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ŞENPİLİÇ’İN ÜCRETSİZ YAYINIDIR.

 ► Şenpiliç 2018 İş Ortakları Toplantısı   ► İkinci Kuşak Bayi - Alanya Tavukçuluk   ► 6. Gıda Güvenliği Kongresi   
► Sahrap Soysal Şenpiliç Söğütlü Tesislerinde   ► Şenpiliç'e İstihdama Katkı Ödülü

2018 pazar araştırması sonucu 
İşlenmiş Tavuk Ürünleri kategorisinde 

“Yılın Seçilmiş Ürünü” 
Şenpiliç Annemin Köftesi oldu.

 



Önsöz
Merhaba,

Türkiye’nin lider piliç eti üreticisi olarak yükselişimizi sürdürüyoruz. İstanbul Sanayi 
Odası, 2017 yılı “Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” listesini açıkladı. Listede 
geçtiğimiz yıla göre iki sıra daha yükselerek 67. olduk.

İki de ödülümüz var: Bu yıl beşincisi düzenlenen SAGİF Sakarya Ar-Ge Girişimcilik ve 
İstihdam Fuarı’nın açılışında, 2017 yılında milli istihdam seferberliğini destekleyen ve 
Sakarya’da en çok istihdam sağlayan üçüncü firma olarak ödül aldık. 

Bir diğer ödülümüz ise Annemin Köftesi ürünlerimize geldi. Nielsen Türkiye tarafından 
tüketiciler arasında gerçekleştirilen pazar araştırması sonuçlarına göre “Annemin 
Köftesi” ürünümüz ile “İşlenmiş Tavuk Ürünleri” kategorisinde “Yılın Seçilmiş Ürünü” 
ödülünü kazandık. 

Türkiye’den ve dünyadan gıda sektörünün paydaşlarını ve uzmanlarını bir araya getiren  
6. Gıda Güvenliği Kongresi Mayıs ayında yoğun bir katılımla gerçekleşti. Kongrede 
tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili doğru bilgilere ulaşmalarının, gıda güvenliğini sağlamak 
kadar önemli olduğu vurgulandı. Şenpiliç olarak kongrenin sponsorları arasında yer 
alarak katkı sağladık. 

2018 yılı Üretici Toplantımızı, bu yıl 40. yıl etkinliklerimiz kapsamında Kıbrıs’ta düzenledik. 
Toplantımıza 10 yıldan fazla iş birliği yaptığımız üreticilerimiz ile kurumumuz bünyesinde 
20 yılını doldurmuş çalışanlarımız katıldı. Tüm katılımcılarımıza Şenpiliç Ailesi’nin bir 
parçası olarak yıllardır verdikleri emek ve gösterdikleri özveri için teşekkür ederiz.

Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz İş Ortakları toplantımızda 2017 yılı değerlendirmesi 
ile birlikte 2018 yılı yol haritamızı paylaştık. Toplantımıza katılan tüm iş ortaklarımıza 
teşekkür ediyoruz. 

Geçtiğimiz günlerde mezuniyet töreni gerçekleşen Sakarya Üniversitesi Haşim Gürdamar 
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nin 2017-2018 yılı mezunlarına da başarılar dileriz. 

Tüm Şenpiliç Ailesi’nin şimdiden Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlar, 
sağlıklı ve huzurlu günler dilerim. 

Gül Gürdamar Altıkulaç
Pazarlamadan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi 
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ÖnsözTüm Şenpiliç Ailesi'nin 

Kurban Bayramı'nı en içten 
dileklerimizle kutlarız.



İmtiyaz Sahibi
Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. 

Genel Yayın Yönetmeni
Fisun Aysu

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Tuğba Borazancı

Yönetim Yeri
Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.
Barbaros Mah. Halk Cad.
Kardelen Sok. No: 2/68

Ataşehir/İstanbul 
 0216 518 10 20

www.senpilic.com.tr

Yapım
Apriori İletişim Danışmanlık Reklam 

Prodüksiyon San. Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Kardelen Sok.

No: 2 K: 10
Ataşehir/İstanbul
0216 687 08 78

www.apriori-tr.com

Baskı
Umur Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Dudullu OSB 2. Cadde No:5
Ümraniye/İstanbul

0216 645 62 00 
www.umur.com.tr
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Üç Aylık Dergi
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Şenpiliç’in 2018 yılı İş Ortakları Toplantısı 11-13 Mayıs tarihleri arasında
Eskişehir’de düzenlendi. Konuşmaların ve sunumların ardından 2017 yılında 

başarılı olan bayilerimize ödülleri verildi. 

2018 İş Ortakları Toplantısı

2017 yılı değerlendirmesinin yapıldığı ve 2018 yılı 
satış trendlerinin paylaşıldığı toplantı kapsamında 
gerçekleşen sunumların yanı sıra Prof. Dr. Üstün 
Dökmen de katılımcılarımız için yöneticilik, liderlik ve 
gelişim üzerine interaktif bir sunum gerçekleştirdi. Ünlü 
yemek yazarı ve aşçı Sahrap Soysal ise eşler için keyifli 
bir Yemek Atölyesi düzenledi. 

2018 yılı İş Ortakları Toplantımız kapsamında 
bayilerimiz ve aileleri için Eskişehir’in tarihi ve turistik 
yerlerine de geziler düzenledik. Bayilerimiz aileleriyle 
birlikte Odunpazarı, Porsuk Çayı’nda tekne turu, Eti 
Arkeoloji Müzesi, Balmumu Müzesi ve Kurtuluş Müzesi, 
Kentpark gezisi yaptılar. Bunun yanında çocuklarımız 
için de Sazova Parkı, Eti Sualtı Dünyası, Hayvanat 
Bahçesi, Masal Şatosu, Bilim Deney Merkezi 
gezileri de düzenledik. 

2017 Yılı Bayi Ödülleri
İşlenmiş Ürünlerde Hedef Geliştirmede 
Başarılı Olan Bayilerimiz
Birinci : İlkim Gıda 
İkinci : Özpir Gıda
Üçüncü : İlcan Gıda 
Dördüncü : Ocak Ticaret
Beşinci : Nurhan Başoğlu

Taze Piliç Ürünlerinde Hedef Geliştirmede 
Başarılı Olan Bayilerimiz
Birinci : Akdeniz Entegre 
İkinci : Özpir Gıda
Üçüncü : Esfa Gıda
Dördüncü : Celfinoğulları 
Beşinci : Onur Hazır Yemek
 
İşlenmiş Ürünlerde En Fazla 
Büyüme Gösteren Bayilerimiz
Birinci : Celfinoğulları 
İkinci : İlkim Gıda 
Üçüncü : Öz Ertek Gıda 
Dördüncü : Halil Sönmez-Sönmez Et ve Tavuk
Beşinci : Özpir Gıda

Piliç Eti Satışlarında En Fazla 
Büyüme Gösteren Bayilerimiz
Birinci : Akdeniz Entegre Gıda 
İkinci : Özpir Gıda
Üçüncü : Alanya Tavukçuluk
Dördüncü : Duran Tavukçuluk 
Beşinci : Yağar Gıda 
 
Pazar Payını Artıran Bayilerimiz
Birinci : Özaşan Gıda 
İkinci : Yağar Gıda
Üçüncü : İlkim Gıda
Dördüncü : Faruk Gıda
Beşinci : Altıparmak

2018 İş Ortakları Toplantımız'dan Kareler...
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Şen Haberler Şen Haberler

“Hayallerinin peşinde cesaretle 
giden ve çok çalışan kazanır”

Şenpiliç, Sakarya’da
en çok istihdam sağlayan

üçüncü firma oldu
Bu yıl beşincisi düzenlenen SAGİF Sakarya Ar-Ge Girişimcilik ve

İstihdam Fuarı’nın açılışında, 2017 yılında milli istihdam seferberliğini
destekleyen ve Sakarya’da en çok istihdam sağlayan üçüncü firma olarak ödül aldık. 

Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 
Sakarya Üniversitesi, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği ve Sakarya’da faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşlarının ve Sinerji Grubu 
üyelerinin birlikte düzenlediği, Sakarya İŞ-KUR İl 
Müdürlüğü’nün koordine ettiği “İş-sizi arıyor” ana temalı 
5. SAGİF Sakarya Ar-Ge Girişimcilik ve İstihdam Fuarı, 
24-28 Nisan tarihleri arasında düzenlendi. 

Fuarın açılış töreninde konuşma yapan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu şunları 
söyledi: “Gençlerle bütünleşmek için yeni aksiyonlar 
geliştiriyoruz. Fuarlarımız da bunlardan bir tanesi. 
Hem fuar organizasyonları yapıyoruz, hem de 
gençlerimizin organize ettiği festivallere ve fuarlara 
katılıyoruz. SAGİF, hem girişimcilik, hem Ar-Ge, hem 
insan kaynakları anlamında Türkiye’nin en başarılı 
fuarlarından biri. 

Artık geleneksel hale gelmiş, İŞ-KUR olarak 
çok ciddi sonuçlar aldığımız bir fuar. Geçen yılki 
fuarımızda 3.000 iş başvurusu aldık. Bu nedenle 
bu fuarı çok önemsiyoruz. Katkı veren tüm yerel 
paydaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Bu sene 
Sakarya’da 25.000 istihdam hedefine ulaşmak istiyoruz. 
Bunun için de tüm kadrolarımızla birlikte elimizden 
geleni yapacağız.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu’nun 
konuşmasının ardından Sakarya’da 2017 yılında milli 
istihdam seferberliğini destekleyen ve en çok istihdam 
sağlayan firmalara ödülleri verildi. Şenpiliç, 2017 yılında 
milli istihdam seferberliğini destekleyen ve Sakarya’da 
en çok istihdam sağlayan üçüncü firma oldu ve Şenpiliç 
Yönetim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ’a Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından 
ödül takdim edildi. 

Sakarya Üniversitesi Haşim Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi 
2017-2018 Öğretim Yılı mezuniyet töreni 4 Temmuz’da düzenlendi. Törene Sakarya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Haşim Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Nejat Yumuşak, Şenpiliç Kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim Gürdamar, 
akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci yakınları katıldı. 

Mezuniyet töreninde konuşma yapan Haşim Gürdamar 
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Nejat Yumuşak şunları söyledi: “Bugün ülkemizi 
bilgi ve bilişim çağına taşımak üzere 175 nitelikli ve 
donanımlı bilgisayar ve bilişim mühendisini mezun 
etmenin gururunu yaşıyoruz. Ulusal ve uluslararası 
düzeyde kalite bilinci konusunda oluşturduğu 
farkındalık ve sunmuş olduğu akademik önderlik ve 
desteklerinden dolayı en başta Sayın 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali 
Yalçın Hocamıza sonsuz teşekkürlerimi 
sunarım. Değerli iş adamı Sayın 
Haşim Gürdamar Beyefendi ülkemizin 
geleceğine katkı sağlayacak genç 
mühendislerin yetiştiği fakültemize 
kurulduğu günden beri destek 
vermiş ve ayırdığı fonlarla onlarca 
öğrencimize eğitim ve başarı bursları 
sunarak özgün katkılar sunmuştur. 
Kendisine bütün öğrencilerim adına 
sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
Sevgili mezunlarımız ve sevgili genç 
mühendisler... Yakın bir gelecekte 
milyarlarca makinanın birbirleriyle 
konuşup veri ürettiği bir yaşam 
izleyeceğiz. İleri düzeyde yapay zekâya 
sahip robotlar, akıllı endüstriler, akıllı 
evler, köyler, şehirler, ülkeler ve akıllı 
gezegeni izleyeceğiz.
İşte o gün siz mühendisler hayatımızın 
ayrılmaz bir parçası olacaksınız. Bugün 
aldığınız bu diplomanın sizin için hayırlı 
ve uğurlu olmasını diliyor, hepinizi ayrı 
ayrı tebrik ediyorum.”

Şenpiliç Kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim Gürdamar 
mezunlara seslenirken şu sözlere yer verdi: “Sevgili 
gençler, gençlerimizi yetiştiren çok kıymetli aileler 
ve onlara evrensel eğitimi veren akademisyenler... 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve bu mutlu gününüzü 
kutluyorum. Ben bir köyde yetişen, şu anda da 
Türkiye’nin en büyük şirketlerinden birinin kurucusu 
olan 60 yıllık bir mühendisim. Size cesaret vermek için 
buradayım. Sizin gibi 60 yıl evvel diploma almıştım 
ve diplomamı alırken bugünlerimi görmek mümkün 
değildi. 
 

“Mühendis teorik bilgileri toplumun menfaati için 
uygulayan insanlardır ve Türkiye’nin bu bilgi çağında 
sizlere çok ihtiyacı var. Bizim petrolümüz siz yetişmiş 
gençlerdir. Bana bir başarı reçetesi yazın deseniz şunu 
söylerdim: Daha iyi düşünen, daha iyi bilen, geleceği 
daha iyi okuyan, hayallerinin peşinde cesaretle giden 
ve çok çalışan kazanır. İşte hayat budur! Üniversiteyi 
bitirdikten sonra da öğrenmeye devam edin. 

Aksi halde sıradan bir insan olursunuz. Bağımsız 
düşünün, düşünmeden hiçbir şey olmaz. Sizin için 
neyin doğru, neyin yanlış olduğunu devamlı düşünmek 
zorundasınız. Etrafınızda neler olduğunu her zaman 
gözlemleyin ve bir rol almaya çalışın. Yönetilen değil, 
yöneten olun. Emekçi değil, işveren olun. Bir de başarılı 
olmak için bir miktar tasarruf etmek zorundasınız. 
Fırsatlar bitmez; yeter ki siz o fırsatları yakalamak için 
donanımlı ve hazırlıklı olun. Sizlerin içinden çok değerli 
iş adamları, fabrikatörler, profesörler, bilim insanları 
mutlaka çıkacaktır. Bu, sizin bundan sonraki ilgi, 
merak ve bilgi edinmenize bağlıdır. Hepinize başarılar 
diliyorum, yolunuz açık olsun.”
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Üretici toplantımız kapsamında dünyadan ve 
Türkiye’den sektör hakkında güncel gelişmeler, yeni 
teknolojiler, üretim iyileştirmeleri için yapılabilecek 
çalışmalar ve sektörün gelecek hedefleri tartışıldı. 
Bunun yanı sıra piliç eti üretimiyle ilgili tüketicilerimizin 

tüm sorularının yanıtlarını bulabilecekleri 
ciftliktensofraya.net sitemiz hakkında bilgiler verildi. 
3 gün süren organizasyonumuzda 10 yıldan fazla iş 
birliği yaptığımız üreticilerimize ve 20 yılını doldurmuş 
çalışanlarımıza plaketleri takdim edildi.

2018 Yılı Üretici Toplantısı
Şenpiliç 2018 yılı Üretici Toplantımız, bu yıl 40. yıl etkinliklerimiz kapsamında 

Mayıs ayında Kıbrıs’ta düzenlendi. Toplantımıza 10 yıldan fazla iş birliği yaptığımız 
üreticilerimiz ile kurumumuz bünyesinde 20 yılını doldurmuş çalışanlarımız katıldı. 

2018 Yılı Üretici Toplantımız kapsamında üreticilerimiz ve çalışanlarımız, toplantı 
programından arta kalan zamanlarda Kıbrıs'ın tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret ettiler.
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1987’den bu yana 40 ülkede 3,5 milyar 
tüketiciye ulaşan ve Türkiye’de 3. kez 
düzenlenen “Tüketici İnovasyon Ödülü 2018” 
kazananları, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü 
gerçekleştirilen ödül töreniyle sahiplerini 
buldu. 

Üretici firmalar ile perakende sektörünün 
önde gelen temsilcilerini bir araya getiren ödül 
töreninde, Nielsen’in 4 bin tüketiciyle birebir 
görüşerek yaptığı anketler sonucunda kazanan 
şirketler ve ürünleri açıklandı. 

“Şenpiliç Annemin Köftesi”, tamamen bağımsız 
tüketici araştırması sonucunda “Yılın Seçilmiş 
Ürünü” ödülünü aldı. 

Hızlı tüketim sektöründe, yenilikçi ürünlerin en 
iyilerini ödüllendiren ve her faaliyet gösterdiği 
ülkede inovasyon adına büyük bir referans olan 
Tüketici İnovasyon Ödülü, dünyada 270 binden 
fazla tüketici tarafından oylanıyor.  

Yılın Seçilmiş Ürünü:
“Şenpiliç Annemin Köftesi”

Nielsen Türkiye tarafından tüketiciler arasında gerçekleştirilen pazar araştırması 
sonuçlarına göre “Annemin Köftesi” ürünümüz ile “İşlenmiş Tavuk Ürünleri” 

kategorisinde “Yılın Seçilmiş Ürünü” ödülünü kazandık. 

İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye'nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” araştırmasının sonuçları açıklandı. 

Şenpiliç olarak listede bu yıl geçen yıla göre iki sıra 
yükseldik. 320 bin tonluk piliç eti kapasitemiz, yüzde 
15 pazar payımız ve 1,8 milyar TL’yi aşan ciromuzla 
Türkiye’nin en büyük entegre piliç eti üreticisi olarak 
İSO 500 listesinde 67. sıraya çıktık.

Lider piliç eti üreticisi olarak
“Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” 

listesinde geçtiğimiz yıla göre iki sıra daha yükselerek 67. olduk.

Yükselişimiz sürüyor 

2018 pazar araştırması sonucu 
İşlenmiş Tavuk Ürünleri kategorisinde 

“Yılın Seçilmiş Ürünü” 
Şenpiliç Annemin Köftesi oldu.
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Kadının ekonomideki rolü
“Tüm dünya ülkelerinin sürdürülebilir büyüme ve 
kalkınmayı temin etmek üzere çalıştığı günümüzde, 
insana yatırım yapmak şarttır. Ekonomik kalkınmada 
insan vazgeçilmez bir unsur olduğuna göre, kadın 
olmadan kalkınmayı sağlamak da söz konusu değildir. 
Bunun için kadının eğitimi, işgücüne katılımı ve 
sosyal açıdan güçlendirilmesi gerekmektedir. Dünya 
Ekonomik Forumu’nun raporuna göre, kadın ve erkek 
arasındaki ekonomiye katılım ve fırsat eşitsizliği 
%59’luk bir oranla 2008 yılından bu yana 
en düşük seviyede. Fortune 500 
şirketlerinden sadece %3’ünün 
CEO’su kadın. Türkiye’de 
son 5 yılda yönetim 
kurullarında kadın oranı 
%11.5’ten %14.2’ye 
gelebildi. Uzmanlar, 
bu şartlar altında 
global çapta eşitlikten 
söz edebilmenin 
ancak 2186 yılında 
mümkün olacağını 
söylüyor. Toplumun 
bir bölümünün yani 
yalnızca erkeklerin 
ekonomiye katıldığı, 
diğer bölümün yani 
kadınların sınırlı 
kaldığı bir ekonominin 
sürdürülebilir ve sağlıklı 
olmasının mümkün olmadığını 
düşünüyorum. Kadının 
güçlenmesini ve iş gücüne katılımını, 
ülkemizin toplumsal ve ekonomik gelişimi için çok 
önemli buluyorum. Kadının ekonomiye katılımı ve kadın 
girişimciliğinin gelişmesi, sürdürülebilir kalkınmaya 
giden yolu açan en önemli anahtar olacaktır.” 

“Son 5 yılda kadın istihdam oranımız %24’ten
%31’e yükseldi”
“Şenpiliç olarak sürdürülebilir kalkınmanın, kadınların 
başta iş dünyası olmak üzere yaşamın her alanına 
etkin katılımıyla mümkün olacağına inanıyoruz. 
İnsan kaynakları politikalarımızı da kadınların iş 
yaşamına eşit ve etkin katılımını kolaylaştıracak 
şekilde kurguluyoruz. İş ortamına ilişkin koşullarımızı, 
kadınlarımızın daha rahat çalışabileceği doğrultuda 
iyileştirmek için çaba gösteriyoruz. 
Genellikle üretim şirketlerinde 
kadın iş gücü düşük olur. Ancak 
biz, özellikle detaycılık ve disiplin 

gerektiren görevlerde kadınların her zaman daha 
başarılı olduğu düşüncesiyle seçme ve yerleştirmede 
bu durumu dikkate alırız. Bu doğrultuda son 5 yılda 
kadın istihdam oranımız %24’ten %31’e yükseldi. Bu 
oranın daha da artırılması için çalışmalarımız sürüyor. 
Şirketimiz bünyesinde mavi yakada kadın çalışan oranı 
%33, üst yönetimdeki kadın oranı %30’dur. Son olarak, 
kadınların iş dünyasında karşılaştıkları en önemli 
sorunların başında ‘eşit işe eşit ücret’ alamamanın 
geldiğini hatırlatarak, Şenpiliç’te tüm diğer koşullar 
aynı olduğu taktirde ücret tespitinde çalışanın 

cinsiyetinin hükümsüz olduğunu da eklemek isterim.”

“Kadının iş yaşamında daha aktif rol alması 
için kız çocuklarının eğitimi çok önemli”

“Bu konuda en önemli nokta, kız 
çocuklarının eğitimi. Hem işletmeler 
hem de devlet olarak gerekli yardım 
ve teşviklerle kız çocuklarının 
okutulması konusunun üzerinde 
durmalıyız. Bu, tüm ülkeyi ilgilendiren 
bir sorundur. Ayrıca küçük işletme 
sahibi kadınları işlerini büyütmeleri 
için cesaretlendirmek, en önemlisi 
de bu kadınları ekonomik ve sosyal 
özgürlüklerini kazanmaları yolunda 
desteklemek, iş yaşamında daha aktif 

rol alabilmelerinde etkili olacaktır. Biz 
de daha fazla kadına istihdam sağlamak 

ve ekosisteme dahil olmaları için destek 
vermek adına istihdam politikalarımızı 

bu yönde geliştirmeye devam 
ediyoruz.”

“Kadın olmadan
kalkınma olmaz”

Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ: “Son 5 yılda kadın istihdam oranımız
%24’ten %31’e yükseldi. Bu oranı daha da artırmak için çalışmalarımız sürüyor.”

Şen Haberler
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Sektör profesyonelleriyle
bir aradaydık

Organize gıda perakendesinin yerel zincir market 
temsilcileri ile sektörün önde gelen üretici ve tedarikçi 
markalarını bir araya getirerek iş birliği kanallarını 
güçlendiren Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 
2018 Konferansı ve Fuarı (YZB), Nisan ayında
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 
Şenpiliç olarak, sektörün lider firmalarına ev sahipliği 
yapan, yerli ve yabancı binlerce sektör profesyonelini 
bir araya getiren YZB 2018 Konferansı ve Fuarı’nın 
sponsorları arasında yer alarak organizasyona katkı 
sağladık. Yoğun ilgili gören standımızda ise 
www.ciftliktensofraya.net sitemizi tanıtmak 
amacıyla katılımcılarımız için çeşitli aktiviteler 
ve yarışmalar düzenledik.

Şenpiliç olarak Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2018 Konferansı ve Fuarı'nın 
sponsorlarından biri olduk. Yoğun ilgi gören standımızda da düzenlediğimiz aktivitelerle

www.ciftliktensofraya.net sitemizi tanıttık. 

Kasaplar yarışıyor

Piliç eti üretimine dair merak edilen soruların yanıtlarını 
bulmak ve gönül rahatlığıyla satışını yapmak için 
www.ciftliktensofraya.net sitemizi ziyaret eden 
kasaplarımız için bir yarışma düzenledik.

Türkiye çapında yıl boyunca devam edecek olan 
yarışmamız kapsamında telefonlarına gelen kullanıcı 
adı ve şifreleriyle yarışmanın web sitesine giriş yaparak 
piliçlerimizin damızlıktan başlayıp satış noktalarına 
ulaşana kadar gerçekleşen yolculuğu hakkında 
videolarımızı izleyen ve ardından 10 soruluk testi 
en kısa sürede yanıtlayan kasaplarımız 
iPhone 7 kazanıyor.

PERDER iş birliği ile Türkiye çapında 
gerçekleştirdiğimiz kasap yarışmamız 

tüm hızıyla sürüyor.
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İTÜ 245. Yıl Altın Arı
Ödül Töreni

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 245. Yıl Altın Arı Ödül Töreni, 
05 Nisan Perşembe günü İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde düzenlendi. Ödül Töreni’nde,

1958 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun olan Şenpiliç Kurucusu ve 
Onursal Başkanı Haşim Gürdamar’a da ödülü takdim edildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 245. kuruluş yıl 
dönümünün kutlandığı Altın Arı Ödül Töreni’nde gerek 
kariyer yaşamıyla, gerekse üniversiteye katkıları ve 
kurdukları güçlü bağ ile Türkiye’ye örnek olan ve 
üniversitenin mezunlarını motive eden isimlere de 
ödülleri verildi. 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca ödül töreninde yaptığı konuşmada 
Altın Arı Ödülleri’nin ve bu ödülü alan isimlerin önemi 
ile ilgili şu sözlere yer verdi: “Birçok kritere göre 
belirlenen Altın Arı Ödülü’nü almak, ülkesine ve İTÜ’ye 
her daim hatırlanacak faydalarla iz bırakmak anlamına 
gelmektedir. Bu yıl 6 kıymetli İTÜ’lüye ödüllerimizi 
takdim edeceğiz. Aslında Teknik Üniversite’nin 
Türkiye’nin bir yansıması olduğunu kanıtlayan 
isimler onlar. Bürokrasi, iş dünyası ve sanat gibi farklı 
alanların tümünde ödül alan İTÜ’lüler olması bizler 
için büyük gurur. 1958 İTÜ İnşaat mezunu olan kıymetli 
mezunumuz Şenpiliç Kurucusu ve Onursal Başkanı 
Haşim Gürdamar da alanında çalışma yürüten bir 

mühendisken, 70’li yıllarda gıda sektörüne girmeye 
karar vermiştir. Bu vesileyle ülkemizin en büyük 100 
sanayi kuruluşundan birini ekonomimize kazandırarak, 
İTÜ’lülerin her alanda başarılı olacak donanımla 
yetiştiğinin en gurur verici örnek isimlerinden biridir.”



Çocuk Sahibi Olan
Takım Arkadaşlarımız

Laboratuvar Elemanı
Plasiyer

Sipariş Sevk ve Planlama Yetkilisi
Elektrik ve Mekanik Bakım Elemanı

Civciv Bekleme Odası Elemanı
Bütün Piliç Elemanı

Destek Kadro
Destek Kadro

Plasiyer
Kesim Sorumlu Yardımcısı

Damızlık Çiftlik Elemanı
Kantar Elemanı

Üretim Pano Yetkilisi
Bütün Piliç Elemanı
Bütün Piliç Elemanı

Depo Elemanı
Parça Piliç Elemanı

Bakım Onarım Elemanı
Veteriner

Destek Kadro
Bütün Piliç Elemanı

Damızlık Çiftlik Elemanı
Malzeme Depo Elemanı

Parça Piliç Elemanı
Lift ve Mısır Kurutma Elemanı

Damızlık Çiftlik Elemanı
Mekanik Bakım Elemanı

Kesimhaneler Muhasebe Yetkili Yardımcısı
Damızlık Çiftlik Müdürü

Bütün Piliç Elemanı
Kantar Elemanı

Üretim Pano Yetkilisi
Destek Kadro
Depo Elemanı

Parça Piliç Elemanı
Plasiyer

Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı
Lift ve Mısır Kurutma Elemanı

Kalite Kontrol Teknikeri
Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı

MUHAMMET GÜNAYDIN
SELÇUK ECİN
KEREM AYDIN

ENEZ USLU
SONER KISA

EMRULLAH BATMAN
GÖKHAN YEŞİLDAĞ
METİN BALCIOĞLU

SEYİT EMRE BÜYÜKÖZ
YILDIRIM ÇEVİRGEN

HAYRİ YILDIZ
İBRAHİM ÖZBAKAN

ÜMİT SUNMAN
HÜSEYİN ALEMDAR

İSMAİL AYDINLI
İBRAHİM KACAR
İBRAHİM ARAN

YUSUF SARIOĞLU
SERDAR ERKILIÇOĞLU

YÜCEL KILIÇ
MEHMET AKİF GÜL

İBRAHİM ŞEN
YASİN DURMUŞ

MİYESSER ÇEVİRGEN
YUSUF ÇAKIROĞLU

SERDAL ASIĞLI
MUSTAFA SAVAŞ

YAŞAR ÇAKIR
ÖZGÜR YANAR

MEHMET YILDIZ
SEÇKİN KÜÇÜKSELLER
FATİH ALBAYRAKOĞLU

ÖZGÜR İKİS
SERCAN TEMİZKAN

ALİ ATAL
YUSUF ŞİRİN

MURAT ÇEKİÇ
RESUL KIZMAZ

NURAN İKİS
SEDAT BOZDEMİR

Evlenen 
Takım Arkadaşlarımız

Mekanik Bakım Yetkilisi
Cinsiyet Ayrım Elemanı

Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı
Bütün Piliç Elemanı
Parça Piliç Elemanı
İleri İşlem Elemanı

Döner Üretim Elemanı
Bakım Onarım Yetkilisi
Bakım Onarım Elemanı

İleri İşlem Elemanı
Kalite Kontrol Teknikeri

İleri İşlem Elemanı
İdari İşler Yöneticisi

Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı
Bakım Onarım Elemanı

Parça Piliç Elemanı
Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı

Genel Muhasebe Yetkilisi
Parça Piliç Elemanı
Parça Piliç Elemanı

Laboratuvar Yetkili Yardımcısı
Kalite Kontrol Yöneticisi

Parça Piliç Elemanı
Shring ve Şok Tünelleri Elemanı

Bakım Onarım Elemanı
Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı

Damızlık Çiftlik Müdürü
Kesim Elemanı

Plasiyer
Bütün Piliç Elemanı

HARUN ÖNER
VOLKAN ÖZTÜRK
BÜLENT YILMAZ
BAYRAM UÇGUN

NİLÜFER İNCİ
HÜLYA ÖZTÜRK
SEMANUR EKİZ
TARIK AVDAN
ALİ ŞENGÜL

SEMA ŞENGÜL
HALİT CENGİZ
AYFER CENGİZ

DEHA AZ
RUHİ CAN KÖK
HAKAN BELEN
ELANUR YALIN

MEHMET ÇAKMAK
ALİ KARA

ÇAĞLA CAM
MEHTİ CAM

MERT ÇAKMAK
MERVE KULAKAÇ
GÖKHAN YALIN

ERSİN ALTUN
HİLMİ AŞIK

MUZAFFER ÇOBAN
EMRE DUMAN

NECATİ GÜL
YASİN AYDIN

CEMAL ALEMDAR

Şen Haberler

Şampiyon Beşevler 
Kuluçkahane Takımı

Her yıl düzenlenen Şenpiliç Geleneksel Futbol 
Turnuvası’nın final maçı 14 Mayıs’ta oynandı. 
6 Nisan’da başlayan turnuvaya katılan toplam 
27 takımın gerçekleştirdiği 69 karşılamanın 
sonunda Beşevler Kuluçkahane ekibinden 
oluşan Keyfekeder isimli takımımız birinci 
olurken,  İleri İşlem Fabrikası takımımız 
ikinci, Alifuatpaşa Fabrikası ekibinden oluşan 
Paşalılar isimli takımımız ise üçüncü oldu. 
Şampiyon Beşevler Kuluçkahane Takımı ile 
ikinci ve üçüncü olan takımlarımızı tebrik 
ediyor, turnuvamıza katılan diğer takımlarımıza 
ve destekçilerimize de teşekkür ediyoruz.

Şenpiliç Geleneksel Futbol Turnuvamız’ın şampiyonu 
Beşevler Kuluçkahane Takımı oldu.  

Sinema biletiniz Şenpiliç’ten 

1-30 Haziran tarihleri arasında tüketicilerimizin Bildirici ve 
Makro marketlerden yaptıkları 35 TL’lik Şenpiliç alışverişlerine 
Cinemaximum’dan sinema bileti hediye ettik. 

Sinema biletini almak isteyen tüketicilerimiz Çek Kazan uygulamasını 
telefonlarına indirerek alışveriş fişlerinin fotoğrafını çekip, gönderdiler. 
Böylelikle seçtikleri filmi ücretsiz izleyebildiler. 

Bildirici ve Makro marketlerden alışveriş yapan 
tüketicilerimize Haziran ayı boyunca sinema bileti

hediye ettik. 
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Ahmet Öz: “1955 yılında Ankara’da doğdum. 
Memleketim Elazığ. Orada üniversite öğrenimimi 
tamamladıktan sonra mesleğim olan öğretmenlikle 
iş hayatına atıldım. Birkaç yıl sonra meslekten ayrıldım 
ve ham deri ticareti işine devam ettim. Devam ettim 
diyorum, çünkü Elazığ’da üniversite okurken bir yandan 
da deri firmasında çalışıyordum. Ham deri ticaretini 
sürdürmek için 1991 yılında Alanya’ya geldim. 
2003 yılında Alanya’da bir kasap arkadaşımızla ikinci 
bir iş olarak tavukçuluk yapalım dedik ve sektöre 
atıldık. 2013 yılında da Şenpiliç’le tanıştık. Bu süreçte 
de kızım Özge Kayseri’de üniversiteyi bitirdi, Alanya’ya 
geldi. Girdiği bir sınavın sonucunu beklerken bir gün 
Özge’ye ‘istersen benimle şirkete gel, belki bir şeyler 
öğrenirsin’ dedim. Birkaç gün geldikten sonra 
‘baba ben bu işi sevdim’ dedi ve devam etti.

“Bu arada oğlum Özgür de İstanbul’da üniversite 
öğrenimini tamamladı ve orada çalışmaya başladı. 
Derken işi kurduğumuz kasap olan ortağımızla 
ayrıldık. Ben de oğluma ‘ablanla benim artık yardıma 
ihtiyacımız var, gel’ dedim.  Kendisi de bizi kırmadı, 
istifa etti ve geldi. Şimdi çocuklarım birlikte işimizi 
yürütüyorlar. Ben yedekteyim. İhtiyaçları olduğu zaman 
yardımlarına koşmaya çalışıyorum. Özge bütün finans 
işlerimizi yürütüyor. Özgür ise genel olarak tüm satış 
faaliyetleriyle ilgileniyor. Alanya şehir merkezinde 
bir perakende satış mağazası açtık. Burada da 4 kişi 
istihdam ediliyor. 17 kişilik bir ekibiz.”

“Teknoloji konusunda yeni jenerasyon 
çocuklarımız çok becerikli” 
“Uzun yıllardır ticaretin içerisindeyim, çok çalıştık. 
Zaman değişiyor, teknoloji gelişiyor, artık gençlere işi 
devretme zamanı... Bu süreçte benim öncelikli hedefim 
yeni yaptırmakta olduğumuz soğuk hava depomuzu 
ve entegre tesisimizi bitirmek. Bütün inşaat işlerini 
ve resmi işlemleri tamamladıktan sonra tamamen 
çocuklarıma devretmek ve yavaş yavaş geri çekilmek 
istiyorum. Tabii ki gelip gideceğim. Çocuklarıma 
şirketi büyütebilecekleri gerekli imkanları ve ortamı 
sağlayacağım. Şirketimizi büyüteceklerinden endişem 
yok. İlla ki beni aramak ve benimle konuşmak isteyen 
müşterilerimiz oluyor. Bu da zaman içinde oturacaktır. 
Ben de isteyen her müşterimizle iletişimde olacağım 
elbette. Bir de işin içine teknolojik yenilikler girdi.  
Bu anlamda yeni jenerasyon çocuklarımız çok becerikli. 
Bizler ne de olsa bir yere kadar adapte olabiliyoruz. 

“Ticarette güven esas ama takip ve denetim de şarttır. 
Ben çocuklarıma güveniyorum ama takip etmek, 
denetlemek, sormak zorundayım, ta ki işleri A’dan 
Z’ye kavrayıncaya kadar... Çok fazla müdahale etmem 
ama yalnız da bırakmam. Zaten gerekli durumlarda 
çocuklarım da bana danışmadan hareket etmezler. 
Aile ile çalışmak avantajlıdır. Kendinizden olan 
güvenebileceğiniz biriyle çalışmak çok önemli.”

“Her şeyle ilgili bilgi sahibiyiz ve iletişimdeyiz”
“Şenpiliç güçlü bir firma... Birlikte çalıştığımız için 
gerçekten mutluyuz, rahatız, huzurluyuz. Her şeyden 
önemlisi ne zaman desteğe ihtiyacımız olsa Şenpiliç’le 
bağlantı kurabiliyoruz. Üst düzeyden sevkiyattaki 
arkadaşa kadar herkese ulaşabiliyoruz. Her şeyle ilgili 
bilgi sahibiyiz ve iletişimdeyiz.

“Şenpiliç’le birlikte biz de büyümeye başladık ve daha 
iyi noktalara geldik. Bölgedeki pek çok beş yıldızlı 
otelle birlikte Manavgat, Side, Belek gibi diğer önemli 
turizm beldelerindeki büyük otellere de ürün veriyoruz. 
Kasaplarımız, bizden aldıkları taze ürünlerden, ürün 
taleplerinin karşılanmasından, ürünün kalitesinden, 
raf ömründen ve lojistikten çok memnunlar. Kısacası 
Şenpiliç’le birlikte Alanya, Manavgat, Belek, Side, 
Gazipaşa başta olmak üzere, büyük toptancılar da 
dahil bölgemizde satış ağımızı genişlettik.” 

“Şenpiliç olmazsa tavuk yemem”
“Tadıyla, kalitesiyle, lezzetiyle Şenpiliç’in özel bir 
ürün olduğunu söyleyenler var. ‘Şenpiliç olmazsa 
tavuk yemem’ diyenler var. Özellikle poşetli bütün 
piliçlerimizden ve tabaklı ürünlerimizden övgüyle 
bahsediyorlar. 

“Akdeniz Bölgesi otel ağırlıklı olduğu için tavuk ve hindi 
eti tüketimi çok fazla. Halkımız da hem ekonomik, hem 
hafif, hem de lezzetli bir protein kaynağı olduğu için 
çok tercih ediyor. Piknik sevenler ve piknikte mangal 
yapacak olanlar tercihini çoğunlukla tavuktan yana 
kullanıyor. Buranın bir de özel çorbası vardır: Düğün 
çorbası... ‘Gülüklü Çorba’ da derler. Bu çorbanın 
yapımında da mutlaka tavuk kullanılır. Çok da güzel 
bir çorbadır. Bu nedenlerle beyaz et tüketimi Akdeniz 
Bölgesi’nde çok fazladır. 

“Şenpiliç’in Kadirli’de yapılan yatırımı çok değerli. 
Çünkü Akdeniz çok önemli bir bölge ve bu bölgede 
bundan sonra güçlü, ulusal bir marka olacak. Şenpiliç, 
başta istihdam olmak üzere bölgenin ekonomisine 
çok büyük değer katacak. Özellikle Doğu Anadolu 
Bölgesi’nin ürün talebini ve lojistiğini daha güçlü 
sağlayacak.”

“İkinci kuşaklar sektörün önünü açacak”
“İkinci kuşaklar sektörün önünü açacak ve yeni 
yatırımlara sebep olacaklar. İstihdama, ülkenin 
gelişimine, üretime daha çok katkıda bulunacaklar. 
Çünkü bu sektör Türkiye büyüdükçe, insanlar 
geliştikçe, dünya nüfusu arttıkça daha çok büyüyecek. 
Bu nedenle satış, üretim, kalite kontrol, pazarlama gibi 
sektörümüzdeki her alanda gençlerin fikirleri alınmalı. 
Onların bakış açıları daha farklı... Örneğin; Özgür geldiği 
günden beri özellikle otel kanalında şirketimize çok 
büyük katkı sağladı. Bu da farklı bakış açısı sayesinde 
oldu.”

Özgür Öz: “1988 yılında doğdum. Yeditepe Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. 
Daha sonra büyük bir grupta işe girdim ve bu esnada 
yüksek lisans eğitimimi tamamladım, ardından doktora 
eğitimine başladım. Sonra başka büyük bir firmada işe 
girdim. Bu süreçte babamın işimizde yardıma ihtiyaç 
duyuyor olmasına bir de aile özlemi eklenince kendimi 
Alanya’da buldum. Hırslı bir yapım olduğu için aile 
işimde de kendimi ispatlamak ve kendi işime değer 
katmak da istedim aslında. 

“İnsanın kendi işini yapması çok başka... Benim 
çizmelerle mezbahalarda deri tuzladığım günler 
vardır. Ama çocukluğumdan beri yaptığım işe zihinsel 
bir şeyler katmayı hep isterdim. Biraz da bu hevesle 
döndüm. Bir şeyler başarabilirsem güzel olur, yoksa 
İstanbul’a dönerim diye düşünüyordum. Lakin bir 
müşteri, iki müşteri, baktım çok keyif alıyorum, derken 
neredeyse 3 yıl oldu. İşimizin gerektirdiği her konuyla 
ilgileniyorum ama ağırlıklı olarak başta oteller olmak 
üzere satışla ilgileniyorum. İstanbul’da çalıştığım 
şirketler, iş öğretmenin yanı sıra hayat okulu da oldu. 
Şu anda attığım her adımın temelini bu iş tecrübeleri 
oluşturuyor.”

“Çocuklarıma güvenim tam”
Son yıllarda farklı kategorilerde büyüme göstererek ödüller alan Alanya Tavukçuluk, 

ikinci kuşak yöneticileriyle başarılarını artırmaya devam ediyor. Alanya Tavukçuluk’un 
kurucusu Ahmet Öz ve işletmenin yeni liderleri olan çocukları Özge Özdemir ve 

Özgür Öz ile bir araya geldik.
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Ahmet Öz: “İlçelerde, köylerde, 
yaylalarda, kasap dükkanlarının, 

marketlerin önünde Şenpiliç logolu 
araçlarımızı görmek bile keyif veriyor. 

Örneğin, bir otele geliyoruz, kapıda güvenlik 
“Şenpiliç geldi” diyor, içeriye alıyor. 

Bunlar insanı mutlu ediyor tabii. 
Şenpiliç ürünlerini satmak, bayisi olmak 

bir ayrıcalık. Biz de bunun 
gururunu yaşıyoruz.”



“Şenpiliç’in en hızlı büyüme gösteren ikinci 
bayisi olduk”
“Şirketimizde işe başladığımda neyi bilmediğimizi 
anlamaya çalıştım önce... Çünkü bildiğimiz şeylerle 
yıllardır iş süreçlerini götürüyoruz ama neyi bilmiyoruz, 
neyi öğrenmemiz lazım, nerede eksiğiz, bunları çözmek 
istedim. Bu nedenle önce satış kanallarını geliştirmeye 
yoğunlaştım ve daha çok müşteriye dokunmayı 
hedefledim. Hiç bilmediğimiz pazarlar olan kantin, 
otel, catering gruplarına yöneldim. Satışlarımızı nasıl 
artırabiliriz, sürdürülebilir büyümeyi nasıl sağlayabiliriz, 
eksiklerimizi sürece nasıl entegre edebiliriz diye 
çalışmalar yaptım. Son yıllardaki büyümemizin 
de yıllardan beri girmediğimiz bu kanallar 
olduğunu rakamsal 
verilere baktığımızda 
anlayabiliyoruz. 
Özellikle okul kantinleri 
konusunda Şenpiliç’in 
de bize çok destekleyici 
yönlendirmeleri oldu. 
Şimdi okulların kantinleri 
için bizi araması, ‘yeriniz 
nerede’ diye sorması 
çok hoşuma gidiyor. 
Babamın da dediği gibi 
Şenpiliç’in burada etkisi 
çok büyük. İsmimizi 
söylediğinizde değil, 
‘Şenpiliç’ dediğimizde 
kapılar açılıyor. Bunun da 
kesinlikle güven veren, 
köklü bir firma olmasıyla, 
40 yıldır evlere Şenpiliç 
girmesi ile ilgisi var.”

“Hem kurumsal, 
hem halka yakın”
“Şenpiliç’in büyüme 
stratejileri ve bu konuda hiçbir koşulda geri adım 
atmayacak olması beni çok motive ediyor. Her bayii 
toplantısının çıkışında iş yerime döneyim de hemen 
yeni müşteriler bulayım, satışı az olan ürünlere 
odaklanayım istiyorum. Bu motivasyonu sağlamak 
çok kolay değil. 

“Bunun yanı sıra pazarın belirleyicisi olan bir firmanın 
bayisi olmak da beni çok motive ediyor. Ekibimiz de 
Şenpiliç’in bu özelliği sayesinde çok motive oluyor. 
Ayrıca çözülmesi gereken bir konuda en üst düzey 

isimleri dahi arayabilecek samimiyeti görüyoruz. 
Bölge müdürümüz her an, her konuda hep yanımızda. 
Kurumsal olup iç iletişime ve bayileriyle iletişime bu 
kadar önem veren, halka bu kadar yakın olan kurum 
çok az. Bu samimiyet, bu güven beni çok rahatlatıyor. 
Bu da biz bayiler için büyük avantaj.”

“Kadirli’deki yatırım da bizi motive etti” 
“Bence rekabette öne geçmenin sırrı tamamen fark 
yaratmakta yatıyor. Bu anlamda inovatif yaklaşımları 
Şenpiliç’te görebiliyoruz. Son dönemde yapılan ileri 
işlem ve Kadirli tesisleri yatırımları bizi her zaman 
bir adım önde tutacak. Özellikle Kadirli yatırımı bizi 
de motive etti. Şenpiliç bu yatırımlarıyla bize de 

yol gösteriyor aslında: 
Onları takip ederek, 
onların bakış açıyla 
yatırımlarımızı artırmamızı 
ve büyümemizi istiyorlar. 
Var olan depomuzun 
ve binamızın artık bize 
yetmiyor olmasının yanı 
sıra, babamın bahsettiği 
yeni depo ve tesis yatırımını 
yapmamızın bir nedeni de 
bu. Biz de büyümek için 
yatırım yapmalıyız, Şenpiliç 
büyüdükçe biz de büyümeli 
ve değişen koşullara 
hazırlıklı olmalıyız.” 

“Her zaman orta yolu 
buluyoruz”
“İkinci kuşak olarak 
babamla en çok 
çatıştığımız nokta sabırdı. 
Bizim jenerasyonumuz 
biraz daha aceleci. 
Bir an önce sonuca 

varalım istiyoruz. Bu anlamda kendimi dizginlemeyi 
öğreniyorum. Bizim bakış açımızla babamın 
görüşünü birleştirip işimiz için en iyisini, orta yolu 
bulmaya çalışıyoruz. Çoğu zaman da buluyoruz. 
Bulamadığımızda ise kararı babama bırakıyoruz, 
çünkü deneyim öncelikli... Üzerimde sorumluluk olsa 
da babamın deneyimine güvendiğim için rahatım. 
Babam bu şirketi bir noktaya getirdi. Ben de kendime 
güveniyorum. Sektör büyüyor, biz de büyüme odaklı 
çalışıyoruz ve büyüyoruz. Çok büyük ticari bir hata 
yapmadıkça korkacak bir şey olmadığını düşünüyorum.” 

“Teknolojiyi elimden alsalar kolum 
kanadım kırılır”
 “Teknoloji benim için her şey demek. Hem zamandan 
tasarrufumuz oluyor, hem de her şeyimiz kayıt ve 
takip altında. Teknoloji genel olarak ticarette çok şeyi 
değiştirdi. İvme kazandırdı. Kara kaplı defterlerden, 
anında tüm verileri görebildiğimiz programlara 
geçtik. Aylık ve yıllık karşılaştırmalar yapabiliyoruz. 
Satışlar değişiklik gösterdiğinde sorgulayıp nedenini 
bulabiliyoruz. Eskiden bunları analiz etmek çok zordu. 
 
“Büyüklerimiz kendi teknolojilerini yaratmışlar. 
Teknolojik açıdan yokluk zamanında babamın yerinde 
olsaydım bu işleri bu noktalara getiremezdim. 
Raporları, analizleri, verileri defter kalem kullanarak 
hazırlamak beni çok zorluyor, babamda da tam tersi...  
Herhalde jenerasyon farkının en belirgin noktalarından 
biri budur. İkinci jenerasyon olarak diyebilirim ki, 
teknolojiyi elimden alsalar herhalde kolum kanadım 
kırılır. Hızlı ve doğru sonuç için teknolojiye güvenmek 
gerekiyor.”

“Şenpiliç logolu tişörtümle sahaya çıkarım”
“Bana hiç ‘patronun İstanbul’da üniversite okumuş 
oğlu’ gözüyle bakmadılar. Benim en sevdiğim şey 
sahaya çıkmak. Genelde 06.00’da tırın gelişiyle 
birlikte ürünlerin bölgelere dağılımını takip ediyorum. 
Satış noktalarına servisler ve sevkiyatlar bazen 
tüm günümüzü alabiliyor. Kalan zamanımı yeni 
müşteri araştırarak ve mevcut müşterilerimizi ziyaret 
ederek değerlendiriyorum. Benim sahada olmam 
müşterilerimizin çok hoşuna gidiyor. Üzerimde Şenpiliç 
logolu tişörtümle müşterimize gittiğimde ‘Senin bu 
tişörtle buraya gelmen bizim için çok önemli’ diyorlar. 
Bir sıkıntı olduğunda benim gidip görmem, yerinde 
konuşmam, ürüne ve müşteriye yakın olmam çok fark 
yaratıyor.” 

“Ticaret hayatın bir yerinde olmalı”
“Kanun, klarnet ve ud çalıyorum. Ticarete ve iş 
geliştirmeye meraklı olmasaydım konservatuar 
okurdum ve müzikle ilgilenirdim diye düşünüyorum 
ama mutlaka bir yandan ticaretle de uğraşırdım. 
Çünkü ticaret mutlaka hayatın bir yerinde olmalı diye 
görüyorum.” 

“Bankaya görüşmeye de gittim, ürün de dağıttım, 
temizlik de yaptım”
Özge Özdemir: “1982 doğumluyum. Baba mesleğini 
seçmem çok da planlı programlı olmadı. Üniversitede 
okurken hayalim aldığım eğitim doğrultusunda yurt 
dışında hayatıma devam etmekti. Hatta okulumu 
bitirip Alanya’ya döndüğümde de yurt dışı için kendime 
gerekli olan sertifikaları almak üzere kurslara 
başladım. Hepsini bitirdikten sonra bir sabah ne olup 
bittiğine bakmak için babamın iş yerine geldim. 
Yıl 2005’di ve bir daha da ayrılamadım. Benim miladım 
o gündü diyebilirim.

“Kız evlat ya da erkek evlat olarak farklı yetiştirilmedik. 
Babam özellikle bu konuda bana hep destek veren 
kişiydi. ‘Sen kız çocuğusun, yapamazsın’ diye bir cümle 
kendisinden hiç duymadım. Dolayısıyla arabaya binip 

ürün de dağıttım, yaylalara gidip tahsilat da yaptım, 
bankaya görüşmeye de gittim, sabah 07:00’de iş yerine 
gidip temizlik de yaptım. Avantajım her zaman beni 
kollayan bir patronla, babamla iş hayatına başlamış 
olmaktı.”

“Fikir ayrılığı dediğimiz farklı bakış açıları” 
“İkinci kuşak olarak bizlerin niyeti mevcut düzeni yıkıp 
yerine yenisini koymak değil. Hedefimiz tecrübe ile 
güncel gelişmeleri harmanlayıp en kısa yoldan en iyi 
sonuca ulaşmak... Dolayısıyla fikir ayrılığı dediğimiz şey 
aslında hepimizin ortak hedeflerini gerçekleştirmek için 
birbirimize farklı bakış açıları sunmamız. Babam, Özgür 
ve ben birbirimizden farklı düşündüğümüz durumlarda 
oturup saatlerce konuşabiliyoruz. Bu konuşmaların 
sonucunda da mutlaka bir yere varıyoruz. Dürüstlük, 
saygı ve anlayış olduktan sonra aşılmayacak bir 
sorunla karşılaşmadık.

“Babamın kurduğu işletmenin bir parçası olmak 
bana her zaman gurur vermiştir. Bununla beraber 
tartışmasız bir sorumluluk duygusu da veriyor. Çünkü 
babamın hangi şartlarda, hangi yollardan geçerek 
bu iş yerini kurduğunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle 
atacağım her adım birkaç kere daha düşünmemi 
gerektiriyor. Hem maddi koşulları hem de manevi 
duyguları dengeleyerek çalışıyoruz.

“Bizler ikinci kuşak olarak eskiden gelen, alışılagelmiş 
iletişim şartlarını ve ulaşılabilirliğin zorluğunu aşarak, 
gelişen teknoloji sayesinde çok daha fazla insana çok 
daha kısa sürede ulaşmayı kendimize görev edindik. 
Artık her türlü bilgiye ulaşmak, okumak öğrenmek ve 
geliştirmek için çok fazla alternatif var. İkinci kuşakların 
tüm bu birikimlerle, dünyada olup bitenleri kendi iş 
hayatlarıyla sentezleyerek çok daha başarılı yarınlar 
inşa edeceklerine inanıyorum.”
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Ahmet Öz: “Üretim hepimiz için
çok önemli. Üretime gönül verdiyseniz 

istihdam sağlıyorsunuz. İstihdam 
sağlayınca sadece çalışanlarınız değil, 

aileleri de kalkınıyor, çocukların 
okula gitme potansiyeli bile artıyor. 

Ekonomik ve toplumsal değerler gelişiyor. 
Şenpiliç yatırım yaparken bunların 

hepsini düşünüyor."” 

Özgür Öz: “Ablam en zor zamanlarda 
buradaydı. Bambaşka bir öğrenim 

hayatından geldi. Hiç bilmediği bir sektördü 
ve babamdan görerek öğrendi. 

Şimdi finansal anlamda ablam Özge’ye 
sormadan adım atmıyoruz.” 



Gündem

Kongre; Gıda Güvenliği Derneği tarafından, Uluslararası 
Gıda Güvenliği Kurumu (IAFP-International Association 
for Food Protection) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı işbirliği ile meslek odaları, sektör dernekleri, 
üretici birlikleri, tüketici örgütleri gibi gıda sektörünü 
temsil eden öncü kurumların katkılarıyla düzenlendi. 
Kongrede gıda zincirinde sorumluluk alan tüm 
mesleklerden temsilciler, kamu kurumları ve özel 
sektör temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler, 

tüketiciler ve basın temsilcileri 
bir araya geldi.

Ülkemizde ana teması sadece 
gıda güvenliği olan tek 

kongre olma özelliği 
taşıyan organizasyonda 
başta gıda ve sağlık 
ilişkisi olmak üzere yeni 
teknolojilerin kullanımı, 
iklim değişikliği ve gıda 
güvenliği ilişkisi önemli 
konular olarak yer 
aldı. Tüketicilerin gıda 

güvenliği ile ilgili doğru 
bilgilere ulaşmalarını 

sağlamanın önemi ve bu 
noktada basının sorumluluğu 

da öne çıkan bir diğer başlık 
oldu.

Yeryüzünde sıfır risk taşıyan herhangi 
bir gıda yoktur 
Gıdalar tarladan veya çiftlikten çatala kadar olan 
süreçte sağlık riski yaratabilecek binlerce etkenle 
etkileşime açıktır. Bunlara ek olarak gıdaların doğal 
yapılarında da sağlık riski taşıyabilen unsurlar vardır. 
Yaşamın her alanında olduğu gibi gıda risklerini de sıfıra 
indirmek mümkün değildir. Kendi yetiştirdiklerimiz, 
evimizde hazırladıklarımız da dâhil olmak üzere sıfır 
risk taşıyan herhangi bir gıda yoktur. Mikrobiyolojik 
bulaşanlar ve sayıları binleri aşan kimyasal kirleticiler, 
mikotoksinler, gıdaya yansıyan çevre kirleticileri, tarım 
ilacı kalıntıları bu risk etkenlerinin başında gelir. Kimi 
riskler ise -iklim değişikliği bağlantılı senaryolarda 
olduğu gibi- yeni gündeme gelmektedir. Gıda risklerinin 
değerlendirilmesi, yönetimi ve iletişiminde bilim odaklı 
kurumsal yaklaşımlar ve uluslararası regülasyonlar 
temel alınmalıdır. 

Gıdaların güvenli üretiminde ileri teknoloji 
çok önemli 
Gıdaların güvenli üretimi, kontrolü ve analizinde 
yenilikçi yaklaşımlar vazgeçilmezdir. Kamu, 
üniversiteler ve özel sektör yenilikçi çalışmalar ve 
araştırmalara gereken önemi vermeli, bu konuda 
farkındalığın artırılmasından kaynak sağlanmasına 
kadar stratejiler geliştirmelidir. Gıda güvenliğinde 
bilişim teknolojileri ve dijitalleşme çalışmaları 
desteklenmelidir. 

Bakanlıklar ve üniversiteler birlikte çalışmalıdır
Ülkemizde gıda zehirlenmelerinin vaka bazında 
tespit edilmesi ve etmenleri ile somut bağlantılarının 
kurulması yönündeki çalışmalarda ileri teknolojilerin 
kullanılması gerekmektedir. Dolayısıyla Sağlık 
Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile 
üniversitelerin birlikte çalışmaları, sistematik biçimde 
bilgi paylaşımı ve iş birliği içinde olmaları çok önemlidir. 

Gıda güvenliği uluslararası bir alandır
Her geçen gün daha yoğun biçimde uluslararası 
ticarete konu olan gıda maddelerinin üretimi, 
depolanması, dağıtımı ve satışında uyulması gereken 
kuralların tespitinde ve gıda ticaretinde bütünsel bir 
yaklaşım benimsenmelidir. Gıda güvenliği uluslararası 
bir alandır.

Gıda güvenliği ve sağlık bir bütündür 
Gıda güvenliği ve sağlık ayrılmaz bir bütünün 
parçalarıdır. Bu alanda veri paylaşımı, daha fazla iş 
birliği ve daha fazla disiplinler arası çalışma yapılması 
zorunluluktur.

İklim değişikliği yeni tehditleri ortaya çıkarıyor 
Yaşanmakta olan küresel iklim değişikliği gıda 
zincirinin birçok noktasında yeni gıda güvenliği 
tehditlerinin ortaya çıkmasına neden olacaktır. İklim 
değişikliği ile ilişkili farklı senaryolar karşısında 
alınması gereken önlemler konusunda hazırlıklı 
olunmalıdır. İklim değişikliğine yol açan etmenler ile bu 
etmenlerin yaratacağı gıda güvenliği riskleri karşısında 
alınabilecek önlemler ve belirlenecek stratejiler 
ülkelerarası iş birliği gerektirmektedir.

Gıda zincirinin tüm konularına 
etik olarak yaklaşılmalıdır 
Gıdaların üretimi, tüketimi, tüketiciye ulaştırılması, 
gıda üzerine araştırmalar, yasal düzenlemeler, medya 
kanalıyla verilen bilgiler aynı zamanda etik açıdan 
yaklaşılması gereken konulardır. Etik sorumlulukların 
gıda zincirinin tüm aşamalarında gereği gibi 
tartışılması, ortak ilkeler benimsenmesi yönünde 
çalışmalar yapılmalıdır. 

Bilim dışı iddialar toplum sağlığına zarar veriyor 
Günümüzde gıdayla ilgili uluslararası regülasyonlar 
insan sağlığını bilim odaklı koruma amaçlı ve “kabul 
edilebilir risk” esaslıdır. Ülkemizde de gıdalar bu 
regülasyonları temel alarak oluşturulan ulusal 
mevzuatla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

tarafından yönetilmektedir. Ulusal mevzuata uygun 
olarak yapılan üretimler sonucu elde edilen gıdalar 
insan sağlığına uygun, güvenli gıdalardır. Ancak bilim 
dışı iddialarla tüketicilerin dikkatinin gıda güvenliğinin 
gerçek riskleri yerine, gerçek olmayan konulara 
yönlendirilmesi toplum sağlığına zarar vermektedir. 

Tüketicilerin doğru bilgiye ulaşmaları 
sağlanmalıdır
Tüketicilerin her şeyden önce risk olgusuyla tanışması 
ve ardından da gıdalardaki riskler ve güncel 
sorunlar konusunda doğru bilgiye ulaşmalarının 
sağlanması şarttır. Ancak bu şekilde, gerçek 
riskleri değerlendirebilecek ve seçimlerini 
doğru yapabileceklerdir. Bu amaca 
yönelik olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’na, üniversitelere, özel sektöre ve 
basına büyük bir sorumluluk düşmektedir. 

Gıda güvenliği standartları tabana 
yayılmalıdır 
Ülkemizde gıda güvenliği standartlarının 
tabana yayılması, hem üreticiler hem de 
lokanta, büfeler bazında küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin geliştirilmesi bakımından çok 
önemlidir. Bu konuda projeler geliştirerek küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin gıda güvenliği ve hijyen 
kapsamında gelişimi sağlanmalıdır. 

“Gıda Hukuku” üzerine çalışmalar yapılmalıdır
Gıdalarla ilgili yasal düzenlemelerin yapılma biçimi 
çok önemlidir. Son derece karmaşık ve çok yönlü bir 
süreç olan yasal düzenlemelerin mutlaka bilimsel bir 
temele dayandırılması gerekmektedir. Düzenlemelerin 
kamu yararına, bilimsel temelli, katılımcı ve şeffaf 
yapılması kadar bu alandaki güncel hukuki kuralların 
bilinmesi ve hukuk süreçlerinde zaman kaybetmeden 
uygulanabilmesi de çok önemlidir. “Gıda Hukuku” 
bir özel hukuk alanı olarak görülmeli ve bu yönde 
çalışmalar yapılmalıdır.

Gıda güvenliğini sağlamak kadar, 
doğru bilgileri ulaştırmak da önemli 

Türkiye’den ve dünyadan gıda sektörünün paydaşlarını ve uzmanlarını bir araya getiren 
6. Gıda Güvenliği Kongresi Mayıs ayında yoğun bir katılımla gerçekleşti. 

Kongrede tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili doğru bilgilere ulaşmalarının, 
gıda güvenliğini sağlamak kadar önemli olduğu vurgulandı. 

Şenpiliç kongrenin sponsorları arasında yer alarak katkı sağladı. 

Gündem

GÜVENİLİR GIDA

GÜVENİLİR GIDA

Medya, tüketicilere sansasyonel 
ve gerçeklikten uzak bilgileri sunmanın 
engellenmesi için gereken çalışmaları 
yapmalıdır. Ülkemizde basın kanalıyla 

körüklenen bilgi kirliliğinin
başka ülkelerde bir benzeri 

bulunmamaktadır. 

Gıdalar, yaşamımızı sürdürmek 
için vazgeçilmez ve ertelenemez 

ihtiyaçlarımızdır. Yaşamak için beslenmek 
zorundayız. Diğer yandan, tarladan çatala 

kadar olan süreçte gıdalar sağlık riski 
yaratabilecek etkileşimlere açıktır. İnsan 
sağlığı açısından temel hedef bu riskleri 

tanımak ve yasal
düzenlemelerle yönetmektir.  

20

  /  SAYI 23  /  TEMMUZ - EYLÜL 2018 TEMMUZ - EYLÜL 2018  /  SAYI 23  /  

21



Sahrap Soysal:  “Biyogüvenlik konusunda bize ne 
söylemek istersiniz?”

Savaş Ceylanlı: “Biyogüvenlik piliç eti üreticileri 
için çok önemli bir konudur. Olmazsa olmazdır. 
Sürülerimizin sağlığını korumak için kullandığımız 
katı kurallar ve önlemler zinciridir. Bu kapsamda 
Şenpiliç’in bütün tesislerinde bu katı kurallarımız üst 
düzeyde uygulanır. Bu kurallardan asla taviz vermeyiz 
ve kurallara uymayan üreticilerimizle iş birliğimizi 
kesinlikle sürdürmeyiz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın resmi veteriner hekimleri ve Şenpiliç 
veteriner hekimleri de bu kuralları yerinde denetler ve 
onaylar.”

Sahrap Soysal: “Bize çokça yöneltilen ve benim de 
bir kimyacı ve aşçı olarak çok merak ettiğim bir konu 
da ‘gıda güvenliği’... Şenpiliç’in Söğütlü tesislerindeki 
tam teşekküllü mikrobiyoloji laboratuvarı sizin gıda 
güvenliği sisteminizin bir parçası. Siz burada ne 
yapıyorsunuz?”

Savaş Ceylanlı: “Mikrobiyoloji laboratuvarımız 
çiftlikten sofraya anlayışımızın bir parçası. 
Yetiştirmeden başlayarak ürünler tüketicimize ulaşana 
kadar birçok test yapıyoruz. Bu testleri yaptığımız yer 
mikrobiyoloji laboratuvarı. Piliçlerimiz çiftliklerimizde 
yetiştirilirken havasından, suyundan ya da yemlerinden 
örnekler alıyoruz. Daha sonra kesimhaneye geldiğinde 
de yine benzer şekilde dezenfeksiyon örnekleri, son 
ürün örnekleri alarak testler yapıyoruz. Bu testleri 
yapmaktaki amacımız sistemimizin çok düzgün 
çalıştığından emin olmak ve tüketicilerimize sağlıklı, 
güvenilir gıda sunmaktır.”

Sahrap Soysal:  “Yediğimiz yiyeceklerin güvenilir 
olması çok önemli. Güvenli gıda ne demektir?”

Savaş Ceylanlı: “Güvenli gıda, tüketildiğinde 
tüketicilerde sağlık sorununa yol açmayan gıdadır. Bu 
ancak bir gıda güvenliği yönetim sistemiyle mümkün 
olabilir. Şenpiliç tüm tesislerinde gıda güvenliğinin 
tehlikelerini, fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak 
tanımlar ve bunları kontrol altına alarak tüketicilerine 
sağlıklı ve güvenilir gıdayı sunar.” 

“Üretimin hiçbir aşamasında kullanılmadığı 
gibi yemlerde de hormon kullanılmaz. 
Piliçlerimizi besleyip büyüten hormon 
değil, dengeli beslenmedir. Ülkemizde 

kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde hormon 
kullanıldığına dair ispat edilmiş, ortaya 

konulmuş tek bir sonuç yoktur.”   

Sahrap Soysal
Şenpiliç Söğütlü Tesislerinde

Sahrap Soysal: “Savaş Bey, okuyucularımızın bize 
sıklıkla yönelttiği bir soru var:  Piliç yetiştiriciliğinde 
hormon kullanıyor musunuz?” 

Savaş Ceylanlı: “Hayır, kesinlikle kullanmıyoruz. 
Tüm dünyada ve Türkiye’de piliç eti üretiminde hormon 
kullanımı yasaktır. Ayrıca hormonun bilimsel, ekonomik 
ve teknik olarak kullanılması mümkün değildir. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ve 
veteriner hekimler tarafından ürünlerimize antibiyotik, 
hormon, pestisit ve kalıntı analizleri yapılmaktadır. 
Kesimhanelerimizde 24 saat resmi görevli veteriner 
çalışır ve tek işi kalıntı izlemektir. Üretimin hiçbir 
aşamasında kullanılmadığı gibi yemlerde de hormon 
kullanılmaz. Piliçlerimizi besleyip büyüten hormon 
değil, dengeli beslenmedir. Ülkemizde kanatlı hayvan 
yetiştiriciliğinde hormon kullanıldığına dair ispat 
edilmiş, ortaya konulmuş tek bir sonuç yoktur.  
Bu yüzden tüketicilerimiz güvenle piliç eti 
tüketebilirler.” 

Sahrap Soysal: “Bizleri aydınlatmanızı istediğimiz çok 
önemli bir diğer konu da piliç eti üretiminde antibiyotik 
kullanımı... Bu konuda bize neler anlatacaksınız?”

Savaş Ceylanlı: “Bazen tüm biyogüvenlik 
uygulamalarına rağmen piliçler de bizler gibi 
hastalanabilir. Piliçlerimiz hasta olduğunda sadece 
hastalığın tedavisi için veteriner hekimlerimiz 
kontrolünde antibiyotik tedavisi yaparız. Bu tedaviyi 
yaparken de kesim öncesi piliçlerdeki antibiyotiklerin 
arınma süresine dikkat ederiz. Tedavi amaçlı antibiyotik 
uygulaması Avrupa Birliği Mevzuatı ile uyumlu “Kalıntı 
İzleme Programı”yla çok sıkı şekilde denetlenir. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri tarafından 
numuneler alınarak, testler yapılır ve kesim öncesi 
pilicin antibiyotikten tamamen arınmış olduğundan 
emin olunur. Arınma süresine uymayan sürülerin 
kesilmesine ve tüketilmesine izin vermeyiz. Ülkemizde 
kesinlikle büyüme ve koruma amaçlı antibiyotik 
uygulaması yapılmamaktadır.” 

Sahrap Soysal: “Piliçler İslami usullere uygun 
kesiliyor mu?”

Savaş Ceylanlı: “Şenpiliç’in bütün tesislerinde İslami 
usullere göre kesim yapılmaktadır, başka bir yöntem 
söz konusu değildir. Kesim işlemi standartları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı tarafından davet edilen, merkezi 
Cidde’de bulunan FIQH Akademisi (Fıkıh) uzmanları 
tarafından da incelenmiş ve kesim sisteminin İslami 
kurallara uygun olduğu rapor edilmiştir Bu doğrultuda 
tesislerimiz Helal Gıda Belgesi’ne sahiptir ve diğer 
Müslüman ülkeler tarafından da tercih edilen bir 
markadır. Bu nedenle otuzdan fazla İslam ülkesine 
ihracat yapabilmekteyiz ve tüketicilerimiz de ürünleri 
güvenle tüketebilirler.” 

Ünlü yemek yazarı ve aşçı Sahrap Soysal, piliç eti yetiştiriciliği ile ilgili 
www.ciftliktensofraya.net sitemiz üzerinden okuyucularımızın yönelttiği soruların yanıtlarını 

almak üzere Şenpiliç çiftliklerini ziyaret etmeye devam ediyor. Soysal, bu kez de 
Şenpiliç Söğütlü Fabrikası’nı ziyaret ederek Kalite Güvence Müdürü Savaş Ceylanlı ile 
üretim hatlarını, hijyen koşullarını, biyogüvenlik uygulamalarını detaylarıyla inceledi. 

İşte Sahrap Soysal ile Savaş Ceylanlı röportajı...

Ünlü yemek yazarı ve aşçı Sahrap Soysal, 
piliç eti yetiştiriciliği ile ilgili 

www.ciftliktensofraya.net sitemiz 
üzerinden okuyucularımızdan gelen 

soruları yetkililerimize ve
üreticilerimize iletmeye devam ediyor. 
Merak ettikleriniz ve sorularınız için 

www.ciftliktensofraya.net 
sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Röportajın videosunu izlemek için: 
https://www.ciftliktensofraya.net/ciftliklerimizde-uretim/
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Besin çeşitliliğini sağlamak için:

Sağlıklı beslenme tabağı

“Sağlıklı beslenme” ve “Optimal beslenme” 
ne demek?
Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve yaşamın devam 
etmesi için gerekli olan enerji ve besin ögelerinin her 
birinin yeterli miktarlarda alınması ve vücutta uygun 
şekilde kullanılması “yeterli ve dengeli beslenme” 
demektir. Sağlıklı beslenmenin hedefi, yeterli ve 
dengeli beslenmenin sağlanmasıdır. 

“Optimal beslenme” ise “sağlıklı beslenme” 
tanımından biraz daha kapsamlıdır. Optimal 
beslenme; yaşam boyu bireylerin sağlığının 
korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin 
artırılması ve hastalık risklerinin 
en aza indirilmesi için besin gruplarını 
yeterli ve dengeli alması şeklinde 
tanımlanmaktadır. Optimal 
beslenmede “minimum hastalık 
riski ve maksimum sağlıklı 
yaşam” hedeflenmektedir. 
Optimal beslenmenin amacı 
metabolik gereksinimleri 
karşılamakla beraber kişinin 
formda olmayı hissetmesini 
ve keyif almasını da 
sağlamaktır.

“Sağlıklı Beslenme 
Tabağı” ya da diğer adıyla 
“Besin Yoncası”
Sağlıklı beslenmede yaşam 
için gerekli besin ögelerinin 
uygun bir düzen içinde 
alınması sağlanmalıdır. 
Bazı yiyecekler belirli 
besin ögelerinden zengin, 
bazılarından yoksun olabilir. 
Tüm besin ögelerinin vücuda 
alınabilmesi için besin 
çeşitliliğine yer verilen bir 
beslenme düzeni sağlanmalıdır. 
Her öğünde sağlıklı besin çeşitliliğini 
sağlamak için “sağlıklı beslenme 
tabağı” adı da verilen “4 yapraklı 
besin yoncası” modeli kullanılmaktadır. 

Dört yapraklı bu besin yoncasının her bir yaprağını 
temsil eden dört besin grubundaki yiyeceklerin aynı 
öğünde birlikte tüketilmesi gereklidir. 

Bu 4 ana besin grubu şunlardır: 

1) Süt ve süt ürünleri: Bu grupta yer alan besinler süt, 
yoğurt, kefir ve peynirdir. Bu grupta yer alan besinler 
kalsiyum, B12 vitamini ve protein gibi besin ögelerinin 
kaynağıdır. 

2)  Et, yumurta ve kuru baklagiller: Bu grupta tavuk, 
balık, kırmızı et, yumurta, kuru fasulye, mercimek gibi 
baklagiller ile ceviz, badem, fındık gibi sert kabuklu 
meyveler de yer alır. Bu besinler protein, demir, çinko, 
magnezyum, fosfor ile B1, B6, B12  ve A vitaminleri 
açısından zengindir. Özellikle protein tüketmesi 
gereken gebeler, emzikli kadınlar ve çocuklar 
beslenme planlarında bu besin grubuna mutlaka yer 
vermelidirler. 

3) Sebze ve meyveler: Sebze ve meyveler folik asit, 
A vitamininin ön ögesi olan beta-karoten, likopen, 
E, C, K, B2 ve B6 vitaminleri, kalsiyum, potasyum, 

magnezyum, posa ve diğer antioksidan özelliğe sahip 
bileşiklerden zengindir. Meyve ve sebze tüketiminde 
renk çeşitliliği, beraberinde vitamin ve antioksidan 
çeşitliliği de sağladığı için önemlidir. Bu gruptaki 
besinler potasyumdan zengin olduğu için yüksek 
tansiyon hastaları, kalp damar hastaları veya risk 
taşıyan bireyler tarafından mutlaka yeterli miktarda 
tüketilmelidir. Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve 
yemek gerekir. 5 porsiyonun en az 2 porsiyonu yeşil 
yapraklı sebzeler ya da turunçgillerden olmalıdır. 

4) Tahıl ürünleri: Buğday, pirinç, mısır, çavdar ve yulaf 
gibi tahıl taneleri ve bunlardan yapılan un, bulgur, 
yarma, gevrek ve benzeri ürünler bu grup içinde 
yer alır. Tahıl ve tahıl ürünlerinin en önemli kısmı 
karbonhidrattır ve karbonhidratlar vücudun temel 
enerji kaynağıdır. Bu gruptaki besinlerde bulunan 
diğer besin ögeleri ise lif, vitaminler ve minerallerdir. 

Beslenme ömür boyu devam eden temel ihtiyacımızdır. Bu nedenle sağlıklı ve 
kaliteli bir yaşam ile doğrudan ilintilidir. Sağlıklı bir yaşam için gerekli besin ögelerinin vücuda 

alınabilmesi çeşitli besinlerden oluşan beslenme düzeniyle sağlanır. Bu beslenme düzeni 
“besin yoncası” veya “sağlıklı beslenme tabağı” ile anlatılmaktadır. 

Acıbadem Göktürk ve Acıbadem Zekeriyaköy Tıp Merkezi Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Müge Güzey Akansel, sağlıklı bir beslenme tabağında olması gereken 

besinleri ve yaş gruplarına göre miktarlarını detaylarıyla anlattı.

“Sağlıklı beslenme tabağı”nda bulunması 
gereken 4 ana besin grubu şunlardır: 

Süt ve süt ürünleri; et, yumurta ve
kuru baklagiller; meyve ve sebzeler;

tam tahıl grubu besinler.

SU

SAĞLIKLI YEMEK TABAĞI

SEBZELER

MEYVELER

TAM
TAHILLAR

SAĞLIKLI
PROTEİN

SAĞLIKLI
YAĞLAR

Yemeklerde, salatalarda
ve sofrada zeytinyağı, 
kanola yağı gibi sağlıklı 
yağlar kullanın. 
Trans yağlardan 
kaçının.

Bol su için. Çay ve kahveyi 
az şekerli ya da şekersiz 
tüketin. Sütü günde 1 veya 
2 bardak, meyve suyunu ise 
günde 1 bardakla sınırlayın. 
Şekerli içeceklerden kaçının.

Tam buğday ekmeği, tam tahıllı 
makarna, esmer pirinç gibi tam 
tahıllı gıdalar tüketin. Beyaz 
pirinç, beyaz ekmek gibi rafine 
tahıllardan kaçının.

Beyaz et, balık ve kırmızı et 
ve fındık, ceviz gibi kabuklu 
gıdalar tüketin.

Ne kadar çok sebze yerseniz,
o kadar çok çeşitlilik 
sağlarsınız.

Tüm meyvelerden
bol bol yiyin.

Müge Güzey Akansel
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Çocukluk döneminde: Büyüme ve gelişmenin 
sağlanması için gerekli olan protein yeterli miktarda 
alınmalıdır. Kalsiyum, kemik ve dişlerin sağlığı için de 
elzemdir. Bu sebeplerden süt ve et ürünleri mutlaka 
tüketilmelidir. Yumurta, kaliteli bir protein kaynağı 
olduğu için her gün tüketilmelidir. 

Yetişkinlerde: Kolesterol yüksekliği olan kişiler 
diyetle kolesterol alımını azaltmak için düşük yağlı süt 
ürünlerini tercih etmeli, beyaz et tüketimini artırmalı 
ve tahıl grubundan kolesterol düşürmeye yardımcı 
olan tam tahıllı ekmekler ve yulafı tercih etmelidirler. 
Yüksek tansiyonu olan kişiler aldıkları tuz miktarını 
azaltmalı ve işlenmiş ürünler, salamura, turşu, tuzlu 
peynirler ve zeytin tüketiminden kaçınmalıdırlar. 

Gebelikte: Gebelik beslenmesinde gerekli olan 
öncelikli besin ögesi proteindir. Yeterli protein alımı 
mutlaka sağlanmalıdır. Gebelik beslenmesinde süt 
ve süt ürünlerine, beyaz ve kırmızı et ürünlerine ve 
mutlaka yumurtaya yer verilmelidir. 

Yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklar 
Besin gruplarını yeterli ve dengeli alamayan ve genelde 
yetersiz beslenmeden en çok etkilenen gruplar; 
bebekler, çocuklar, gençler, gebeler, emziren anneler 
ve yaşlılardır. 

Yetersiz beslenmeye bağlı görülen başlıca hastalıklar 
protein ve enerji yetersizliği, demir eksikliği anemisi 
(kansızlık), iyot yetersizliği hastalıkları, raşitizm, diş 
çürükleri ve osteoporoz olarak sayılabilir. 

Şişmanlığın nedenlerinden biri olan fazla besin tüketimi 
de obeziteye ve obezitenin neden olduğu hastalıklara 
yakalanma riskini artırmaktadır. Obezitenin neden 
olabileceği hastalıklar arasında da koroner kalp 
hastalıkları, hipertansiyon, diyabet ve bazı kanser 
türleri sayılabilir. Bilimsel çalışmalar doğru beslenme 
prensipleri ile bu hastalıklara yakalanma riskinin 
azalabileceğini göstermektedir.  

Gebelik beslenmesinde öncelikli besin ögesi proteindir. Çocukluk döneminde büyüme 
ve gelişmenin sağlanması için gerekli olan protein yeterli miktarda alınmalıdır. 

Kolesterol yüksekliği olanlar beyaz et tüketimini artırmalı ve tahıl grubundan kolesterol 
düşürmeye yardımcı olan tam tahıllı ekmekleri ve yulafı tercih etmelidirler.

Yaş gruplarına göre sağlıklı beslenme önerileri

Besin gruplarının 1 porsiyonu ne kadardır? 

SÜT ve SÜT GRUBU EKMEK ve TAHIL GRUBU 

Süt, yoğurt, kefir: 200 ml
Ayran: 350 ml

Beyaz peynir türleri: 60 gr
Kaşar peynir türleri: 40 gr 

Lor peyniri: 150 gr
Kuru çökelek: 50 gr

Tüm ekmek türleri: 50 gr 
Pide, lavaş, bazlama, yufka çeşitleri: 50 gr 

Makarna, erişte, şehriye pirinç, bulgur v.b.: 50 gr 
Simit: 50 gr

Kahvaltılık gevrek: 30 gr

ET, YUMURTA ve KURU BAKLAGİLLER SEBZE ve MEYVELER

Etler (tavuk, hindi, kırmızı et v.b.): 100 gr
Balık: 150 gr 

Yumurta: 100 gr (2 adet) 
Kuru baklagiller: 60 gr 

Yağlı tohumlar/sert kabuklu meyveler 
(ceviz/fındık v.b.): 30 gr

Yeşil yapraklı sebzeler: 200 gr çiğ sebze 
Diğer sebzeler: 150 gr

Taze meyve: 150 gr
Kuru meyve: 30 gr

Yaş gruplarına göre günlük tüketilmesi gereken porsiyonlar

1-3 Yaş 4-6 Yaş 7-9 Yaş 10 Yaş Üstü Yetişkinler 65 Yaş Üstü

Süt grubu 4 3-4 3 3 3 4

Et ve kuru 
baklagiller 

grubu 
1-1.5 1.5 1.5 2-3 2.5-3 2.5-3

Sebze ve 
meyve 
grubu 

2.5 3.5 4 5 5 5

Tahıl grubu 2 3 5 Erkek 9 
Kız 7

Erkek 8
Kadın 7

Erkek 5
Kadın 4

26

  /  SAYI 23  /  TEMMUZ - EYLÜL 2018 TEMMUZ - EYLÜL 2018  /  SAYI 23  /  

27
SağlıkSağlık



İsraf etmeyelim! 

Geleceğimize daha dikkatli bakmalıyız
Her geçen gün tüm dünyada küresel ısınma etkilerini 
daha fazla hissettiriyor, su kaynakları azalıyor, tarım 
toprakları etkin kullanılamıyor. Bu nedenle tarım ve 
gıda günümüzün değil, geleceğimizin meselesidir. 
Çünkü gelecek nesiller de yaşamak için gıdaya ihtiyaç 
duymaktadır. Bir tarafta açlığın, diğer tarafta israfın 
olduğu günümüzde, insanoğlu geleceğine daha 
dikkatli bakmalıdır.

Dünya nüfusunun gıda güvenliğini sağlamak ve gıda 
israfını önlemek amacıyla, daha planlı, daha verimli 
ve daha kaliteli üretim yapılmalıdır. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı birçok tarımsal ürünün anavatanı 
olan ülkemizde, sürdürülebilir tarımsal üretimi 
sağlamak tarım sektörünü geliştirmek ve halkımızın 
gıda güvenliğini garanti altına almak, gıda israfının 
önüne geçmek için önemli çalışmalar yürütmektedir. 
Bu çerçevede; 

• Toprağımızı koruyup, suyla buluşturmanın yanında 
 çiftçilerimiz de doğru bilgilendirilmelidir. 
• Üretimi artırırken tüketicilere de sağlıklı ve kaliteli 
 gıda sunmamız gerekmektedir.
• Yerli ve yeterli üretimi güçlendirirken, Ar-Ge ile yeni 
 bilgi ve teknolojiler de üretime kazandırılmalıdır. 
• Sürdürülebilir üretim için gerekli planlamalar 
 yapılmalıdır. 
• Tarımsal ihracata yeni pazarlar bulunmalıdır. 
 

Türkiye’de bir yılda 214 milyar liralık gıda 
israfı yapılıyor
Türkiye'de her yıl üretilen 49 milyon ton meyve ve 
sebzenin %25 ile %40’ı arasında bir bölümü daha 
sofraya gelmeden üretim, dağıtım ya da tüketim 
aşamasında kaybediliyor ya da atılıyor. Tahmini kayıp 
miktarı yaklaşık 12 milyon ton. Bu miktar, yıllık yaş 
sebze-meyve ihracatımızın yaklaşık 4 katına karşılık 
geliyor. Sebze meyvede 100 milyar liralık ticarete 
konu olan ürünün, en az 25 milyar liralık bölümü çöpe 
atılıyor. Bu açıkça ülke kaynaklarının tehlikeli şekilde 
yok olması demektir. 

Gıda israfı çözülmesi gereken sorunların 
başında gelmektedir
Önemli bir israf da ekmek tüketiminde yaşanıyor. 
Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de günde 
4,9 milyon, yılda 1,7 milyar ekmek çöpe atılmaktadır. 
Oysa dünya üzerinde bir dilim ekmek bulamadığı için 
açlıktan ölen milyonlarca insan bulunuyor. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan kampanyalar 
sayesinde günde 1 milyon 50 bin adet, yılda 384 milyon 
adet ekmek çöpe atılmaktan kurtarıldı. Sadece ekmek 
israfı azaltılarak yılda 2,8 milyar lira tasarruf sağlandı. 
Gıda israfını sıfıra indirmek için Bakanlık tarafından okul 
sıralarından başlayarak ülke genelinde kampanyalar 
ve kamu spotları oluşturuluyor. Ülkemizde sürdürülen 
israfla mücadele seferberliğine hep birlikte destek 
vermemiz gerekiyor.

Her yıl 1.3 milyar ton yiyecek israf ediliyor
Birleşmiş Milletler’e göre çöpe giden yiyeceklerin 
dörtte biri kurtarıldığında dünya üzerinde açlık 
bitebilir. Dünyada israf edilen 1,3 milyon tondan fazla 
yiyecek, 2 milyara yakın insanı doyurabilir. Bu nedenle 
gıdaları yiyebileceğimiz ölçüde satın almaya özen 
göstermeliyiz. Bunun yanı sıra, gıda israfı yaklaşık 
3.3 milyar ton karbondioksit yayıyor, bu da küresel 
iklim değişikliğini hızlandırıyor.

Gıda israfını önleyebilmek için birkaç öneri
Gıda israfını önleyebilmek için hepimizin yapabileceği 
bir şeyler var. Alacağımız küçük önlemlerle büyük 
israflara engel olabilir, bu konuda toplumsal fayda 
sağlayabiliriz.

• Gereği kadar almaya, yiyebilecek kadar pişirmeye,  
 ihtiyaç olduğu kadar beslenmeye özen   
 gösterilmelidir.
• Alışveriş öncesi haftalık yemek planı yapılmalı ve  
 buzdolabında var olan yiyecekler kontrol edilerek 
 bir liste hazırlanmalıdır. Bu listeye sadık kalmak da  
 çok önemlidir. Yemek yaparken önceliği buzdolabında 
 bir süredir bekleyen yiyeceklere vermek
 gerekmektedir.
• Ambalajlı ürünler tercih edilmelidir.
• Eğer alınanların ilk etapta bir kısmı kullanılacaksa,  
 geri kalanı sonra taze olarak kullanılmak üzere  
 dondurulmalıdır.

• Yiyeceklerin saklandığı buzdolabı, derin dondurucu  
 gibi eşyaların doğru çalıştığından emin olunmalıdır.
• Yumuşayan meyveler, meyve suyu veya  
 tatlı yapımında, sebzeler ise çorba yapımında  
 değerlendirilebilir.
• Yemek tabağını çok doldurmak yerine, küçük  
 porsiyonlarla başlamak çok önemlidir.
• Artan yemekler veya ekmekler atılmamalı, ertesi  
 gün başka bir yemeğin yapımında kullanılmalı, derin  
 dondurucuya konularak daha sonra tüketmek üzere  
 saklanmalı, gerekirse sahipsiz hayvanlara yiyecek  
 olarak değerlendirilmelidir.
• Tüketilmeyen ekmekler galeta unu, kurutulmuş  
 ekmek gibi farklı şekillerde değerlendirilebilir.  
• Dışarıda yemek yenildiğinde kalan yemekler 
 paket yaptırılmalıdır.

Günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken, yılda 1 milyar 300 ton gıda çöpe atılıyor.
İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biri ile açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün.

Türkiye'de günde 4,9 milyon, 
yılda 1,7 milyar ekmek çöpe atılıyor. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

tarafından yapılan kampanyalar sayesinde 
günde 1 milyon 50 bin adet, 

yılda 384 milyon adet 
ekmek çöpe atılmaktan kurtarıldı. 

Sadece ekmek israfı azaltılarak yılda 
2,8 milyar lira tasarruf sağlandı.

Gıda tedarik zincirindeki 
kayıplara, tüketicilerin israfı da 
ekleniyor.Tüketiciler ambalajlı 

gıdaları tercih ederek, israfı 
önleyebilirler. En önemlisi 

gıdaların yiyebileceğimiz ölçüde 
satın alınması...

2050 yılında 10 milyara
ulaşacağı öngörülen dünya nüfusunu

beslemek için gıda üretiminin
yaklaşık yüzde 70 oranında 

artması gerekiyor. 

Oysa ki her yıl dünyada
üretilen 4,5 milyar ton gıdanın 
1,3 milyar tonu tüketilmeden
kayboluyor veya çöpe atılıyor. 

Bu rakam 2 milyara yakın insanı
doyurabilir. Kayıp ve israfın 

4'te 1 inmesi halinde bile 
bugün dünyada açlık çeken 

800 milyon kişi kurtarılabilir.
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Şefin TarifleriŞefin TarifleriŞefin Tarifleri

Sahrap Soysal’dan
Şenpiliç’li tarifler

İşte Sahrap Soysal’dan birbirinden nefis Şenpiliç’li tarifler...
Çorbadan salataya, makarnadan böreğe bu lezzetli tariflerle 

sofralarınızı şenlendirebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Şefin Tarifleri

TAVUKLU BAMYA ÇORBASI
Malzemeler 
• 2 adet Şenpiliç göğüs eti 
• 200 gr. kuru çiçek bamya (Minik Amasya bamyası)
• 1 adet dilimlenmiş limon (Nohut büyüklüğünde
 1-2 adet limon tuzu da kullanabilirsiniz) 
• 100 gr. tereyağı 
• 2 çay kaşığı tuz, pul biber, karabiber
• 1 yemek kaşığı domates salçası
• 1 yemek kaşığı biber salçası
• 1 adet orta boy kuru soğan 
• 10 su bardağı tavuk suyu ya da sıcak su 
• Ayrıca 1 adet limonun suyu ve nohut büyüklüğünde
 1 adet limon tuzu 

Hazırlanışı
• Tavuk etini en az 10 su bardağı suyla haşlayıp süzün  
 ve çok küçük olacak şekilde küp küp doğrayın. 
• Kuru bamyaları temiz bir bezin arasına alıp tüylerinin  
 dökülmesi için ovun. 

• Dörde böldüğünüz limonu ya da 2 adet limon tuzunu 
 koyduğunuz suda iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. 
 Haşladığınız bamyanın suyunu süzüp varsa iplerini çıkarın. 
• Çorbayı yapmak için tereyağını orta boy bir tencereye 
 koyup hafifçe kızdırın. 
• İncecik kıydığınız soğanı ilave edip, karıştırarak soğan 
 sararıncaya kadar 2-3 dakika kavurmaya devam edin. 
• Salçayı ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. 
• Tavuk suyunu ya da sıcak suyu ilave edip  
 bamyaları, tavuk etini, limon suyunu ve   
 limon tuzunu da çorbanın içine aktarın.  
 Kaynayıncaya kadar ara sıra karıştırarak  
 pişirip, ocağın altını kısın. 
• Kısık ateşte, bamya iyice 
 yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan 
 alın ve sıcak servise sunun. 
• Ocaktan almaya yakın üzerine  
 kırmızı pulbiber serpiştirin. 
• Arzu ederseniz servise sunarken  
 ekstra limon suyu ekleyebilirsiniz. 

 Afiyet olsun.

Hazırlanışı
• Çok minik sotelik doğranmış 

tavukları mümkünse wok tavada, orta ısılı ocak üzerinde 
kendi suyu ve yağıyla 5 dakika kavurun. 

• Sonra üzerine küp doğranmış çemensiz pastırmaları ve tereyağını 
ilave edin. 

• Köri, kırmızı toz biber, karabiber ve tuzu ekleyip 10 dakika daha 
karıştırarak kavurup ocaktan alın. 
• Beşamel sos için; bir tavaya veya ufak bir tencereye zeytinyağı ve unu 
koyup orta ısılı ocağın üzerine oturtun. 
• Bir tahta kaşıkla veya tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak, unun çiğ kokusu 
gidinceye kadar 1 dakika kavurun. 
• Azar azar sütü ilave edip sürekli karıştırarak sos kaynayınca kadar pişirin. 
• Sos kaynamaya başlayınca tuz ve karabiberini ekleyip ocaktan alın. 
Kaşarın yarısını katıp karıştırarak sosa yedirin ve eritin. Hemen içine 
kavurduğunuz pastırmalı tavukları katıp bir kenarda bekletin. 
• Bir taraftan da kaynayan tuzlu suda makarnayı en fazla 10 dakika 
haşlayıp hemen süzüp, tenceresine geri aktarın. 
• İçine makarna suyundan 1 su bardağı kadar ilave edip, karıştırın. 
• Üzerine pastırmalı tavuklu sosu döküp, 
kalan kaşarı ekleyip tekrar karıştırın ve sıcakken 
servise sunun. 
• Üzerini maydanozla süsleyebilirsiniz. 

Afiyet olsun.

CEVİZLİ TAVUKLU 
SAPANCA BÖREĞİ 
Malzemeler 
• 2 adet hazır yufka 

İç harcı için
• 1-2 adet Şenpiliç göğüs eti 

(haşlanıp incecik parçalar halinde  
didiklenmiş olmalı) 

• 2 adet iri boy kuru soğan 
 (yemeklik doğranmış olmalı) 
• 2 diş sarımsak 
 (pirinç tanesi doğrayın)
• 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
• 1 yemek kaşığı dolmalık kuş üzümü
• 2 su bardağı rendelenmiş taze kaşar
• 5 yemek kaşığı zeytinyağı
• ½ demet dereotu  
• 1 çay kaşığı tuz, karabiber, 
 yenibahar, kırmızı toz biber

Sos için
• ½ su bardağı sıvı yağ 
• ½ su bardağı su

Üzeri için
• 2 adet yumurtanın sarısı
• 3 yemek kaşığı sıvı yağ
• Yeterince susam

TAVUKLU YEŞİL FASULYE 
SALATASI 
Malzemeler 
• 2 adet Şenpiliç göğüs eti
• 300-400 gr. yeşil fasulye 
• 1 adet havuç
• 2 adet konserve kırmızı köz biber 

Sos için
• 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi 
• 1 yemek kaşığı nar ekşisi
• 1 limon suyu
• 1 çay bardağı zeytinyağı
• 1 tatlı kaşığı hardal
• 2 çay kaşığı tuz, karabiber
• 2 çay kaşığı toz şeker

Üzeri için
• Yeteri kadar rende İzmir tulum  
 peyniri (veya Erzincan tulumu)

Hazırlanışı
• Taze yeşil fasulyeleri ayıklayıp, uzunlamasına ikiye bölün 
 ve serçe parmağı büyüklüğünde kesin. 
• Kaynayan tuzlu suda yumuşayıncaya dek haşlayıp, süzün. 
• Bu arada da tavuğu, dörde bölünmüş kuru soğan ve yeterince    
 tuzla haşlayıp, süzdürün. Sonra da incecik didikleyin. 
  • Büyükçe bir salata kasesinde tavuk etlerini, fasulyeleri ve 

rendelenmiş havucu koyup, iyice karıştırın. 
 • Üzerine ince dilimlenmiş kırmızı biberleri koyun. 

• Sos için ufak bir kaseye; sirke, limon suyu, 
zeytinyağı, hardal, tuz, biber, şeker, nar 

ekşisini koyun. Bir tel çırpıcıyla sosu iyice 
çırpın ve malzemelerin üzerine gezdirerek 

dökün. Salatayı tekrar karıştırın. Peyniri 
rendeleyip servise sunun. 
• Sosu, fasulyeler ılıkken üzerine 
dökerseniz fasulyeler sosu   
daha fazla içine çeker. 

Afiyet olsun.

Hazırlanışı
• İç harcını hazırlamak için; yemeklik    
 doğradığınız soğanı ve cevizi 1 yemek  
 kaşığı zeytinyağıyla birlikte tavaya   
 aktarıp karıştırarak 5 dakika kadar   
 kavurun. 
• Üzerine haşlanmış ve didiklenmiş
 tavuk etlerini, dolmalık üzümü ilave
  edin. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve
 yenibaharı serpin. İncecik kıyılmış   
 dereotunu da katıp karıştırarak birkaç  
 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan
  alın ve soğumasını bekleyin. 
• Soğuduktan sonra rendelenmiş kaşar
 peyniri ile karıştırın. 
• Yufkaları 8’e bölün. 
• Sosu hazırlamak için; su ve sıvı yağı ayrı bir
 kapta çırpın. Üçgen şeklindeki yufka parçasının
 üzerine fırçayla yağlı sostan sürün. Üzerine bir yufka
 parçası daha yerleştirip tekrar sos sürün. Her tarafını iyice ıslatın. 
• İki katlı yufkanın geniş kenarına tavuklu harçtan koyup kenarlarını 
 katladıktan sonra rulo şeklinde sarın. 
• Diğer yufka parçalarına da aynı işlemleri uygulayın. 
• Geniş bir kaseye 4 bardak içme suyu koyun. Böreklerinizi suya batırıp 5’e kadar 
 sayıp çıkarın. 
• Hafif sulu börekleri pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
• Üzerine sıvı yağla çırpılmış yumurta sarısı sürüp susam serpiştirin. 
• Börekleri 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt üst pişirme konumuna
 ayarladığınız fırında üzeri altın sarısı oluncaya kadar 30 dakika pişirip çıkarın.
• Sıcak sıcak servise sunun. 
 Afiyet olsun.

PASTIRMALI 
TAVUKLU 
NİŞANTAŞI 
MAKARNASI
Malzemeler 
• 1 adet Şenpiliç göğüs eti 
 (çok küçük küpler halinde doğranmış)
• ½ paket penne veya herhangi kısa boy makarna
• 1 su bardağı haşlanmış makarna suyu
• 10-12 dilim çemensiz pastırma 
 (çok küçük doğranmış)

Beşamel sos için
• 6 yemek kaşığı zeytinyağı veya 
 1 yemek kaşığı tereyağı
• 2 yemek kaşığı un
• 3 su bardağı süt
• 1 çay kaşığı tuz, karabiber, köri, toz kırmızı biber
• 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri 
 (veya parmesan veya çedar peyniri)

Üzeri için
İnce kıyılmış maydanoz
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Şen Bulmaca

ÇÖZÜMLER

ÇENGEL BULMACA MANTIK BULMACA




