›r o da belli say›da
döner lokantas›na ulaflmak-
tad›r. Bu ekmekler de unundan
m› yap›l›fl›ndaki yanl›fll›ktan m›
bilinmez fazla ra¤bet görmez.
Bu yüzdendir ki Döner Belçika
mal› dürüm ekme¤i ile
müflteriye sunulmaktad›r.

‹talya’da dürüm d›fl›nda dondurulmufl lahmacun ›s›t›l›rken üzerine döner konulup sosla süslenerek de servis yap›l›r. Dürümden sonra
en çok Döner Pizza tüketilir. Margarita Pizza piflmek üzereyken üzerine k›zarm›fl döner (tavuk veya k›yma) ilave edilerek haz›rlan›r. 

Araflt›rma / Haber / Röportaj : ‹RFAN SÖYLER

Pizza diyar›nda Döner’in
önlenemeyen yükselifli

‹spanya’da Türklere ait
Döner fabrikalar›ndan
öne ç›kanlar› sayacak
olursak; Elche Kebap,
Mundo, Doktor Kebap
ve önceleri ‹stanbul

Kebap olan daha
sonra Öztürk Döner

taraf›ndan sat›n al›nan
Öztürk döner tesisleri.

Dönerde tafllar
yerine oturdu...
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Franchising genifl kapsaml›, çok
boyutlu bir konudur. Bilhassa ifl
hayat›ndaki pratik uygulan›fl flekli
burada sadece ana hatlar› ile ele
almak mümkündür. K›sacas› fran-
chise veren ana flirket öncelikle
franchise alan flahsa bir tan›t›m
dosyas› haz›rlamal›d›r. Bu tan›t›m
dosyas› ana firma ile ilgili bilgi
paketinden ve ifl organizasyonu ile

ilgili çeflitli formlardan oluflur.
Ayr›ca mali bilgiler içerir. 

Bilgi paketi
Bilgi paketi üç ayr› bölümden
oluflabilir: Birinci bölüm ana flirket
içi operasyonu anlatmal›d›r. Ikinci
bölüm Franchise alan kiflinin
uymas› zorunlu oldu¤u kurallar›
içeren özel iflletme bilgilerinden
oluflmal›d›r. Üçüncü bölüm ise
franchise alm›fl bulunan kifli, yeni
flirketin nas›l iflletilece¤ine dair
tüm ayr›nt›lar› içeren iflletme bilgi-
lerinden oluflur.
Franchise veren flirket yeni
müflterisini seçerken çok hassas
davranmal› ve kiflisel ve mali
aç›dan iyi analiz etmelidir. Sat›fl ve
maliyetlerinin ayr›nt›lar› aç›kça
meydana ç›kar›lmal›d›r. Tabii karfl›
taraf da ayn› hassasiyeti göster-
melidir. Böylelikle ilk tan›ma
aflamas› tamamlan›r ve
görüflmelere bafllan›r. 

Yer tesbitinin yap›lmas›
Örne¤in faaliyet bölgesi belirlenir
ve ilk bir fizibilite çal›flmas› yap›l›r.
Mekan›n yaya trafi¤inin yo¤un
oldu¤u bölgelerde olmas› bilhassa
Fast-Food sektöründe önemli bir
avantaj teflkil eder. Sonuç olarak
gerekli sermaye, ödeme artlar›,
yat›r›m›n ne kadar bir süre
içeresinde geri dönece¤i belirlenir.
fiimdi franchise almay› düflünen
kifli karar aflamas›na girmifl olur
ve sözleflme imzalan›r.
Anlaflma her hususu kapsay-
acak, herhangi bir soruyu
aç›k flekilde b›rakmayacak
flekilde olmal›d›r.
Sözleflmenin imzalanmas›
ile birlikte franchise alan
flahs›n ilk ödemeleri de
bafllamal›d›r. Ödeme plan›
anlaflma ekine verilir. Genelde
franchising bedeli olarak toplu bir
ön ödemenin yan› s›ra, belli
dönemler halinde brüt cironun bir
oran› fleklinde lisans bedeli olarak
da yap›l›r. Ayr›ca reklam katk› pay›
için cirodan belirli bir yüzdelik
belirlenir. Ço¤u zaman iflletme ser-
mayesi bir yat›r›m tutar›
kaç›n›lmazd›r. Ödemelerin ne
flekilde yap›laca¤› - örne¤in nakit
veya aç›k hesap gibi - sözleflme
içerisinde yer almas› gerekir.Daha
sonra birim haz›rl›¤› bafllar. Söz
konusu birim haz›rl›¤› ma¤azan›n
dekorasyonu ve eleman e¤itimi
konusunu kapsar. 
Birim haz›rl›¤›n›n ana flirket
taraf›ndan yürütülmesi maliyetleri
minimize edecek flekilde avantaj

sa¤lar ve franchise alan kiflinin
yükünü daha da hafifletmifl olur.
Bafllang›ç süresi içerisinde yard›mc›
olmak amac› ile franchise veren
ana flirket taraf›ndan mutlaka bir
eleman yeni franchise alm›fl olan
orta¤›n yan›nda bulunmal›d›r.
Sonuç olarak franchise alan flah›s
bir sürü yararlar elde etmifltir:
Genel olarak ifller flekilde belirli bir
kalite standard›na ve marka kullan-
ma hakk›na sahiptir. Böylelikle ken-
dini ispatlam›fl ve tan›nm›fll›k dere-
cesi yüksek bir markan›n sa¤lad›¤›

sürekli müflteriler ile ifl yapma
imkan› do¤maktad›r. 

Risk ve iflletmecilik
Franchise alan ayr›ca kaliteli per-
sonel bulma, ifle alma ve yetifltirme
olanaklar›ndan yararlanmal›d›r.
Mali, ticari ve personel konular›nda
sa¤lanan destek ile, teknik ifllevlere
a¤›rl›k verilip baflar› flans› çok daha
fazla artmaktad›r. Risk ve iflletmeci-
lik sorunlar› minimize edilmektedir.
Ayr›ca kurulufl yerinin seçiminde
profesyonel tekniklerin kullan›lmas›
mümkün olmaktad›r. Bilhassa
reklam ve tan›tma gibi giderlerden

tasarruf sa¤lanmaktad›r. Ço¤u
zaman standart yönetim flekilleri,
muhasebe, sat›fl ve stoklama
fonksiyonlar›nda mümkün olmak-
tad›r. Franchise sözleflmesi her iki
taraf için sürekli olan ne tür yüküm-
lükler getirir?

Örnek pilot iflletme
Franchise veren ana flirket, ifl sis-
temini franchise zinciri haline
getirmeden önce, makul bir süre
boyunca ve en az›ndan ifller durum-
da güzel bir örnek teflkil edebilecek,
pilot bir iflletmede kendisini ispatla-
mal›d›r. Tabii isim, marka, üstün
kalite anlay›fl› ve baflka ay›rt edici

özellikleri tafl›mal› ve en önemlisi
yasal olarak kullan›m hakk›na

sahip olmal›d›r. Bu ba¤lamda
ihtiyaca cevap verebilecek
kapasitede teknik ve ticari bir
deste¤in mutlaka mevcut
olmas› flartt›r. Kurulacak olan
franchise sistemi bu arada

kendi bünyesinde yenileme ve
gelifltirme kabiliyetine sahip

olmal›d›r.
Franchise alan kifli ise iflletmesinin
geliflmesi ve franchise sisteminin
ortak kimli¤i ve sayg›nl›¤›n›n korun-
mas› için ciddi flekilde ve süreklilik
isteyen bir gayret göstermelidir.
Ayr›ca icab›nda kendi performans›
ve mali durumun belirlenmesi için
muhasebe kay›tlar›nda
çal›fl›lmas›na izin vermelidir. Sat›fl
ve maliyet rakamlar› ayr›nt›l›
flekilde ortaya koyulmal›d›r.

Karfl›l›kl› haklar korunmal›
Taraflar birbirleri ile temaslarda
dürüst davranmal›d›rlar. Ana flirket
anlaflman›n her ihlalinde, yaz›l›
olarak ikaz etmeli ve kusurun gider-
ilmesi için belirli bir süre tan›mal›d›r.
Her iki tarafta olabilecek muhtemel
anlaflmazl›klar›n› samimi ve iyi
niyetle, do¤rudan temas ile yap›c›
bir flekilde çözmelidir.
Genelde franchise veren ana
flirkete yap›lan ödemeler,
bafllang›çta, belki yeni bir iflin ön
yat›r›mlar›ndan daha fazla olmas›na
ra¤men, denenmifl bir ifl için
yap›lacak hata bedellerinin
toplam›ndan azd›r. Ancak franchise
sistemi ortaklar›na kazanç
sa¤lamas› için sa¤lam bir zemin
gerektirmektedir.

Türkiye’de döner sektörüne
talebin yo¤un olmas› sebebiyle
hem Franchising verenin hem de
Franchising alan›n ilgisini çekiyor.
Bir döner iflletmesinin kurulumu
maliyet olarak 300.000 TL ile
450.000 TL aras› de¤iflmekte.
Döner sektöründe yap›lan bu
yat›r›m›n yat›r›mc›ya geri dönüflü
yaklafl›k iki y›l içinde
gerçeklefliyor.
Böylesine kazan›m› yüksek olan
bir sektörde Franchising veren
markalar yat›r›mc›s›na yer seçi-
minden proje deste¤i, tan›t›m,
pazarlama, finans ve personel
temini alan›nda da ciddi destekler
veriyor.
Günümüzde Franchise sistemi,
ça¤dafl ortak çal›flma flekli olarak,
gittikçe büyük bir önem kazan-
maktad›r. Verilere göre dünya
çap›nda ciddi boyutlarda seyre-
den yaklafl›k 17.000 çesitli fran-
chising örne¤i bulmak mümkün. 
ABD’de franchising sistemi ile
çal›flan 60 ifl kolu mevcuttur.
Bilhassa Fast-Food sektöründe
Burger King ve tüm dünyada

26.000 lokantas› ile meflhur Mc
Donald’s kendisini kan›tlam›fl, çok
basarili örneklerdir. En büyük
avantajlardan biri yüksek oranda
tan›nm›fll›k derecesidir. Böylelikle
müflteri taraf›ndan çok daha
çabuk ve daha iyi ve güvenilir bir
marka olarak alg›lanmaktad›r. 
Yat›r›mc›y› franchise almaya yön-
lendiren en önemli etken
markad›r. Markan›n hangi kesim-
lerce, nas›l bilindi¤i üzerinde
durulmal›, de¤iflik tüketici gru-
plar›n›n görüflleri al›nmal›, fran-
chise veren ana flirket mutlaka
etkin bir pazarlama sunabilme-
lidir. Uzmanlaflm›fl bir proje yöne-
timi ile titiz haz›rl›k devresinden
sonra baflar›l› uygulama için hiçbir
engel bulunmamaktad›r. Rekabet
ve strateji konular› do¤ru flekilde
analiz edilmesi durumunda, ulus-
lararas› bir marka kimli¤i ile
sa¤lam altyap› oluflturulabilir.
Franchise veren ana flirket için
ola¤anüstü baflar›l›, fiyat
düflüfllerinden ve maliyet
art›fllar›ndan uzak, de¤erli bir
geliflme süreci bafllayabilir. 

Franchising sistemi fran-
chise veren ana flirkete bir
sürü yararlar getirmekte-
dir. Mal ve hizmetlerin daha
fazla sat›lmas› finans kuru-
lufllar›ndan kredi bulma
imkan›n› artt›rmaktad›r.
Büyüme ve ifl hacmi art-
mas› sonucu verimlilik art-
maktad›r. Sonuç olarak en
az maliyet ile büyüme ve
geliflme sa¤lamaktad›r.
Ayr›ca pazar ile ilgili, s›cak
temas sonucu, h›zl› ve
sürekli bilgi ak›fl›
gerçekleflir. Da¤›t›m sistemi
seçici olmas›na ra¤men,
pazar pay› ulusal ve ulus-
lararas› daha h›zl› flekilde
artar. Denetimin sa¤lan-
mas› ise çok daha kolayd›r.

Ne tür 
yararlar 
getirir?

Franchising genifl kapsaml›, çok boyutlu bir konudur. Bilhassa ifl hayat›ndaki
pratik uygulan›fl flekli burada sadece ana hatlar› ile ele almak mümkündür.

Giderek ilgi çeken franchising yöntemi Döner sektörünüde  canland›rd›. Sektöre girmeyi düflünen yat›r›mc›lardan Franchising
bedeli al›nmamas› büyük avantaj sa¤lad›. Küçük iflletmelerden oluflan döner sektörü flimdi kurumsal zincirlere dönüflüyor.

Fr
an

ch
is

in
g 

ne
di

r Franchising genel anlamda hak sahibine verilen
para karfl›l›¤›nda belirli s›nai haklar› ticari alanda
kullanma izni olarak tan›mlayabiliriz. Söz konusu
sistemin merkezinde, marka, patent, know-how
gibi maddi ve gayri maddi mallara sahip olan ve
üretim, ürün, pazarlama, da¤›t›m, servis konusun-
daki esaslar› düzenleyen, bunlar aras›nda uyumu
sa¤layan, bilgi birikimine sahip olan franchise
veren ana flirket bulunur. Bu ba¤lamda 
getirilen düzenleme ve kurallara uyarak, 
kendi hesab›na faaliyette bulunan, 
kiflilere/iflletmelere ise 
franchise alan denilir.

Döner sektöründe franchisig avantaj›

Franchising uygulama aflamalar› 
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Adana'da bir ilke imza atan 20 senelik döner ustas› Mehmet ‹kram Tafl’›n yapt›¤› 2 metre uzunlu¤a kadar ulaflan tek parça
ekmekli döneri büyük ilgi görüyor. Tafl, “En çok be¤eni alan ürünlerimiz Piton ve ‹skenderun döner” ifadesini kulland›.

Bugüne kadar zurna, bazu-
ka ve füze ad› alt›nda 70
santimetre ve 55 santime-
trelik farkl› döner lezzetleri-
ni tadan tüketiciler,
Adana'da bir ilke imza atan
Mehmet ‹kram Tafl’›n yapt›¤›
2 metre uzunlu¤a kadar
ulaflan tek parça ekmekli
dönere büyük ilgi gösterdi.
Piton döner ile oldukça
popüler hale gelen Mehmet
‹kram Tafl, uzun ve k›vr›ml›
yap›daki piton döneri 20
senelik tecrübe neticesinde
bir yenilik yapma düflüncesi
ile ortaya ç›kard›¤›n› söyledi.

Dönerde 20 çeflit
baharat kullan›yorum
“Dönerin uzunlu¤undan
dolay› bu ad› verdik” diyen
Tafl, Adana’ya özgü 20 çeflit
baharattan oluflan tamamen
özel malzemeler ile
haz›rlanan piton dönere
marka tescili de ald›klar›n›
hat›rlatt›.
Hafta sonu dönere büyük
bir talep oldu¤unu
ve müflteri-

lerin genellikle piton döneri
flaflk›nl›kla karfl›lad›¤›n›
söyleyen Tafl, “En çok
be¤eni alan ürünlerimiz
Piton ve ‹skenderun döner”
ifadesini kulland›.

Dönerin ekme¤i özel
olarak yap›l›yor
Piton dönerin ününü duyan
ve lezzetinden tatmaya
gelen müflteriler de “S›rf
ekme¤i için bile yenebilir.
Özellikle tabak salatas› ile
birlikte tavuk bambaflka bir
boyut kazanm›fl. Lezzetli
piton döneri herkese tavsiye
ediyorum” diye konufltular.

Dönerin yüzde 80 gö¤üs eti
ve yüzde 20 but ile
haz›rland›¤›n› belirten
Mehmet ‹kram Tafl, tek
kiflilik piton döneri 20 TL
gibi cüzi bir fiyat ile sat›fla
sunduklar› için özellikle
ö¤rencilerin büyük ilgi
duydu¤unu sözlerine ekledi.

Piton döner ile oldukça popüler
hale gelen, dönerin yüzde 80
gö¤üs eti ve yüzde 20 but ile

haz›rland›¤›n› belirten Mehmet
‹kram Tafl, uzun ve k›vr›ml›

yap›daki piton döneri 20 senelik
tecrübe neticesinde bir yenilik

yapma düflüncesi ile ortaya
ç›kard›¤›n› söyledi.

Adana’ya özel Piton Döner
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UDOFED’in  gerçeklefltirdi¤i sektörün iyilefltirilme çal›flmalar› meyvesini vermeye bafllad›. Baflkan
Mehmet Mercan döner sektörünün y›ll›k 20 milyar liral›k bir büyüklü¤e ulaflt›¤›n› ifade etti.

Döner sektörü h›zla
geliflip büyürken

yap›lan yat›r›mlarda
iki sene içinde 
geri dönüyor.

Pandemiden dolay› sektöre girmeyi düflünen
yat›r›mc›lardan Franchising bedeli al›nmamas›
büyük avantaj sa¤lad›. “Küçük iflletmelerden
oluflan döner sektörü flimdi kurumsal zincirlere
dönüflüyor” fleklinde konuflan Baflkan Mehmet
Mercan son geliflmelerle ilgili olarak flunlar›
ifade etti:

“Franchising yat›r›mc›ya avantaj”
“Franchising sistemi ile büyümesini sürdüren
döner sektörünün y›ll›k 20 milyar liral›k büyük-
lü¤e ulaflt›¤›n› tahmin ediyoruz. Türkiye’nin en
büyük fast food yiyeceklerinden biri olan döner
2021’de de büyümeye devam ediyor yeni sek-
töre girmeye haz›rlanan kurumsal markalarla
daha da büyüyece¤ini görüyoruz. Türkiye’de
döner sektörüne talebin yo¤un olmas› sebebiyle
hem Franchising verenin hem de Franchising

alan›n ilgisini çekiyor.
Pandemiden dolay› sektöre girmeyi düflünen
yat›r›mc›lar Franchising bedellerini almay›p
yat›r›mc›ya avantaj sa¤l›yor. Yeme içme
al›flkanl›klar›m›z›n de¤iflti¤i bu dönemde
kiralar›nda düflük seyretmesi yat›r›mc›lar›n elini
güçlendirip f›rsat olarak görülmekte.

“Yat›r›mlar iki y›l içinde geri dönüyor”
Bir döner iflletmesinin kurulumu maliyet olarak
300.000 TL ile 450.000 TL aras› de¤iflmekte-
dir. Döner sektöründe yap›lan bu yat›r›m›n
yat›r›mc›ya geri dönüflü yaklafl›k iki y›l içinde
gerçeklefliyor.
Böylesine kazan›m› yüksek olan bir sektörde
Franchising veren markalar yat›r›mc›s›na yer
seçiminden proje deste¤i, tan›t›m, pazarlama,
finans ve personel temini alan›nda da ciddi

destekler veriyor.
Sektörümüz hizmet sektörü oldu¤undan dolay›
esnaf mant›¤›yla ‹flletilen iflletmeler müflteri
memnuniyetini üst seviyelerde tuttu¤undan
kazan›mlar›n da hakl› olarak iflletmeciye
döndü¤ü yap›lan araflt›rmalar›m›zda görülmek-
tedir.

“Müflteri odakl› hizmet kazand›r›yor”
Müflteri memnuniyetli marka odakl› Çal›flmak
laz›m. Bu iki önemli unsuru dikkate ald›¤›m›zda
hem g›da güvenli¤ine hizmet etmifl oluruz hem
de hijyen kurallar›na uyumufl oluruz.
Federasyonumuzun sektöre yapm›fl oldu¤u
iyilefltirme çal›flmalar›n meyvesini vermeye
bafllad›¤›n› görmek bizi sektörümüz ad›na çok
mutlu ediyor. Bu da toplumumuzun sa¤l›kl› ve
güvenilir ürüne ulaflmas›n› sa¤l›yor. 

UDOFED Baflkan› Mehmet Mercan “2020
y›l›n›n son yar›s›nda döner sektörümüze
faaliyet göstermek isteyen kurumsal zincir
ma¤azalar için yat›r›m yapmak isteyen
giriflimcilerimizin 4850 adet marka
baflvurusu oldu¤unu daha önce söylemifltik,
flimdi sonuçlanan tescille sonuçlanan
markalar›m›z› sahada görmek bizleri mutlu
ediyor. Geleneksel dönerimize sahip ç›kmak
ço¤unlu¤u büfelerden ibaret olan döner
sektörünün sanayileflmesi kurumsal bir
zemine oturmas› küresel marka olma
sürecini de h›zland›rm›fl olacakt›r.

“Nitelikli eleman kaliteli hizmet”
Uluslararas› Döner Federasyonu olarak
döner sektörümüz sanayileflirken döner
ustalar›m›za da uluslararas› ölçekte mesleki
yeterlilik belgesi kazand›rma
çal›flmalar›m›zda sonuca yaklaflt›. Döner
sektöründe hizmet veren döner ustalar›m›z
nitelikli personellerden oluflup müflteri
memnuniyetini sa¤layaca¤› gibi kaliteli
haks›z rekabetten kurtulup hakl› bir rekabet
ortam›nda daha iyi kaliteli hizmet verme
noktas›nda yar›flan bir sektör olacakt›r.
Nitelikli personellerinden sanayisinden
kurumsal altyap›s›ndan ve güçlü ekonomisi
ile geleneksel dönerimiz bir dünya markas›
olma sürecinde güç kazanacakt›r” 

UDOFED Baflkan› Mehmet Mercan “Yat›r›m yapmak isteyen giriflimcilerimiz 4850 adet marka
baflvurusu yapm›flt›, tescille sonuçlanan markalar›m›z› sahada görmek bizleri mutlu ediyor. 

E¤itim ve destek garantisi
Baflkan Mehmet Mercan “Federasyonumuzun
bilhassa çok önemsemifl oldu¤u döner
sat›fl noktalar›yla döner üretim nokta-
lar›n› birbirinden ay›rma süreci k›rsal
kalk›nmaya çok ciddi hizmet verece¤i
gibi gerek istihdam gerek ekonomik
aç›dan da ülkemize ciddi kazan›m
sa¤layacakt›r. Bu anlamda döner sek-
törüne büfe ve restorant iflletmecili¤ine
girmeyi düflünen yat›r›mc›lar›m›z art›k

e¤itimlerini alabilecek muhatap federasyonlar›
oldu¤unu bilmelerini istiyorum.

Üretim k›sm›nda yer alacak sanayici
arkadafllar›m›z›n gerek iç piyasada
gerekse d›fl piyasada pazar› olan bir
sektöre yat›r›m yapacaklar›n›
bilmelerini ‹steyerek tüm sanayiciler-
imizi bu sektöre, geleneksel dönerim-

ize yat›r›m yapmalar›n› önemle davet
ediyorum” dedi.

‘Tescillenen markalar
sektöre girifl yapt›’

Döner sektörünün hacmi 
20 milyar liraya ulaflt›...
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Dönerin haritas›n› ç›kar›yoruz

Uluslararas› Döner
Federasyonu Genel
Baflkan› Mehmet Mercan,
"Y›lda yaklafl›k 540 bin
ton dönerin tüketildi¤i
ülkemizde flimdiki hede-
fimiz net rakamlar›n belir-
lenmesi amac›yla bir hari-
ta, bir data oluflturmak.
Dönerin sanayileflmesi ve
ülke ekonomisine katk›
sa¤lamas› yolunda önemli
bir ad›m at›yoruz. 

“Türkiye’den sonra
hedefimiz Dünya”
Türkiye genelinde bölge,
il, ilçe bazl›
oluflturaca¤›m›z bu harita
ile ülkemizin döner üreti-
mi ve tüketimi konusunda
foto¤raf›n› çekece¤iz.
Bunun için 81 ilimizde
bulunan UDOFED temsil-
cilikleri ile saha
çal›flmalar›na bafllama
start›n› verdik. Olufltura-
ca¤›m›z Türkiye´nin
Döner Haritas› ile kay›t
d›fl›n›n önüne
geçece¤imiz gibi g›da
güvenli¤i konusunda da
çok önemli ve etkin
olaca¤›z." fleklinde
konufltu.

‘81 ‹limizde 
temsilcilerimiz
sahaya indi’

Türkiye geneli 81 ‹l’de Uluslararas› Döner Federasyonu ekipleri saha çal›flmalar›na bafllad›

Uluslararas› Döner Federasyonu
(UDOFED)´nun
önderli¤inde sahipsizlik-
ten kurtar›larak sektör
olmas› yolunda önemli
ad›mlar›n at›ld›¤›
geleneksel dönerin itibar ve
ekonomik güç kazanmas› için
yap›lan çal›flmalar h›z kesmeden
devam ediyor. Türkiye genelinde
bölge, il ve ilçe bazl› haz›rlanacak
harita ile kay›t d›fl› üretimin önüne
geçilecek, döner sektörü kay›t alt›na
al›nacak.

“Dönerin sanayileflmesi yolunda
çok önemli bir ad›m att›k’
Bu proje ile dönerin sanayileflmesi
konusunda çok büyük bir ad›m at›laca¤›n›
ifade eden UDOFED Genel Baflkan›
Mehmet Mercan, “Kazanan Türkiye ola-
cak” dedi.

Genel Baflkan Mercan, konuya iliflkin flu
aç›klamay› yapt›: “UDOFED´in

kuruldu¤u günden bu güne
mücadelemiz geleneksel döner-
imize önce ülkemizde sonra

dünyada sahip ç›kmakt›.
Devletimizin deste¤iyle
Bakanl›klar›m›z›n yol
göstermesiyle “Döner

Türkiye´dir. Döner
Türkiye´nindir” diyerek
dönere sahip ç›kt›k ve hak

etti¤i itibar› sa¤lad›k. Döner
sektöründeki bafl› bozuklu¤u yine
bakanl›klar›m›z ile koordineli olarak yürüt-
tü¤ümüz çal›flmalarla bir bir ortadan
kald›r›yoruz. Dönerin tan›m›ndan kay›t
alt›na al›nmas›na, sektör çal›flanlar›na
Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmesinden
sektörün denetlenmesine kadar birçok
konuda federasyonumuzun imzas›
bulunuyor"

"Türkiye Döner Haritas›´n› olufltururken ülkemizdeki bütün
siyasi partilerin genel ve yerel merkez yönetim ve teflkilat
kadrolar›n›n, yerel yönetimlerimizin, de¤erli
bürokratlar›m›z›n, sanayi ve ticaret odalar›m›z›n, sivil toplum
kurulufllar›m›z›n, döner sektörü paydafllar›n›n ‘Türkiye´nin
Döneri´ne desteklerini bekliyor yan›m›zda görmek istiyoruz."
diyen Uluslararas› Döner Federasyonu Genel Baflkan›
Mehmet Mercan konuflmas›n› flu sözlerle noktalayarak
"Bir olal›m, birlik olal›m. Hep beraber Türkiye olal›m ve
sahip ç›kt›¤›m›z dönerimizi küresel bir marka
yapal›m” ça¤r›s›nda bulundu.

“Türkiye’nin geleneksel 
Dönerine, Türkiye’nin 
deste¤ini bekliyoruz”

UDOFED ile Tar›m ve Orman Bakanl›¤›’n›n koordineli olarak çal›flmas›yla Türkiye genelinde bölge, il ve
ilçe bazl› haz›rlanacak harita ile kay›t d›fl› üretimin önüne geçilecek, döner sektörü kay›t alt›na al›nacak.
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NURTEN SIRMA
GIDA GÜVENL‹⁄‹ 

DENET‹M UZMANI

G›da Güvenli¤i Projemizle sahaday›z
G›da Güvenli¤i Kültürü Projemizle

Sahaday›z
“G›da güvenli¤i kültürü, bir

kuruluflun g›da güvenli¤i konusuna
sürdürülebilir bak›fl aç›s›d›r“
Türkiye'de yeme içme sektörü hiç

kuflkusuz emek yo¤un bir sektör. Bu
ba¤lamda g›da sektörünün ana ham-
maddesinin insan oldu¤unu da
rahatl›kla söylemek mümkün. G›da
tedarik zincirinin her kademesinde
ise hem üretim hem de tüketim  nok-
tas›nda, oda¤›m›zda hep insan var.
‹nsan›n en temel ihtiyaçlar›ndan olan
beslenme ve sa¤l›kl› yaflam ihtiyac›
da , g›da güvenli¤i esas›n›n hem
toplumda hem de sektörde kal›c›
davran›fl de¤ifliklikleri ile mümkün
olacakt›r
“Biz bu ifli atadan beri hep böyle

yapt›k” mant›¤›n›n hüküm sürmesi
g›da güvenli¤i yönetim sistemlerinin
etkinli¤i konusunda önemli bir
engeldir
“G›da güvenli¤i kültürü, kuruluflun

g›da güvenli¤i konusundaki köklü ve
yayg›n de¤erleridir.”
Neden yayg›nlaflmal›?
Pandemi ile beraber “Yeni Normal”

kavram›na adapte olmaya çal›fl›rken,
tüketicide belirginleflen güvenlik ihtiy-
ac› da yeme içme  sektöründe
oluflabilecek tüm güvenlik aç›klar›n›n
en güçlü haliyle yeniden gözden
geçirilmesi ve yap›land›r›lmas›
gereklili¤ine  odaklanmaktad›r. 
G›da Güvenli¤i Kültürü; BRGS stan-

dartlar›yla hayat›m›za giren bir
kavram ve 3 Mart'ta AB’ de yönet-
meliklerde yer alarak, g›da ifllet-
melerinde zorunlu hale gelmifltir..
G›da Güvenli¤i Kültürü,  g›da ifllet-
melerinde çal›flan personele direkt
veya dolayl› olarak ö¤retilen g›da
güvenli¤i ile ilgili davran›fllar, tutum-
lar ve de¤erler anlam›na geliyor.
“Fark edilmeyece¤ine emin olun-

du¤unda hayata geçirilen tüm eylem-
ler zinciri; yayg›n olan kültürdür”
Bir g›da güvenli¤i program›n›n uygu-

lanmas›n›n ve sürdürülmesinin
baflar›s›, kuruluflun iyi bir g›da güven-
li¤i kültürüne sahip olmas›na ba¤l›d›r.
Güçlü bir G›da Güvenli¤i Kültürüne

sahip kurulufllar, hem çal›flanlar›na
hem de müflterilerine güvenli g›da
üretmenin taahüttünü sunar.
Bu kültür bir yönetim sisteminden

çok, iflletmenin her kademesinde bir
davran›fl biçimi olmal›d›r. Kültürün
geliflmesi sadece bilgi ve e¤itim ile
olmaz. Bunlar›n davran›fllara
yans›mas› ve al›flkanl›¤a dönmesi
gerekir. Bu da elbette zaman ve çaba
gerektirir.
“Ö¤renilmifl hatal› davran›fllar;

ileride bafla ç›k›lmas› zor kemikleflen
sonuçlar do¤urur”

Sosyal medya mecralar›n›n
fazlalaflt›¤› günümüzde g›da person-
ellerinin bu platformlarda daha hazla
be¤eni almak ad›na halk sa¤l›¤›n› hiçe
sayan eylemleri görüntüleyerek
sosyal medyada yay›nlama giriflimleri
de, g›da çal›flanlar›n›n  g›da güvenli¤i
konusundaki zafiyetleridir. Bu durum
bizi sektörde kal›c› bir davran›fl
de¤iflikli¤i oluflturmas› konusunda bir
proje haz›rlanmas› konusunda
harekete geçirdi. G›da güvenli¤i
konusunda al›nan yayg›n tüm tedbir-
ler, hem halk sa¤l›¤› konusunda hem
de g›da üretimi konusunda yaflanan
mali kay›plar ve güven kay›plar›
konusunda da olumlu sonuçlar
do¤uracakt›r. Bu anlamda yeme içme
sektörüne ait uygulanan tüm projeler
sektöre fazlas› ile katma de¤er ürete-
cektir. 

“Biz bu ifli atadan beri hep böyle
yapt›k” mant›¤›n›n hüküm sürmesi
g›da güvenli¤i yönetim sistemlerinin
etkinli¤i konusunda önemli bir
engeldir. Örne¤in;
“Benim bafl›ma bu asla  gelmez.
Bu benim için büyük bir sorun de¤il,

yapt›¤›m›n sonuçlar›n› çok iyi biliyo-
rum 
Amirlerimin ruhu bile duymaz
Yanl›fl oldu¤unu biliyorum ama bu

ciddi bir problem yaratmaz
Yapaca¤›m daha önemli fleyler var
Biz bunu hep böyle yapt›k “
Bir organizasyonun bütününde ve

ötesinde, g›da güvenli¤ine yönelik
zihniyet ve davran›fllar› etkileyen
ortak de¤erler, inançlar ve normlar
oldu¤unu ifade eden do¤ru bir
tan›mlama konunun önemini net
olarak ortaya koyan gerçekçi  bir
ifadedir.
G›da güvenli¤i programlar›n›n, g›da

iflletmelerinde  uygulanmas› ve
sürdürülebilir olmas› için öncelikle o
kuruluflun iyi bir g›da güvenli¤i
kültürüne sahip olmas› gerekmekte-
dir. 
“G›da güvenli¤i kültürü, o  kuruluflun

g›da güvenli¤i konusundaki köklü ve
yayg›n de¤erleridir.”

Sa¤lam köklerle sektöre ba¤lan-
man›n en ak›lc› çözümlerinden biri de
g›da güvenli¤i kültürüne sahip bir
iflletme  haline gelmektir. Bu bak›fl
aç›s›yla iflletmeler; hem  çal›flanlar›na
hem de müflterilerine güvenli g›da
üretmenin taahhütünü de
beraberinde verir. Pandemi sürecinde
sektörel anlamda zorlanan yeme
içme sektöründeki tüm çal›flanlar›n›n
de¤iflen tüketici davran›fllar›na ve
ihtiyaçlar›na uygun aksiyonlarla  kifli
ve kurum baz›nda yayg›n g›da güven-
li¤i kültürü ile sahada en güçlü hal-
leriyle var olmalar›,  sürdürülebilir bir
çözüm olacakt›r.

UDOFED, TARIM VE ORMAN BAKANLI⁄I’NDA

Tarafs›zl›k Komisyonu Baflkan› Av. Aylin
Arslantatar Han›m ve ekibi UDOFED
Genel Baflkan› Mehmet Mercan´›
makam›nda ziyaret etti.

Yap›lan bu ziyarette Uluslararas› Döner
Federasyonu (Udofed) çal›flmalar›yla
alakal› bilgiler de¤erli Tarafs›zl›k
Komisyonu Baflkan› Av. Aylin
Arslantatar ile paylafl›ld›. Uluslararas›
Döner Federasyonu olarak k›sa süre
içerisinde büyük bir mesafe ald›k,

dönerin global
gücüne inanan
tüm destekçiler-
imize ve ayr›ca
Av. Aylin
Arslantatar´a bu
nazik ziyareti ve
destekleri için
UDOFED Genel
Baflkan› flahs› ve
federasyonu
ad›na teflekkür
ederiz.

Tüketici Baflvuru Merkezi Onursal Baflkan›
Ayd›n A¤ao¤lu, UDOFED Genel Baflkan›
Mehmet Mercan’› makam›nda ziyaret etti.
Döner ve döner sektörünün gelece¤i
hakk›nda istiflarede bulunulan bu görüflme
sonras›nda Ayd›n A¤ao¤lu´na bu nazik
ziyareti ve destekleri için UDOFED Genel
Baflkan› flahs› ve federasyonu ad›na
teflekkür iletti.

Bakan Yard›mc›m›z Mehmet
Hadi Tunç’un misafiri olduk
Türkiye Cumhuriyeti Tar›m ve
Orman Bakanl›¤›, Bakan
Yard›mc›s› Mehmet Hadi TUNÇ
Bey´in misafiri olduk.
Döner sektörü ad›na hofl sohbet-
lerin yap›ld›¤› görüflmede, Bakan
Yard›mc›m›za federasyonu-
muzun plan ve programlar›ndan
bahsettik.
Çal›flmalar›m›zdan haberdar olan
ve baflar›l› buldu¤unu belirten
de¤erli Bakan Yard›mc›m›z ile
Federasyon Baflkan›m›z Mehmet
MERCAN´›n yapt›¤› bu
görüflmede federasyonumuzun
gelecek projeleri hakk›nda
görüfllerde al›nd›. 

Federasyonumuzun çal›flmalar›n›
yakinen takip eden Mehmet Hadi
Bey´inde desteklerini ald›¤›m›z
görüflme ve misafirperverli¤i için
kendilerine teflekkür ediyoruz.

Tar›m ve Orman Bakanl›¤›; G›da Kontrol Genel
Müdür Yard›mc›s›, Say›n Selman Ayaz Bey,le
Udofed Olarak Yapt›¤›m›z Çal›flmalar›
De¤erlendirdik. Deste¤ini Hiç Esirgemeyen Ve
Büyük Bir Özveriyle Çal›flmalar›m›za Katk› Sunan
Selman bey, fiahs›m Ve Federasyonum Ad›na
fiükranlar›m› Sunar›m.

Ayd›n A¤ao¤lu’ndan
UDOFED’e ziyaret

Tarafs›zl›k Komisyonu Baflkan› 
ve ekibini UDOFED’te a¤›rlad›k
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G›dalarla gelen
tehlikeler ve 

tüketici bilinci
“Yiyecek, ama zarars›z” bugün için acaba

mümkün mü? Yoksa sadece “Yerine getir-
ilemeyecek bir fantezi mi?”. Bunun en
do¤ru ve samimi cevab›n›n “Yedi¤imiz,
içti¤imiz hemen, hemen hiçbir fley zararl›
maddelerden tamam›yla ar›nd›r›lm›fl
de¤ildir.” fleklinde oldu¤u ac› bir gerçektir. 
Hangi tehlikeler?
Çünkü h›zla ilerleyen endüstrileflme,

tar›m koruma ilaçlar›, a¤›r metal kal›nt›lar›
gibi çevre zehirleri, çok yayg›n bir flekilde
kullan›lan kimyasal g›da katk› maddeleri
ve nihayetinde tüm dünyada topyekûn
tart›flt›¤›m›z geneti¤i de¤ifltirilmifl g›dalar
(GDO ’lar) yedi¤imiz içti¤imiz her fleyi
kuflatm›fl ve içlerine girmifl
bulunmaktad›rlar. Lütfen hemen ümitsi-
zli¤e kap›lmayal›m. Zira vücudumuz bah-
setti¤imiz bu zararl› maddelerin ço¤unu
az miktarda oldu¤unda parçalama ve
d›flar› atma yetene¤ine sahiptir ve de her
fleye, ra¤men her zaman için parolam›z flu
olmal›d›r: “G›da, ama mümkün oldu¤unca
az zararl›”. 
Çevre kirlili¤inin etkileri
Ancak flunu bilmeliyiz ki, do¤al g›day›

temin etmek bugün çok daha zorlaflt›.
Geliflmifl ülkeler halk›n› organik
tar›mc›l›kla, do¤al g›dalarla beslemeye
gayret ediyorlar. Ama maalesef organik
tar›mc›l›k ve yay›labilece¤i alanlar henüz
çok yetersiz. Gittikçe artan dünya nüfusu
do¤al g›daya ulaflmay› daha da
zorlaflt›r›yor. “Yeflil Devrim” ile kimyasal
madde kullan›larak art›r›lan g›da üretimi
daha fazla insan›n doymas›na imkân
verirken geride tar›m ilaçlar›, böcek
ilaçlar›, antibiyotikler ve suni gübre ile kir-
lenmifl ›slah edilmeye, bak›ma, ilgiye muh-
taç bir çevre kald›. Art›k yeni kirliliklere
tahammülü yok dünya topra¤›n›n.
Do¤ru bilgilendirme ve tüketici bilinci
Bugün ülkemizde g›da kaynakl›

tehlikelere karfl› oluflturulan hassasiyet ve
sorumluluk bilinci geçmifle göre gerçekten
çok daha memnuniyet verici. Fazla geriye
gitmeye gerek yok, daha 10 y›ll›k bir
zaman dilimi öncesinde halk› bu konuda
ayd›nlatmaya yönelik toplumsal faaliyetler
ve medya yay›nlar› parmakla say›lacak
kadar azd›. Bugün ise durum art›k daha
farkl›. Küreselleflip küçülen dünyada
geliflmifl dünya ülkeleri gibi geliflmekte
olan ülkeler de sa¤l›kl› g›da, sa¤l›kl› beslen-
me, g›da güvenli¤i, g›da hijyeni ve tüketici
sa¤l›¤› gibi konulara daha fazla önem ver-
mek zorunda kalmaktad›rlar. Çünkü g›da
üretimi ve sat›fl›, nüfusu gittikçe artan
dünyam›zda ekonomik yönden çok daha
önemli bir hale gelmifltir. Yani g›da ürün-
leri satmak istiyorsan›z sa¤l›kl› ve kaliteli
ürünler sunmak rekabetin en önemli kural›
olmufltur bugün. Tabii ki artan tüketici bil-
inci ve yükselen e¤itim seviyesi de bu
konuda önemli etkenler olarak say›labilir.
K›saca söylemek gerekirse; kim, g›das›n›

kontrollü ve bilinçli seçer, sebzesinden,
meyvesine; etinden, içece¤ine kadar her
fleyi ak›ll›ca, bilerek tüketir ve bunu da
hayat›n›n ola¤an ak›fl› içerisinde kendisi
için bir yaflay›fl biçimi haline getirirse
sa¤l›kl› beslenmede en önemli ilk ad›m›
atm›fl olur.

Her ülke ve bölgenin
yemek kültürünü yans›tan,
renkli ve her zaman
eriflilebilen, maliyeti
düflük yemek
kültürünün bir
parças› olan sokak
lezzetleri; haz›rl›k
aflamas›n›n h›zl›
ve pratik olmas›
gibi birçok
sebepten dolay›
tercih ediliyor.
‹stanbul’da yap›lan
araflt›rma, sokak
lezzetlerinin tüketimin-
den do¤acak mikrobiyolo-
jik riskleri ortaya ç›kard›.
Test edilen yiyeceklerin
yüzde 65’inde
"Staphylococcus Aureus",
yüzde 25’inde "E.coli",
yüzde 10’unda
"Salmonella" gibi patojen
bakteriler tespit edildi.
Boza ve so¤uk sandviç gibi
ürünlerde tifoya neden sal-
monellaya rastlan›rken,
tavuk pilav ve kar›fl›k tost-
ta "Staphylococcus
Aureus" ve "E.coli" bakter-
ilerinin oldu¤u ortaya ç›kt›.

Boza ve so¤uk 
sandviçe dikkat
Araflt›rma sonuçlar›n›
aç›klayan Dr. Ö¤retim
Üyesi Murat Do¤an,
"Yüzde 10’luk bir k›s›mda
da Salmonella bulduk.
Salmonella da tifoya
neden olan bir bakteri. Çok
riskli bir bakteri oldu¤u için
bu bulaflt›¤›nda insanlarda
büyük sorunlara neden

ola-
biliyor. Tifo
yüzünden
geçmiflte de
milyonlarca
insan öldü" dedi.
Numunelerin
yüzde 10’luk
bölümünde
Salmonella bak-
terisine
ulafl›ld›¤›na
vurgu yapan
Do¤an, bu bak-
terinin özellikle boza
ve so¤uk sandviçte
görüldü¤ü belirtti.

Zehirlenme riski
bulunuyor
Do¤an, "Sokak yemek-
lerinin g›da güvenli¤i
aç›s›ndan de¤erlendirilme-
siyle ilgili Türkiye’de ilk
olan bir araflt›rma yapt›k.
Yiyeceklerden ald›¤›m›z
numunelerinin yüzde

65’inde ’Staphylococcus
Aureus’ ç›kt›. Bu

mikroorganizma özel-
likle g›da zehirlen-

melerine neden
oluyor" diye
konufltu.

E.Coli 
bakterisi
Araflt›r›lan
numunelerde her

4 yiyecekten

1’nde ’E.coli’ bakterisinin
bulundu¤unu söyleyen
Do¤an, "Bu da d›flk› kay-
nakl›, halk sa¤l›¤›n› büyük
flekilde tehdit eden bir
unsur. Sokak yemeklerinde
g›da güvenli¤i aç›s›ndan
büyük problem yaflan›yor.
Bu durum bir an önce kon-
trol alt›na al›nmal›"
ifadelerini kulland›. 
E.Coli bakterisinin bulun-
du¤u yiyecekler aras›nda;

uygun ortamlarda
haz›rlanmam›fl tavuk
döner, tavuklu pilav,
Arnavut ci¤eri, so¤uk
sandviç ve kar›fl›k tost
bulunuyor.

Sat›c› ve orta
puan› çok düflük
Geliflmifl ülkelerde ve özel-
likle Japonya’da da sokak
yemeklerinin ön planda
oldu¤unu dile getiren Dr.

Ö¤retim Üyesi
Murat Do¤an,
"Bunlar hijyenik
dizayna göre ve
g›da güvenli¤i
aç›s›ndan stan-
dartlara oturtul-
mufl durumda.
Türkiye’de de
benzeri
çal›flmalar›n
yap›lmas› gerekiyor.
Resmi olarak sokak

yemeklerinin incelenip
çözüm bulunmas› gerekiy-
or. Bu yiyecekleri
haz›rlayanlar›n hijyen
düzeylerini de
ölçtü¤ümüzde 100
üzerinden 34 puan ald›lar.
Bu da onlar›n bilgi düzey-
lerinin yetersiz oldu¤unu
gösteriyor. Ortamlar da
g›da güvenli¤i aç›s›ndan
problemli ve bundan da
100 üzerinden 30 puana
ulafl›ld›. Sat›c›lardan al›nan

el örneklerinden
de her 10
kifliden 9’unda
problem
oldu¤u
görüldü. 

Sokak
lezzetlerini
hayat›m›zdan
ç›karmayal›m
ancak sokak
yemeklerinin

bir an önce
denetim alt›na
al›nmas› ve iyi
flekillerde dizayn
edilmesi gerekiy-
or. Sokak
lezzetleri gas-
tronominin, yemek
kültürünün önemli
bir unsuru" dedi.
Sat›c›lar›n eldiven
takmaktan ziyade
ellerini s›k s›k
y›kamas›
gerekti¤ini dile
getiren Do¤an,
"Eldiven tak›p
daha sonra o
eldivenle hem
yiyecekleri
haz›rlay›p hem de
arkas›ndan para
verebiliyorlar.
Eldiven takmas›
hijyenik oldu¤u
anlam›na gelmiy-
or. Bulundu¤u
ortamda elini
y›kay›p, dezenfek-

te edebilece¤i bir ortam›n
olmas› gerekiyor. Bu da flu
anki koflullarda olmuyor
ama bunun bir an önce
yap›lmas› gerekiyor"
ifadelerini kulland›.

Esnaf kendinden
emin durumda
Esnaf ise araflt›rma
sonuçlar›n›n do¤ru
olmad›¤›n› söylüyor.
Yaklafl›k 15 y›ld›r döner
ustas› Bayram Taflk›ran,
"Etlerimizi en temiz yerler-
den al›yoruz. Güzelce ter-
biyeleyip, dinlendirip,
pifliriyoruz. En az 300-350
derecelik bir ateflte
piflmesi gerekiyor. Sa¤l›k
için el hijyenimize çok
dikkat ediyoruz. Maske ve
eldiven ayn› zamanda
depolad›¤›m›z yere de
dikkat etti¤imiz zaman
kesinlikle bir sorun
yaflanm›yor" dedi.
Pilavdan tavuk dönere,
sosisliden tosta kadar bir

çok lezzetin bulundu¤u
büfenin sahibi

Abdülkadir Y›lmaz da,
"Koronavirüsten
önce de hijyenimize
dikkat ediyorduk.
Hijyene, maskeye,
eldivene, titizli¤e
dikkat ediyoruz.
‹nsanlar her
zaman kaliteyi ve

ucuzlu¤u tercih
ediyor" ifadelerini

kulland›.

Kalan› satm›yoruz
Kokoreç satan dükkan
sahibi Halil Ece ise,
Tezgah›m›z aç›k ve
müflterimizin gözünün
önünde kurallara uyarak
hizmet veriyoruz.
Kendimizin yemedi¤imizi
müflteriye de satm›yoruz.
Müflteri kazanmak için her
zaman iyisini vermemiz
laz›mö dedi. Kendi yapt›¤›
pilavlar› satarak para
kazanan esnaflardan biri
de, Hijyene koronavirüs
bafllamadan önce de önem
veriyordum. Maskemiz ve
eldivenimiz olmadan
çal›flmaya dikkat ederiz.
Her müflteri geldi¤inde
çamafl›r sulu bez ile
masalar› dezenfekte ediy-
oruz. G›da ifli hiçbir fleye
benzemiyor ve her zaman
dikkat istiyor. 
Gündüz haz›rlad›¤›m pilav›
akflam 5-6’ya kadar tez-
gahta bulunduruyorum.
Kalan olursa ihtiyac› olan-
lara yoksa da sokak hay-
vanlar›na veriyorum" 

Sokaktaki baz› yiyeceklerin
hijyenik oldu¤una inan-
mad›¤›n› söyleyen Ali Demir,
Baz›lar› da evde yap›ld›¤› ve
insanlar›n geçimini sa¤lad›¤›
için, ev lezzetini bulmak
da mümkün oluyor.
Ben evde yap›ld›¤›n›
anlayabiliyorum ve
onlar› tercih ediy-
orum. Pilav, köfte
d›flar›da ne
sat›l›yorsa tercih
ediyorum" dedi.
Fransa’da
yaflayan ve flimdi
Türkiye’de olan
Nesimi Y›lmaz da, Ben
yurt d›fl›nday›m ve
buraya gelirken baz›
lezzetleri tatmay› çok özlüy-
oruz. Fakat temizli¤inden
veya yap›l›rken uygulanan
önlemler bizi tereddüte

b›rak›yor bu yüzden de
çekimser kal›yoruz. Kaliteye
önem vermek zorunday›z.

Kalitenin temizli¤i getirdi¤ine
inan›yorum. Midye ve tükürük
köftesi denilen köfte hofluma

gidiyor ama tereddütteyiz
yine de yiyoruz" diye
konufltu.
Sokak lezzetlerinde genellikle
kokoreç ve et döner

sevdi¤ini söyleyen Ebru
Yamak, "Tavuk döner-

den de uzak duruyo-
rum nerede
haz›rland›¤› belli
olmayan
d›flardakilerin
daha sa¤l›ks›z
oldu¤una

inan›yorum" dedi. 
Döner tüketmeyi

tercih etti¤ini
söyleyen Sevgi Öner

de, "Kokoreç ve midye-
den uzak duruyorum. Döneri
de her yerden de¤il
güvendi¤im yerlerden tercih
ediyorum. " ifadelerini kul-
land›.

Sokakta sat›lan g›dalar›n uygun flartlarda haz›rlanmad›¤›n›n bilincinde olan
vatandafl, bildi¤i ve güvenli noktalardan yiyecek almay› tercih ediyor.

Vatandafl güvenli 
g›da tercih ediyor

Merdiven alt›nda üretilen
g›dalar tehlike kayna¤›
Sokakta sat›lan ve uygun olmayan flartlarda haz›rlanan kokoreç, pilav, tavuk döner, boza, so¤uk sandviç gibi
yiyeceklerin tehlike saç›yor. Al›nan numunelerde salmonella gibi tifoya neden olan bakteriler tespit edildi. 



Tokat'ta 15 y›ld›r lokanta iflleten
Ahmet Turgut Tu¤rul (40), müflteri-
lerine farkl› lezzet tatt›rmak için
somon bal›¤›ndan döner yap›yor.
Tu¤rul, "Somon bal›klar›m›z› Almus
ilçesinden tüm dünyaya,
Avrupaülkelerine ihracat ediliyor.
Biz de dönerini yapal›m istedik. Çok
güzel oldu, bir hayli talep gördü.
Tad›na bakanlar, tekrar istiyor"
dedi.
Tokat'›n Almus ilçesindeki bal›k çift-
liklerinde yetifltirilen ve Almanya,

Hollanda, Japonya, Çin ile Orta
Do¤u ülkelerine ihraç edilen
bal›klar, kent merkezinde bulu-
nan lokantanda 'somon
döner' olarak yer ald›.
Kentte 15 y›ld›r lokanta
iflleten Ahmet Turgut
Tu¤rul, müflterilerine
farkl› lezzetler tatt›rmak
için somon bal›¤›ndan
döner yapt›. Müflterilerine
farkl› lezzetler sunmak
istediklerini belirten Tu¤rul,

"Somon
bal›klar›m›z
Almus ilçesinden
tüm dünyaya,
Avrupa ülkelerine
ihracat ediliyor.
Biz de buna sahip
oldu¤umuz için
neden dönerli yap-
mayal›m dedik.
Yöresel mutfak
olarak zengin bir
ile sahibiz. Bundan
dolay› da bal›¤›n
dönerini de yap-
maya karar verdik.

Çok güzel oldu,
baya¤› bir talep gördü. Tad›na
bakanlar devam› olacak m› diye
soruyor, tekrar istiyor" dedi.
Bal›k dönerin tad›na bakan müflteril-
erden Ahmet Dirican, "fiu ana kadar
yedi¤im lezzetlerin aras›nda en
güzeli. Biz somon bal›¤›n› sürekli
yiyoruz ama dönerde farkl› tat
ortaya ç›km›fl. Herkese tavsiye ediy-
orum. Farkl› bir lezzet ortaya
ç›km›fl" diye konufltu.
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Helal beslenme 
kal›c› olmal›

Ramazan ve Bayram› tamamlad›¤›m›z bu
günlerde, beslenme fleklimizde ve hayat
tarz›m›zda Ramazan ay›nda kazand›¤›m›z
faydal› de¤iflimlerin kal›c› olmas›n›n önemi
hakk›nda bilgi vermek istiyorum. Böylece
sünnete uygun ve sa¤l›kl› olan “Helal
Beslenme” al›flkanl›¤›n› hayat›m›za
kazand›rma f›rsat›n› kaç›rmam›fl oluruz.

Ramazan’da dikkat etmeye çal›flt›¤›m›z
yemek seçim al›flkanl›klar›m›zdan, yemek
yeme süremize kadar her konuda dikkat
edilmesi gereken küçük ayr›nt›lar
sayesinde sa¤l›kl› ve sünnete uygun bir
hayat tarz›na geçiflimiz mümkündür. 

H›zl› yemek yemek sak›ncal›
Öncelikle h›zl› yemek yeme al›flkanl›¤›m›z›

terk etmek ve besinleri a¤z›m›zda iyice
çi¤neyerek yemeye özen göstermeliyiz.
Böylece sindirim sitemimize yard›mc›
olmakla birlikte, gere¤inden fazla yemek
yeme iste¤imizi de frenleyerek uzun vad-
ede kilo kontrolümüzü sa¤lamaya
yard›mc› oluruz. Sahur ö¤ünümüzün yer-
ine geçecek olan kahvalt› vaktine de
yeterince önem verilmesi gereklidir.

Sabah kahvalt›s› çok önemli
Kahvalt› mutlaka lay›k›yla yenmelidir, aksi

takdirde gün içerisinde halsizlik, bafl a¤r›s›,
yorgunluk ve dikkat eksikli¤ine neden ola-
bilece¤i unutulmamal›d›r. Bu amaçla
yumurta, peynir, tam tah›ll› ekmekler, süt,
yo¤urt gibi kahvalt›l›klar veya besleyici
çorbalar tüketilerek vücudumuzu güne
haz›rlamak gerekmektedir. Akflam yemek-
lerine de ayr› bir dikkat göstermek gerekir
ki vücut direncimiz ve sa¤l›¤›m›z› koruya-
bilelim. 

Yemek seçimine dikkat edilmeli
Yemeklerimizin seçiminde de etli sebze

yemekleri, kuru baklagiller (kuru fasulye,
nohut, barbunya, mercimek) gibi kan
flekerini yavafl yavafl yükselten posal›
g›dalar› tercih etmemiz sa¤l›m›z aç›s›ndan
önemlidir. Yemeklerde afl›r› ya¤l›, k›zart-
ma gibi sa¤l›ks›z besinlerden uzak durul-
mas› gerekmektedir. 

Hareket etmek ve su tüketimi
Yemek sonras›nda hareket etmenin de

yenilen yiyeceklerin bask›s›n› azaltmada
ve sindirim aç›s›ndan önemli bir katk›s›
oldu¤unu da unutmamam›z gerekmekte-
dir. Su tüketimimize de dikkat etmemiz
gerekmektedir, su içmek için susamay›
beklemeden gün içerisinde yeterli s›v›
almam›z ihtiyac›m›z olan s›v› kayb›n› vücu-
da tekrar kazand›r›rken, ortaya ç›kabile-
cek kab›zl›k problemlerini de önlemeye
yard›mc› olacakt›r. 

Tatl› tercihlerimizde ise sütlü tatl›l›lar›n
seçilmesi sa¤l›¤›m›z aç›s›ndan son derece
önemlidir. Ayr›ca fievval orucu ve y›l
içerisinde Pazartesi-Perflembe oruçlar›
olarak tavsiye edilen oruçlar›n önemini de
unutmamam›z gerekmektedir.

Günümüzde dünyada aral›kl› açl›k olarak
tavsiye edilen beslenme flekline de tam
uyum gösteren bu “Helal Beslenme”
tarz›n›n insan sa¤l›¤› aç›s›ndan öneminin
her geçen gün bütün dünya taraf›ndan da
daha iyi anlafl›ld›¤›n› söyleyebiliriz.

Ayl›k ücretsiz döner sektörü gazetesi

UUDDOOFFEEDD  aadd››nnaa  SSaahhiibbii
MEHMET MERCAN

GGeenneell  YYaayy››nn  YYöönneettmmeennii
‹RFAN SÖYLER

YYaazz››  ‹‹flfllleerrii  MMüüddüürrüü
DERYA BALABAN

DDaa¤¤››tt››mm
MURAT MERCAN

YYöönneettiimm  YYeerrii

UUDDOOFFEEDD UUlluussllaarraarraass››  DDöönneerr  FFeeddeerraassyyoonnuu
Yukar› Dudullu Mah. Nato Yolu Cad.

Nebio¤lu Sok. No:4/A 
Ümraniye - ‹STANBUL

‹‹lleettiiflfliimm
www.udofed.org.tr       info@udofed.org.tr

Telefon: 0216 443 30 30
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Turkuvaz Haberleflme ve Yay›nc›l›k A.fi.
Güzeltepe Mah. Mareflal Fevzi Çakmak Cad.

Blok No:29/1/1
Alibeyköy 34060 - Eyüpsultan / ‹stanbul

YYaayy››nn  TTüürrüü
Yayg›n Süreli Yay›n

Uluslararas› Döner Federasyonu ad›na
yay›nlanmaktad›r.

Marka isim hakk› sahibi ‹rfan Söyler

YIL: 2           SAYI: 14          MAYIS 2021

HHaabbeerr  ‹‹rrttiibbaatt              
0531 457 00 37

RReekkllaamm  RReezzeerrvvaassyyoonn
0542 330 19 68

Kocaeli'nin Dar›ca ilçesinde, Dar›ca
Cami Mahallesi Tuzla Caddesi’nde bir
dükkan›n önünde sandalyeye oturan

Sebahattin Emek, döner ekmek
yerken, aç olan bir karga koluna

kondu. Sebahattin Emek, tepki
göstermesine ra¤men kargay› kov-

mad›. Aç olan karga, Sebahattin
Emek’in elinde bulunan döner

ekmekten yedi. 
Sebahattin Emek, uzaklaflt›rmay›

baflaramay›nca döner ekme¤ini
karga ile paylaflt›. Sebahattin Emek

döner ekme¤i a¤z›na götürürken,
karga da bir yandan nasiplendi.

Sebahattin Emek kargan›n kendi
kendine geldi¤ini belirterek, hay-

van›n aç oldu¤unu belirtirken,
yaflananlar› görenler ayran da ver-
mesini istedi. Emek kargaya ayran
kutusunu da yanaflt›rarak içmesini

sa¤lad›. ‹nternette paylafl›lan görün-
tüler be¤eni kazand›. 

Kargan›n Döner ayran keyfi

Tokat'›n Almus ilçesinde 15 y›ld›r lokanta iflleten Ahmet Turgut Tu¤rul’un, müflterilerine farkl›
lezzet tatt›rmak için somon bal›¤›ndan yapt›¤› Döner vatandafllar›n büyük be¤enisi kazand›.

Tokat’›n Somon Dönerini
yiyen tad›na doyam›yor
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YEfi‹M ÇEL‹K AKAN
KAL‹TE YÖNET‹M

TEMS‹LC‹S‹
GIDA MÜHEND‹S‹

G›da güvenli¤inin
güvencesi UDOFED

G›da güvenli¤i, g›dalarda olabilecek fizik-
sel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zarar-
lar›n ortadan kald›r›lmas› için al›nan ted-
birlerin tamam›d›r. 
Buradaki as›l amaç; sa¤l›kl› g›da üretmek

ve en önemlisi toplumun g›da kaynakl›
oluflabilecek sa¤l›k risklerine karfl› korun-
mas›d›r. G›da güvenli¤i sa¤lanarak g›da
kaynakl› oluflabilecek hastal›klar›n
görülme riski çok ciddi oranlarda
düflürülebilir. G›da güvenli¤i hem üreticiyi
hem tüketiciyi yak›ndan ilgilendiren ve de
etkileyen küresel bir konudur. Çünkü g›da
kaynakl› hastal›klar›n birço¤unun g›da
güvenli¤inin sa¤lanamad›¤›, uygunsuz
flartlarda üretilen ürünlerden
kaynaklan›yor. Yani g›da güvenli¤i, zararl›
her türlü maddelerden bulaflma ve g›da
kaynakl› hastal›klar› önlemek için, g›da
kalitesini koruyan koflullar› ve uygula-
malar› anlat›r.
G›da Güvenli¤i sistemi; tarladan

çatal›m›za kadar gelen her g›dan›n üretimi,
paketlenmesi, depo ve sevkiyat
aflamalar›nda gerekli bütün kontrolleri
yap›lm›fl, sa¤l›kl› ve güvenli g›da ürün-
lerinin temin edilmesini zorunlu hale
getirir. G›da güvenli¤ini bozacak
tehlikelerin girifli g›da zincirinin herhangi
bir basama¤›nda ortaya ç›kabilir, bu sebe-
ple g›da zinciri boyunca titizlikle bir kon-
trolün sa¤lanmas› çok büyük önem arz
etmektedir. 
Biz de Uluslararas› Döner Federasyonu

(UDOFED) olarak en bafl›ndan bu yana
amaçlad›¤›m›z en önemli fley dönerde g›da
güvenirli¤ini sa¤lamak ve toplum sa¤l›¤›n›
en üst seviyede korumakt›r. Amac›m›z
ülkemizde kay›ts›z bir flekilde üretim ifllet-
melerin tespit edilerek, sa¤l›ks›z ortamlar-
da üretilen- sat›lan dönerin önüne
geçmektir. Böylece UDOFED olarak üretim
ve sat›fl yerlerini birbirinden ay›rm›fl ve
tezgah arkas›nda (sa¤l›ks›z ortamlarda,
büfeler gibi) üretim izni olamadan kontrol-
süz bir flekilde döner üretimi yapan yer-
lerin engellenmesini sa¤lam›fl olaca¤›z. 
Ayr›ca kay›tl› ve onayl› iflletmelerde

çal›flan binlerce dönercilere UDOFED
olarak süreci devam etmekte olan ulus-
lararas› geçerli¤i olan Dönerci Mesleki
Yeterlilik Belgesi verilerek, üretimde ve
sat›fl yerlerinde baflta g›da güvenli¤i ve
hijyen konusunda e¤itimli mesleki
donan›ma sahip döner ustalar› görev ala-
cakt›r. Mesleki yeterlilik belgesi verilme-
siyle birlikte döner sektörünün
sanayileflmesinin de önü aç›lacakt›r. 
Ülkemizde haz›r yemek sektöründe

önemli bir yer tutan, geleneksel
yiyece¤imiz olan dönerimizin g›da güve-
nilirli¤inden ödün vermeden üretilmesini
için UDOFED bünyesinde çal›flmalar›m›z›
devam ettirmekteyiz. Amac›m›z dönerin
sadece Tar›m ve Orman Bakanl›¤›ndan
onayl› ve kay›tl› iflletmelerde üretimi
yap›l›r, y›llard›r merdiven alt› olarak tabir
edilen ortamlarda üretim yap›lmas›n›
istemiyoruz. Bunun için de genifl kapsaml›
çal›flmalar›m›za devam etmekteyiz.
UDOFED taraf›ndan tasarlanan ve uygula-
mas›na geçti¤imiz D tabelas›
uygulamas›yla güvenilir ve sa¤l›kl› döner
yemek isteyen döner tüketicileri güvenilir
döner noktas› sat›fl yerlerinden temin ede-
bilecek. 
UDOFED kuruldu¤undan bugüne gayre-

timiz geleneksel dönerimize önce ülkem-
izde sonra dünyada hak etti¤i itibar›
kazand›rarak, güvenilir bir sektör haline
getirmektir. Ayr›ca K›rsal kalk›nmaya,
sanayi tesislerinde yeni istihdam sa¤lan-
mas› ve ülke ekonomisine katk›da bulun-
mas› amaçlanmaktad›r.

G›da güvenli¤inin sa¤lan-
mas›nda en önemli husus
etkin ve nitelikli denetim-

lerdir. Bakanl›¤›n kendi
verilerinden de

anlafl›laca¤› üzere
g›da kontrol
görevlilerinin
say›s› istenilen
seviyede
olmad›¤› gibi

görev almas›
gereken g›da

mühendislerinin
say›s› da oldukça yeter-

sizdir. Ülkemizde g›da
güvenli¤inin sa¤lanmas›
amac›yla g›da kontrol
görevlilerinin say›s›
fazlalaflt›r›lmal›, Tar›m ve
Orman Bakanl›¤›`nda g›da
mühendislerinin istihdam›
art›r›lmal› ve bekleyen ata-
malar› yap›lmal›d›r. 
Herkes için güvenli ve
besleyici g›da sa¤laman›n
hükümetlerin asli görevi
oldu¤u ilkesinden yola
ç›karak; üreticilerin iyi
tar›m uygulamalar› ve iyi
üretim uygulamalar› yapa-
bilmeleri için gerekli e¤itim-
ler verilerek yaflama geçir-
ilmesi konusunda takipçi
olunmal›, denetimler
yap›lmal›d›r. Gerek resmi
kontrollerde gerekse sek-
törde çal›flan G›da
Mühendisleri`nin g›da
güvenli¤inin vazgeçilmez
bir parças› oldu¤u göz ard›
edilmemeli, istihdam
koflullar› yeterince sa¤lan-
mal›d›r.

Sektörde denetimlerin
etkin bir flekilde yap›lmas›
halk sa¤l›¤› aç›s›ndan çok
önemli. G›da denetim-
lerinde denetimin
etkinli¤inin sa¤lanabilmesi
için, g›da mühendislerinin,
hayvansal kaynakl› ürün-
lerde veteriner hekimlerle,
bitkisel ürünlerde de ziraat
mühendisleriyle birlikte
çal›flaca¤› flekilde denetim
ve denetçi say›s› planla-
mas› yap›lmas› gerekir.
Kamuda istihdam azl›¤›,

yap›lan yasal düzenlemel-
erle özel sektörde istihdam
alanlar›n›n daralt›lmas› ve
her geçen y›l yeni G›da
Mühendisli¤i Bölümlerinin
aç›lmas›na ba¤l› olarak,
mezun say›s›ndaki art›fl
G›da Mühendisli¤inin en
önemli sorunlar› aras›nda
yer al›yor.

G›da denetimin etkinli¤inin sa¤lanabilmesi için, g›da mühendislerinin, hayvansal kaynakl› ürünlerde veteriner hekimlerle, bitkisel
ürünlerde de ziraat mühendisleriyle birlikte çal›flaca¤› flekilde denetçi say›s› planlamas› g›da güvenli¤inin temelini oluflturmaktad›r

G›da güvenli¤inde g›da
mühendisli¤inin önemi

Viyana da Türk mutfa¤›n› en iyi
temsil eden Restaurantlar›m›z
dan Kent Restaurant ›n
14.Viyana daki flubesinde ç›kan
yang›n herkesi üzdü..Baflta
Temel Tütüncü olmak üzere
tüm Kent ailesine geçmifl olsun
dileklerimizi iletiyoruz..Geldi¤i
günden buyana Türk iflverenini

ve vatandafllar›m›z› yanl›z
b›rakmayan  T.C.Viyana
Baflkonsolosu  Asip Kaya, Kent
ailesini geçmifl olsun
ziyaretinde bulundu..Daha
henüz Restaurant lar›n yeni
aç›ld›¤› bir günde bu talihsiz
olay›n birdaha yaflanmamas›
temennisinde bulundu.

Viyana Kent Restaurant’a 
geçmifl olsun ziyareti
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Evlere kuryeyle servis yapan firmalarda
pandemiyle yaflanan art›fl ‘motokurye’
krizi bafllatt›. Büyük firmalar, tecrübelileri
transfer edince lokantalar eleman bulamaz
oldu. UDOFED Baflkan› “Ayda 9 bin liraya
motorcu yok. 100 bin eleman ihtiyac› var’
diyor
Pandeminin bafllamas›yla birlikte son bir

y›ld›r lokantalar evlere servis hizmetine
a¤›rl›k verirken ‘motokurye’ler de yollarda
daha çok görülmeye bafllad›. Son dönemde
yüzbinlerce kifliye ekmek kap›s› olan sek-
törde motokurye krizi yaflan›yor. Özellikle
Getir, Trendyol, Migros, Carrefoursa gibi
firmalar›n eve servis sektöründe a¤›rl›¤›n›
art›rarak ‘iyi motorcular’la anlaflmas›n›n
di¤er esnaf› zora soktu¤› iddia edildi.
Uluslararas› Döner Federasyonu (UDOFED)
Genel Baflkan› Mehmet Mercan, dönerci
esnaf›n günlük 300 TL verdi¤i hâlde
siparifl götürecek motorcu bulamad›¤›n›
söyledi.

““““BBBBuuuu    yyyyüüüüzzzzddddeeeennnn    ddddüüüükkkkkkkkaaaannnn››››nnnn››››
kkkkaaaappppaaaattttaaaannnnllllaaaarrrr     vvvvaaaarrrr””””
Sektörde ciddi bir

motokurye ihtiyac›
oldu¤unu ifade eden
Mercan, “Pandemiden
önce yollarda çok motor-
cu görmezdik flimdi araç-
tan çok motor var adeta.
Pandemiyle birlikte
Yemeksepeti, Trendyol,
Getir'e talep artt›. Sektör
içinde hizmet ald›¤›m›z
motokuryeler bu alana kayd›.
Tecrübesiz, genç yafltakiler
bize kald›” dedi. Motorcu proble-
mi sebebiyle kebap dükkânlar›n›
kapatanlar oldu¤unu söyleyen

Mehmet Mercan, bu dönemde ifller sürsün
diye ev halk›n›n bile motor kullanmaya
bafllad›¤›n›, efllerine destek veren
kad›nlar›n da motokuryelik yapt›¤›n›n alt›n›
çizdi.

““““SSSSoooorrrruuuunnnnaaaa    kkkkuuuullllaaaakkkk    aaaassss›››› llllmmmm››››yyyyoooorrrr””””
UDOFED Genel Baflkan› Mehmet Mercan,

pandemi döneminde zarar eden iflletmeler-
den yüzde 14-15 komisyon ald›¤›n› söyle-
di¤i ‘Yemeksepeti’ni elefltirdi.
Yemeksepeti’nin sektörün meselelerine
e¤ilmesi gerekti¤ini ifade eden Mercan,
“Günde 100 paket servisi yap›yorsan
bunun 60 tanesi Yemeksepeti üzerinden
gidiyor ama Yemeksepeti, iflletmelerin
sorunlar›na kulak asm›yor” diye konufltu.
Mercan, Yemeksepeti’nde yaflanan kiflisel
veri problemine de dikkat çekti.

Moto kuryelerin Getir, Trendyol gibi fir-
malar› tercih etmesinde yüksek maafl ve
bahfliflin etkili oldu¤una iflaret eden
Uluslararas› Döner Federasyonu Genel
Baflkan› Mehmet Mercan, “Bizde maafl
onlara göre düflük oldu¤u için gidiyorlar.
Sektörde motorcu yok. ‘Ben motorcu olu-
rum abi, ehliyetim yok, sigorta da iste-
mem, kaza yapmam’ diyen acemiler geliy-
or. Günde 300 TL veriyoruz, ayl›k 9.000
TL eder. Günlük 300 TL yevmiyeye adam
ar›yoruz ama bulam›yoruz” diye konufltu.
Türkiye’de 100 bin döner iflletmesi
oldu¤unu, herbirinin kap›s›nda bir tane
olsa en az 100 bin motokuryeye ihtiyaç
oldu¤unu kaydeden Mercan,
motokuryelerin Getir gibi firmalardan 10
bin TL ve üstü para kazand›¤›n› söyledi.

“Devlet bu duruma el atmal›”
Genç araç sürücülerinin motorculara
sayg›s›n›n olmad›¤›n› da belirten Mehmet
Mercan, “Bu alanda fark›ndal›k oluflturmak
laz›m” derken, ekmek paras› için koflturan
acemi kuryelerin kazaya
davetiye

ç›kard›klar›n› ifade etti. Baflkan Mercan,
“Ciddi ölümler var. Bu ölümler kimsenin
dilinde de¤il. Devletin bu ifle el atmas›
laz›m. Hem kazalar›n önlenmesi hem de
sektörün ihtyac›na göre e¤itimlerin ver-
ilmesi laz›m. Bu alanda rant fazla”
de¤erlendirmesini yapt›.

UDOFED Baflkan› Mehmet Mercan, “Günde 300 TL veriyoruz, ayl›k
9.000 TL eder. Adam ar›yoruz ama bulam›yoruz” diye konufltu. 

MMMMOOOOTTTTOOOOKKKKUUUURRRRYYYYEEEE     KKKKRRRR‹‹‹‹ZZZZ ‹‹‹‹

‘9 bin lira maaflla
kurye bulam›yoruz’

Kripto paralar her geçen gün biraz
daha fazla karfl›m›za ç›k›yor. Özellik-
le büyük markalar s›rayla kripto
para ile al›flverifli mümkün hale
getiriyor. Büyük bir iflletme olmasa
da ‹stanbul Ümraniye'de bulunan bir
dönerci de hesap ödeme seçenek-
lerinin içerisine kripto paray› ekledi. 

Türkiye'de de yeni yeni
yayg›nlaflmaya, iflletmelerde kripto
paralar kullan›lmaya bafllad›.
Onlardan biri de Ümraniye'deki bir
döner iflletmesi. ‹flletme sahibi
Lokman Da¤, "Ça¤›m›z kripto
paraya dönmeye bafllad›. 

Gelen müflterilerimiz 'Kripto para
geçiyor mu?' diye soruyorlard›. Biz
de aç›l›flla beraber kripto para geçe-
cek bir sistem kurduk. Çok basit bir
sistem. T›pk› bir bankadan havale,
EFT sisteminin hemen hemen ayn›s›.
Telefondan telefona hiç temas
etmeden alabiliyorsunuz. Bu durum-
dan müflterilerimizde memnun
bizde memnunuz" dedi. Kripto para
ile al›flverifl dönemi flimdilik devletin
ald›¤› karar ile yasaklanmas›na
ra¤men önümüzdeki dönemlerde
sitemin h›zla yayg›nlaflaca¤› tahmin
ediliyor.

‹stanbul’da bir döner iflletmesi kripto para ile
ödeme dönemi bafllatt›. Firma sahibi "Ça¤›m›z
kripto paraya dönmeye bafllad›. Biz de kripto
para geçecek bir sistem kurduk” dedi.

KR‹PTO PARA ile Döner 
sat›fl› yapmaya bafllad›

✔
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Çin’in geleneksel sokak lezzetlerinden biri olan Baozi,
doldurulmufl ve buharda piflirilmifl bir hamur iflidir.
Kahvalt›da veya ara ö¤ünlerde rahatl›kla yiyebilece¤iniz
dolgulu bir at›flt›rmal›k türüdür. Baozi topunun içi, sebzel-
er veya etler gibi tuzlu dolgular ile doldurulur ve daha
sonra yumuflak ve tatl› bir flekilde bu¤ulan›r. Bir bao top-
unu yemek, bir bulutu yemeye çok benzer: kabar›k, hafif
ve flafl›rt›c› bir sokak lezzetidir.

Farkl› bir ülkeyi keflfetmenin, o kültürü tan›man›n en etkili yollar›ndan biri de sokak lezzetlerini tat-
makt›r. H›zl› haz›rlanan, dolafl›rken bile yiyebilece¤iniz bu tatlar, lezzet haf›zan›zda da izler b›rak›r.
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‹talya‘dan
Arancini

Kanada‘dan
Poutine

Bu lezzeti bize çok yak›n
bulabilirsiniz. ‹çli köftenin bir
benzeri olarak tan›mlanabilir.

Arancini toplar›, antik bir
imparator, avlan›rken

yeme¤ini yan›nda tafl›mak
istedi¤inde icat edildi. Toplar
kolayca tafl›nabilir, bozulmaz

ve lezzetlidir. Galeta ununa
bulanarak k›zart›lm›fl ve

risotto pirinci, mozzarella
peyniri ve ragu yani soslu,

kavrulmufl çok ince et
parçalar› ile doldurulur.

Kanada’da sokakta sat›lan el
kadar bir kab›n içinde bolca
patates k›zartmas›, lor peyniri
ve et sulu muhteflem bir sosla
akflam yeme¤inizi lezzetli ve
oldukça ucuz hale getire-
bilirsiniz. Sokak lezzeti
Poutine'in k›ymal›, cheddarl›
gibi farkl› pek çok versiyonu
var. Ek olarak peynir,
karamelize so¤an gibi
malzemeler eklenebilse de ana
tarif patates, peynir ve gravy
sostan ibarettir.

Poffertjes yani mini
Hollandal› krepler,

herkesin hayat›nda
bir kez denemesi

gereken basit ama
lezzetli bir sokak

yeme¤idir. Bu krepler
sevimli ve lezzetlidir

ve servis edilen
malzemelerle birlikte

harika bir kombi-
nasyon olufltururlar.

Mini mini krepler özel
tavas›nda piflirildik-

ten sonra tereya¤
dökülür ve pudra

flekeriyle servis
edilir. Gezerken

at›flt›rmak için
muhteflem seçenek-

lerdir.

Çekya’da en güzel
flehirlerden biri olan
Prag gezinizde mut-
laka tatman›z
gereken bu lezzeti
sevmeyecek kifli yok-
tur. Bu spiral flekilli
çörekler, hamuru
büyük bir fliflenin
etraf›na sarmak
suretiyle yap›l›r,
daha sonra bir ›zgara
üzerinde piflirilir, toz
fleker içinde yuvar-
lan›r ve Nutella ile
servis edilir. 
Farkl› ve lezzeti ve
doyumsuz tad› ile
so¤uk Çekya
sabahlar›nda içinizi
›s›tmas› garanti.

Tayvan’dan
Bubble Tea

Hollanda'dan Minik Krepler Poffertjes Çekya’dan Chumney Cake/Trdelnik

ÇÇÇÇiiiinnnn ’’’’ddddeeeennnn     BBBBaaaaoooo     ////     BBBBaaaaoooozzzz iiii

Tayvan menfleli sokak
lezzeti köpüren çay veya
boba çay›, kremsi çay ve

içi sak›z›ms› siyah
tapyoka toplar›ndan

oluflur. Tapyoka,
patatese benzeyen

manyok sebzesinden
ç›kar›lan bir niflasta

türüdür. Egzotik versiy-
onlar›, krem karamel,

yeflil çim jölesi ve tatl› 
kavun içerebilir.

Farkl› kültürlerde farkl› tat ve
lezzetlerde sokak yiyecekleri
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SANET RAY Entegre et tesis-
leri ve kesimhanelerde
kullan›lan ray ve ask› sistem-
lerinin imalat›yla 1993 y›l›ndan
beri sektördeki bofllu¤u
doldurmakta, iflletmelerde
ihtiyaç analizi sonras› proje
haz›rlay›p, imalat›n› ve mon-
taj›n› yap›yor.

Dr. Vet. Hekim Ahmet
Yücesan, k›rm›z› et sayasinin
en büyük ve önemli partneri,
çözüm orta¤› SANET RAY’›
DönerHaber Gazetesi’ne
anlatt›. 

“Sektör yüksek
teknoloji ile tan›flt›”
Ahmet Yücesan “Sektörümüz
SANET RAY ile modern ve

yüksek teknoloji içeren
tesislere kavufltu.
Gerek malzeme kalitesi
gerekse otomasyon sistem-

lerinin kesimhanelere dahil
olmas› ile birlikte, eski mezba-
halar tarihe kar›fl›rken k›rm›z›
et sanayi daha modern
tesislere kavuflmufl oldu. 
Ham madde kalitesini,
kullan›lan teknolojik otomasy-
onlar›, sistem de¤iflikliklerini,
yeni makineleri sektörümüze
kazand›rd›k. G›da güvenli¤ini
sa¤layarak, yüksek kapasiteli,
yüksek teknolojiye sahip
mezbahalar kurman›n guru-
runu ve mutlulu¤unu
yafl›yoruz.

“‹fl güvenli¤i ve kaliteli
üretim”
Yurtiçi ve yurtd›fl›nda K›rm›z›
et sanayisinde ifl güvenli¤i ,
iflçi sa¤l›¤›n› sa¤layarak üre-
tim süreçlerini iyilefltirmek ve
ifl ak›fllar› oluflturuyoruz.
Projelerimizde her
co¤rafyan›n kendine özgü
özelliklerini göz önüne alarak
çal›flma alanlar›n› ve makine
yerleflimlerini tasarlayarak
hareket ediyoruz.

“üretimde otomasyon
sitemlerine geçifl”
Kesimhane, depolama ve
tafl›mada kullan›m kolayl›¤›
sa¤layan "‹kiz Ray Sistemi"ni
sektörde ilk defa 2008 y›l›nda
kullanan flirketlerden biri
olmakla beraber, k›rm›z› et
sektöründeki seçkin
kurulufllar›n da seçimi ve

çözüm orta¤› konumunday›z. 
SANET RAY’›n vizyonu önce
ifl güvenli¤i felsefesinden,
firma güvenli¤ini ve ürün
kalitesinden ödün vermeden
müflterinin çal›flma koflullar›n›
iyilefltirmek, her zaman için

sektörde iyi bir çözüm orta¤›
olmakt›r. 
‹fl ve G›da Güvenli¤ini En ‹yi
fiekilde Sa¤lamaktay›z

‹kiz Ray, eskiye göre daha

hijyenik bir ortamda ifl ve g›da
güvenli¤i sa¤lad›¤› için bu sis-
temi uygulamaktay›z. 

‹kiz Ray'a geçmekle birlikte
yeni tasar›mda Deri Soyma
Makinesini, kuzu ve koyun

kesimlerinde kullan›lan
otomasyon sistemlerini,
beyaz sakatat ve k›rm›z›
sakatatlar için transfer sis-
temlerinin tamam›n›n
otomasyon sistemlerine
geçmesini mevcut projelerim-
izde kullanmaktay›z.

“Yurtd›fl›nda bitirilen
baflar›l› projeler”
SANET RAY olarak
gelifltirdi¤imiz projelerle
yurtd›fl›ndaki firmalarla da
baflar›l› bir iflbirli¤i içindeyiz.
K›rm›z› et sektöründe çözüm
orta¤› ve partner olarak bir
çok baflar›l› projeye imza att›k.
Kenya’da Lamu canl› besi
çiftli¤i, Georgia’da Idral
Karçelik tesisleri, Özbekistan
Taflkent’te H›-Food kes-
imhanesi, Nahç›van’da Majak
Group tesisleri, Keiser-
Lauterm’de Rose Market ray
sistemleri, Fransa Lyon’da
Özkoç Proxi Market ray sis-
temleri, Zanzibar’da Stone
Town kesimhanesi baflar› ile
bitirdi¤imiz projelerimiz
olarak öne ç›kmaktad›r.

SANET entegre et tesislerinde, kesimhanelerde kullan›lan ray ve ask› sistemlerinin imalat›yla, k›rm›z› et
sanayisinin yurtiçi ve yurt d›fl› projelerinde sektörün vazgeçilmez çözüm orta¤› olmaya devam ediyor. 

“SANET RAY olarak 
kesimhane, depolama ve

tafl›mada kullan›m kolayl›¤›
sa¤layan "‹kiz Ray

Sistemi"ni sektörde ilk defa
2008 y›l›nda kullanan

flirketlerden biri olmakla
beraber, k›rm›z› et 

sektöründeki seçkin
kurulufllar›n da seçimi ve

çözüm orta¤› konumunday›z”

K›rm›z› et sanayisinin tek 
çözüm orta¤›



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


