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Dönerin yeni oyuncusu

DÖNER uzun süredir köfte ile birlikte pişirilmiş 
et sektörünün iki ana oyuncusundan birisi. 
Talebin yüksek olduğunu gören girişimcilerin 
ataklarıyla zincir döner markalarının sayısı arttı. 
Günümüzde günlük döner tüketiminin 500-600 
ton civarında olduğu tahmin ediliyor. 
Piyasadaki oyuncular arasına katılan 
Tarihi Demirci Döner’in girişimci ortakları, 
Aksaray’daki ilk lokantalarının ardından, 
Ataşehir Watergarden’da açtıkları ikinci 
şubeleriyle zincirleşme yolunda ilk adımı attılar. 
Ailesinin 1947’den beri kasaplık yaptığı bilgisini 
paylaşan Demirci Döner’in ortaklarından Orçun 
Ongun, döner piyasasında başarılı olmak için 
bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğini 
vurgulayarak şunları söylüyor:
“Günümüzde herkesin damak zevki gelişti. 
Adeta herkes gurme oldu. Kıyma etten döner 
yaptığınızda hemen anlıyorlar. Biz Isparta danası 

ve Çanakkale-Biga kuzusundan yaprak döneri 
günlük olarak hazırlıyoruz. Farkımızı görüp 
lezzetimizi beğenen müşterilerimiz reklamımızı 
yaptı. Biz de gelen talep üzerine İstanbul’un 
Anadolu yakasına geçip orada da hizmet 
vermeye karar verdik.”
Yeni şubenin yer alacağı Ataşehir’deki 
Watergarden’ın giderek finans merkezi 
haline gelen bölgenin merkezinde olduğunu 
belirten Ongun, “Burası finans dünyası ile iş 
merkezi yaşamının bir arada bulunduğu ender 
mekanlardan” dedikten sonra şu bilgileri veriyor: 
“Önümüzdeki yıllarda Merkez Bankası’nın 
Ankara’dan buraya taşınmasıyla 150 bin kişilik 
yeni bir nüfus oluşacak. Buraya 700 bin TL 
yatırım yapıyoruz. Ramazan öncesi açacağız. 
Yılsonuna kadar Gebze-Tuzla, Çatalca-Silivri-
Hadımköy bölgesinde de birer şube açmayı 
hedefliyoruz.”

TÜRKİYE’NİN üretim ve ihracatta dünya lideri olduğu ve stratejik ürünler 
arasında yer alan fındıkta bahçe zararları, üretim artışı gibi konularda 
yaşanan sorunlar düzenlenen bir basın toplantısında tartışıldı. İstanbul Fındık 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar 
Gören ve Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç’in ev sahipliği yaptığı toplantıya çok sayıda 
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yarattıklarını ve üreticinin bilinçlendirilmesiyle 300 milyon dolarlık kaybı telafi 
ettiklerine dikkat çekti. 
Gören, “Sadece bir fındık kurdu böceği 200 adet, bir yeşil kokarca böceği 
ise 250 adet fındık meyvesine zarar verebiliyor. Mantar kaynaklı bir hastalık 
olan külleme ise miktar ve kalite kaybına yol açıyor. Fındıkta lider üretici ve 
ihracatçı ülke olarak bu sorunlara karşı bilinçli mücadele yapmalıyız. Geçen 
yıl 1.6 milyar dolar olan ihracatımızı artırmayı, 2023’de 3.5 milyar dolarlık 
ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.
 KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç ise, bahçe zararlarına karşı 
tedbirlerin alınmaması halinde gelir kaybının önümüzdeki dönemde 1 milyar 
dolar olacağına işaret etti. 
Sevinç, “Geçen yıl sezon başlangıcında tahmin edilen rekolteden yüzde 
40’a yakın kayıplar oldu. Bu meyvenin oluşumu sırasında bahçe zararlarının 
anormal artışından kaynaklandı. Üreticilerimiz zararla mücadeleyi ya 
yapmıyor ya da yapamıyor. Türkiye’de verim ve üretim artışının düşmesi 
nedeniyle alternatif fındık üreticisi ülkelerle aramızda ciddi bir rekabet 
oluştu. Türkiye’nin lider üretici konumu kırılmak üzere” dedi.

TEB Faktoring, Balorman A.Ş.’nin tedarikçisi Kurtuluş Palet’in 
alacağı için Ticaret Zinciri Finansman Sistemi’nin (TZFS) 
dijital platformu üzerinden ilk finansmanı sağladı. KOBİ’lerin 
maliyetlerini düşürmek ve nakit akışlarını düzenlemek 
amacıyla Finansal Kurumlar Birliği (FKB) nezdinde faktoring 
sektörü 
tarafından 
geliştirilen 
Ticaret Zinciri 
Finansman 
Sistemi’nde 
böylece 
ilk işlem 
gerçekleşmiş 
oldu. 
Sistemin 
tanıtımı için 
düzenlenen 
toplantıda 
konuşan TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar “Bu 
sistemde hedefimiz dijitalleşmenin önünü açarak ticari 
alacakların yönetimini ve finansman işlemlerini sadece 
bilgisayar veya cep telefonu üzerinden gerçekleştirebilmek 
ve tüm tarafların operasyonunu kolaylaştırmak” dedi. 
Baydar, TZFS sayesinde Kurtuluş Palet’in, Balorman’a 
düzenlediği faturayı teminat göstererek alacağını vade 
gününü beklemeden TEB Faktoring üzerinden nakde 
çevirdiğini bildirdi.
Balorman Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda TÜSİAD 
Başkan Yardımcısı Bahadır Balkır ise sistem sayesinde küçük 
işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaşacağını belirtip, 
“Alıcılar bu sistemle KOBİ’lere verdikleri garanti, teyit ve 
kredibilitesinden faydalanma olanakları karşısında finansal 
kazanç elde edecekler. Ayrıca iş yükleri hafifleyecek” dedi.

Fındıkta milyar dolarlık risk İlk işlem gerçekleşti
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