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OLU’NUN Mengen ilçesi Türkiye’de ‘Aş-
çılar Diyarı’ olarak tanınır. Dolayısıyla bu
‘diyardan’ yetişenlere Türkiye’deki otel-
lerin restoranlarında rastlamak son dere-
ce doğal karşılanır.

Dede ve babası da kendisi gibi ünlü bi-
rer aşçı olan Mengenli Birol Dinçli, aile bü-
yüklerinden devraldığı aşçılık bayrağını da-
ha yükseklere taşıma başarısını gösteren
bir isim. Türkiye’nin tek aşçılık okulu
Mengen Anadolu Meslek Lisesi’nden me-
zun olan Dinçli, yedi yıllık aşçılık ve otel
yönetimi eğitiminin ardından, bu alanda-
ki bilgilerini artırmak için eğitimine Fran-
sa’daki Le Cordon Bleu’da devam etti.

“Türkiye’de bir otelde iki yıllık çalış-
manın ardından Amerika’ya gittim” diyen
Dinçli sonrasında yaşadıklarını şöyle özet-
liyor: “ABD’den sonra sırasıyla İsviçre,
Rusya, Yunanistan ve Kazakistan’daki
çeşitli uluslararası marka otellerde çalış-
tım. Son beş yıldır da Çin’de çalışıyorum.
Çin’de ilk olarak IHG Group bünyesindeki
Shenzhen Intercontinental Hotel, daha
sonra Starwood Oteli’nde görev yaptım. Bu

ülkede genellikle uluslararası otellerin
Michelin yıldızlı restoranlarında çalış-
tım.”

Fransız haftası ilham verdi
Günümüzde Çin anakarasına bağlı

Hong Kong merkezli, bünyesinde Çin’in
çeşitli kentlerindeki toplam 18 otel bulu-
nan Marco Polo Oteller Grubu’nda Yi-
yecek-İçecek Operasyonları Grup Direk-
törü olarak çalışan Dinçli, burada önem-
li bir projeye imza attı. Dinçli, son üç bu-
çuk yıldır çalıştığı grupta Türk mutfağını
tanıtmanın yollarını arayıp durmuş. Ça-
lıştığı otel grubunda düzenlenen Fransız
Mutfağı Haftası’nın yankılarını görünce,
arayışlarını eyleme dönüştürmüş. Bun-
dan sonrasını kendisinden dinleyelim:

“2015 yılında Fransız Haftası adıyla bir
projeyi hayata geçirdim. Fransız mutfağı-
nı tanıttık ve büyük ses getiren bu etkin-
lik için Fransız hükümetinden ciddi des-
tekler aldık. Burada da anladım ki bir ül-
kenin tanıtımı yemek ve mutfakla başlıyor.
Bunun da devlet desteğiyle yapılması ha-

Bolu Mengenli aşçı
Birol Dinçli, yıllarca

farklı ülkelerde
marka otel

restoranlarında
çalıştı. Son beş yıldır

Çin’de lüks otel
zinciri Marco Polo
Grubu’nda görev

yapan Dinçli, Türk
mutfağını tanıtmaya

yönelik önemli bir
projeye imza attı…
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Ülke tanıtımı
yemek
kültürüyle başlar
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KEREM KÖFTEOĞLU

Dinçli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le birlikte... Dinçli, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le...
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linde, ülkemizin tanıtımına ciddi yararla-
rı oluyor.”

Kafasına Türk mutfağını tanıtmayı ko-
yan Dinçli, bu iş için önce otel yönetimiy-
le görüşmüş ve ardından bakın neler yap-
mış: “Marco Polo Otel Grubu olarak,
her yıl iş dünyasının liderleri konferansı-
na ev sahipliği yapıyoruz. Ben de bu kon-
feransın hazırlık aşamasında görev ya-
pan yöneticilerden biriyim. Otellerimizde
çeşitli ülkelerden yabancı şefler ve yiyecek-

içecek müdürleri çalışıyor. Otellerin ope-
rasyonlardan sorumlu müdür yardımcısı-
na, etnik mutfakları tanıtmak için bir et-
kinlik yaparak, burada onlara istedikleri ül-
kenin mutfağına ilişkin bir sunum hazır-
lamalarını teklif ettim; kabul ettiler. Bize
gelen önerilerin 10’unun Türk mutfağı ol-
duğunu görünce, bu kadar fazla olur di-
yerek bunları yediye düşürüp ilerlemeye
karar verdik.”

Bulgur ağırlıklı mönü
Otellerinde çalışan yabancı şef ve yiye-

cek-içecek müdürlerinin hazırlayacağı
Türk mutfağı sunumlarına yardımcı olacak
bilgileri toplamak amacıyla önce Türk
Hava Yolları (THY) ve bazı Türk firma-
larının yetkilileriyle görüşen Dinçli, THY
ve Duru Bulgur’dan aradığı desteği almış. 

Duru Bulgur, Marco Polo Otel Gru-
bu’nun etnik mutfakları tanıtım etkinliği-
ne sponsor olmayı kabul etmiş. Bunun üze-
rine grubun yedi otelinde bir ay süren,
Türk yemekleri ve özellikle bulgurdan
menüler hazırlanıp sunulmuş. Dinçli, et-
kinliklere katılanlara Türk yemeklerini pi-
şirme dersleri de verildiğini vurguladıktan
sonra şu bilgileri paylaşıyor:

“Türk mutfağını tanıtma faaliyetlerinin
ilkini 5 Ağustos’ta Çin’in iç bölgesinde yer
alan Chengdu şehrinde yaptık. Sonrasın-
da sırasıyla Foshan, Hong Kong, Wuhan,
Xiamen, Changzhou, Shenzhen’de de-
vam ettik. Her tanıtıma yüzlerce kişi ve on-
larca medya mensubu katıldı. Böylece, bir
ay boyunca Türkiye’nin tanıtımını yaparak,
ülkemizin gündemde kalmasını sağladık.”

Dinçli, etkinliklerine katılanlara Türk
kültürünü tanıtmaya yönelik yaptıkları
etkili sunumların yanı sıra Türk mutfa-
ğından bazı yemekleri nasıl pişirecekleri
konusunda yemek eğitim kursu da ver-
diklerini söylüyor.
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Uluslararası deneyime sahip
Mengenli aşçı Birol Dinçli,
“Yurtdışındaki yedinci
durağım” diye tanımladığı
Çin’de tanık olduklarını
anlatırken, girişimcilere
önemli bir tüyo veriyor.
Dinçli şunları söylüyor:
“Şimdiye kadar birçok ülkeyi
gezip, bazılarında çalışmış
biri olarak, ülke tanıtımına en
kolay yoldan kültür ve
yemekle başlanacağını kesin
olarak biliyorum. Beş yıldır
Çin’de yaşıyorum. Çinlilerin
buradaki İtalyan ve Fransız
mutfağından sıkıldığını
görüyorum. İtalya’nın pizza
ve makarna dışında seçeneği
yok. Çinliler yeni tatlar
arıyor. Türk yemekleri lezzet
ve pratiklik açısından bu
boşluğu doldurabilir. Çinliler
et tüketmeyi seven bir
millet. Türk mutfağı da et
ağırlıklı. Tam da bu noktada
artık Türk mutfağının
tanıtımına ağırlık vermemiz
gerektiğine inanıyorum. Bu
tanıtımın tam da bu dönemde
yapılması gerekiyor.
Otellerimizde
gerçekleştirdiğimiz Türk
mutfağı etkinliklerinin
başarıyla sonuçlanması da bu
konudaki ısrarımın haklı
olduğunu kanıtlıyor. Şimdi
Türkiye Cumhuriyeti
yönetimi, büyükelçilikler ve
özel sektörden girişimcilerin
el ele vererek Türk mutfağını
tanıtmasının tam zamanı.
Bunun planlı ve devlet
destekli olması halinde, Türk
kültürü ile mutfağının
tanıtımında büyük bir başarı
sağlanacağına yürekten
inanıyorum.”

“Türk mutfağına
ilgi yüksek”

Marco Polo Oteller Grubu Yiyecek-İçecek
Operasyonları Grup Direktörü Birol Dinçli

Birol Dinçli, aile dostu Hüsnü Özyeğin’le...

Dinçli, Amerikalı işadamı Warren Buffet’la sohbet ederken...
Dinçli, çalıştığı otel Marco
Polo’nun lobisinde
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