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Önsöz

Önsöz
Merhaba,
Bir önceki sayımızda kuruluşumuzun 40. yılını kutlayacağımız 2018 yılında 120 ailemizin
çocuğuna burs vereceğimizi duyurmuştuk. Başvurular tamamlandı ve 2017-2018 eğitim
ve öğretim yılı başlarken burs almaya hak kazanan öğrencilerimiz de belli oldu. Hepsini
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Yeni “Annemin Köftesi” ürünlerimiz çıktı. İleri işlem tesislerimizde yaptığımız makine
yatırımı ve AR-GE çalışmalarımız sonucunda kıymayı fazla sıkıştırmadan formlayarak
damağa hoş gelen ev köftesi kıvamını yakalamayı başardık. Endüstriyel köftelerin yoğun
doku ve kıvamından oldukça farklılaşan bu ürünlerimizin pazarda kendine farklı bir yer
açacağına inanıyoruz. Tamamen doğal malzemeler kullandığımız Kasap Köfte, Misket
Köfte ve Parmak Köfte çeşitlerimiz raflarda yerini almaya başladı.
Her yıl 16 Ekim’de tüm dünyada Dünya Gıda Günü kutlanıyor. 150’den fazla ülke açlıkla
mücadele ve güvenilir, sağlıklı ve ekonomik gıda üretiminin önemini anlatmak için Dünya
Gıda Günü etkinlikleri düzenliyor. 2017 yılı Dünya Gıda Günü’nün sloganı ise “Göçün
geleceğini değiştirin. Gıda güvenliğine ve kırsal kalkınmaya yatırım yapın.”
Gerek Birleşmiş Milletler gerekse T.C. Kalkınma Bakanlığı'nın Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’nin en başında Sürdürülebilir Gıda ve Açlıkla Mücadele yer alıyor. Erişilebilir
hayvansal protein kaynağı olarak piliç eti en temel besin maddelerinden biri. Sektör
çalışanları olarak sürdürülebilirlik önümüzdeki yıllarda hepimizin gündeminde olmaya
devam edecek.
Yılın son aylarında tüm Şenpiliç Ailesi’ne sağlıklı ve bereketli günler diliyorum.
Gül Gürdamar Altıkulaç
Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
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İmtiyaz Sahibi
Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.
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ŞEN HABERLER

Genel Yayın Yönetmeni
Fisun Aysu

“Annemin Köftesi”
ürünlerimiz çıktı!

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
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14

SATIŞ ROTASI
Snowy
Ulu Kardeşler

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
Turuncu Basım
Ferhatpaşa Mah. 46. Sok.
No: 19/B
Ataşehir/İstanbul
+90 216 466 23 61
www.turuncubasim.com
Yayın Türü
Üç Aylık Dergi
Yerel Süreli Yayın

Şenlik’te yayımlanan
yazı ve fotoğrafların
her hakkı saklıdır. Kaynak
gösterilmeden kullanılamaz. İmzalı
yazılardaki görüşler
yazarlarına aittir.

/ SAYI 20 / EKİM-ARALIK 2017

SAYFA

22
SAĞLIK
Okul Çağında
Enfeksiyondan
Korunmanın
7 Etkili Yolu

ÖYKÜ

SAYFA

4

Şenpiliç
İleri İşlenmiş Ürünler
Fabrikası

SAYFA

10

ŞEN HABERLER
Burs almaya
hak kazanan
öğrencilerimiz belli oldu

SAYFA

18
GÜNDEM
Dünya Gıda Günü
Göçün Geleceğini
Değiştirin!
Gıda güvenliğine ve
kırsal kalkınmaya
yatırım yapın.

4
10
14
18
20

ÖYKÜ

22

SAĞLIK

ŞEN HABERLER
SATIŞ ROTASI

24

LEZZET

26
28

ŞEFİN TARİFLERİ
ŞEN BULMACA
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GÜNDEM

Dünya Gıda Günü "Göçün Geleceğini Değiştirin!"

SATIR ARASI

Okul Çağında
Enfeksiyondan Korunmanın 7 Etkili Yolu

Kış Mevsiminin Alternatif Sebzeleri

Bilgisayar ve Internet Kullanımında Kilit Bilgiler
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Öykü

İşlenmiş ürünlerde hızlı ve emin
adımlarla büyüyoruz
Şenpiliç İleri İşlenmiş Ürünler Fabrikası bir yıl içinde %100 oranında
bir büyüme gerçekleştirdi. Hedef ise üretim kapasitesini en üst seviyeye
yükseltmek. Bunun için de gerekli tüm alt yapı çalışmaları hazır. Şenpiliç
Mamul Üretiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Balcı, yeni
fabrika ile ilgili AR-GE ve üretim faaliyetlerini, planlanan yatırımları ve
gelecek hedeflerini anlattı.
Hedef aylık 3.000 ton üretim
“Yaklaşık 3 yıldır Şenpiliç’te Mamul Üretiminden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev
yapıyorum. Görevime ilk başladığımda ileri işlenmiş
ürünler üretim bölümü, Söğütlü Fabrikası içerisinde bir
işletmeydi. O dönem aylık ileri işlem üretim kapasitemiz
yaklaşık 490 ton civarındaydı. 2016 yılının sonunda ileri
işlenmiş ürünler fabrikamızın yatırımını tamamladık
ve şimdi üzerine titrediğimiz bir ileri işlenmiş ürünler
tesisimiz var. 150 çalışanımızla aylık 1.300 tonun
üzerinde üretim yapıyoruz. Yani planlı çalışmalarımız
doğrultusunda üretim kapasitemizde %100’lük bir
büyüme gerçekleştirdik. Bu ivme devam edecek.

Mamul Üretiminden
Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı
Ali Balcı

“Kendimizi sürekli yeniliyoruz ve üretim anlamında
yeni alanlara girmeye çalışıyoruz. Rekabet edebilmenin
en temel unsuru kaliteden ödün vermeden düşük
maliyetle tüketicilerimizin isteklerine zamanında cevap
verebilmektir. Bu temel felsefeden hareketle yakın
zamanda da 3.000 ton üretim kapasitesi hedefine
ulaşacağız.

“Tabii bu süreçte var olan alt yapı çalışmalarının
üzerine üst yapı çalışmalarını da tamamlıyoruz. Yani
3.000 ton üretim hedefine ulaşmak için ekipmandan
istihdama, lojistikten pazarlamaya hangi ek yatırımların
yapılacağının çalışmalarını yaptık. Kısacası bu hedef
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sadece bir vizyon değil, somut çalışmalarla ortaya
koyulmuş bir matematik aynı zamanda…
“İleri işlenmiş ürünler fabrikamızda üç hattımız var.
Biri sıcak hattımız: Bu hatta nugget, schnitzel, cordon
bleu gibi kaplamalı dediğimiz ürün grupları ile köfte
grubunu ve buffalo wings ürününü üretiyoruz. Diğer bir
ürün grubumuz da şarküteri grubu: Bu grupta; salam,
ki amiral gemimizdir, sucuk ve sosis olmak üzere 3

segment var. Bir de döner grubumuz bulunuyor. Bu
grupta da iki şekilde üretim yapıyoruz: Baton döner
ve son tüketici için tabaklı hazır pişmiş döner... Pişmiş
döner ürünümüz şu anda piyasada oldukça ön planda.”

“Pazar payımızı artırmak için girişimlerde
bulunuyoruz”
“AR-GE faaliyetlerimiz kapsamında tüketicilerimizden
aldığımız geri bildirimler doğrultusunda
değerlendirmeler yaparak, ürünlerimizi geliştiriyoruz.
Buna en yakın örnek olarak ‘Annemin Köftesi’
ürünlerimizi verebilirim. Doğal reçetemiz ve yeni
formlama makinelerimizle annelerimizin evde yaptığı
kıvamda hepimizin alışkın olduğu damak tadına uygun

üç köfte ürünü geliştirdik: Misket Köfte, Kasap Köfte ve
Parmak Köfte...
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“Satış ve pazarlama departmanlarımız da ürünlerimizin
farklı kanallarda lansmanını ve tanıtımını yaparak
markamızın duyurulması ve ulaşılabilirliği ile ilgili
çalışmalar gerçekleştiriyor. Bizler de burada maliyet
düşürücü tasarruflarla, verimliliği artırmak üzere
çalışıyoruz.

da hızlı yol alıyoruz. Örneğin; geçen sene çıkardığımız
‘Aşçıbaşı’ inovatif ürün olarak pazarda yerini buldu.
Aynı şekilde bu yıl çıkardığımız soslu ürünler de çok
beğenildi. Ürün yelpazemiz zenginleştikçe talep de
artıyor. Tüm bu çalışmalar işlenmiş ürünlerde üretim ve
satış artışını getirecek."

“Tüm Türkiye’de farklı satış kanallarında, farklı
toplumsal yapıdaki gruplara ulaşarak pazar payımızı
artırmak için girişimlerde bulunuyor ve tüketicilere
tüm ürünlerimizi sunmak için çalışıyoruz. Bu anlamda

“Ürün çeşitliliği talebi artırıyor”
“Beyaz et sektörü ve üretim faaliyetleri çok sıkı
denetleniyor. Bu sayede tüketicilerimizin algısı da her
geçen gün olumlu yönde değişiyor. Böylelikle beyaz et
ve işlenmiş ürünler tüketimi sürekli artış gösteriyor.
Özellikle işlenmiş ürünlerdeki ürün çeşitliliği de
tüketici tercihlerini olumlu etkiliyor. Eskiden bir bütün
tavuk alınır, tencerede haşlanır, suyu ile çorba ve pilav
yapılır, haşlanmış tavuk eti de pilavın üzerine konularak
yenilirdi. Bu yeme alışkanlığı hala lezzetini koruyan ve
tercih edilen bir tüketim şekli. Fakat toplumlar değişiyor
ve gelişiyor. Bunun sonucu olarak damak zevki ve
tüketim alışkanlıkları da değişiyor. Dolayısıyla ürün
çeşitliliği zenginleştikçe artan çalışan nüfusla birlikte
işlenmiş ürün tüketiminde de artış var ve ivmelenerek
devam edecek.”
Teknoloji yatırımlarının önemi
“Her zaman belirttiğimiz gibi Şenpiliç olarak yeniliklere
açığız ve ileri teknolojiye yatırım yapıyoruz. Başta
Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Haşim Gürdamar ve
Yönetim Kurulu Başkanımız İpek Üstündağ, bu anlamda
hepimizi motive ediyor ve cesaretlendiriyor.
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“Tüm fabrikalarımız için teknolojik olarak daha iyisini
nasıl yapabileceğimizin araştırmalarını yapıyoruz.
Örneğin; bundan bir buçuk yıl önce pişmiş döner
ürünümüz yoktu. Sonrasında ise, önce robot döner
kesme ocağı teknolojisi ile ardından da daha ileri
teknoloji döner makineleriyle pişmiş döner üretiminde
çok hızlı yol aldık. Yakın zamanda tüm fabrikalarımıza
yepyeni ileri teknoloji robot sistemler ekleyeceğiz.
Dünya değişiyor, yaşam biçimleri değişiyor. Biz de
Şenpiliç olarak teknoloji yatırımlarımızla değişen
dünyanın gıda üretimine sağlıklı, güvenilir ve ekonomik
ürünlerle katkı sağlamaya çalışıyoruz.”
Yenilenebilir enerji yatırımları
“Tüm tesislerimizdeki yatırımlarımızda gelecek
nesillerin ihtiyaç duyacağı doğal kaynakları korumayı
hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji üzerine yeni projeler
araştırıyoruz. Kaynak kullanımının azaltılması amacıyla
aksiyonlar almak üzere kaynak kullanım ölçütlerimizi

oluşturduk ve bunları sürekli takip ederek istatistikler
çıkarıyoruz. ‘Kaynak kullanımının azaltılması’ diyorum,
çünkü insan ve üretim faaliyetinin olduğu yerde doğal
kaynak kullanmamak mümkün değil. Dolayısıyla
yaşamak için üretim faaliyetleri ister istemez doğayı
etkiliyor ama doğa kendi kendini yenileyebilen bir
mekanizma olduğu için üretim yaparken bu etkileşimi
en aza indirebilmek, yeniden kullanılabilir enerji
kaynaklarına yatırım yapmak gerekiyor.

Öykü

"Son dönemde arıtma sonucunda ortaya çıkan
maddelerin ve atık altlıkların yakılarak enerjiye
dönüştürülmesi yöntemleri üzerine çalışıyoruz. Bir
başka örnek de; Adana Kadirli’de kurulacak olan yeni
fabrikamızın alt yapısı, güneş panelleri sayesinde güneş
enerjisi ile elektrik elde edebilmek üzere yapılıyor. Kısa
zamanda yenilenebilir enerji ve kaynak kullanımını
azaltma konusundaki yatırımlarımızın da meyvelerini
almaya başlayacağız.”

İşlenmiş ürünlerdeki ürün
çeşitliliği tüketici tercihlerini
olumlu etkiliyor. Toplumlar
değişiyor ve gelişiyor. Bunun
sonucu olarak damak zevki
ve tüketim alışkanlıkları da
değişiyor. Dolayısıyla ürün
çeşitliliği zenginleştikçe artan
çalışan nüfusla birlikte işlenmiş
ürün tüketiminde de artış var ve
ivmelenerek devam edecek.
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Tüm fabrikalarımız için teknolojik olarak daha iyisini
nasıl yapabileceğimizin araştırmalarını yapıyoruz.

“İleri işlenmiş
ürünlerin üretim
sürecinde de hızlı
karar verip, aksiyon
alıp, sonuç yaratmak
çok önemli. Burada;
kıvam, kaplama, ön
pişirme, paketleme gibi
pek çok hassas bileşeni
bir araya getirmek
zorundayız. Her bir
adım çok dikkatli
operasyon gerektiriyor
ve emin adımlarla
koşuyoruz. "

Güvenilir gıda
“Dünya çapında ‘güvenilir gıda’
kavramı gündemde. Gıda dünyada
birçok noktada birçok risk
noktalarını aşmak zorunda. Gıdanın
güvenilir koşullarda üretiminin
yanı sıra gıdanın güvenilirliğini
korumak da gerekiyor. Beyaz et
de fizyolojisi açısından hassas
bir ürün. Teknolojik alt yapıyı ve
uygulama için gerekli donanımı
sağladığınız sürece gıda güvenliğini
sağlayabilirsiniz. Ürünün üretim
çiftliklerinde büyüme serüveninden
başlayıp son tüketiciye ulaşana
kadar gerçekleşen operasyon
çok önemli. Güvenilir koşullarda
üretilmiş nihai ürünün yüklemesi,
nakliyesi ve satış noktalarına
teslimatı sırasındaki operasyon
ve soğuk zincir süreçlerini en
doğru şekilde yürütmek gerekiyor.
Buradaki bir kırılma risk oluşturur.”
“Hızlı düşünüp, hızlı karar veriyor
ve sonuç alıyoruz”
“Şenpiliç yenilikçi, araştıran ve
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yatırım yapan vizyoner bir firma.
Bu özellikleriyle çok güçlü bir
yapıya sahip. Türkiye’deki tüm
departmanlar birbirimize bir telefon
kadar yakınız. Karar mekanizmaları
hızlı ilerliyor, takım olarak hemen
harekete geçip, hızlı analiz edip
sonuç alabiliyoruz. Başarımızın bir
nedeni de bu…
“İleri işlenmiş ürünlerin üretim
sürecinde de hızlı karar verip,
aksiyon alıp, sonuç yaratmak çok
önemli. Burada; kıvam, kaplama,
ön pişirme, paketleme gibi pek çok
hassas bileşeni bir araya getirmek
zorundayız. Her bir adım çok
dikkatli operasyon gerektiriyor ve
emin adımlarla koşuyoruz. Eğer
uzağa koşmak istiyorsanız takım
olarak, hızlı koşmak istiyorsanız
bireysel olarak koşmalısınız. Biz
Şenpiliç olarak bir takımız ve uzağa
gidecek şekilde koşuyoruz. Söğütlü
ve Alifuatpaşa fabrikalarımızda
da tüm hatlarımızda eksiksiz 6
vardiya çalışıyoruz. Günlük kesim
adedimiz ise 600.000’in üzerinde…

9
Tüketicinin satış noktasına gittiğinde aradığı, istediği
ürünü bulabilmesi için sürekli üretime yönelik yatırımlar
yapıyoruz.
“Türkiye’de ciddi bir insan kaynağı potansiyelimiz
var ve yapmamız gereken bunu ortaya çıkarabilecek

mekanizmaları geliştirmek. Türk insanı güçlü… Bunu
Şenpiliç’in kurulduğu günden bugüne sürdürdüğü
büyük başarı hikâyesinde de görüyoruz. Sürekli büyüyen
ve büyümeyi ivmelendirebilen bir sistemle çalışıyoruz.
Çünkü Şenpiliç kazandığını yatırıma dönüştürüyor."

Öykü

Türkiye’de ciddi bir insan
kaynağı potansiyelimiz var ve
yapmamız gereken bunu ortaya
çıkarabilecek mekanizmaları
geliştirmek. Türk insanı güçlü…
Bunu Şenpiliç’in kurulduğu
günden bugüne sürdürdüğü
büyük başarı hikâyesinde de
görüyoruz. Sürekli büyüyen ve
büyümeyi ivmelendirebilen bir
sistemle çalışıyoruz. Çünkü Şenpiliç
kazandığını yatırıma dönüştürüyor.
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Şen Haberler

40. yılımızda burs kazanan
öğrencilerimiz
Şenpiliç olarak kuruluşumuzun 40. yılı olan 2018’de 40 bordrolu şirket
çalışanımızın, 40 bayi çalışanımızın ve 40 yetiştiricimizin veya yetiştirici
çalışanının, üniversitede okuyan ya da okuyacak olan çocuğu 2017-2018
eğitim ve öğretim bursu sahibi oldu.
Burs başvurularımız 15 Eylül tarihinde tamamlandı.
Aday öğrenciler arasından gerekli kriterlere uygun

olanlar seçilerek burs almaya hak kazanan 120 öğrenci
geçtiğimiz ay belirlendi ve web sitemizde de ilan edildi.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler
ADEM AKBIYIK
ALEYNA CALIŞ
ASLINUR ZENGİN
AYŞE NUR KARAKAS
BARIŞ YILMAZ
BERKAY TOKMAK
BETÜL KAYAHAN
BEYZA AYŞİN
BEYZANUR GÜRKAN
BİRSEN KIRCA
BURAK ÖLMEZ
BURHANETTIN ÇITA
BUSE KAYA
BÜŞRA GÖRAL
BÜŞRA IŞIK
BÜŞRA YOLMACI
CİHAD TUGKAN
ÇETİN BUSE KARA
DAMLA DEMİR
DİLAN ŞABANOGLI
DİLARA ÖKDEM
DUYGU KAZAN
EBRU ŞİLAN KESER
EBRU VARİLCİ
ECEM KOLAY
EMİNE İREM BOLAT
EMİNE KALAY
EMİNE NUR YILMAZER
EMRE ASLAN
EMRE ŞİMŞEK
ENES KORU
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ENES ZENGİN
ERHAN SEVER
ERMAN Ş4BANOGLU
ESRA ZEKiYE NERGIZ
EZGi NUR YILMAZ
FATMA NUR ACAR
FERHAT DEMİRCİ
FUNDA TEKSÖZ
FURKAN FAYDALI
FURKAN KÖKER
FURKAN ÖZGÜL
GAMZE DEVOGLU
GAMZE GÜNDÜZ
GAMZE SEVMEN
GİZEM ÖZKAN
HAKAN DÖNMEZ
HALIK ALİ TUNÇ
HARUN ŞAHİN
HAYDAR BEKTAŞ
HAYRİYE NUR AKBABA
HÜMEYRA AŞIK
HUSEYIN ÇİLİNGİR
HÜSEYİN GÜVEN
İBRAHİM MUHAMED
ÖZDEMİR
İLKNUR ÇİN
İLKNUR YILMAZ
KADİR ÖZKUL
KAMİLE SOYBAKIŞ
KENAN KANBEK SEZGİN
KÜBRA ÇİN

KÜBRA KAÇAR
MEHMET ALİ KORKMAZ
MEHMET BUZOGLU
MELEK ÇOBAN
MELİKE CIRAN
MELİKE KARAGÖZ
MELİKE ŞAHİN
MELİKE YAŞAR
MERVE DÜZÜN
MERVE YAŞAR
MERVE YAŞAR
MEVLÜT ÜŞENMEZ
MUHAMMED BEŞEL
MUHAMMED OKUMUŞ
MUHAMMED ÖZTÜRK
MUHAMMET GÜNDÜZ
MUHAMMET YASİN
ÖZCAN
MUSTAFA AKTAŞ
MUSTAFA ANIL KAYA
MÜCAHİD AYDEMİR
MÜMİNE ÖZEK
NAZİYE GÜNDOĞDU
NECATİ EFE DADAK
NİDANUR KILIÇ
NİLAY MUSTAFA
NURDAN AKMAN
ONUR BOZKURT
ÖMER FARUK ATİK
ÖMER ÜMİT OPÇU
ÖZGE CAN

ÖZLEM BAŞOL
RABİA AK
RAZİYE YİGİT
RÜMEYSA HIRAÇ
SALİH TARIK YILMAZER
SALİHA KESKİN
SAMET BÖLÜKBAŞ
SEDA UYAR
SEDEF KISAKOL
SEFA GÜRKAN KARAGÖZ
SEHER AKGÜN
SELÇUK RESUL YILDIZ
SERENAY GÜRELLİ
SERHAT GÜZEL
SERKAN KOCAMAN
SUNA KAPLAN
SÜMEYYE ÖZTÜRK
ŞENOL ÖZÇELİK
ŞEYMA ÇAKIR
ŞEYMA KARAKIŞ
TUĞBA MADEN
TUĞBA TEKSÖZ
TUĞÇE GÜVEN
UĞUR KOCA
YAĞMUR BAYINDIR
YEŞİM KARAYEL
YILDIRAY TÜRK
YUNUS EMRE RENÇBER
YUSUF BİR
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Şenpiliç’ten “Annemin Köftesi”

Şen Haberler

“Annemin Köftesi” isimli yeni köfte ürünlerimiz çıktı!
Endüstriyel köftelerin yoğun doku ve kıvamından
oldukça farklılaşan Kasap Köfte, Misket Köfte ve Parmak
Köfte’den oluşan üç farklı Annemin Köftesi ürünü ev
köftesi kıvamında…
Annemin Köftesi ürünlerinde yeni formlama
makinelerimizle kıymayı fazla sıkıştırmadan
formlayarak ev köftesi gibi damağa hoş gelen bir kıvam
elde ettik.
Tamamen doğal malzemelerden oluşan yeni köfte
ürünlerimiz; %100 but ve göğüs eti, soğan, galeta
unu ve baharatlarla evde yaptığımız tariflerdeki köfte
reçetesine sahip… Kasap ve Misket Köfte’de ek olarak
doğal, taze, temizlenmiş ve ayıklanmış maydanoz
kullanılıyor.
Özel baharat kombinasyonlarının da ön plana çıktığı
Kasap Köfte, Misket Köfte ve Parmak Köfte ürünleri,
profesyonel tadım ekipleri tarafından değerlendirilerek
annelerimizin evde yaptığı köftelerin lezzetinde ve
kıvamında tüketicilerimizin beğenisine sunuldu.
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Şen Haberler

Çocuk sahibi olan
takım arkadaşlarımız
FERDİ UZUNOĞLU
ÖZCAN DENİZKUŞU
SERKAN GEZER
ALİ VURMAZ
SERTAÇ ŞEN
BORA BAYTEKİN
SEDAT YILDIZ
ENGİN SANCAK
KEMAL ÖZDEN
MURAT ÇUKUR
MEHMET ALİ OKAN
FATİH ÖZKUM
İBRAHİM AKTAŞ
KERİM KIRAN
AKIN OKUTUCU
GÜVEN YEŞİLYURT
İBRAHİM BALCI
CÜNEYT ŞİMŞEK
YUSUF VURUŞ
KADİR SANDIKÇI
SEDAT SALĞIN
KENAN ALBENİ
CELALETTİN OLMUŞ
YADİGAR OLMUŞ
ALİ EFİLOĞLU
MUSTAFA USLU
ÖMER TUTAL
ANIL TÖMEKÇE
ALİ IRMAK
EDİS KAYRAN
SEDAT BALCI
RECAİ ÇÜÇEN
BAHADIR CURACOĞLU
MUSTAFA ARSLAN
NAMIK COŞKUN
YAHYA KINALI
ADEM TOPUZ
SABAHATTİN COŞKUN
KADİR KAHRAMAN
NURDAN KAHRAMAN
ÖMER SOYLU
AYHAN GÜNTOP
SAVAŞ YAMAN
MURAT BARAN
SEMİH KÜÇÜK
NAZİF ALP
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Parça Piliç Elemanı
Bütün Piliç Elemanı
Bütün Piliç Elemanı
Damızlık Çiftlik Elemanı
Bütün Piliç Elemanı
Plasiyer
Shring ve Şok Tünelleri Elemanı
Damızlık Çiftlik Elemanı
Transfer Elemanı
İleri İşlem Elemanı
İç Denetim Yöneticisi
Depo Elemanı
Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı
Damızlık Çiftlik Elemanı
Depo Elemanı
Şube Muhasebe Yetkilisi
Arıtma Elemanı
Plasiyer
Satış Yetkilisi
Parça Piliç Elemanı
Bakım Onarım Elemanı
Transfer Elemanı
Kesim Elemanı
Kesim Elemanı
Bütün Piliç Elemanı
Bakım Onarım Elemanı
Kesim Elemanı
Bilgi Teknolojileri Yetkili Yardımcısı
Kalite Kontrol Elemanı
Yem Üretim Elemanı
Damızlık Çiftlik Elemanı
Bütün Piliç Elemanı
Depo Sorumlusu
Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı
Bakım Onarım Elemanı
Damızlık Çiftlik Elemanı
Parça Piliç Elemanı
Tavuk Ayağı Üretim Elemanı
Sipariş Operatörü
Parça Piliç Elemanı
Sevkiyat Sorumlusu
Parça Piliç Elemanı
Kesim Elemanı
Döküm Elemanı
Bilgi Teknolojileri Yetkilisi
Destek Kadro
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Şen Haberler

Evlenen
takım arkadaşlarımız
SUAT TOGAY

Kesim Elemanı

ÜMİT SUNMAN

Üretim Pano Yetkilisi

FERHAT BELEN

Parça Piliç Elemanı

NECDET TAZEGÜL

Plasiyer

İLKKAN KAYA

Bakım Onarım Elemanı

SONER DUMAN

Kalite Kontrol Teknikeri

ERCAN ÇAVDAR

Damızlık Çiftlik Elemanı

ÜMMÜHAN ÇAVDAR

Damızlık Çiftlik Elemanı

FERDİ BİÇİL

Depo Sorumlusu

HAMDİ KARADURMUŞ

Şube Muhasebe Yetkili Yardımcısı

MUSTAFA ŞENEL

Bütün Piliç Elemanı

AYŞE DERELİ

Kesim Elemanı

AYHAN KIRCA

Kesim Elemanı

CÜNEYT AYDOĞDU

Kantar Elemanı

ERKAN SAKARYA

Bütün Piliç Elemanı

ÖZGE ÇALIŞKAN

Maliyet Muhasebesi Yetkili Yardımcısı

KADER KESKİN

Parça Piliç Elemanı

ORHAN KESKİN

Bakım Onarım Elemanı

UĞUR MUSTAFA YEŞİLDAL

Plasiyer

BARIŞ CEYHAN

Bakım Onarım Elemanı

FERDİ EMİR

İdari İşler Elemanı

iPhone kampanyamız
Ankara, Eskişehir, Bilecik
ve Kütahya’da
15 Eylül-29 Ekim tarihleri arasında Ankara, Eskişehir,
Bilecik ve Kütahya’da düzenlenen iPhone 7 kampanyamız
yoğun ilgi gördü. Şenpiliç tabaklı taze ve pratik
ürünlerinin içinde yer alan çekiliş numaraları ile
kampanyamıza katılan tüketicilerimiz aldıkları her bir
ürün için çekilişe katılma hakkı kazandı.

www.senpilic.com.tr

www.senpilic.com.tr

www.senpilic.com.tr

Şenpiliç ürünlerimiz

Bu kampanya Şenpiliç
Gıda Sanayi A.Ş. tarafından
ve şifreli Şenpiliç Pratik
MPİ’nin 31.07.2017
Special -Bonfile - Kalçalı ürün çeşitlerinden (şifreli ürünler sadece tarih ve 24951361 - 255.01.02/1930
- 4454 sayılı izni ile MUCİZE
But - Baget - But İncik
Ankara il ve ilçelerinde
fiş/fatura no ve tarih bilgileri
- Derili Pirzola - Izgara
dağıtılacaktır.) Tabaklı/Dilimli
TANITIM
Tava - Kalça Kuşbaşı,
Sucuk - Minik Sosis tarafından düzenlenmektedir. Bu kampanyada;
www.senpilic.com.tr (ücretsiz)ile birlikte kelime aralarında birer boşluk
Küçük Tabaklı Bonfile,
15.09.2017 saat: 09.00
bırakarak
adresli internet sayfasına
Aşçıbaşı/Beşamel Soslu - Piliç Döner - Şinitzel - Nugget - Cordon
yapılacaktır. Çekiliş sonucunda;
– 29.10.2017, saat: 22:30
şifre gönderimi her gün tüm GSM operatörlerinden 5899 numarasına
Bleu - Parmak Köfte Piliç Seti - Aşçıbaşı Köri
kampanya tarihleri
6 kişi 3.115,20 TL değerinde
Acılı Kebap
24 saat kesintisiz olup
Soslu Piliç Seti - Aşçıbaşı
Kampanyaya kısa mesaj
son katılım 29.10.2017 kısa mesaj olarak gönderen veya www.senpilic.com.tr
Apple iPhone
Barbekü Soslu Piliç Seti - Kasap Köfte - Misket Köfte, Şenpiliç Tazearasında Ankara il ve ilçeleri geneli satış
yoluyla tüm Avea (Markası
saat 23: 59’dur.)
düzenleyiciden kaynaklanan
satın aldıklarında,
noktalarına özel olarak
Piliç Eti çeşitlerinden
“Turk Telekom”), Turkcell7 32 GB Space Gray (hat ve kart hariçtir)
(ücretsiz) adresli internet
sorunlar nedeniyle
Tabaklı Bütün
üretilen, özel
ikramiyesi kazanacaktır.her bir ürüne ait şifre gönderimi için 1 çekiliş
ve Vodafone
sayfasına şifre, ad, soyad, paket dış ambalajının iç yüzeyindeki
üretilen, özel ambalajlı
hakkı verilecektir. Çekiliş
Kazanan talihliler 07.11.2017
dışarıdan görünmeyen Piliç, Büyük Tabaklı/Kanat Izgara - Kanat ambalajlı
adres, fiş/fatura no, tarih
ve şifreli Şenpiliç Pratik katılımcıdan ayrıca ücret talep edilmeyecektir.hattı ile katılım yapılabilir. Kampanyaya
03.11.2017
aynı şifre üzerinden mükerrer
İncik - Kanat
üstü kapalı katılım kartındaki
ürün
tarihli Hürriyet Ankara
ve
katılım
gazetesinde duyurulacaktır.tarihinde saat 13:00 ŞENPİLİÇ ANKARA GSM No bilgilerini eksiksiz dolduran müşterilere
şifreyi,
katılımlar elenerek ilk çeşitleri sadece Ankara İl ve ilçeleri geneli Tüm katılımlarda Şifre - Ad - Soyad bilgilerinden0,65 TL KDV ve ÖİV dâhil olarak ücretlendirilir.
katılamaz, katılmış ve
BÖLGE / Bahçekapı Mah.
satış noktaları reyonlarında
gönderilen şifre
22.11.2017 tarihine kadar
(kampanya süresince ad - soyad, adres,
herhangi birinin eksik
kazanmış olsalar dahi
Yeşilçam
bulunacaktır. Kampanya
olması halinde çekiliş Tüm GSM operatörlerinden kısa mesaj
kısa mesajla veya
başvurmayan asillerle,
ikramiyeleri verilemez. kabul edilecektir. İkramiye tesliminde şifreli
hakkı verilmeyecektir.
birim fiyatlarında meydana
süresince
07.12.2017 tarihine kadarİşyeri Sitesi C Blok No:43 Şaşmaz/ANKARA
İkramiyeye konu olan
gelecek değişiklikleri
eşya ve/veya hizmetin kart ve fiş/fatura ibrazı zorunludur. Kampanyakısa mesajla veya www.senpilic.com.tr (ücretsiz) Katılımcının ikramiye kazanması
yansıtma hakkını saklı başvurmayan yedeklere ikramiyeleri teslimadresinde
bedeli içinde bulunan
durumunda adres bilgileri,
adresli internet sayfasına
edilmez.
tutar. Teyit için geri dönüş
KDV+ÖTV gibi vergiler tarihleri arasında alışverişlerini iptal veya
eksik veya bilinmiyor
şifre gönderimi
dışındaki vergi ve diğer
iade eden katılımcıların
veya
yasal yükümlülükler talihliler
çekiliş hakları da iptal her gün 24 saat kesintisiz olup son katılım ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli benzeri amaçlarla
29.10.2017 saat 23: 59’dur.
olacaktır.
edilecektir. Bir kişi
tarafından ödenir. Kampanyaya
Kısa mesaj ve internet Özel olarak
katılan herkes bu şartlarıbirden fazla ikramiye kazanamaz. 18 yaşından
katılımlarında
kabul etmiş sayılacaktır.
küçükler düzenlenen piyango
ve çekilişe

den alın, iPhone

Şenpiliç ürünlerimizden alın,

iPhone 7 çekilişine katılın.

Bu kampanya Şenpiliç Gıda Sanayi
A.Ş. tarafından MPİ’nin 31.07.2017
ve şifreli Şenpiliç Pratik ürün çeşitlerinden
tarih ve 24951361 - 255.01.02/1930
- 4454 sayılı izni ile MUCİZE TANITIM
(şifreli ürünler sadece Ankara il ve
Special -Bonfile - Kalçalı But - Baget
tarafından düzenlenmektedir.
ilçelerinde dağıtılacaktır.)
fiş/fatura no ve tarih bilgileri ile birlikte- But İncik - Derili Pirzola - Izgara Tava - Kalça Kuşbaşı, Küçük TabaklıTabaklı/Dilimli Sucuk - Minik Sosis - Piliç Döner - Şinitzel - Nugget Bu kampanyada; 15.09.2017 saat: 09.00 – 29.10.2017, saat: 22:30
www.senpilic.com.tr (ücretsiz) adresli kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm GSM operatörlerinden Bonfile, Aşçıbaşı/Beşamel Soslu Piliç Seti - Aşçıbaşı Köri Soslu - Cordon Bleu - Parmak Köfte - Acılı Kebap - Kasap Köfte - Misket kampanya tarihleri arasında Ankara il ve ilçeleri geneli satış noktalarına
Köfte, Şenpiliç Taze Piliç Eti çeşitlerinden
Piliç Seti - Aşçıbaşı Barbekü Soslu
özel olarak üretilen, özel ambalajlı
yapılacaktır. Çekiliş sonucunda; 6 internet sayfasına şifre gönderimi her gün 24 saat kesintisiz olup son 5899 numarasına kısa mesaj olarak gönderen veya www.senpilic.com.tr
Piliç Seti
kişi 3.115,20 TL değerinde Apple
(ücretsiz) adresli internet sayfasına satın aldıklarında, paket dış ambalajının iç yüzeyindeki dışarıdanTabaklı Bütün Piliç, Büyük Tabaklı/Kanat Izgara - Kanat İncik - Kanat
Kampanyaya kısa mesaj yoluyla tüm
iPhone 7 32 GB Space Gray (hat vekatılım 29.10.2017 saat 23: 59’dur.) her bir ürüne ait şifre gönderimi
görünmeyen üstü kapalı katılım kartındaki
şifre, ad, soyad, adres, fiş/fatura no,
için 1 çekiliş hakkı verilecektir. Çekiliş
kart hariçtir) ikramiyesi kazanacaktır.
tarih ve GSM No bilgilerini eksiksiz
şifreyi, ad - soyad, adres,
düzenleyiciden kaynaklanan sorunlar Avea (Markası “Turk Telekom”), Turkcell ve Vodafone hattı ile katılım
03.11.2017 tarihinde saat 13:00 ŞENPİLİÇ
dolduran müşterilere (kampanya süresince
nedeniyle katılımcıdan ayrıca ücret
yapılabilir. Kampanyaya katılım 0,65Kazanan talihliler 07.11.2017 tarihli Hürriyet Ankara gazetesinde duyurulacaktır.
ANKARA
kısa mesajla veya
üretilen, özel ambalajlı ve şifreli Şenpiliç
talep edilmeyecektir. Tüm katılımlarda
TL KDV ve ÖİV dâhil olarak ücretlendirilir.
22.11.2017 tarihine kadar başvurmayanBÖLGE / Bahçekapı Mah. Yeşilçam İşyeri Sitesi C Blok No:43 Şaşmaz/ANKARA
Tüm GSM operatörlerinden kısa mesaj
aynı şifre üzerinden mükerrer katılımlar Pratik ürün çeşitleri sadece Ankara İl ve ilçeleri geneli satış noktaları Şifre - Ad - Soyad bilgilerinden herhangi birinin eksik olması
adresinde
birim fiyatlarında meydana gelecek asillerle, 07.12.2017 tarihine kadar başvurmayan yedeklere ikramiyeleri
halinde çekiliş hakkı verilmeyecektir.
değişiklikleri yansıtma hakkını saklı
teslim edilmez.
katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar elenerek ilk gönderilen şifre kabul edilecektir. İkramiye tesliminde reyonlarında bulunacaktır. Kampanya süresince kısa mesajla veya
Katılımcının ikramiye kazanması durumunda
tutar. Teyit için geri dönüş veya benzeri
şifreli kart ve fiş/fatura ibrazı zorunludur.
www.senpilic.com.tr (ücretsiz) adresli
dahi ikramiyeleri verilemez. İkramiyeye
amaçlarla
internet sayfasına şifre gönderimi her adres bilgileri, eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ
Kampanya
konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli
Bu kampanya Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. tarafından MPİ’nin 31.07.2017 tarih ve 24951361 - 255.01.02/1930 - 4454 sayılı izni ile MUCİZE TANITIM tarafından düzenlenmektedir. Bu kampanyada; 15.09.2017 saat: 09.00 – 29.10.2017, saat: 22:30 kampanya tarihleri arasında Ankara il ve ilçeleri geneli satış noktalarına özel olarak üretilen, özel ambalajlı
gün 24 saat
için yeterli
içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler tarihleri arasında alışverişlerini iptal veya iade eden katılımcıların
çekiliş hakları da iptal edilecektir. Bir kesintisiz olup son katılım 29.10.2017 saat 23: 59’dur. Kısa mesaj olacaktır. Özel olarak
dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler
ve şifreli Şenpiliç Pratik ürün çeşitlerinden (şifreli ürünler sadece Ankara il ve ilçelerinde dağıtılacaktır.) Tabaklı/Dilimli Sucuk - Minik Sosis - Piliç Döner - Şinitzel - Nugget - Cordon Bleu - Parmak Köfte - Acılı Kebap - Kasap Köfte - Misket Köfte, Şenpiliç Taze Piliç Eti çeşitlerinden Tabaklı Bütün Piliç, Büyük Tabaklı/Kanat Izgara - Kanat İncik - Kanat
ve internet katılımlarında
kişi birden fazla
talihliler tarafından ödenir. Kampanyaya
katılan herkes bu şartları kabul etmişikramiye kazanamaz. 18 yaşından küçükler düzenlenen piyango ve
Special -Bonfile - Kalçalı But - Baget - But İncik - Derili Pirzola - Izgara Tava - Kalça Kuşbaşı, Küçük Tabaklı Bonfile, Aşçıbaşı/Beşamel Soslu Piliç Seti - Aşçıbaşı Köri Soslu Piliç Seti - Aşçıbaşı Barbekü Soslu Piliç Seti satın aldıklarında, paket dış ambalajının iç yüzeyindeki dışarıdan görünmeyen üstü kapalı katılım kartındaki şifreyi, ad - soyad, adres,
çekilişe
sayılacaktır.

Şenpiliç ürünlerimizden alın, iPhone 7 çekilişine katılın.

fiş/fatura no ve tarih bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm GSM operatörlerinden 5899 numarasına kısa mesaj olarak gönderen veya www.senpilic.com.tr (ücretsiz) adresli internet sayfasına şifre, ad, soyad, adres, fiş/fatura no, tarih ve GSM No bilgilerini eksiksiz dolduran müşterilere (kampanya süresince kısa mesajla veya
www.senpilic.com.tr (ücretsiz) adresli internet sayfasına şifre gönderimi her gün 24 saat kesintisiz olup son katılım 29.10.2017 saat 23: 59’dur.) her bir ürüne ait şifre gönderimi için 1 çekiliş hakkı verilecektir. Çekiliş 03.11.2017 tarihinde saat 13:00 ŞENPİLİÇ ANKARA BÖLGE / Bahçekapı Mah. Yeşilçam İşyeri Sitesi C Blok No:43 Şaşmaz/ANKARA adresinde
yapılacaktır. Çekiliş sonucunda; 6 kişi 3.115,20 TL değerinde Apple iPhone 7 32 GB Space Gray (hat ve kart hariçtir) ikramiyesi kazanacaktır. Kazanan talihliler 07.11.2017 tarihli Hürriyet Ankara gazetesinde duyurulacaktır. 22.11.2017 tarihine kadar başvurmayan asillerle, 07.12.2017 tarihine kadar başvurmayan yedeklere ikramiyeleri teslim edilmez.
Kampanyaya kısa mesaj yoluyla tüm Avea (Markası “Turk Telekom”), Turkcell ve Vodafone hattı ile katılım yapılabilir. Kampanyaya katılım 0,65 TL KDV ve ÖİV dâhil olarak ücretlendirilir. Tüm GSM operatörlerinden kısa mesaj birim fiyatlarında meydana gelecek değişiklikleri yansıtma hakkını saklı tutar. Teyit için geri dönüş veya benzeri amaçlarla
düzenleyiciden kaynaklanan sorunlar nedeniyle katılımcıdan ayrıca ücret talep edilmeyecektir. Tüm katılımlarda Şifre - Ad - Soyad bilgilerinden herhangi birinin eksik olması halinde çekiliş hakkı verilmeyecektir. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri, eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır. Özel olarak
üretilen, özel ambalajlı ve şifreli Şenpiliç Pratik ürün çeşitleri sadece Ankara İl ve ilçeleri geneli satış noktaları reyonlarında bulunacaktır. Kampanya süresince kısa mesajla veya www.senpilic.com.tr (ücretsiz) adresli internet sayfasına şifre gönderimi her gün 24 saat kesintisiz olup son katılım 29.10.2017 saat 23: 59’dur. Kısa mesaj ve internet katılımlarında
aynı şifre üzerinden mükerrer katılımlar elenerek ilk gönderilen şifre kabul edilecektir. İkramiye tesliminde şifreli kart ve fiş/fatura ibrazı zorunludur. Kampanya tarihleri arasında alışverişlerini iptal veya iade eden katılımcıların çekiliş hakları da iptal edilecektir. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. 18 yaşından küçükler düzenlenen piyango ve çekilişe
katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilemez. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. Kampanyaya katılan herkes bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

EKİM-ARALIK 2017 / SAYI 20 /

7 çekilişine katılın.

14
Satış Rotası

Snowy Ulu Kardeşler
1985 yılında İstanbul'un Kâğıthane ilçesi, Gültepe Mahallesi’nde 10
metrekarelik bir bakkal dükkânı ile gıda perakendeciliğine başlayan
Snowy Ulu Kardeşler market zinciri, üç kardeş olan Ramazan Ulu,
Şaban Ulu ve Mustafa Ulu tarafından kuruldu. Temel değeri “müşteri
memnuniyeti” olan Snowy Ulu Kardeşler, “Daha fazlası için...” sloganıyla
ilerliyor. Snowy Ulu Kardeşler İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Bülent
Efe ile markayı ve Şenpiliç ile iş ortaklıklarını konuştuk.
“1976 yılında İstanbul’da doğdum. Snowy Ulu Kardeşler
bir aile firması ve ben de yeğenleri olarak aile
bireylerinden biriyim. Snowy Ulu Kardeşler’in kuruluş
aşamasından beri birlikte çalışıyoruz. Yönetim Kurulu
Üyeliği’nin yanı sıra İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü
olarak görev yapmaktayım.”
“Perakende sektörüne geçiş hikâyemiz; Yönetim
Kurulu Başkanımız Ramazan Ulu’nun asıl mesleği olan
öğretmenliği bıraktıktan sonra üç kardeşini bir araya
getirerek, İstanbul Gültepe’de 10 metrekarelik bir bakkal
dükkânı açmasıyla başlıyor. Oturdukları evin alt katında,
bugün büfe bile olamayacak kadar küçük bir bakkal
dükkânını maddi olarak zor koşullar altında devralarak
bu işe girmiş Ulu Kardeşler.
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“O dönemler, market sepetiyle toplu alışveriş olmadığı
için dükkânlarda müşterilere sunulan hizmet vardı.
Tamamen güvene dayalıydı. Dolayısıyla o zamanın
bakkalları ticari açıdan güçlüydü. Yeni bir bakkal dükkânı
yatırımı yapmanın ölçütü ise ‘en çok nerede ekmek
satılıyorsa, orası iyi iş yapacağı için orada bakkal açmak’
idi.
“90’lı yılların başında zincir marketlerin açılmasıyla
Snowy Ulu Kardeşler de marketçiliğe geçen bakkallar
arasındaydı. Bugün, bizler ailenin ikinci jenerasyonu
olarak farklı pozisyonlarda işin başındayız. Snowy Ulu
Kardeşler market olarak İstanbul’da 18 şubemizde,
510’dan fazla çalışanımızla müşterilerimize hizmet
vermekteyiz.”
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Şenpiliç'le beraber kat edeceğimiz
daha çok yol var. Hedefler hiç
bitmeyecek ve önemli olan da belirlenen
hedeflerin yerine getirilmesi… Her iki
firma da birbirinin başarısını istiyor.

“Başarımızın temeli insan kaynağı”
“Gelecekte, ticari hedeflerimize uygun lokasyonlar olursa
elbette yeni şubeler açabiliriz ama öncelikli hedefimiz
faaliyetlerimizin sürdürülebilir olması, böylelikle
gelecekte de var olabilmek. Bunu da verimliliği artırarak,
nitelikli hizmet vererek sağlayabiliriz. Bu noktada insan
kaynağına çok önem veriyoruz. Çalışanlarımıza periyodik
olarak eğitimler veriyoruz. Amacımız, nitelikli personelle
müşterilerimize daha kaliteli hizmet verebilmek.
“Sermaye yapımızı iyi yönetebilmemizin temeli insan
kaynağı… Yani ekiplerimiz iyi olmazsa sermayemiz tek
başına bir işe yaramaz. Uzun vadeli pozisyonlarda kendi
personelimizi yetiştirmekten yanayız. Sektörde kalıcı
olmamızın bir nedeni de budur.
“Sektördeki gelişmeleri sürekli takip ettiğimiz müddetçe
bu sektörde devam edebiliriz. Çünkü perakende sektörü
daha da büyüyecek, yeni konseptler ortaya çıkacak. Bu
nedenle kendimize hedefler koyuyoruz. Ayağımızın yere
sağlam basması gerekiyor. Sabır ve emek gerektiriyor.
Şenpiliç’in kuruluşundan bugüne başarı hikâyesine
baktığımızda da geleceği öngörerek, yatırım yaparak,
emin adımlarla bugünlere gelindiğini görüyoruz.
“Yıllardır hizmet verdiğimiz lokasyonlarımız var.
Bazen müşterilerimizden bizi çok mutlu eden geri
dönüşler alıyoruz. Örneğin; bir müşterimiz yaptığımız
bir sohbette şöyle dedi: ‘Çocukluğumdan beri Snowy
Ulu Kardeşler’den alışveriş yapıyorum. Şu an 20
yaşında çocuğum var ve hala sizden alışveriş yapmaya
devam ediyoruz. Burası, sanki bizim marketimiz gibi.’
Müşterilerimizin bu şekilde duygularını paylaşması
bizleri çok mutlu ediyor. Pek çok semtte bu tür hikâyeler
duyuyoruz ve çok hoşumuza gidiyor. Müşterilerimizin
memnuniyeti, sıcak ve samimi iletişimi bizim için çok
değerli. Bu duygunun kaybolmaması için elimizden
geleni yapıyoruz. Marketçiliği 32 yıldır tanıyan bir firma
olarak bilinirliğimiz ve sektördeki itibarımız da bugünkü

Snowy
Ulu Kardeşler
İş Geliştirme
ve Pazarlama
Müdürü
Bülent Efe
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"Sektördeki gelişmeleri sürekli
takip ettiğimiz müddetçe bu
sektörde devam edebiliriz.
Çünkü perakende sektörü daha
da büyüyecek, yeni konseptler
ortaya çıkacak. Bu nedenle
kendimize hedefler koyuyoruz.
Ayağımızın yere sağlam
basması gerekiyor. Sabır ve
emek gerektiriyor. Şenpiliç’in
kuruluşundan bugüne başarı
hikâyesine baktığımızda da
geleceği öngörerek, yatırım
yaparak, emin adımlarla
bugünlere gelindiğini görüyoruz."

konumumuzun şekillenmesinde önemli bir yere sahip.
32 yılın deneyimiyle prensiplerimiz var, samimiyiz ve
seviliyoruz.”
“Birbirimizin başarısını istiyoruz”
“2015 yılından beri Şenpiliç’in ürünlerini satıyoruz.
Şenpiliç çok güvenilir, güçlü ve geçmişi olan, işinin
niteliklerini ön plana çıkarabilen bir firma. Tüm gücüyle
sahada; Türkiye’de 81 ilin hepsine ulaşıyor. Reklam ve
pazarlama faaliyetlerine yatırım yapıyor. İyi bir ekiple
çalışıyor: Sorunların üzerine giden ve sorunları dinleyerek
hemen çözüm bulmak için çaba içerisine giren bir ekip.
Üst yönetimden başlayarak tüm kademelerde herkes
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işini sahipleniyor. İnsani yönleri çok kuvvetli… Sayın
Haşim Gürdamar’ın kurumsal duruşuna da çok saygı
duyuyoruz.
“Şenpiliç ve Snowy Ulu Kardeşler olarak samimiyiz ve
dürüst çalışıyoruz. Çözüm odaklı ilerliyoruz ve daima
işimizi daha iyi nasıl yapabileceğimizi konuşuyoruz.
Konuşmakla kalmıyor, eyleme de geçiriyoruz. Bu da her iki
firmaya katma değer sağlıyor. Satış ekibiyle kurduğumuz
güçlü iletişim sayesinde yaptığımız ticaretten çok
memnunuz. Birlikte belirlediğimiz tüm satış hedeflerine
ulaşıyoruz.
“Özellikle tabaklı satışlarımız çok yüksek… Araştırma
raporları da gösteriyor ki, tüketim tabaklı markalı
gıdalara doğru hızla ilerliyor. Zaman içinde tüketici,
kasaba sormadan raftan ürünü kendisi alabilecek. Biz
marketlerin de değişimi bu yönde olacak. Şenpiliç’le de
bu yönde ortak çalışmalar yapıyoruz ve farklılaşmaya
çalışıyoruz. Tüketicinin değişimine ayak uydurarak
yatırımlara devam etmeliyiz.
“Şenpiliç’le birlikte kat edeceğimiz daha çok yol var.
Hedefler hiç bitmeyecek ve önemli olan da belirlenen
hedeflerin yerine getirilmesi… Her iki firma da birbirinin
başarısını istiyor.
“Müşterilerimizin tercihleri marketlerimizin lokasyonlarına
ve mevsimlere göre farklılık gösteriyor. Şenpiliç ürünlerinin
raf ömrü, kalitesi, lezzeti konusunda tüketicilerimizin son
derece memnun olduğuna dair marketlerimizde hizmet
veren ve müşterilerimizle iletişimde olan kasap bölümü
görevlilerimizden sürekli bilgi alıyoruz.”
“Şenpiliç lojistikte de çok başarılı”
“Beyaz et sektöründe ürünün lojistik tarafı çok önemlidir,
operasyonu kolay değildir. Lojistiği iyi yapan firma
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başarılı olur. Ürün tüketicinin sofrasına ulaşana kadar
geçen lojistik süreci yönetmek çok kritiktir, risklidir. Süre
çok kısadır ve hataya yer yoktur. Şenpiliç’in en önemli
başarılarından biri de lojistiğidir. Ürünlerin bize hangi
kriterlerde gelmesi gerekiyorsa, onu sağlamak için
soğuk zincirin iyi korunması şart. Şenpiliç bunu eksiksiz
sağlıyor.

“Beyaz et sektörü gibi bizim sektörümüz de çok sıkı
denetleniyor. Bu denetimler de bizi geliştiriyor ve
standartlarımızı yükseltiyor. 365 gün denetlenebilir
kalitede iş yapıyoruz ve denetimlerimizin hepsinden
başarıyla çıkıyoruz.”

"Şenpiliç çok güvenilir, güçlü ve
geçmişi olan, işinin niteliklerini
ön plana çıkarabilen bir firma.
Tüm gücüyle sahada; Türkiye’de
81 ilin hepsine ulaşıyor. Reklam ve
pazarlama faaliyetlerine yatırım
yapıyor. İyi bir ekiple çalışıyor:
Sorunların üzerine giden ve
sorunları dinleyerek hemen
çözüm bulmak için çaba içerisine
giren bir ekip. Üst yönetimden
başlayarak tüm kademelerde
herkes işini sahipleniyor. İnsani
yönleri çok kuvvetli… Sayın Haşim
Gürdamar’ın kurumsal duruşuna
da çok saygı duyuyoruz."
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Göçün geleceğini değiştirin.
Gıda güvenliğine ve kırsal
kalkınmaya yatırım yapın.
Her yıl 16 Ekim’de, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO)
1945 yılındaki kuruluşunu hatırlamak için Dünya Gıda Günü kutlanıyor.
150’den fazla ülke, açlığa karşı mücadelenin ve sağlıklı yaşamlara sahip
olmamız için yeterli gıdaya sahip olmamızın önemini tüm dünyaya
anlatmak için Dünya Gıda Günü etkinlikleri düzenliyor. 2017 yılı Dünya
Gıda Günü sloganı ise “Göçün geleceğini değiştirin. Gıda güvenliğine ve
kırsal kalkınmaya yatırım yapın.”
Dünyanın 130 ülkesinde ofisi bulunan Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün, çalışmalarının
büyük bir bölümü, dünyadaki yoksul ve aç
insanların çoğunluğunun yaşadığı kırsal alanlarda
yürütülmektedir. “Sıfır Açlık” hedefine erişmek için
hükümetlerden şirketlere, okullardan üniversitelere ve
uluslararası kuruluşlardan bireylere kadar hepimize rol
düşüyor.
Sürdürülebilir bir geleceğe doğru
2030 yılında Sıfır Açlık küresel hedefine, gıda güvenliği,
kırsal kalkınma ve göç arasındaki bağlantıları ele
almadan ulaşabilmek mümkün değildir. 2015
yılının Eylül ayında New York’ta gerçekleşen BM
Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde 193 ülke 2030
yılına kadar yoksulluğun ve açlığın sona erdirilmesi,
gezegenin korunması ve herkes için refahın sağlanması
için 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni (SKH)
gerçekleştirme taahhüdünde bulundu. Bir yıl sonra,
BM göç yönetimine yönelik kapsayıcı bir yaklaşım
aramak amacıyla New York’taki merkezinde Mülteciler
ve Göçmenler Zirvesi düzenledi. Katılımcılar; güvenli,
düzgün ve düzenli göçe yönelik Küresel İlkeler

Sözleşmesi’nin 2018’de kabul edilmesi için çalışmakta
uzlaştı. Göçle ilgili Küresel İlkeler Sözleşmesi,
uluslararası göçün insani, kalkınma ve insan haklarıyla
ilgili tüm boyutlarını ele almayı amaçlamaktadır.
Göç ve Göçmenler
Göç, bir ülkede ya da uluslararası sınırlardaki insanların
hareketine verilen addır. FAO; nedenleri, süresi ve
gönüllü ya da istem dışı olup olmadığına bakmaksızın
her tür hareketi ifade etmek için "göç" terimini
kullanmaktadır.
BM rakamları çok fazla insanın zorunlu ve çaresizlikten
göç ettiğini; çatışma, zulüm ve doğal afetler nedeniyle
yerlerini değiştirdiklerini ya da yoksulluktan, geçim
kaynaklarına yönelik tehditlerden veya aşırı baskılardan
dolayı başka çareleri olmadığını hissettikleri için göç
ettiklerini göstermektedir.
Göç; düzenli ve insani bir şekilde yönetilirse, göçmenler
hem geldikleri ülkelerde hem de kendi ülkelerinde
ekonomik büyümeye katkıda bulunabilir. Göçmenler
geldikleri ülkeler veya bölgeler için yeni işgücü
kaynakları sağlayabilir, ancak göçmenlerin kendi
bölgelerindeki nakit akışları üzerindeki etkileri de
önemlidir.
Göçün sebepleri ve etkileri FAO'nun açlıkla mücadele
ve gıda güvenliği sağlama, kırsal yoksulluğu azaltma ve
doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etme
konusundaki küresel hedefleriyle yakından ilişkilidir.
Sürdürülebilir çözümler
Tarım ve kırsal kalkınma; çevresel bozulma ve iklim
değişikliği nedeniyle ortaya çıkan kırsal yoksulluk, gıda
güvensizliği, eşitsizlik, işsizlik ve doğal kaynakların
tüketimi gibi göçün temel nedenlerine cevap verebilir.
Sürdürülebilir kırsal kalkınmaya, iklim değişikliği
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Göçmenlerin
büyük bir
kısmı; dünyanın
yoksul ve gıda
güvenliğine
sahip olmayan
%75’lik kesiminin
yaşadığı, geçimin
tarım ve doğal
kaynaklara
dayandığı kırsal
kesimden
gelmektedir.

adaptasyonuna ve dayanıklı kırsal geçim kaynaklarına
yatırım yapmak, mevcut göç sorununa verilen küresel
cevabın önemli bir parçasıdır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 2: Açlığı
sonlandırın, gıda güvenliğini sağlayın, beslenmeyi
geliştirin ve sürdürülebilir tarımı teşvik edin

Göçmenlerin, mültecilerin ve ülkesinde yerinden
edilmiş kişilerin yoksulluğunun azaltılması, gıda
güvenliği ve beslenme ile kırsal hane halkının
dayanıklılığı konularında yürütülen çalışmalar şunlardır:

2 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nde, gıda
güvenliği kavramı; açlık ve yanlış beslenmenin temel
nedenlerini çözmek için bütüncül bir yaklaşım ve
tamamlayıcı eylemler gerektiren bir yapıya sahiptir.
Gereken eylemler, sürdürülebilir kalkınmanın teşvik
edilmesi, üretkenliğin, küçük ölçekli gıda üreticilerinin
gelirlerinin ve gıda üretim sistemlerinin dayanıklılığının
artırılması ve biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynakların
sürdürülebilir şekilde kullanılması konularını içerir. Bu,
göç edenler de dahil olmak üzere tüm insanları hesaba
katmak ve doğrudan dahil etmek anlamına gelir.

• Çaresizlikten kaynaklanan göçün temel nedenlerine
ve etmenlerine cevap vermek
• Gençler, kadınlar ve göç edebilecek diğer insanlar için
tarımsal ve tarım dışı iş imkânları yaratmaya yardımcı
olmak
• Kırsal alanlardan yapılan göçün güvenli, düzgün
ve düzenli olmasını teşvik etmek ve bu amaçlarla
uyumlu kamusal bilgi kampanyalarını ve politikalarını
desteklemek
• Tarım ve kırsal kalkınma için göç potansiyelinden
yararlanmak
• Arazi ve doğal kaynaklar üzerindeki çatışmaları
önlemek
• Doğal ya da insan kaynaklı felaketlerin tetiklediği uzun
süren krizlerden etkilenen toplulukların dayanıklılığını
güçlendirilmek
• Yerinden olmuş kişilerin ev sahibi topluluklarla
entegrasyonu için sürdürülebilir stratejiler geliştirmek

Göç, bir ülkede ya da uluslararası sınırlardaki
insanların hareketine verilen addır. FAO; nedenleri,
süresi ve gönüllü ya da istem dışı olup olmadığına
bakmaksızın her tür hareketi ifade etmek için "göç"
terimini kullanmaktadır.
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Bilgisayar ve internet
kullanımında
kilit bilgiler
İnternet aracılığıyla bilgi alışverişi iş hayatının ve
günlük yaşamın vazgeçilmezi… Internetle ve dolayısıyla
bilgisayarlarla her ne kadar her gün iç içe olunsa da
internetle birlikte insan hayatına giren pek çok kavram tam
olarak bilinmiyor. Bu yazıda bu kavramların açıklamaları ve
bilgisayar kullanırken faydalı olacak kilit bilgiler yer alıyor.
www ya da web: Bir web sitesi adresi girerken satır
başına yan yana yazılan bu üç harfin açılımı World Wide
Web'dir. İnternet üzerinden bilgi dağıtmanın bir yolu.
İnternet Servis Sağlayıcı: Kurumların veya kişilerin
internete erişimi sağlamak üzere satın alma yaptıkları
şirket.
Web tarayıcı: Web sayfalarını bulmak ve görüntülemek
için kullanılan yazılım.
http: Adres çubuğuna adres girmek üzere satır başına
yazılan http’nin açılımı Hyper Text Transfer Protocol,
yani Hipermetin Aktarma Protokolü… Web’de web
sayfalarını aktarmak için kullanılır.
ftp: File Transfer Protocol… İnternet aracılığıyla bir
bilgisayardan diğerine dosya aktarmak için kullanılır.
URL: Uniform Resource Locator… Yani internette bir
web sitesinin ya da dosyanın adresine verilen genel
isim...

Etki alanı son eki
Bir web sitesi adresi girerken adresin sonunda yer
alan com, org, edu gibi son ekler, etki alanına sahip
organizasyonun türünü ve ülkeyi tanımlamaya yardımcı
olur.
com: ticari organizasyon
edu: eğitim kurumu
gov: resmi kurum
org: sivil toplum örgütü
mil: askeri site
net: ağ organizasyonu
ac: akademik kurum
Ülke kodları
Son eklerin ardından “.” ile gelen tr, uk gibi ekler de ülke
kodlarıdır. Bu kodlara bakarak bir organizasyonun hangi
ülkeye ait olduğu söylenebilir.
tr: Türkiye
uk: İngiltere
cz: Çek Cumhuriyeti
ch: İsviçre
fr: Fransa
dk: Danimarka
ca: Kanada
de: Almanya
es: İspanya
au: Avusturalya
İstenmeyen e-postalar, yani “Spam”lar
“Spam” adı verilen istenmeyen e-postalar, bilişim
sisteminin performansını etkileyen güvenlik ihlalleri
bakımından en büyük tehlikelerden biridir. Spam
genellikle e-posta şeklinde olmasına karşın, anlık
mesajlaşma sistemleri (Insant Messaging System: IMS),
cep telefonları online oyunlar ve benzeri aracılığıyla
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İstenmeyen e-postalarla ilgili ne yapılması gerekir?
• Şirketinizin bu tür iletiler için izlemenizi istediği yol
buysa, iletiyi bilişim güvenliğinden sorumlu kişiye ya da
yardım masasına iletin.
• İletide geçen kurumla bağlantıya geçerek iletinin
doğruluğunu teyit edebilirsiniz ama şüphelendiğiniz
iletiyi yanıtlayarak değil.
• Bu iletiyle ilgili internette araştırma yapabilirsiniz.
• İletiyi silebilirsiniz; eğer çok önemliyse, sizinle tekrar
temas kurmaya çalışacaklardır.
Kötü programlar (Malware)
Virüsler, solucanlar, Truva atları, casus yazılımlar
(spyware), reklam destekli bilgisayar yazılımları
(adware) ve sahte (rouge) numara çeviriciler, kötü
amaçlı programlara örnektir. Bu tür yazılımlar,
genellikle e-posta ekleriyle ya da internetten indirilen
veya yazılımların korsan kopyalarından yüklenen
dosyalarla yayılır.
Sisteminizi virüslerden korumak için;
• Bilgisayarınıza güvenli (güvenilir kaynaklardan
ve tescilli) bir anti-virüs programı indirin ve düzenli
aralıklarla güncelleyin.
• Çıkarılabilir disklerdeki dosyaları açmadan önce
taramak için anti-virüs yazılımı kullanın.
• İnternetten indirdiğiniz dosyaları açmadan önce
tarayın.
• Tanımadığınız kaynaklardan gelen e-postaları ve
e-postaların eklerini açmayın.

CTRL+A
CTRL+B
CTRL+C
CTRL+D
CTRL+D
CTRL+D
CTRL+E
CTRL+F
CTRL+G
CTRL+H
CTRL+I
CTRL+J
CTRL+K
CTRL+L
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Unutmayın; evdeki bir bilgisayarda dosyaların
kaybedilmesi, problem yaratabilir ama şirketteki bir
bilgisayarda verilerin kaybedilmesi bütün kurumu
etkileyebilir.

da gönderilebilir. Spam, insanların veya kurumların,
alıcıları bir etkinliğe yönlendirmek amacıyla rastgele
e-posta adreslerine topluca e-posta göndermesidir.
Genellikle bilişim sistemlerinde, istenmeyen
e-postaların girişini engellemek için anti-spam adı
verilen yazılım yüklüdür. İstenmeyen e-postaları
engelleyen bu yazılım iletiyi analiz eder ve istenmeyen
e-posta gibi görünüyorsa reddeder.

Yedekleme
Bu tür olayların etkisini asgariye indirmek için
verilerinizi düzenli aralıklarla yedeklemeniz gerekir.
Bilgisayar çalınırsa ya da zarar görürse, hem orijinal
veriyi hem de yedek veriyi kaybetmemek için verilerinizi
harici bir cihaza yedekleyebilir veya online bir depolama
programı kullanabilirsiniz.
Bilgisayarınızı çok sık kapatıp açarak
yıpratmayın!
Bilgisayarı çok sık kapatıp açmak, bazı devreler ve
bileşenleri daha hızlı yıpratabilir. Bu nedenle gün
içinde birçok kez açıp kapatmak yerine, 1-2 saatliğine
çalışmaya ara verecekseniz bilgisayarı uykuda bırakın.
Telif hakkı
Telifli eserler, sahibinin yazılı
onayı olmaksızın kopyalanamaz,
kullanılamaz ya da dağıtılamaz.
Telif hakkını elinde bulunduran,
eserinin kullanılmasına izin
vermeyebilir ya da bunun
karşılığında ücret talep edebilir.
Yazılı metinler, müzik ve videolar
genellikle teliflidir.
Telif hakkı, internette bulduğunuz
yazı, resim, video ve müziklere
de uygulanabilir. Telifli bir
eseri internetten indirip kendi
çalışmanızda kullanmak
istiyorsanız, mümkünse telif
sahibinden izin almalısınız ve
kaynağını belirtmelisiniz.

CTRL+M
CTRL+N
CTRL+O
CTRL+P
CTRL+Q
CTRL+R
CTRL+S
CTRL+T
CTRL+U
CTRL+V
CTRL+W
CTRL+X
CTRL+Y
CTRL+Z

Kaynak:
Optimist Kitap
Bilgisayar: Kilit Bilgiler
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Okul Çağında Enfeksiyondan
Korunmanın 7 Etkili Yolu
Ders zilinin çalmasıyla çocuklarda enfeksiyon dönemi de başladı.
Mevsim geçişinin yol açtığı ani hava değişimi, daha da önemlisi
kalabalık ortamlarda solunum yoluyla virüslerin kolayca bulaşabilmesi
üst solunum yolu hastalıklarından, ishal ve zatürreye kadar birçok
hastalığa zemin hazırlıyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi,
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metehan Özen,
çocukların enfeksiyonlarla karşılaşma riskinin arttığı bu dönemde
evde yapılacak yoğurt, kefir gibi probiyotiklerin de bağırsaklardaki
zararlı mikropların atılmasına ve enfeksiyonlardan korunmaya fayda
sağladığını belirtti. Gelişigüzel takviyelerin ise zarar verebileceğini
vurguluyor. Prof. Dr. Metehan Özen, çocukları enfeksiyonlardan
korumada alınabilecek etkili önlemleri anlattı, önemli uyarılarda ve
önerilerde bulundu.
“Kaliteli uyumasına dikkat edin”
“Yapılan bilimsel çalışmalar, yeterli ve
kaliteli uykunun vücudun bağışıklığının
güçlenmesindeki faydalarını ortaya
koyuyor. Bu gerçek çocuklar için
çok daha önem taşıyor. Geceleri geç
uyuyan çocukların bağışıklık sistemi
düzgün çalışmazken, enfeksiyon
hastalıklarına yakalanma sıklıkları
artıyor. Çocuğunuza uykudan hemen
önce, uykusunu kaçırabilecek tablet ve
bilgisayardan uzak durma alışkanlığı
kazandırmanız, uyuduğu odada ışık
olmamasına dikkat etmeniz çok
önemli.”

Prof. Dr.
Metehan Özen

“El yıkama alışkanlığı kazandırın”
“El yıkama alışkanlığının kazandırılması, enfeksiyona
karşı en etkili, en pratik yöntemlerden biri. Gün
içerisinde ellerini yüzüne, ağız çevresine ve gözlerine
sürmemelerini, özellikle tuvalete girdikten sonra
ve beslenmeden önce mutlaka ellerini sabunla
yıkamaları gerektiğini öğretin. Aynı zamanda su ve
sabuna ulaşmaları her zaman mümkün olamayacağı
için çantalarına, güvenilir marka olması şartıyla el
dezenfektanı koyun.”
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“Dengeli beslenmesine özen gösterin”
“Çocukların ev yemekleriyle sağlıklı ve dengeli
beslenmesi, yaşına uygun, yeterli düzeyde protein,
vitamin ve mineral ihtiyaçlarının karşılanması
enfeksiyonlara karşı direnç kazanmasında çok önemli
rol oynuyor. Portakal, kivi gibi meyveler ve yeşil
yapraklı sebzelerde bolca bulunan A ve C vitaminlerinin
düzenli tüketimi bağışıklığı güçlendiriyor. Kansızlık
sorunu çeken çocuklar da sık enfeksiyon geçirdiği için
özellikle demirden zengin sebze, et ve kuru baklagiller
tüketmelidir. Çocuğunuzu bisküvi, gofret, gazlı ve şekerli
içecekler, fastfood gibi atıştırmalıklardan ve hazır
yemeklerden uzak tutun.”
“Haftada iki gün balık yedirin”
“Tam da balık sezonunda çocukları bu çok önemli
besin kaynağından uzak bırakmayın. Hastalık yapan
bileşiklerin vücuttan atılmasına katkıda bulunan
Omega-3 desteği için haftada mutlaka 1-2 defa balık
tüketmesini sağlayın. Balığın yanı sıra, badem, ceviz ve
tam tahıllı ürünler gibi çinkodan zengin olan besinler de
enfeksiyonları azaltıyor.”
“Yoğurt ve kefiri ihmal etmeyin"
Evde yapacağınız yoğurt, kefir gibi probiyotikler
de bağırsaklardaki zararlı mikropların ve atıkların
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Çocukların ev
yemekleriyle
sağlıklı ve dengeli
beslenmesi, yaşına
uygun, yeterli
düzeyde protein,
vitamin ve mineral
ihtiyaçlarının
karşılanması
enfeksiyonlara
karşı direnç
kazanmasında çok
önemli rol
oynuyor.

temizlenmesine yardımcı oluyor ve bağışıklık sistemini
güçlendirerek enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor.
Ayrıca enfeksiyonlardan korunmada su içmenin önemi
de sanıldığından daha fazla. Çocuğunuzu mutlaka
günde 1 litre su içmeye alıştırın. Su; özellikle temizleyici
özelliği sayesinde üst solunum yolu enfeksiyonlarından
korumada etkili.”
"Ortamı sık havalandırın"
“Çocukları soğuk havadan çok kalabalık ortam hasta
ediyor. Kapalı ortam mikropların bulaşma riskini
artırdığından düzenli ve sık sık havalandırılması çok
önemli. Öğretmenlerin ve ailelerin enfeksiyon bulgusu
başlayan çocukların evde istirahat etmesine özen
göstermesi gerekiyor. İstirahat etmek hem çocuğun
çabuk iyileşmesine hem de bulaş zincirini kıracağı için
diğer çocukları korumada avantaj sağlıyor.”
“Eksik aşılarını tamamlayın”
“Bilimsel olarak faydası gösterilmiş en önemli basamak,
çocukluk çağı aşılarının tamamlanmasıdır. Eksik aşıları
varsa mutlaka tamamlayın. Grip aşısının yanı sıra
bazı aşıların da özel olarak temin edilip yaptırılması
çocuklarımızı meningokok gibi kreşlerde ve okullarda
salgın yapabilen ve ciddi sonuçları olan enfeksiyonlara
karşı koruyacaktır.”

Böbreklere ve karaciğere zarar
veriyor!
Pek çok anne baba, özellikle de
yemek yemedikleri ve sağlıklı
beslenemediğini düşündükleri
gerekçesiyle çocuklarına bitkisel
takviyeler verebiliyor. Eş-dost
önerisiyle, çevresindekilerden
duyduklarıyla ya da internette
okuduklarıyla, çocuğunun
bağışıklığını güçlendirmek amacıyla
bu ürünlere yönelebiliyor. Prof. Dr.
Metehan Özen, pek çok ürünün
bilimsel kanıtı olmadığını, hekime
danışmadan kullanılabilecek bu tür
takviyelerin böbreklere ve karaciğere
zarar verebildiğini belirtiyor.
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Kış mevsiminin
alternatif sebzeleri
Mevsimler değiştikçe sebze ve meyveler de değişiyor. Sebze
ve meyveleri mevsiminde tüketmenin önemi de her fırsatta
vurgulanıyor. Havuç, ıspanak, karnabahar, lahana ilk akla
gelen kış sebzeleri ve her birinin ayrı ayrı faydaları var.
Bu sebzelerin yanı sıra çok tüketilmeyen sebzelerden de
bahsedelim.

Bal kabağı akıllara ilk olarak “kabak tatlısı”nı
getirse de çorbası da yapılabilen bir bitki…
İçinde A vitamini ve beta-karoten var. Demir,
potasyum, protein, sodyum, fosfor, kalsiyum
ve magnezyum açısından zengin. Bebeklerin
sebze meyve pürelerine, lif içeriğini artırmak,
aroma katmak ve zengin vitamin-mineral
içeriği sağlamak için eklenebiliyor.

Brokoli
Kış aylarında çok kolay bulunabilen bu
yeşil bitki mucize gibi… Zengin mineral,
vitamin ve besin lifi içeriği ile beslenme
uzmanlarının tüketilmesini önerdiği
sebzeler arasında yer alıyor. Brokolinin
kolesterolü düşürme, kabızlığı önleme,
iltihap geçirme, vücudu toksinlerden
temizleme gibi pek çok farklı özelliği
var. Genellikle haşlayıp, üzerine
zeytinyağı, limon ve hatta sarımsak
ekleyerek salata gibi tüketilen brokoli
için birbirinden lezzetli çorba tarifleri
de var.
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Lif, protein, vitamin, mineral ve
antioksidanlar açısından son derece
zengin bir sebze olan Brüksel lahanası
sağlık için faydalı sebzelerden… Ayrıca
diyet listeleri için de alternatif bir besin
kaynağı… 100 gram Brüksel lahanası
45 kalori, 3,38 gram protein ve 0
kolesterol içeriyor.
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Sarımsak çok tüketilen ve hemen hemen her
yemeğe katılabilen, dünya sofralarında da yer
bulan vazgeçilmez bir lezzet olduğu gibi yüzyıllardır
pek çok kültürde şifa amacıyla da kullanılmış.
Sarımsağın sağlığa faydaları saymakla bitmez. Pek
çok marine sosunun malzemesi olan sarımsak,
piliç etine de çok yakışıyor. Özellikle kekik gibi
baharatlarla ve zeytinyağı ile bir araya geldiğinde
de tadına doyulmuyor.

Kereviz
Tam bir besin kaynağı olan kereviz, K
ve A vitaminleri bakımından zengin ve
iyi bir antioksidan… Yumru şeklinde
olan kökü, yaprakları, sapı, tohumu ve
suyu olmak üzere her kısmı ayrı şifa
kaynağı olan kerevizin hemen her yeri
tüketilebiliyor. Örneğin; kereviz sapı
yağ yakmaya ve kilo vermeye yardımcı
olduğundan diyet yapanlar için iyi bir
seçim.

Turp
Kış aylarında raflarda sıklıkla
gördüğümüz turpun beyaz, kara,
kırmızı turp gibi çeşitleri var.
Genellikle salatalarda rendelenerek
ya da dilimlenerek tüketilen turp, bazı
ülkelerde pişirilerek de tüketiliyor.
A, C, K ve B6 vitaminlerinin yanında
kalsiyum, demir, bakır, fosfor, potasyum
ve selenyum içeriyor. İçerdiği zengin
lif sayesinde pek çok faydası olan turp
öksürüğe de iyi geliyor.

Pancar

Kışın tüketilebilen bir kök sebze olan pancar, tüm
kırmızı renkli sebzeler gibi yüksek antioksidan
etkisine sahip. Pancar demir içerdiğinden kansızlığa
da iyi geliyor. Suyu ve turşusu da çok tercih ediliyor.
Pancar suyuyla ayran tarifi bile var. Doğranmış veya
rendelenmiş salatası da çok lezzetli…

Rezene

Rezene; potasyum, sodyum, kalsiyum,
magnezyum, fosfor, A ve C vitamini
açısından zengindir. Genellikle
kurutulan yaprağı çay olarak tüketilen
rezenenin tazesi de var. Et yemeklerini
aromasıyla zenginleştirir. Taze rezene
ile farklı soslar hazırlanabileceği
gibi ince ince doğranıp limon ve
zeytinyağıyla salata halinde de
tüketilebilir.

Kuskonmaz
.
Beyaz ve kırmızı et yemeklerinin yanında
alternatif bir sebze olarak sıkça yer alan
kuşkonmaz çoğunlukla haşlanarak ya
da buharda pişiriliyor ama farklı pişirme
yöntemleri de var. Sapı ile ucunun pişirme
süresi farklı olduğu için haşlanacağı zaman
dikey olarak pişirilmesi tavsiye ediliyor.
Birçok ülkede salata ve yemek yapımında
tercih edilen kuşkonmaz, vitamin ve mineral
içeriği nedeniyle faydalı olduğu gibi diyet
listelerinde de sıklıkla görülür.
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Kış sebzeleriyle nefis
yemekler
Malzemeler

Sarımsaklı
Tavuk Çorbası
Tavuk suyu ve sarımsak sizi hemen
ısıtacak. Bu çorbanın en şaşırtıcı özelliği
ise sarımsakların ağızda erimesi…

• 2 adet kemiksiz ve
derisiz Şenpiliç göğüs
• 1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
• 1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
• 40 diş sarımsak
• 1/4 fincan elma sirkesi
• 2 dal taze kekik
• 1 litre tavuk suyu
• 2 çorba kaşığı çok amaçlı un
• Tuz
• Süslemek için maydanoz yaprakları

Yapılışı
Bir tencerede tereyağı ve sıvıyağı eritin ve sarımsakları
ilave edin. 5 dakika kadar yağda kavurun. Sarımsaklar
karamelize oluncaya kadar karıştırmaya devam edin.
Ardından sirkeyi ekleyin, buhar çıkmaya başlayınca
göğüs etlerini, kekik ve tavuk suyunu ilave edin. Göğüs
etleri iyice yumuşayıncaya kadar pişirin, piştikten sonra
tencerenin içinden çıkarın ve çatalla didin. Küçük bir
kaba yaklaşık 1 bardak su koyun ve içine unu ilave
edin. Topaklanmaması için iyice karıştırın. Unlu suyu
çorbanın içine yavaşça karıştırarak dökün. Tuzu ilave
edin. Kâselere koyduktan sonra çorbanızı maydanoz
yapraklarıyla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

Bal Kabağı Mücveri
Kış aylarında, bol miktarda bal kabağı
tüketmek sağlık açısından çok faydalıdır.
Çocuklarınıza bal kabağını yedirmekte
zorluk çekiyorsanız o zaman mücverini
deneyebilirsiniz.
Malzemeler
• 500 gram bal kabağı
• 2 adet yumurta
• 4 kahve fincanı un
• Yarım demet maydanoz ve dereotu
• 1 adet kuru soğan veya 2-3 adet taze soğan
• Karabiber
• Tuz
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Yapılışı
Bal kabağının kabuklarını soyun, çekirdekli kısımlarını
temizleyin. Mutfak robotunda veya rende ile rendeleyin.
Maydanozu, dereotunu ve soğanı ince ince kıyın. Derin bir
kabın içinde yumurtalara tuz ve karabiber ekleyerek çırpın.
Yumurtalı karışıma elinizle suyunu iyice sıktığınız bal kabaklarını
da ekleyin. Koyu bir kek kıvamı alana kadar un ekleyip, iyice
karıştırın. Kaşıkla aldığınız karışımı kızgın yağa üçer üçer atarak
kızartın. Piştikten sonra yağını çekmesi için servis tabağının
içine kağıt havlu koyarak üzerine yerleştirin. İstenirse sarımsaklı
yoğurt ile sıcak veya soğuk olarak da servis edilebilir. Afiyet
olsun.
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Portakallı Kereviz
Kereviz kış aylarında tüketebileceğiniz
çok faydalı bir sebzedir. Özellikle
çocuklar kokusundan çok
hoşlanmadıkları için yemek istemezler
ama bu tarifin içinde yer alan portakal
suyu sayesinde çocuklarınız kokusunu
almadan rahatlıkla kereviz yiyebilir.
Malzemeler
• 1 kilo kereviz ve kerevizi
bekletmek için limon suyu
• 2 adet patates
• 1-2 adet havuç
• 1-2 adet soğan
• 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
• 1 adet kesme şeker
• Tuz
• Zeytinyağı
• Gerekirse 1-1,5 su bardağı sıcak su

Yapılışı
Kerevizi orta büyüklükte küp küp doğrayın ve limonlu suda
bekletin. Soğanı yemeklik, havucu da yuvarlak doğrayın.
Tencereye bir miktar zeytinyağı koyup havucu ve soğanı hafif
pembeleşene kadar kavurun. Ardından doğradığınız kereviz
ve patatesleri de ekleyip hafif sararana kadar kavurun. 1 adet
kesme şekeri de ilave edin. Ardından 1 su bardağı portakal
suyunu ekleyin. Gerekirse ilave olarak 1-1,5 su bardağı sıcak su
da ilave edebilirsiniz. Tuzunu da ekleyip sebzeler yumuşayana
kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Sıcak ya da soğuk servis
edin. Dilerseniz servis ederken dereotu da kullanabilirsiniz.
Afiyet olsun.

Brokoli ve Körili Sebzeli Piliç
Malzemeler

Sağlıklı piliç eti, brokoli ve köri ile birleştiğinde
mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor.

• 4 parça Şenpiliç göğüs
• 200 gram brokoli
• 1 kuru soğan
• 1 adet havuç
• 1 çay kaşığı kuru fesleğen
• 3 diş sarımsak
• 2 yemek kaşığı sıvı yağ

• 2 yemek kaşığı köri
• Karabiber
• Yarım limon suyu
• 1 bardak süt
• 1/4 bardak tavuk suyu
• Yarım kilo doğranmış
domates

Yapılışı
1 yemek kaşığı yağda köri ve soğanları kavurun. Göğüs
etlerini küp küp doğrayın, soğan ve karabiber ile ovun.
Soğanların içine göğüs etlerini ekleyin. Göğüs etleri
altın sarısı olunca brokoli, havuç, sarımsak, fesleğen
ve limon suyunu ekleyin ve 2 dakika kadar pişirin. Süt,
tavuk suyu ve domatesleri ilave edin. 20 dakika kadar
pişirin. Servis ederken üzerine limon sıkın. Afiyet olsun.
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ÇENGEL BULMACA
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FUTOSHİKİ

BUZ KRİSTALİ

ÇOCUKLAR İÇIN

ÇÖZÜMLER
7 FARK

LABİRENT
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