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Merhaba,

2018 yılında kuruluşumuzun 40. yılını kutlayacağız. 40 yıllık geçmişimizin gururunu 
yaşamak ve güzel bir geleceğe tohumlar ekmek için 2018’in önemli bir sene olduğunu 
düşünüyoruz. 

Eğitime verdiğimiz önemi 40. yılımızda da vurgulamak ve bir duyuruda bulunmak 
istiyoruz. 40’ı bordrolu şirket çalışanı, 40’ı bayi çalışanı ve 40’ı yetiştirici veya 
yetiştirici çalışanı olmak üzere toplam 120 ailemizin çocuğuna 2017-2018 
eğitim ve öğretim yılı için burs vereceğiz. Yan sayfada burs başvurularıyla 
ilgili detaylı bir duyurumuz var.

Geçtiğimiz günlerde mezuniyet töreni gerçekleşen Sakarya Üniversitesi Haşim 
Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nin 2016-2017 yılı mezunlarına da 
başarılar dileriz.

İki de ödülümüz var: Uluslararası Güvenilir Gıda Zirvesi’nde geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da “Güvenilir Gıda Ödülü”ne layık görüldük. Güvenilir gıdanın halk 
sağlığı ve gelecek nesiller için önemini Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Sayın 
Samim Saner detaylarıyla sayfalarımızda anlattı. 

2016 yılının en yüksek ihracat rakamlarına sahip firmaları da belirlendi ve Şenpiliç 
en başarılı ihracatçılardan biri olarak ödül aldı.

Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz Bayi Toplantımızda 2017 yılı değerlendirmesi 
ile birlikte 2018 yılı yol haritamızı belirledik. Toplantımıza katılan tüm iş ortaklarımıza 
teşekkür eder, tüm Şenpiliç Ailesi’nin şimdiden 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban 
Bayramı’nı kutlarım. 

Önsöz

Gül Gürdamar Altıkulaç
Pazarlamadan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi 
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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.
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www.senpilic.com.tr

Yapım
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Yayın Türü
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Anadolu 
Medeniyetleri’nin beşiği 
antik kentler

Şenlik’te yayımlanan
yazı ve fotoğrafların

her hakkı saklıdır. Kaynak 
gösterilmeden kullanılamaz. İmzalı 

yazılardaki görüşler 
yazarlarına aittir.
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Sakarya Üniversitesi Haşim Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri 
Fakültesi 2016-2017 Öğretim Yılı mezuniyet töreni, 5 Temmuz’da 

düzenlendi. Törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Elmas, 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.

“Gelecek sizindir. Yeter ki, siz 
inanın ve isteyin!”

Mezuniyet töreninde konuşma yapan Bilgisayar ve 
Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nejat 
Yumuşak şunları söyledi: “Sayın Misafirlerimiz… 
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, bugün ülkemizi 
bilgi ve bilişim çağına taşımak üzere 170 nitelikli ve 
donanımlı bilgisayar ve bilişim mühendisini mezun 
etmenin gururunu yaşamaktadır. Bu onuru bizimle 
paylaşmak üzere bugün burada olduğunuz için hepinize 
fakültem ve mezunlarımız adına teşekkürlerimi 
sunarım. 

“Fakültemiz, bilgisayar ve bilişim bilimleri alanında 
evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, 
katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, 
mesleki açıdan yetkin, toplumsal ve etik değerlere 
saygılı mühendis yetiştirmeyi misyon edinmiştir. 
Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin güçlenmesi 
için desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Elmas Hocamız’a da 
sonsuz teşekkürlerimizi sunarım.

Haşim Gürdamar
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Sakarya Üniversitesi’nden aldığım bu diplomanın 
bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye 
kullanmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti 

yasalarına ve Atatürk İlkeleri’ne sadık kalarak 
yurduma hizmet edeceğime namusum ve şerefim 

üzerine and içerim.

MÜHENDİSLİK YEMİNİ

“Değerli iş adamı, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri 
Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi ve Şenpiliç 
Kurucusu ve Onursal Başkanı Sayın Haşim Gürdamar 
Beyefendi… Bilginin üretildiği ve sürükleyici bir güce 
dönüştürüldüğü bilim merkezlerine sunmuş olduğunuz 
sürekli katkı bizim için çok özgün, çok kıymetli ve 
çok manidardır. Bilgi hazinesini zenginleştirmeyi 
hedef olarak belirlemiş, ülkemizin geleceğine katkı 
verecek genç mühendislerin yetiştiği fakültemize 
ve öğrencilerimize, kurulduğu günden beri sunmuş 

olduğunuz maddi ve manevi desteklerinizden 
dolayı size, öğrencilerim ve hocalarım adına sonsuz 
teşekkürlerimi sunarım. 

“Sevgili mezunlarımız… Bugün almaya hak kazandığınız 
bu diploma, anlama, öğrenme, öğrenmeyi keşfetme, 
sırları çözme kabiliyetleri anlamına gelmektedir. Bu 
diplomayla bulunduğunuz yere değer katacaksınız. 
Başarısızlık sadece hazırlıksız kişiler için vardır. Siz 
mühendisler, yeni problemlere, yeni çözümlere ve 
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yeni teknolojiye her zaman hazır olmak zorundasınız. 
Başarıya talip olmaktan daha onurlu olan şey, 
çalışmaya talip olmaktır. Eğer tarihe adınızı altın 
harflerle yazdırmak istiyorsanız, yaptığınız her iş, 
bilimin ve toplumun kurallarına uygun olmalıdır. Yanlış 
yöntemle doğru sonuca ulaşılmadığı, ulaşılsa da 
değeri olmadığı gibi kurallara uygun olmayan başarılar 
bize mutluluk vermeyecektir. Genç bir mühendis 
olarak hayal gücünüzün farkında olup bugün aldığınız 
diplomanızdaki saklı cevherleri harekete geçirmelisiniz. 
Meslek hayatınızda hepinize sonsuz başarılar ve 
mutluluklar diliyor, her birinizi tebrik ediyorum.” 

“Gelecek sizindir. Yeter ki, siz inanın ve isteyin!” 
Şenpiliç Kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim Gürdamar 
mezunlara seslenirken şu sözlere yer verdi: “Sevgili 
gençler… Bu güzel mezuniyet günü sizler ve bizler 
için bir bayramdır. Ben size 59 yıllık bir mühendis 
olarak konuşuyorum. Elinizdeki pankartlardan 
birinde ‘Diploma aldık, iş nerede?’ yazıyordu. Beni iyi 
anlamanız için kim olduğumu size kısaca anlatmak 
istiyorum. Ben topraksız bir köylünün 5 çocuğundan 
biriyim. 1958 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ni 
bitirdim. Mezun olduğumda tek sermayem diplomam, 
kafamdaki bilgiler, cesaretim ve de kendime olan 
güvenimdi. Bugün ise büyük bir grubun başındayım. 
Şirketlerimizden Şenpiliç, Türkiye’nin en büyük 
sanayi kuruluşları arasında 69. sırada… Bunları size 
kendimi övmek için değil, güç ve cesaret vermek için 
anlatıyorum. Gelecek sizindir. Yeter ki, siz inanın ve 
isteyin! 

“İyi bir üniversiteyi bitirdiniz ve de Türkiye’nin 
ihtiyacı olan mesleklere sahipsiniz. Ekonomimizin 
kalkınmasında mühendislerin payı çok büyük… 
Üniversite Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Muzaffer Elmas 
mühendis… Bunları size şunun için söylüyorum: 
Mühendis düşünmeyi ve problem çözmeyi öğrenir. 

Burada size bunlar öğretildi. İşsiz kalan mühendis 
yoktur. Evet, diploma aldınız ama diplomanız para 
etmez. Parayı kafanızdaki bilgiye, iş heyecanınıza 
ve çalışma azminize göre kazanırsınız. Çalışmaya 
başladığınızda kendinize göre bir kariyer planlaması 
yapın. Tabii ki kazanca da önem vereceksiniz ama 
çalıştığınız yerin gelecekte sizi nereye taşıyacağını 
da düşünün. Sizin gelecekte iyi bir yönetici olup 
olamayacağınıza bakacaklar. Bunun için kendinizi 
sürekli geliştirmeniz ve öğrenmeye devam etmeniz 

Prof. Dr. Muzaffer Elmas
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gerekiyor. Söylediklerimi inanarak söylüyorum, beni 
bir patron olarak görmeyin. Ben sizin mühendis 
dedenizim… 

“Hep söylediğim gibi Türkiye’nin petrolü yok. 
Türkiye’nin petrolü insanıdır, sizlerin bilgisidir.  Öyle 
bir çağa giriyoruz ki, insan gücünün yerine robotlar, 
insan beyninin yerine programlar geçiyor. Bunları siz 
yapacaksınız! Türkiye’nin kalkınması için hepimiz işimizi 
tek tek iyi yapacağız. Her birimiz yaptığımız işi en iyi 
şekilde yaparsak Türkiye kalkınacak ve zenginleşecek. 
Bu vatan sevgisidir!

“Türkiye sizden çok şey bekliyor. Size ve sizin beyninize 
ihtiyacı var. Çalışan ve yeni şeyler öğrenen beyinlere 
ihtiyacı var. Önümüzdeki 50 yılda Türkiye’de sizin 
damganız olacak. Hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz 
açık olsun.”

“Bereketli bir günde öğrencilerimizi uğurluyoruz”
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Elmas ise mezunlara ve ailelerine şöyle seslendi: 
“Üniversitemiz 140.000 mezunu, 90.000 öğrencisi 
ile çok büyük bir aile oldu. Bu ailenin bugünlere 
gelmesinde, öncü bir üniversite olmasında, bu 
atmosferi sağlamasında desteği olan Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve tüm yetkililere 
hürmetlerimi ve teşekkürlerimi sunarım. Yurdumuzun 
dört bir yanından bu tören için üniversitemize teşrif 
eden kıymetli velilerimiz… Dişinizden tırnağınızdan, 
işinizden aşınızdan fedakârlık ederek yetiştirdiğiniz 
çocuklarımız için verdiğiniz emeklerin zayi 
olmamasını diliyorum. Yağmurlu, bereketli bir günde 
öğrencilerimizi uğurluyoruz. Dilerim hayatlarında da 
her şeyleri bereketli ve hayırlı olur. Mezunlarımıza yeni 
hayatlarında başarılar diliyorum. Yolları ve bahtları açık 
olsun. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum.”    

Konuşmaların 
ardından bölüm 
ve fakülte bazında 
dereceye giren 
öğrencilere ödülleri 
verildi. 

Sakarya Üniversitesi Haşim Gürdamar Bilgisayar 
ve Bilişim Bilimleri Fakültesi'nde Dereceye Giren 
Öğrenciler

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Birinci: Burak Köken
İkinci: Can Karaboran 
Üçüncü: Gözde Sökezoğlu 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Birinci: Büşra Açık
İkinci: Tuğba Keten 
Üçüncü: Neslihan Karaduman 

Fakülte birincisi: Burak Köken
Fakülte ikincisi: Can Karaboran
Fakülte üçüncüsü: Gözde Sökezoğlu

Prof. Dr. Nejat Yumuşak - Haşim Gürdamar
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Şenpiliç 2017 
İş Ortakları Toplantısı

Şenpiliç 2017 İş Ortakları Toplantısı, 18-21 Mayıs tarihlerinde Antalya 
Gloria Golf Resort’ta düzenlendi. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı İpek 
Üstündağ, Şenpiliç’in kuruluşunun 40. yılı olan 2018’de 40'ı bayi çalışanın 

çocukları olmak üzere 120 öğrenciye burs verileceğini açıkladı.

Açılış konuşmasını Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı 
İpek Üstündağ’ın yaptığı iş ortakları toplantısında 
Ticari Pazarlama Yöneticisi Berk Öztürk “Hızlı Tüketim 
Ürünleri Pazar Değerlendirmesi” başlıklı bir sunum 
yaparken Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Faik Üçer ise 2017 yılı değerlenmesi ile 2018 yılı yol 
haritasını bayilerle paylaştı.  

Sunumların ve konuşmaların ardından 2016 yılında 
başarılı olan bayilere plaketleri verilirken, Yönetim 

Kurulu Başkanı İpek Üstündağ, Şenpiliç’in kuruluşunun 
40. yılı olan 2018’de 40'ı bayi çalışanın çocukları olmak 
üzere 120 öğrenciye burs verileceğini açıkladı.

Kapanış konuşmasını Şenpiliç Kurucusu ve Onursal 
Başkanı Haşim Gürdamar’ın yaptığı toplantının ardından 
yeni ürünlerin lansmanı yapıldı. Bayilerimiz Aşçıbaşı, 
mangallık ürünler, köfte burger ve yenilenen reçetesi ile 
köfte ürünümüzü tadarak beğenilerini sundular.

Bayilerimiz Aşçıbaşı, 
mangallık ürünler, 

köfte burger ve 
yenilenen reçetesi 

ile köfte ürünümüzü 
tadarak beğenilerini 

sundular.
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1. Öz Atlı 
2. Beşler
3. Celfinoğulları
4. Ayanoğlu
5. Köy-Tad

Hınıslıoğlu Gıda
Beşler Gıda
Nurhan Başoğlu
Esfa Gıda
İlcan Gıda
Pi-Pa Piliç

Şenkanat Gıda
Çelikoğlu Gıda
Onur Hazır Yemek
Eltaş Piliç
Duran Tavukçuluk
Ayanoğlu 
Ali Bolat

Öz Atlı Gıda
Altıparmak Tavukçuluk
Faruk Gıda
Hikmet Uğur-Talat Tecer
Yıldız Tavukçuluk
Akdeniz Entegre
Köy-Tad Tavukçuluk

1. Aksey
2. Ceceloğlu
3. Onur Hazır Yemek
4. Ayanoğlu
5. Duranay

1. Pi-Pa Piliç
2. Öz Aşan
3. Yağar
4. Efka
5. Akdeniz Entegre

1. Hak Et
2. Alanya Tavukçuluk
3. Pi-Pa Piliç
4. Cüneyt Pir
5. Aksey

2016 Yılı Bayi Ödülleri
2016 yılında en fazla 
büyüme gösteren 
bayilerimiz

2016 yılında en 
fazla tonaj artıran 
bayilerimiz

2016 yılında pazar 
payını artıran 
bayilerimiz

2016 yılında hedef 
geliştirmede başarılı olan 
bayilerimiz

10.  yılını kutlayan bayilerimiz

20.  yılını kutlayan bayilerimiz
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Şenpiliç bir kere daha 
“Güvenilir Gıda Ödülü”nü aldı

Uluslararası Güvenilir Gıda Zirvesi ve Ödül 
Töreni’nin 6.sı geçtiğimiz aylarda düzenlendi. 
Zirveye yerli ve yabancı gıda şirketleri ile gıda 
ihracatı yapan ve teknoloji üreten şirketlerin 
yanı sıra Türk Mutfağı’nı dünyaya tanıtarak 
sektörün gelişimine katkıda bulunan kuruluşlar 
katıldı. Türkiye’nin gıda sektöründeki gücünün 
uluslararası platformlarda duyurulduğu 
zirve kapsamında düzenlenen ödül töreninde 
Şenpiliç, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
“Güvenilir Gıda Ödülü”ne layık görüldü.  

Uluslararası Güvenilir Gıda Zirveleri; 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı’nın 
yanı sıra 100’ün üzerinde STK’nın 
da desteklediği sektör temsilcilerini 
buluşturuyor. Zirve kapsamında 
sektör profesyonelleri, sektör 
temsilcileri, akademisyenler, 
uzmanlar ve basın mensuplarının da 
aralarında bulunduğu Seçici Kurul 
tarafından gıda, tarım ve perakende 
sektörünün her alanında faaliyet 
gösteren şirketlere, destek veren 
kişi, kurum ve kuruluşlara çeşitli 
kategorilerde ödüller veriliyor. 
Seçici Kurul’un değerlendirmesiyle 
sonuçlanan ödül töreninde 
Şenpiliç’e “Güvenilir Gıda Ödülü” 
verildi. 

“Güvenli gıda” besin değerini 
kaybetmemiş, fiziksel, kimyasal ve 

mikrobiyolojik açıdan temiz olan, 
bozulmamış gıda maddesi demektir. 
“Gıda güvenliği” genel anlamda, 
gıdaların amaçlanan kullanımına 
uygun olarak hazırlanmasıdır. 
Daha geniş anlamda ise, gıda 
kaynaklı hastalıklara neden olan 
biyolojik, fiziksel ve kimyasal 
etkenleri önleyecek şekilde 
gıdaların işlenmesi, hazırlanması, 
depolanması ve son tüketiciye 
sunulmasını tanımlayan süreci ifade 
eder.

Gıda güvenliği yönetimi, tüm 
dünyada kabul edilmiş, ortak bir 
değerlendirme sistemi olan ISO 
22000 standartları doğrultusunda 
gerçekleştirilmelidir. Gıda 
güvenliğinin sağlanmasına yönelik 
bir sistem olan ISO 22000, gıdanın 
güvenliğini tarladan sofraya kadar 
garanti altına alan çok etkin bir 
uluslararası yönetim sistemidir.
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28 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli 
ili ve ilçelerine yönelik iPhone 7 çekiliş kampanyası düzenledik.

Şenpiliç tabaklı taze ve pratik ürünlerinin içinde yer alan çekiliş 
numaraları ile kampanyaya katılan tüketicilerimiz aldıkları her 
bir ürün için çekilişe katılma hakkı kazandı. Kampanya, Şenpiliç 
tarafından Türkiye’nin çeşitli illerinde yapılan diğer iPhone çekiliş 
kampanyaları gibi yoğun ilgi gördü.  

İstanbul İhracatçılar Birliği tarafından İhracatçı Birlikleri 
üyelerinin bir önceki yıl gerçekleştirdikleri ve kayıt 
altına alınan ihracat rakamları dikkate alınarak, 2016 
yılının en yüksek ihracat rakamlarına sahip firmaları 
belirlendi.

Şenpiliç, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği altında 2016 yılının en başarılı 
ihracatçıları arasında yer aldı. Bu kapsamda, Mayıs 
ayında düzenlenen “2016 Yılı En Başarılı İhracatçılar 
Ödül Töreni” gecesinde İhracat Yetkilisi Yalın Kamer 
Şenpiliç adına ödülü aldı. 

Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ yaptığı 
değerlendirmede; “Şenpiliç olarak İSO sıralamasında ilk 
100 şirket arasında bu yıl yedi sıra birden yükselmenin 
gururunu yaşıyoruz. Ülkemize, toplumumuza ve 

sektörümüze daha fazla katkı sağlamak amacıyla 
stratejik olarak büyümemiz ve akıllı entegrasyonla 
gelişmemiz tüm hızıyla devam edecek” dedi.

iPhone kampanyamız
tüm hızıyla
devam ediyor

2016 yılının en başarılı 
ihracatçılarından biriyiz

Türkiye’nin en büyük
69. şirketi olduk

İstanbul Sanayi Odası, 2016 yılı “Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi 
Şirketi”ni açıkladı. 2015 yılında 76. sırada yer alan Şenpiliç, 320 bin ton 
üretim kapasitesi ve 1.319.611.215 TL cirosuyla Türkiye’nin en büyük 

entegre piliç eti üreticisi olarak 2016 yılında 69. sıraya yükseldi. 
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www.senpilic.com.tr

Şenpiliç ürünlerimizden alın iPhone 7 çekilişine katılın.
Bu kampanya, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. tarafından MPİ’nin XX.XX.2017 tarih ve 24951361-255.01.02/749-2070 sayılı izni ile MUCİZE TANITIM tarafından düzenlenmektedir. Bu kampanyada; XX.XX.2017 saat: 09.00 – XX.XX.2017, saat: 22:30 kampanya tarihleri arasında İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli il ve ilçeleri geneli satış noktalarına özel olarak üretilen, özel ambalajlı 
ve şifreli Şen Piliç Pratik ürün çeşitlerinden (şifreli ürünler sadece İzmir,  Aydın ve Manisa Denizli il ve ilçelerinde dağıtılacaktır.) Tabaklı Piliç Döner, Tabaklı Şinitzel, Tabaklı Nugget, Tabaklı Çıtır Burger, Tabaklı Cordon Bleu, Tabaklı Parmak Köfte, Tabaklı Acılı Kebap, Tabaklı Kasap Köfte, Şenpiliç Taze Piliç Eti çeşitlerinden Tabaklı Sırtlı Göğüs, Tabaklı Kalçalı But, Tabaklı Baget, 
Tabaklı Izgara Tava, Tabaklı Kanat Izgara, Tabaklı Kanat İncik, Tabaklı Bonfile, Tabaklı But İncik, Tabaklı Kanat Special, Küçük Tabaklı Izgara Tava, Küçük Tabaklı Bonfile, Tabaklı Derili Pirzola satın aldıklarında, paket dış ambalajının iç yüzeyindeki dışarıdan görünmeyen üstü kapalı katılım kartındaki şifreyi, ad-soyad, adres, 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 XX.XX.2017 saat 23: 59’dur.) her bir ürüne ait şifre gönderimi için 1 çekiliş hakkı verilecektir. Çekiliş XX.XX.2017 tarihinde saat 13:00 ŞENPİLİÇ MENDERES BÖLGE / Yeni Keresteciler Sitesi Celal Bayar Bulvarı No:3 Görece Menderes / İZMİR adresinde yapılacaktır. Çekiliş sonucunda; 5 kişi 3.115,20 TL değerinde Apple MNQM2TU-A 12MP Iphone 7 
PLUS 32 GB SİYAH (hat ve kart hariçtir) ikramiyesi kazanacaktır. Kazanan talihliler XX.XX.2017 tarihli Hürriyet İzmir Şehir Taşra baskısı gazetesi ile duyurulacaktır. XX.XX.2017 tarihine kadar başvurmayan asillerle, XX.XX.2017 tarihine kadar başvurmayan yedeklere ikramiyeleri teslim edilmez. Kampanyaya kısa mesaj yoluyla tüm Avea (Türk Telekom), Turkcell ve Vodafone hattı 
ile katılım yapılabilir. Kampanyaya katılım Avea(Türk Telekom), Turkcell, Vodafone aboneleri için 0,65 TL KDV ve ÖİV dâhil olarak ücretlendirilir. Avea (Türk Telekom), Turkcell ve Vodafone 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. www.senpilic.com.tr internet sitesi katılımı ücretsizdir. 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 Şen 
Piliç Pratik ürün çeşitleri sadece İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli il 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 XX.XX.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.



Şenpiliç,
“Yerel Zincirler Buluşuyor”un 

resmi sponsorlarından biri oldu
Organize perakendenin önemli halkalarından biri olan yerel zincir 

marketler, Nisan ayında İstanbul’da düzenlenen Yerel Zincirler 
Buluşuyor (YZB) 2017 Konferans ve Fuarı’nda 9. kez bir araya geldi. 

Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından düzenlenen YZB 
2017, üreticiden tedarikçiye, perakendecilerden sektöre hizmet sunan 
firmalara kadar on binlerce paydaşını aynı çatı altında buluşturdu. YZB 

2017’nin bu yılki resmi sponsorları arasında Şenpiliç de yer aldı.

Organize gıda perakendesinin en büyük konferans 
ve fuar organizasyonu olan YZB 2017’de yerli ve 
yabancı şirketlerin üst düzey yöneticileri ile sektör 

duayenleri perakende sektöründe yaşanması gereken 
“Verimli Dönüşüm” konusunu katılımcılarla paylaştı. 
Fuar kapsamında ise lider markalar yeni ürünlerini, 
verimlilik çatısı altındaki çözüm ve hizmetlerini sektör 
profesyonelleri ile buluşturdu. 
Satış hacmi 80 Milyar TL’yi bulan organize gıda 

perakende sektörünün yüzde 37,7’sini yerel 
perakendenin oluşturduğunu belirten Türkiye 
Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Altunbilek Yerel Zincirler Buluşuyor 
organizasyonunun üretici, yerel zincir ve tüketici 
arasında önemli bir köprü vazifesi üstlendiğini söyledi. 
Altunbilek perakende sektörü ve YZB 2017 ile ilgili 
olarak şunları kaydetti: “Ekonomik ve konjonktürel 
nedenlerle zor bir yıl olarak hatırlanacak olan 2016’nın 
yaralarını sarmaya başladık. 2017’de diğer sektörlerde 
olduğu gibi perakendede de ‘verimlilik’ ön planda 
olacak. Ana gündemimiz sektörümüze emek veren 
işletmelerdeki verimli dönüşümü tesis eden unsurları 
ortaya koymaktı. Uzun vadede başarılı işletmelere 
dönüşmek ve verimlilik sağlamanın yollarını tartışmak 
üzere yine önemli gündem maddeleri belirledik. Bu 
tema altında uyguladığımız stratejilerle yerel zincirlerin 
cirosu 30 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu yılki hedefimiz 
ise yine çift haneli büyüyerek 33 milyar TL seviyesine 
ulaşmak. YZB 2017’de sektöre yön veren isimler 
‘Verimli Dönüşümü’ gerçekleştirebilmemiz için vizyoner 
verimlilik, iyi verimlilik uygulamaları, pazarlamada 
verimlilik ve finansta verimlilik başlıklarında ‘Verimlilik’ 
ve ‘Dönüşüm’ konusunu makro düzeyden mikro 
düzeye indirgedi. Türkiye'nin yanı sıra yüzlerce ülkede 
operasyonlarını sürdüren yerli ve yabancı markaların 
sponsor, perakende sektörüne yön veren markaların 
katılımcı olduğu YZB 2017’ye iş süreçlerinde verimli 
dönüşümü sağlamak isteyen tüm üyelerimiz ve 
sektördeki paydaşlarımız katıldı.” 
Yerli ve yabancı dev markaların destekleriyle gücüne 
güç katan, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası arenadan 
da misafirlerini ağırlayan YZB 2017’nin bu yılki resmi 
sponsorları arasında Şenpiliç de yer aldı. Şenpiliç, 
paydaşlarıyla buluştuğu standının yanı sıra her iki 
günün de öğle yemeği sponsoru oldu.
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Çocuk sahibi olan
takım arkadaşlarımız

Alifuatpaşa Fabrikası Sipariş ve Sevk Planlama Yetkilisi
Söğütlü Fabrikası Kalite Kontrol Teknikeri 
Söğütlü Fabrikası Buhar Kazanı Elemanı
Satış ve Alacaklar Muhasebe Yetkili Yardımcısı 
Bilgi Teknolojileri NonSap Yöneticisi
Söğütlü Fabrikası Bütün Piliç Elemanı
Alifuatpaşa Fabrikası Kantar Elemanı 
Alifuatpaşa Fabrikası Bütün Piliç Elemanı 
Alifuatpaşa Fabrikası Parça Piliç Elemanı 
Gürdamar İnşaat ve Tic. A.Ş.
Alifuatpaşa Fabrikası Parça Piliç Elemanı
Söğütlü Fabrikası -18 Depo Elemanı
Söğütlü Fabrikası Shring ve Şok Tünelleri Elemanı
Hendek Yem Fabrikası Mekanik Bakım Elemanı 
Alifuatpaşa Fabrikası Bütün Piliç Elemanı 
Söğütlü Fabrikası -18 Depo Elemanı 
Adliye Yem Fabrikası Lift ve Mısır Kurutma Elemanı 
Söğütlü Fabrikası -18 Depo Elemanı 

Ankara Satış Bölge Müdürü
Sıraköy Cinsiyet Ayrım Elemanı
Söğütlü Fabrikası Kanatlı Teşhis ve Gıda Analiz Laboratuvar Yöneticisi
Söğütlü Fabrikası İdari İşler Elemanı
Eskişehir Depo Sorumlusu
Söğütlü Fabrikası Destek Kadro 
Alifuatpaşa Fabrikası Parça Piliç Elemanı 
Alifuatpaşa Fabrikası Parça Piliç Elemanı
Söğütlü Fabrikası Kantar Elemanı 
Alifuatpaşa Fabrikası Bütün Piliç Elemanı
Eskişehir Plasiyer 
Alifuatpaşa Fabrikası Bütün Piliç Elemanı 
Söğütlü Fabrikası Kalite Güvence Müdürü 
Alifuatpaşa Fabrikası Kesim Elemanı
Alifuatpaşa Fabrikası Parça Piliç Elemanı 
Yenipazar-1 Damızlık Çiftlik Elemanı
Orhanlı Damızlık Çiftlik Elemanı
Söğütlü Fabrikası Bütün Piliç Elemanı 
Söğütlü Fabrikası Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı 
Orhanlı Damızlık Çiftlik Elemanı
Söğütlü Fabrikası Parça Piliç Elemanı
Söğütlü Fabrikası Parça Piliç Elemanı 
Söğütlü Fabrikası İdari İşler Elemanı 
Samsun Satış Şube Müdürü
Adana Bayii Satış Yöneticisi
Alifuatpaşa Fabrikası Parça Piliç Elemanı 
Söğütlü Fabrikası Bakım Onarım Elemanı 
Sakarya Satış Şube Müdürü 
Söğütlü Fabrikası Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı
Söğütlü Fabrikası Bütün Piliç Elemanı
Alifuatpaşa Fabrikası Malzeme Depo Elemanı
Hendek Yem Fabrikası Lift ve Mısır Kurutma Elemanı 
Alifuatpaşa Fabrikası Rendering Elemanı 
Bilgi Teknolojileri Yetkilisi 
Söğütlü Fabrikası Bütün Piliç Elemanı 
Söğütlü Fabrikası Bakım Onarım Elemanı 
Köprüdere Damızlık Çiftlik Elemanı 
İdari İşler Elemanı
Alifuatpaşa Fabrikası Kalite Kontrol Teknikeri
Sabırlar Damızlık Çiftlik Elemanı 
Şekerpınar Damızlık Çiftlik Elemanı
Alifuatpaşa Fabrikası Bütün Piliç Elemanı 
İzmir Menderes Plasiyer 
Alifuatpaşa Fabrikası Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı
Söğütlü Fabrikası Parça Piliç Elemanı
Söğütlü Fabrikası Parça Piliç Elemanı

Engin Erdik 
Sümeyye Gün 
Hasan Zafer 
Ebru Altundağ 
Yiğit Gürsel 
Engin Aksu 
İbrahim Özbakan 
Yasin Sofuoğlu 
Nazan Sofuoğlu 
Behiç Meriç 
Dilek Gül 
Osman Kılıç 
Akif Yavuz 
Sercan Temizkan 
Mehmet Akif Gül 
Mehmet Güneş 
Semih Çadırcıoğlu 
Mehmet Güneş 

Ali Rıza Ergür 
Büşra Çetin 
Erman Gören 
Erol Varilci 
Fatih Özdemir
Gökhan Akdoğan 
Hakan Gülmez 
Murat Ayvacı 
Mustafa Yavuz 
Okan Mercan 
Öner Karapınar 
Rahmi Uğurlu 
Savaş Ceylanlı 
Üzeyir Kırım 
Ziya Gümüşten 
Arif Şen 
Demet Arslan 
Ercan Sevinen 
Hakan Sakallıoğlu 
İrfan Arslan 
İsmail Tok 
Kamil Sedat Soy 
Lokman Haşil 
Ömer Soykan 
Özgür Tuna 
Selami Özçelik 
Serkan Karaman 
Suat Kılıçcıoğlu 
Yusuf Aydın 
Semih Bayniş 
Ramazan Sarı 
Serkan  Tunalı 
Mustafa Diker 
Rıdvan Tayfur 
Satılmış  Geldilioğlu 
Sinan Acaroğlu 
Murat  Erdoğan 
Yasin Yaman 
Yücel Pınar 
Serkan  Aydoğu 
Recep Öner 
Mehmet Kurtbaş 
Süleyman Mert Genç 
Sinan Öztürk
Erhan Ergin 
Mehtap Öner 

TEMMUZ-EYLÜL 2017  /  SAYI 19  /  

13
Şen Haberler



Gıda Güvenliği Nedir?
Gıda ürünlerinin güvenliği sağlığımızla doğrudan ilgilidir. Üreticinin 
sorumluluğu olmakla birlikte tüketicinin de talep etmesi gerekir. Peki 

“gıda güvenliği” tam olarak ne demek ve halk sağlığı için önemi  nedir? 
Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner

konuyla ilgili detaylı bilgiler verdi.

Gıda güvenliğinin halk sağlığı için önemi nedir?

Samim Saner: “Gıda güvenliği aslında bir koruyucu tıp 
uygulaması olması nedeniyle temel bir halk sağlığı 
uygulamasıdır. Bu konuda “Tek Sağlık” kavramıyla 
hayvan ve insan sağlığı ile gıda birleşir ve gıda güvenliği 
disiplini olarak ortaya çıkar. Örneğin; toplu tüketim 
yerlerinde son zamanlarda yaşanan çeşitli zehirlenme 
vakaları, gıda güvenliği ilkelerine uygun üretim 
yapılmamış olmasından kaynaklanmaktadır.”

Tüketici sağlığının korunması için hijyen kriterleri 
nelerdir?

“Kontaminasyon, üremenin kontrol edilmesi ve 
mikropların öldürülmesi gibi üç temel yaklaşımı 
temel alan hijyen kriterleri yasal mevzuatımızda tüm 
detayları ile ele alınmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın aynı zamanda bazı alt sektörler bazında da 
İyi Uygulama Rehberleri bulunmaktadır.  

“Evde hijyen sorunları ise mikroorganizmaların gıdaya 
bulaşması ile başlar. O nedenle kişisel hijyenin yanı sıra 
yapılacak ilk şey bulaşmayı engellemektir. 
• Gıdayı hazırlama sırasında çapraz bulaşma riskini 

önlemek için tavuk, balık ve kırmızı eti doğramak için 
ayrı, sebze ve salata gibi ürünleri doğramak için 

ayrı doğrama tahtası kullanılmalıdır. 
• Pişmiş ile çiğ ürünler birbirinden tamamen 

ayrılmalıdır. 
• Çiğ ürünle çalıştıktan sonra eller ve 
ekipmanlar uygun bir şekilde dezenfekte 
edilmeden pişmiş ürünle çalışmaya 
başlanmamalıdır.”

Gıda kaynaklı potansiyel tehlikeler nasıl önlenir?

“Gıda kaynaklı potansiyel tehlikelerin önlenmesindeki 
en önemli çıkış noktası bilinç ve kurum kültürüdür. 
Bilinçlenme şirketlerde en üst seviyeden başlayıp en 
alt seviyeye kadar bir davranış değişikliği oluşturacak 
şekilde sürekli eğitimlerle desteklenmeli ve bir kurum 
kültürü haline gelmelidir. Gıda güvenliğinde başarının 
stratejisi budur. 

“Operasyonel anlamda ise tedarik zincirinde 
izlenebilirliğin sağlanması gerekmektedir. Tedarik 
zincirindeki her bir halkanın kendine ürün veren 
tedarikçiyi gıda güvenliği açısından değerlendirmesi 
ve sıkı kontrol etmesi önemli hususlardır. Eğer tedarik 
zincirindeki her halka kendine ürün verenin gıda 
güvenliğinden emin olursa tüm gıda güvenliği zincirini 
güvenilir hale getirmiş oluruz. Gıda güvenliğindeki en 
önemli uygulama bu olmalıdır. Diğer taraftan özellikle 

mikrobiyolojik tehlikelerin 
önlenmesinde üç adımdan 

oluşan temel bir yol 
izlenmelidir:
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1. Mikropların bulaşmasının önlenmesi (hijyen kuralları)
2. Mikropların üremesinin önlenmesi (soğuk zincir veya 
sıcak zincir-benmari)
3. Mikropların öldürülmesi (pişirme, ısıl işlem, 
pastörizasyon)

“Bu üç adımı şöyle açıklayabiliriz: 

• Hayvansal ürünlerin doğru koşullarda saklanması 
gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından büyük önem 
taşımaktadır. 
• Doğru koşullar ise ortamın hijyenik olması ile 
sıcaklıktan ibarettir. 
• Hijyenik olma ortamın mikrobiyolojik açıdan 
temizliğinin ölçüsüdür. 
• Ortam hijyenik ise ürüne bakteri bulaşmaz ya da çok 
az bulaşır.
• Bakteri bulaştıktan sonra ise esas sorun bakterinin 
üremesine izin verilmeyecek koşulların sağlanması, 
yani ortamın soğuk olmasının sağlanmasıdır.
• Buzdolabı sıcaklığı olan 0-40C arasında bakterilerin 
üremeleri yavaşlar, derin dondurucu sıcaklığı olan 
-180C ve daha soğuk olan sıcaklıklarda ise bakterilerin 
üremeleri tamamen durur, yani gıdalar bu sıcaklıkta 
tamamen güvenilir bir şekilde saklanabilirler. 
• Diğer taraftan pişmiş gıdaların restoran ve catering 
işletmelerinde servise sunulana kadar sıcak zincirde, 
yani benmaride sıcaklığı en az 650C olacak şekilde 
tutulmaları gerekir.

“İster kırmızı et, ister kanatlı eti, ister balık, yumurta ya 
da süt olsun çiğ hayvansal gıdaların hepsinde patojen 
bakterilerin bulunabileceğini ve bunun normal bir 
durum olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Önemli 
olan ise eti güvenilir hale getirmektir, bunun için de 
en doğru yöntem hayvansal gıdanın doğru şekilde 
pişirilmesidir. Doğru pişirmek gıdada bulunabilecek 
sağlığa zararlı bakterilen öldürülmesi anlamına 
gelmektedir. 

• Doğru pişirme işleminde eğer ürün et ise, etin merkez 
sıcaklığının 720C’ye maruz kalması gerekmektedir. 
Pratik olarak etin ortasının kırmızı kalmayacak şekilde 
pişirilmesi gerekir. 
• Yumurtanın akının şeffaflığını yitirene kadar pişirilmesi 
uygundur. 
• Sütün ise bir taşım kaynatılması önerilmektedir. 

Gıda Güvenliği 
Derneği Başkanı 
Samim Saner

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner:

İstanbul Teknik Üniversitesi, Viyana Teknik Üniversitesi ve 
Boğaziçi Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği, Biokimya 
ve Çevre Bilimleri konularında lisans ve  yüksek lisans 
eğitimlerini tamamlamıştır. RIPH-Royal Institute of Public 
Health’de Gıda Hijyeni konusunda Diploma derecesine 
sahiptir. 1991 yılında Kalite Sistem Laboratuvarları (KSL) 
ve S&Q Mart’ın Türkiye operasyonlarının kurulmasında 
görev almış ve 2017 yılına kadar  Kalite Sistem Mérieux 
NutriSciences Holding Genel Müdürlüğü görevini 
yürütmüştür.

 Ocak 2017 itibarıyla Mérieux NutriSciences grubunun 
uluslararası operasyonunda Bilimsel Direktörlük 
görevine atanan Saner, grubun bilimsel süreçleri, 
inovasyon ve araştırma-geliştirme ile araştırma ve 
geliştirme sonuçlarının endüstriyelleştirilmesi sürecindeki 
global görevini Türkiye’den yürüterek, gruba bağlı 21 
ülkeden sorumludur. Samim Saner; aynı zamanda 
Türkak - Türk Akreditasyon Kurumu  Baş Denetçisi, 
MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme 
ve Akreditasyon Kurumu denetçisi ve Boğaziçi 
Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisidir. 
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“Tüketiciler ambalajsız ve etiketsiz 
gıdayı satın almamalı ve aldığı 

ürünün etiketini iyi okumalıdır.”



                 
• Mikrobik açıdan riskli olan 

meyve ve sebzeler de tüketilmeden önce çok 
iyi yıkanmalıdır.
• Sıcak bir gıdayı soğutacaksak ya da soğuk bir gıdayı 
ısıtacaksak bu işlemler çok hızlı yapılmalıdır. Zira 
5-650C arası olan tehlike bölgesinde bir gıda ne kadar 
uzun süre tutulursa gıda güvenliği riski o kadar artar. 
• Gıda kaynaklı hastalıklara neden olan bakterilerin 
çoğunu önlemek için tuvalet hijyeni veya kişisel hijyen 
en önemli önleyici tedbirlerin başında gelmektedir.”

Gıda kaynaklı hastalıklar nelerdir?

“Gıda kaynaklı hastalıklara neden olan 
biyolojik kaynaklar; virüsler, bakteriler 
ve parazitlerdir. Bu etkenlerin 

büyük bir kısmı bakteriyel kökenli olup, özellikle et, 
süt gibi proteince zengin gıdalardan insanlara bulaşır. 
Normalde hayvanın etinde bulunmayan patojenler 
kesim esnasında bağırsaklardan ya da personelden 
veya ortamdan gıdalara bulaşabilir. Patojen denilen 
bu hastalık yapıcı bakterilerin yol açtığı belirtiler 
birkaç faktöre göre değişkenlik gösterebilir: Patojen 
bakterilerin çeşidi ve sayısı, kişilerin çok genç, çok 
yaşlı, hasta ve güçsüz kişiler olması (yani duyarlılık 
dereceleri veya bağışıklık sistemleri) ve hatta tokluk-
açlık durumları bile bu faktörler arasındadır. 

“Gıda zehirlenmesi dediğimiz klinik tablo genellikle 
mide bulantısı, kusma ve ishal şeklinde görülür. Eğer 
bunlara ek olarak ateş de varsa gıda kaynaklı bir 
enfeksiyondan söz etmek mümkündür. Her durumda 
ivedilikle bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.  
En sık karşılaşılan gıda zehirlenmesi etkeni olarak 
Campylobacter, Salmonella, E.coli (STEC), Brucella, 
Listeria ve Norovirüsü sayabiliriz. Brucella veya diğer 
adıyla Malta humması, özellikle Güneydoğu Anadolu 
bölgemizde çok yaygın görülen gıda kaynaklı 

GIDA
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Gündem “Daha sağlıklı nesilleri ancak 
güvenilir gıdalarla yetiştirebiliriz.” 



enfeksiyondur ve ana nedeni pastörize edilmemiş çiğ 
sütlerden üretilmiş olan menşei belirsiz peynir ve süt 
ürünleridir. Bu mikrobiyolojik etkenlerin ilintili olduğu 
gıdalar genellikle et, tavuk, balık, yumurta ve süt 
ürünleri gibi yüksek proteinli gıdalardır. 

“Güvenilir olmayan gıdaların hastalıklar dışında 
yarattığı diğer büyük riskler ise kurumlar açısından 
başta güven kaybı olmak üzere, itibar kaybı, pazar 
kaybı, maddi kayıplar ve hukuki cezalarıdır. Yaşanan 
gıda güvenliği sorunları sadece sorunu yaşayan firmayı 
değil, tüm sektörü, hatta ülke ekonomisini ve itibarını da 
zedeleyebilecek boyutlara gelebilir.”

Suyun da güvenilir olması gerekiyor
  
“Özellikle yaz aylarında sıklıkla rastlanan mide, barsak 
enfeksiyonlarının çoğunlukla ana nedenini açıkta 
satılan ve menşei belli olmayan sular oluşturmaktadır. 
O nedenle menşei bilinen, güvenilir su kaynaklarından 
elde edilen suların tüketilmesi önemlidir. Menşei 
bilinmeyen suyun hem barındırdığı mikroorganizmalar, 

hem de muhafaza edildiği kap ve ortamlardan gelen 

çeşitli bulaşıklıklar sonucunda sağlık sorunları ortaya 
çıkabilir.”  

Daha sağlıklı nesiller için atılması gereken adımlar

“Tüketicinin bilinçli olması çok önemli… Ne yazık ki 
aslen önemli riskler teşkil etmeyen konuların sürekli 
gündemde olduğuna tanık oluyoruz. Bu durum gerçek 
risklerle mücadele etme gerekliliğimizi önleyerek, 
önceliklerimizi değiştirmemize neden oluyor. Bu 
duruma maalesef medya aracılığıyla ortaya çıkan yanlış 
bilgiler ve bilgi kirliliği sebep oluyor. Tüketicilerimizin 
kafalarında soru işaretleri oluyor ve tüketicinin 
gerçek olmayan risklere yönlenmesi devletimizin de, 
sektörümüzün de önceliklerini etkiliyor. Ülke olarak 
bu durumdan zarar görüyoruz. Ayrıca gıda güvenliğine 
yatırım yapan tesislerin de desteklenmesi çok önemli… 
Son olarak, uygunsuz ürün üretenlerin çok sıkı 
denetlenmesi ve caydırıcı önlemlerin alınması gıda 
güvenliğinin sağlanması için en önemli adımlardan 
biri… Daha sağlıklı nesilleri ancak güvenilir gıdalarla 
yetiştirebiliriz.” 

“Gıda güvenliği”, gıdaların tarladan sofraya 
olan üretim süreci içerisinde insan sağlığına 
zarar vermeyecek şekilde üretilmesini 
sağlamak için alınan tedbirler bütünüdür ve 
standarttır. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
tehlikeleri ele alır.

“Gıda kalitesi” ise gıdanın alıcı ve satıcı 
arasında belirlenmiş kriterlere uygunluğunu 
belirten özelliklerinin tümünü ifade eder.
Gıda güvenliğinin sağlanması için en önemli 
iki ön koşul vardır:

1)  Doğru gıda mevzuatının bulunması ve 
bu mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması 
gerekmektedir.  

2) Tüketicinin gerçek güvenilir gıdayı talep 
etmesidir. Mevzuatın doğru bir şekilde 
uygulanması, denetimler ve analizlerden 
oluşan kontroller ile ilişkilidir. Tüketicinin 
gıda güvenliğini talep etmesi ise güvenilir 
olan markalı, ambalajlı ürünü almasıdır. 
Burada son denetçi tüketicidir.

Satın alınan 
gıdanın nerede, 
kimin tarafından, 
ne zaman 
üretildiğinin, 
hangi ortamda 
saklandığının, 
nasıl tüketilmesi 
gerektiğinin 
bilinmesi gerekir. 
Bu da üzerinde 
etiketi olan 
ambalajlı gıdaları 
satın almakla 
mümkündür. 
Etiket bir ürünün 
kimlik kartıdır.

“

” 
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“Şenpiliç köklü bir ağaç, 
bizler de dallarıyız”

Şenpiliç Denizli Bayisi Ayanoğlu, baba-oğul Ahmet ve Ali 
Yükseltürk’ün önderliğinde faaliyet gösteriyor. Denizli, tarım 
ve sanayi şehri olmasının da etkisiyle ekonomik, sağlıklı ve 
doyurucu gıda tüketiminin ön planda olduğu, bu nedenle 

Şenpiliç ürünlerinin çok fazla tercih edildiği bir şehir.

“Şenpiliç’in bayisi olarak çok doğru bir karar 
verdik”

Ahmet Yükseltürk: “1958’de Denizli’de doğdum. 
Kendimi bildim bileli ticaretin içindeyim ve severek 
yapıyorum. Ailemde ticaretin içinde olan bir tek ben 
varım. Uzun bir süredir de oğlumla beraber çalışıyoruz. 

“Şenpiliç’in bayisi olmadan önce yöresel peynir üretimi 
ve ticareti yapıyorduk. 2000li yıllarda gıda üretiminde 
entegre üretim ve marka ön plana çıkmaya başlayınca 
iyi bir markanın ticaretini yapmak istedik. 
 
“Peynir üretimi ve ticareti yaparken sıklıkla İstanbul’a 
seyahat ediyorduk. Şenpiliç’in Alifuatpaşa tesisleri de 
güzergâhımız üzerindeydi. Bir markanın bayisi olma 
kararı aldığımız zaman aklımıza ilk olarak Şenpiliç 
geldi ve kendileriyle tanışmak istedik. 2004 yılında 
yapmış olduğumuz olumlu görüşmelerimiz sonucunda 
Şenpiliç’le yola çıktık. Türkiye genelinde beyaz et 
tüketimindeki artışı da göz önünde bulundurarak 
kararımızı bu yönde verdik ve çok doğru bir karar 
verdiğimizi görüyoruz. 

“On altı kişilik bir ekibimiz ve yedi aracımız var. 
Denizli’nin tüm ilçelerine hizmet veriyoruz. On dört ton 
ile başladık, şu anda aylık toplam ürün satışımız 250 
ton. Bayi olarak 2015 yılında hedef gerçekleştirmede 
üçüncü, 2016 yılında ise dördüncü olduk.  

“Ürün satışlarımızın daha çok artması için çaba 
gösteriyoruz. Sahada marka bilinirliğine destek 
olacak çalışmalar yapıyoruz. Yoğun müşteri ziyaretleri 
gerçekleştiriyoruz. Bayi toplantılarında aktarılan bilgiler 
ve sektör verileri bize çok faydalı oluyor. Sektörde 
nerede olduğumuz ve sektörün geleceği ile ilgili 
bilgiye sahip oluyoruz. Bu bilgiler sahada daha başarılı 
olmamızı sağlıyor.”

“ ‘Şen Ali’ ve ‘Şen Ahmet’ isimleriyle kayıtlıyız”
“Bayi olarak en önemli görevimiz Şenpiliç’in kurumsal 
anlayışını kasap Mehmet Amca’dan, 75 şubeli bir 
markete kadar tüm satış noktası iş ortaklarımıza 
yansıtmak. Burada da birebir iletişim, karşılıklı güven 
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ilişkileri devreye giriyor ve başarımızın temelinde de bu 
yatıyor. Kurulduğumuz günden bugüne ilişkilerimizin 
devam ettiği müşterimiz çok… Özellikle ilçelerdeki 
geleneksel kanal müşterilerimiz çok eskidir. Hatta pek 
çok müşterimizin telefonlarında ‘Şen Ali’, ‘Şen Ahmet’ 
diye kayıtlıyızdır. 

“Sektörde rekabet çok fazla… Lider bir markanın çatısı 
altında rekabet etmek, yaptığımız işten keyif almamızı 
sağlasa da stres de yaratıyor. Çünkü bu başarıyı daim 
kılmak zorundayız ve merkezle beraber iş ortakları 
olarak her kademede hep çok çalışmalıyız. Sürekli 
sahadasın, dinamiksin, hareketlisin ve yeni insanlar 
tanıyorsun… Bu bakımdan da çok keyif ve tatmin veren 
bir iş yapıyoruz. Sahada bedenen ve zihnen çok emek 
isteyen bir iş kolu olduğu için ekip arkadaşlarımızı da 
titizlikle seçiyoruz.” 

“Şenpiliç köklü bir ağaç, bizler de dallarıyız”
“Gerek yönetim kadrosu gerek sahadaki arkadaşlar 
olsun Şenpiliç çok değerli bir kadroya sahip. Seçilmiş 
profesyonellerle çalışıyorlar. Aynı şekilde bayi 
işbirliklerinde de çok titizler. İş yapış felsefesinin 
uyuştuğu tüm iş ortaklarını koruyan bir yaklaşımları 
var. Biz de Ayanoğlu olarak elimizden gelenin en iyisini 

yapmak için çalışıyoruz. Bize sunulan imkânları en iyi 
şekilde değerlendirerek işimizi sahipleniyoruz. Başarıyı 
da bu şekilde elde ettiğimizi düşünüyorum. Şenpiliç 
kocaman köklü bir ağaç, bizler de dallarıyız. Birlikte 
mücadele veriyoruz.” 

“Bayi olarak en 
önemli görevimiz 
Şenpiliç’in kurumsal 
anlayışını kasap 
Mehmet Amca’dan, 
75 şubeli bir 
markete kadar 
tüm satış noktası 
iş ortaklarımıza 
yansıtmak."
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“Şenpiliç’ten başka hiçbir ürün almayan 
tüketicilerle tanıştık”

Ali Yükseltürk: “1982 yılında Denizli’de doğdum. 
Eğitimimi tamamladıktan ve askerlik görevimi yerine 
getirdikten sonra 2004 yılında Şenpiliç’in Denizli bayisi 
olan şirketimiz Ayanoğlu Ticaret’te babamla beraber 
çalışmaya başladım. 

“Sektör büyüyor, nüfus artıyor. Şenpiliç’in büyüme 
hedefleriyle paralel olarak biz de gerçekleştirilebilir 
hedefler koyarak büyüyoruz. Şenpiliç’in marka 
başarısı ve de son dönemde yapılan kampanyalar da 
satışlarımızı olumlu yönde etkiliyor. Tüm bu yoğun 
çalışmalar neticesinde Denizli’de pazar lideriyiz.

“Ürünlerimiz öncelikle lezzetinden dolayı tercih 
ediliyor. Kırmızı ambalajlarımız da dikkat çekiyor ve 
tüketiciler raflarda bizim ürünlerimize yöneliyor. Pek 
çok saha ziyaretlerimizde, lezzeti ve ambalajı nedeniyle 
Şenpiliç’ten başka hiçbir ürün almayan tüketicilerle 
tanıştık. Bunun yanı sıra Denizli, hem tarım hem de 
sanayi şehri… Bu nedenle ekonomik bir gıda ürünü 
olması nedeniyle piliç eti bölgemizde oldukça fazla 
tüketiliyor."

“Piliç eti kışın tenceremizde, yazın mangalımızda”
 “Evet, tüm toplantılarımızda bizlere sektörün her 
geçen gün büyüdüğü aktarılıyor ve bizler de bayiler 
olarak faaliyetlerimiz çerçevesinde bunu açıkça 
gözlemleyebiliyoruz. Piliç eti, ekonomik ve sağlıklı 
bir protein kaynağı olması nedeniyle ülkemizde çok 
önemli bir yüzdenin vazgeçilmez gıdası oldu. Bazı 
baklagillerden bile daha uygun fiyatlı… Tüketici kışın 
evinde tenceresinde, yazın da bahçesinde ya da 
balkonunda mangalda pişiriyor.”

“Hazır ürünlere karşı önyargılar kayboluyor”
“Taze ürünlerin yanı sıra tüketime hazır pratik 
ürünlerdeki çeşitlilik ve lezzet de tüketimi her 
geçen gün artırıyor. Türk halkı piliç etini geleneksel 
alışkanlıkları gereği taze ürün alarak tüketmeye eğilimli 
olsa da yavaş yavaş damak tadıyla beraber tercihler 
de değişmeye başladı. Ev dışı tüketimde daha çok 
tercih edilen işlenmiş ve pratik ürünler, artık perakende 

tüketimde de tercih ediliyor. Bu tercih kısa vadede daha 
çok artış gösterecek çünkü tüketici bilinçleniyor ve 
hazır ürünlere karşı önyargılar kalkıyor. Bu yöndeki artış 
da doğal olarak sektördeki büyümeyi destekleyecek. 
Piliç eti, özellikle de işlenmiş ve pratik ürünlerle ilgili 
gerçek olmayan haberlerin yarattığı ön yargıyı ortadan 
kaldırmak amacıyla bizler de her mecliste bilimsel 
gerçeklerle doğruyu anlatıyoruz.” 

“Şenpiliç beyaz et üretiminin okuludur”
“Ticaret çok keyifli olmasının yanı sıra her geçen 
gün de zorlaşan bir iş alanı çünkü günümüzde her 
sektörde rekabet sertleşiyor. Oyuncular değişiyor, 
ticaretin şartları değişiyor. Şenpiliç kurumsal bir firma 
olması nedeniyle tüm uygulamalarına bu kurumsallık 
yansıyor. Bu anlayış sayesinde bizler de ticaretin en sert 
koşullarından zarar görmüyoruz.   

“Şenpiliç sektörün lideridir ve bence beyaz et üretiminin 
okuludur. Yıllar içinde belirli kurallar çerçevesinde o 
kadar istikrarlı büyüdü ki, bizleri de koruyan bu kurallar 
sayesinde piyasada öncü olduk. Biz de Şenpiliç’in bayisi 
olarak ticaretimizi kurumun istikrar ve iş birliği anlayışı 
doğrultusunda yapıyoruz. Örneğin; iPhone kampanyası… 
Bu kampanyanın sadece Şenpiliç tarafından bir telefon 
vermek, bayiler ve satış noktaları tarafından daha 
çok ürün satmak, tüketici tarafından da bir telefon 
kazanmak anlamına gelmediğini biliyoruz. Bu tür 
çalışmaların günün sonunda tüketiciden başlayarak 
satış noktalarına, oradan bayilere ve Şenpiliç’e kadar 
uzanan bir işbirliği ve bağ olduğunu biliyoruz. Şenpiliç’in 
kazandığı her bir müşteri, bizim de müşterimizdir diye 
bakıyoruz. 

 “İki oğlum bir kızım var. Bir oğlum dokuz yaşında 
diğeri ise henüz üç aylık. Kızım ise dört yaşında… 
Çocuklarımın önce eğitimlerini tamamlamalarını 
istiyorum. Sonrasında zaman neyi gösterir bilmiyorum. 
İsterlerse ve bu süreçte bir aksilik olmazsa tabii ki 
başına geçebilecekleri bir iş var. Dokuz yaşındaki oğlum 
iş ortamımızı merak ediyor ve hafta sonları benimle işe 
geliyor.”Ali Yükseltürk
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Taze ürünlerin yanı sıra tüketime 
hazır pratik ürünlerdeki çeşitlilik 

ve lezzet de tüketimi her geçen 
gün artırıyor  Türk halkı piliç etini 

geleneksel alışkanlıkları gereği taze 
ürün alarak tüketmeye eğilimli olsa 

da yavaş yavaş damak tadıyla beraber 
tercihler de değişmeye başladı. 

"

"



Ali Yükseltürk: “Günümüzün en büyük değeri bence 
tecrübedir. Babamla çalışmak da bu açıdan benim için en 
büyük avantaj. Zor anlarda danışacak ve tecrübesinden 
faydalanacak birinin yanında olması ve bu kişinin de baban 
olması çok önemli… Eksik kaldığım yerde tecrübenin devreye 
girmesi huzur ve güven içinde çalışabilmemi sağlıyor.”

Ahmet Yükseltürk: “İnsanın evladıyla çalışması çok 
avantajlı… Gergin zamanlar tabii ki oluyor ama çabuk 
aşıyoruz. Sabahtan akşama ben işin başında olamazsam Ali 
burada, Ali olamazsa ben varım. Güven duygusuyla daha 
rahat ticaret yapıyorsun. Tabii ki işleri paylaşıyoruz ama işin 
ağırlığını Ali almaya başladı artık. Her gün ben bir adım geri 
gittim, o da bir adım ileri gitti. İçim çok rahat…
Benim için de tecrübe denilince en kıymetli 
isim Sayın Haşim Gürdamar’dır. Başta 
Haşim Bey’in aktardığı bilgiler olmak üzere 
toplantılarımızda verilen bilgileri can 
kulağıyla dinlerim ve uygularım.” 

Baba-oğul çalışmak…
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BESD-BİR (Beyaz Et Sanayicileri ve 
Damızlıkçıları Birliği) tarafından iki yılda bir 
düzenlenen Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nin 
dördüncüsü bu yıl Nisan ayında Antalya’da 
düzenlendi. Kongreye ev sahibi Türkiye olmak 
üzere 33 ülkeden yaklaşık 1.500 önemli bilim 
insanı, uzman ve sektör paydaşları katıldı. 
Alanlarında uzman kişiler tarafından
19 oturumda toplam 70 bildiri sunuldu ve
68 adet poster sunumu gerçekleştirildi.

Piliç eti, sağlıklı 
beslenmede ekonomik 
ve hijyenik üretimle 
protein açığını 
kapatıyor

Sektörde Türkiye’nin uluslararası 
katılımla gerçekleşen en büyük 
kongresinin açılış konuşmalarını 
Kongre Başkanı Prof. Dr. 
Necmettin Ceylan, BESD-BİR 
Başkanı Dr. Sait Koca ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakan 
Yardımcısı Mehmet Daniş yaptı. 

“Dünyanın son 8.000 yılda 
tükettiği gıdayı önümüzdeki 40 
yılda tüketeceğiz”
Kongre Başkanı Prof. Dr. 
Necmettin Ceylan, 7,5 milyar 
olan dünya nüfusunun tamamının 
yeterli ve sağlıklı beslenemediğini 
belirterek sözlerine başladı. 
Günümüzde dünya genelinde 795 
milyon insanın yetersiz beslenme 

nedeniyle fizyolojik açlık çektiğini dile getiren Prof. Dr. 
Ceylan konuşmasında şunları söyledi: 

“Her yıl beş yaşından küçük 2,7 milyon çocuk aynı 
nedenle hayatını kaybediyor. Her yıl açlık veya yetersiz 
beslenme yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 
11 milyon. Dünyanın son 8.000 yılda tükettiği gıdayı 
önümüzdeki 40 yılda tüketeceğiz. Gıda ihtiyacının 
karşılanabilmesi için ürettiğimizin 3 kat daha fazlasına 
ihtiyaç olacak. Bu artışın 2,5 katı bilim, teknoloji ve yeni 
araştırmalardan sağlanacak gelişme ve iyileşmelerle 
mümkün olacak.

“Bu süreci yaşarken ön planda tutmamız gereken 
önemli konulardan biri, kongremizin de ana temasını 
oluşturan ‘sürdürülebilir piliç eti üretimi’ olacak. 
Sürdürülebilir piliç eti üretim modeli ile tüm çevremizi, 
ilgili olduğumuz alanları ve hassasiyetleri önceleyen bir 
üretim sistemini algılamak gerekir.” 

“Dünya piliç eti üretiminde Türkiye 8. sırada” 
BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: “Dünya piliç eti üretiminde 8. sırada 
yer alan Türkiye, kanatlı eti ticaretinde ise 5. sırada 

BESD-BİR
Başkanı

Dr. Sait KOCA
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yer almaktadır. 2016 yılında 66 ülkeye ihracat 
gerçekleştirdik. Mevcut pazarları büyütme ve yeni 
pazarlara girme çalışmalarımız ise sürüyor. Pek çok 
sektörün hayatta kalma mücadelesi verdiği 2015 ve 
2016 yıllarında kanatlı et üreticileri olarak yatırım 
yapmaya devam ederek mevcudu korumaya odaklandık 
ve bunu da başardık. 

“1990 yılında 217 bin ton olan kanatlı eti üretimi 
2016 yılında 2,1 milyon tona çıkmıştır. 2025 yılında 
kanatlı eti üretiminin ise 3,33 milyon tona ulaşması 
hedeflenmektedir. Önümüzdeki dönemde yatırımlarla 
büyümeye, istihdam yaratmaya ve ülke ekonomimize 
katkı sağlamaya devam edeceğiz.” 
 
Dünyada gelişmişliğin göstergelerinden bir tanesinin 
de kişi başına hayvansal ürün tüketimi olduğunu 
belirten BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca; “Türkiye’de 
kişi başına et tüketimi dünya ortalamasının altında. 
2025 yılı projeksiyonunda Türkiye’nin et tüketimini 
48,7 kilograma çıkarmayı hedefliyoruz. Ülke olarak biz 

yükselişe geçerken dünya et tüketimi ortalaması domuz 
etine rağmen 43,9 kilogram ile Türkiye’nin gerisinde 
kalacak” dedi.  

Sektörün yıllardır uygulamaya alınmasını beklediği 
“Bölgeselleştirme” çalışmalarının Bakanlık tarafından 
tamamlanmasını memnuniyet verici bulduklarını 
söyleyen Dr. Koca sorunlara da değindi. 20 yıldır 
hedef pazar olan Avrupa Birliği’ne ihracatla ilgili yasal 
izinlerin bir türlü tamamlanamadığına dikkat çekerek: 
“Avrupa Birliği’nin ithalat yaptığı ülkelerle Türkiye’yi 
karşılaştırdığımızda, onlardan geri olmadığımızı, hatta 
bazılarından çok daha ileri seviyede olduğumuzu 
biliyoruz. AB’nin tutumunu siyasi olarak yorumluyoruz” 
dedi. 

Kongrede konuşma yapan Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş: 
“Güçlü devlet olabilmek için öncelikle güçlü toplum 
olmak gerekir. Bunun yolu da sağlıklı ve dengeli 
beslenen bireylerden geçer ama bugün dünyaya 

4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nde insan sağlığından 
çevreye, verimlilik artışından daha sağlıklı piliç üretimine, 

alternatif yem kaynaklarından, piliçlerin sağlığı ve refahına 
tüm konular en ayrıntılı şekilde masaya yatırıldı.
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bakıldığında yaklaşık 1 milyar nüfusun yetersiz 
beslenme ile karşı karşıya olduğunu görüyoruz. 
Bedensel ve zihinsel gelişim için olmazsa olmaz 
proteinin toplumlar tarafından yeterli derecede 
alınmadığını görüyoruz. Protein ihtiyacımızın büyük 
bölümünü kanatlı etinden karşılıyoruz. 

“Bakanlık olarak kuş gribi hastalığını önleyici 
biyogüvenlik talimatını yayınladık, işletmeler sürekli 
denetleniyor. Uluslararası ticarette ülkenin hastalıktan 
ari olması çok önemli. Tavuk vebasından ari talimatını 
yayınladık ve 81 il, 81 ari bölge olarak tanımlandı. 

“Medyada yansıyan beyaz et ile ilgili bilimsel olmayan 
ifadeler maalesef sektörü sıkıntıya soktuğu gibi, 
insanların beslenme ihtiyacının karşılanmaması 
durumuyla da bizi karşı karşıya bırakıyor. Bilim 
insanlarımız insan sağlığını ilgilendiren konularda son 
derece dikkatli olmalılar.” 

“Dünyada her 9 kişiden 1’i yetersiz besleniyor”
4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nde konuşan Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Akdur, Türkiye’de protein 
eksikliği nedeniyle yetersiz ve dengesiz beslenmenin 
büyük bir sağlık sorunu olduğunu dile getirdi. 

Prof. Dr. Recep Akdur, dünyada her yıl ortalama 53 
milyon insanın öldüğünü, bunun 31 milyonunun ise 

beslenme ile ilişkili olduğunu açıkladı: “Bu 31 milyonun 
20 milyonu fazla beslenme sonucu, 11 milyonu ise 
yeterince beslenememekten hayatını kaybediyor. 
Yani dünyada 9 kişiden 1’nin yetersiz beslendiğini 
söyleyebiliriz.” 

Ulusal kalkınmanın önündeki en önemli engellerden 
birinin de sağlıksız ve yetersiz beslenme olduğuna 
vurgu yapan Prof. Dr. Recep Akdur, bunun sonucunda 
yaratıcılık, zekâ ve yeteneğin düşük seviyelerde 
kaldığını, fizik gücünün oldukça altlarda seyrettiğini 
ve işe devamsızlıkların yaşandığını dile getirdi. Akdur 
şunları söyledi: “Türkiye’de hayvansal protein alımında 
ekonomik üretim ve dağıtım önemli. Bugün yoksulluk, 
gıdayı satın alamama ve ulaşamama nedeni. Bu 
durumda piliç eti hayvansal protein açığını kapamada 
önemli bir seçenek. Yeterli vitamin,  mineral ve düşük 
yağ içeriğine sahip olmasının yanında kolay sindirilmesi, 
özellikle de ekonomik ve hijyenik olması piliç etini 
oldukça avantajlı hale getirmektedir. Türkiye’de 
hayvansal protein tüketimi birçok ülkeye göre daha 
düşük. Çocuklar fiziki olarak gelişemiyor. Obezite oranı 
hem kadınlarda hem de erkeklerde artış gösteriyor. Bu 
sağlık sorunlarının önüne geçmek için alınması gereken 
protein açısından beyaz et önemlidir. 

“Beyaz et hakkında medyada sıklıkla son derece 
spekülatif konuşmalar yapılıyor. Yanlış yönlendirmelere 
karşı, anında ve etkili bir eğitim kampanyası 

“Bakanlık olarak kuş 
gribi hastalığını önleyici 
biyogüvenlik talimatını 

yayınladık, işletmeler sürekli 
denetleniyor. Uluslararası 

ticarette ülkenin hastalıktan 
ari olması çok önemli. Tavuk 

vebasından ari talimatını 
yayınladık ve 81 il, 81 ari bölge 

olarak tanımlandı. 

Dr. Sait Koca:
1990 yılında 217 bin 
ton olan kanatlı eti 
üretimi 2016 yılında 2,1 
milyon tona çıkmıştır. 
2025 yılında kanatlı 
eti üretiminin ise 3,33 
milyon tona ulaşması 
hedeflenmektedir. 
Önümüzdeki dönemde 
yatırımlarla büyümeye, 
istihdam yaratmaya 
ve ülke ekonomimize 
katkı sağlamaya devam 
edeceğiz.

Gıda, Tarım ve
Hayvancılık

Bakan Yardımcısı
Mehmet Daniş
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yürütülmelidir. Kamu denetimine 
olan güvenin tazelenmesi gerekiyor.”

“Proteinsiz gün geçirilmemeli” 
4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’ne 
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu da 
konuşmacı olarak katıldı. “Herkes 
her gün protein almalı. Protein oranı 
yaşa göre değişmeli ve ayarlanmalı. 
Ancak proteinsiz gün geçirilmemeli” 
diyen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu 
konuşmasına şöyle devam etti: 
“Önemli olan uzun yaşamak değil, 
uzun ve sağlıklı yaşamak. Sağlığınıza 
saygı duymanız lazım. Bunun 
için de belli yaşlarda sıralaması 
değişkenlik gösterse de bu 4 önemli 
felsefeyi hayatınıza almanız önemli: 
Beslenme, aktivite, uyku ve stres 
yönetimi.

“Beslenmenin sağlığın önemli bir 
parçası olduğunu dünya geç fark 
etti. Türk insanı ise maalesef bunu 
çok daha geç fark etti. Geçmiş 
dönemlerde insanlar ne yedikleri 
ile değil, sadece karın doyurmak 
amacıyla yemekle ilgilenirdi. 
Sonraları ‘zarar görmeden, güvenli 
ne yiyebilirim’ sorusu öne çıktı. 
Günümüzde gelinen son aşama ise 
‘artık ne yesem de sağlıklı olsam?’ 
Hatta bu son aşama, ‘besinleri ilaç 
gibi kullanabilir miyiz’ sorusunu 
da akla getirdi. Beslenme özünde 
ilaç olarak kullanılması gereken bir 
eylem.” 

“Vücut, yürümek üzerine 
yaratılmış bir yapıdır”
“Yaşam süresi yüzde 60-70 oranında uzadı ve sağlıklı 
yaşam konusu önümüzdeki günlerde daha da öne 
çıkacak. İnsan yaşamında yediğiniz, içtiğiniz ve 
düşündüğünüz kadar ne kadar hareket ettiğiniz de 
önemli. Vücut, yürümek üzerine yaratılmış bir yapıdır. 
Günde 5.000 adım atarsanız paslanmazsınız, 7.500 
adım yağlanmanızı önler, 10.000 adım ise iyi bir şekilde 
yaşlanmanızı sağlar. Kişiler belli bir yaştan sonra 
başkalarına yük olmak istemiyorlarsa kendilerine iyi 
bakmalılar ve iyi beslenmeliler.

“Doğru bildiğimiz her şeyi konuşalım, dedikoduları 
biraz geride bırakalım, eğer o dedikodular bilimsel 
değilse hepimiz karşısında duralım. Yanlış bilgiler 
gıda üreticileri ile bizim gibi sağlık yöneticilerini zora 
sokuyor.”

“Önemli olan uzun yaşamak değil, 
uzun ve sağlıklı yaşamak. Herkes 
her gün protein almalı. Protein 

oranı yaşa göre değişmeli ve 
ayarlanmalı. Ancak proteinsiz gün 

geçirilmemeli.” 

Prof. Dr.
Osman MÜFTÜOĞLU
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Stresi yönetmek
Hayatta daima “stres” vardır. Ancak bunu önemsememek için kullanılan 
“Boş ver” ya da “Her şey hallolur” gibi uyarı sözleri bir çözüm değildir. 
Eğer stres seviyenizin çok yükselmesine ve uzun süre bu şekilde devam 

etmesine izin verirseniz, günlük hayatınızda ve iş yaşamınızda ağır 
bedeller ödeyebilirsiniz. Stresi yönetmeyi öğrenerek size zarar vermesini 

önleyebilirsiniz.  

Endişenizin temelde 
bir gerçekliği olup 
olmadığını bulun. 

Toksik endişe gerçek 
çözümü saptırabilir. 
Her şeyin gerçekten 

göründüğü kadar kötü 
olup olmadığını kontrol 

edin. Gerçek bir problem 
olsa bile çözmesi 

düşündüğünüzden daha 
kolay olabilir. 

“Üretken Stres” ve “Toksik Stres” arasındaki fark 
nedir?  
Mantıklı seviyede stres, enerjik olmamızı ve iş ya da 
günlük yaşamımızda zorluklarla baş edip önemli 
hedefleri gerçekleştirmemizi sağlar. Tehditkâr bir 
durum karşısında ani ve etkin tepki göstermemizi 
sağlayan doğal bir savunma mekanizmasıdır. Önceden 
sezmeye dayalı akıllı endişe çözüm bulmayı gerektiren 
durumlara karşı hazırlıklı olmayı, olumlu stres ise 
çözüm bulmamızı sağlayan güç ve zindeliği sağlar.  
Ancak önemli olan koruyucu endişe ile size zarar veren 
tehlikeli endişe arasındaki ayrımı iyi yapabilmektir. 

Günümüzün yoğun temposunda ve hızlı iş dünyasında 
bu doğal insani tepkiler sıklıkla kontrol dışı gelişir ve 
üretkenliğimize, zihin huzurumuza ve sağlığımıza zararlı 
hale gelir. Yani stres “toksik stres”e dönüştüğünde 
hayatımızın her alanında performansımızı düşürür. 
Stresin arkasındaki iki ana sebep olan kırılganlık ve 
güçsüzlük hissini azaltmak ilk büyük adım olacaktır. 
Uzun süre devam eden toksik stres fiziksel olarak hasta 
edebilir, hatta öldürebilir. Vücudumuz strese karşı, 
herhangi bir tehlikeli duruma olduğu gibi, kan basıncını 
artırarak ve duyuları harekete geçirerek tepki verir. 

Uzun süreli stres, anksiyete ve endişe vücudumuzu 
fazlasıyla gerginleştirebilir. 

Aşırı anksiyete, stres ve endişe enerjinizi tüketerek 
işinizde ve kişisel hayatımızda acı çekmemize sebep 
olur. Güçlü konsantrasyon, etkili müdahale ve doğru 
muhakeme için enerjiye ihtiyacımız vardır. Endişe ise 
enerjimizi alır ve işimizi iyi yapmamız için ihtiyacımız 
olan fiziksel, zihinsel veya duygusal kaynaklardan bizi 
mahrum bırakır. Stres, işte ya da evde ilişkilerimizin 
bozulmasına neden olur. Uyumsuz kişilik, iş ortamında 
kişiler arasında anlaşmazlığa neden olurken stres 
de bu olumsuz hisleri güçlendirip mevcut durumu 
zorlaştırarak küçük sorunların büyümesine ve tüm 
ekibin çalışmasının bozulmasına yol açar.

Toksik strese sebep olan nedir?
Hayatta hissettiğimiz tehlikelere karşı kırılgan olur ve 
dünyamızı kontrol etmek için az gücünüz olduğunu 
hissederseniz, endişe ve huzursuzluk seviyemiz artar. 

Artan kırılganlık + Azalan güç =  ARTAN ENDİŞE
Bu basit endişe formülü, toksik endişenin gerçek 
bir tehlikeden değil de, hayali bir korkudan nasıl 

Satır Arası
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Kaynak:
Optimist Kitap 
Pocket Mentor
Serisi

Stres Yönetimi

doğduğunu gösteriyor. Artan kırılganlık duygusuyla 
tehlikeyi büyütüp ufak bir sorunun büyük bir kâbusa 
dönüşmesine sebep olursunuz. Azalan güç hissi 
devamında tehlikeyle mücadele etmenizi zorlaştırır. 
Artan endişe, sorunları çözmek için rasyonel kararlar 
verip olumlu atılımlar yapmanıza engel olur. 

Stres seviyenizi belirlemek
İleri stresin bazı belirtileri kolaylıkla anlaşılabilir, ancak 
pek çoğu da fark edilmez. Stres sizi dört şekilde etkiler: 
Fiziksel, duygusal, davranışsal ve zihinsel… Aşağıda yer 
alan ileri stres kontrol listesi size yardımcı olacaktır. 

Eğer bu listede yer alan durumlardan yarısından fazlası 
sizde varsa, ileri stresin önüne geçme zamanı gelmiş 
demektir.

Kontrolü nasıl ele alırsınız?
Kim olduğumuz, şu anda hangi noktada 
olduğumuz, nerelerden geçtiğimiz gibi hayatımızın 
değiştiremeyeceğimiz kısımları vardır. Bu olgular 
için izlenecek en sağlıklı yol kabul etmektir. Fakat 
hayatımızın değiştirebileceğiniz kısımları için kontrolü 
ele almak gerekmektedir ve değişim heyecan vericidir. 
Kırılganlığınızı azaltarak ve kuvvet hissinizi 
destekleyerek endişenizi azaltın. Kontrolü ele almak 
çaresizlik hissinizi azaltabilir, problemleri daha açık 
görmek üzere algı gücünüzü artırabilir, durumu 
değiştirmek ve problemi çözmek için gereken eylemleri 
keşfedebilir ve üretkenliğinizi engelleyen endişeden 
hızla kurtulabilirsiniz. İşin ve kişisel yaşamın çatışan 
talepleri stresin, kaygının ve endişenin temel kaynağı 
olabilir. İkisi arasında sağlıklı bir denge kurmak toksik 
stresi azaltır.

Egzersizi ve sağlıklı beslenmeyi unutmayın
Stresin vücudunuz üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. 
Sürekli stres vücudumuzda sağlıksız bir gerginlik 

oluşturur. 
• Kolesterol seviyemiz artabilir. 
• Damarların daralmasına sebep olup kalbe kan akışını 
sınırlayabilir. 
• Sindirim sürecini bozabilir ve mide asidine, kabızlığa, 
ishale, ülsere, hatta bağırsak kanserine dahi sebep 
olabilir. 
• Migren kaynaklı baş ağrılarını, astım ataklarını ve diğer 
alerjik reaksiyonları tetikleyip artırabilir. 
Stres kaynaklı durumları ortadan kaldıramasanız 
bile stresin vücudunuz üzerindeki etkisini azaltmayı 
başarabilirsiniz. Egzersiz yapabilirsiniz, sağlıklı 
yiyecekler yiyebilirsiniz, yeterli şekilde dinlenebilirsiniz, 
gevşeyebilir ve derin nefes alabilirsiniz. 

Olumsuz stres döngüsünden kurtulma adımları
• Olumsuz mesajların zihninize akmasını durdurun.
• Durum üzerinde sakince düşünün. Çözüm bulmayı 
deneyin.
• Doğru insanla endişelerinizi paylaşmak yükünüzü 
hafifleterek kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.
• Endişelenmek yerine doğru kaynaklardan, gerçekten 
ihtiyacınız olan bilgilere sahip kişilerden yardım alın ve 
kontrolü ele geçirin. 
• Eğer problem hakkında yapacak hiçbir şey yoksa veya 
her şeyi denemiş olmanıza rağmen yapacak bir şey 
kalmadıysa, yani konu kontrolünüzün dışındaysa akışına 
bırakın.
• “Böylesine aptalca bir şeyi nasıl yaparım?” ya da “Ben 
bir gerizekâlıyım” gibi kendinizle yıkıcı konuşmalar 
yapmayın. Çünkü zaman içinde buna inanmaya 
başlarsınız. 
• Günümüzde çevremiz stres uyarıcılarıyla sarılıdır. 
Bu yapay stres artırıcılardan kurtulmaya çalışın ve 
gerçekten önemli konular üzerinde yoğunlaşın. 
• Kısa günlük molalar ve uzatılmış hafta sonları, şehir 
dışına kısa kaçışlar gibi daha uzun molalar ayarlayın. 

• Kalp çarpıntısı
• Artan tansiyon
• Terleme
• Baş ağrısı
• Uyku bozukluğu 
• Ciltte kurdeşen
• Titreme ya da tikler
• Asabiyet ve 
sabırsızlık
• Depresyon
• Korkaklık
• Düşük özgüven
• Kıskanma
• İşe olan ilgiyi 
kaybetme
• Çok ya da az yemek
• Fazla alkol ve sigara 

tüketimi
• Hız ve acelecilik
• Diş gıcırdatmak, 
tırnak yemek ya 
da diğer sinirli 
davranışlar
• Agresif araç 
kullanma
• Unutkanlık
• Çok düşünmek ya da 
hiç düşünmemek
• Kararsızlık
• Değişime direnç
• Azalan espri anlayışı
• Üretkenliğin 
azalması

Kim olduğumuz, şu anda hangi noktada 
olduğumuz, nerelerden geçtiğimiz gibi hayatımızın 
değiştiremeyeceğimiz kısımları vardır. Bu olgular 
için izlenecek en sağlıklı yol kabul etmektir. 

Satır Arası

TEMMUZ-EYLÜL 2017  /  SAYI 19  /  

27



Anadolu Medeniyetleri’nin 
beşiği antik kentler

Ülkemizde yaz tatili için denizi, kumu ve güneşi ile ünlü pek çok 
turizm merkezi antik kentleriyle de dikkat çekiyor. Binlerce yıl Roma, 
Bizans, Hitit, Lidya gibi pek çok güçlü medeniyete ev sahipliği yapmış 
olan bu gizemli antik kentler kültür, sanat, mimari ve mitolojinin de 
beşiği olarak sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da önemli turizm 

merkezleri arasında yer alıyor.

Efes Antik Kenti: Selçuk Kalesi, St. John Bazilikası, İsa 
Bey Hamamı, İsa Bey Camii başta olmak üzere binlerce 
yıl pek çok medeniyetin yerleşimini görmüş alanlarıyla, 
Dünya Miras Listesi’nde yer alan antik kent. Dünyanın 
yedi harikası arasına giren Artemis Tapınağı da Efes’te… 
Ayrıca Hz. Meryem’in İsa’nın annesi olarak kabul 
edildiği Meryem Ana Kilisesi de bu antik kentin sınırları 

içerisinde. Kısacası yaz tatili için İzmir ve çevresine 
gidenler, Efes Antik Kenti’ni görmeden dönmemeli. 

Pergamon Antik Kenti: İzmir’deki Dünya Miras 
Listesi’nde yer alan ikinci antik kent ise Bergama 
İlçesi’nde yer alan Pergamon.

İZMİR

Gezi
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Antalya ve çevresinde yüzyıllar öncesinden günümüze 
kadar korunan antik kentler var. Patara, Simena, Perge, 
Phaselis, Olympos, Termessos bunlardan bazıları… Yaz 
tatili için Antalya’ya gitmişken Noel Baba St. Nicholas’ın 
doğum yeri Myra’yı gezmeden, Aspendos’ta bir konser 
dinlemeden kenti terk etmeyin.  

Myra Antik Kenti: Kayalara oyulmuş mezarları, antik 
tiyatrosuyla Demre ilçesinde… 

Olympos Antik Kenti: Eski bir Likya antik kenti olan 
Olympos, muhteşem doğal güzellikleri, tarihi ve plajı ile 
mutlaka görülmeli… 

Termessos Antik Kenti: Tarihi kalıntıların yanı sıra 
bitki örtüsü de etkileyici… Orman içinde korunan bu 
ören yeri huzur veren ve el değmemiş doğasıyla çok 
etkileyici.

Muğla iline bağlı ilçelerde Knidos, Kyllandos, Amos, 
Telmessos, Arsada başta olmak üzere Likya’nın en 
önemli yerleşim yerleri bulunuyor. 

Ksanthos Antik Kenti: Fethiye-Kaş karayolu üzerinde 
yer alan antik kent pek çok yaşama ve savaşa şahit 
olmuş. Tiyatrosu, kilisesi ve mezarlarıyla ziyaret 
edilmesi gereken antik kentlerden biri…

Assos Antik Kenti: 
Kuzey Ege’nin masmavi sularında denize girmek üzere 
Assos’a giden yerli ve yabancı turistler için Assos antik 
kenti de kültür turizmi bakımından çok önemli bir uğrak 
yeri… Antik kentin en yüksek noktasında da ünlü Athena 
Tapınağı bulunuyor.

Truva Antik Kenti: Homeros’un kaleminden çıktığı 
düşünülen İlyada Destanı’nda anlatılan Truva Savaşı’nın 
gerçekleştiği antik kent Dünya Miras Listesi’nde yer 
alıyor. 

ANTALYA

ÇANAKKALE

MUĞLA

Aspendos Antik Kenti:
Antik çağlardan birçok depreme rağmen tüm 
ihtişamıyla ayakta kalan ve dünyanın en iyi korunan açık 
hava tiyatrosuyla ünlü… Bu amfi tiyatronun mükemmel 
bir akustiği var. 

Patara Antik Kenti: Arkeolojik kalıntıların yanı sıra 
Akdeniz kaplumbağaları caretta carettaların da 
yumurtalarını bırakıp yavruladıkları sahil turist akınına 
uğruyor.

Knidos: Koylarıyla ünlü Datça’da bulunan ve Ege ile 
Akdeniz'in kesiştiği noktada olan antik kentin toprakları 
kendi dönemlerinin pek çok ünlü bilim insanına, 
sanatçısına ve mimarına ev sahipliği yapmış. Döneminin 
en önemli liman kenti olan Knidos'ta Helenistik, Roma 
ve Bizans döneminin kalıntıları bulunuyor.

Yaz tatili için 
gidilen tatil 
beldelerinde gizemli 
medeniyetleri 
ziyaret etmeye 
doyamayanlar için 
Anadolu’da öne 
çıkan ve bazıları 
UNESCO’nun Dünya 
Miras Listesi’nde yer 
alan antik kentler: 
Çorum’da Hattuşaş 
ve Alacahöyük, 
Şanlıurfa’da 
Göbeklitepe, 
Kütahya’da Aizanoi, 
Aydın’da Magnesia, 
Milet, Afrodisias ve 
Priene, Denizli’de 
Hierapolis ve 
Laodikeia, Konya’da 
Çatalhöyük, 
Gaziantep’te 
Zeugma…

Gezi
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Yazın serinletici
lezzetleri

Yazın sıcak günlerinde serinletici lezzetler denilince akla 
ilk olarak dondurma gelir ama canınız başka tatlar çekerse 

işte evinizde yapabileceğiniz buz gibi tatlı tarifler… 

Hafif bir yaz tatlısı olan sorbe dondurmadan farklıdır. 
Sadece meyve, meyve püresi veya meyve suyuyla yapılır. 
Şeker veya meyve şurubu da kullanılabilir. Çilek, vişne, 
limon, elma, kiraz, şeftali, kayısı gibi pek çok meyveyle 
sorbe yapılabilir. Tercihen dondurulmuş meyveler püre 

haline gelinceye kadar mutfak robotundan geçirilip içine 
limon suyu, limon kabuğu ve isteğe göre şeker eklenerek 
hazırlanabilir. Donması için buzluğa koyduktan sonra ara 

ara çırpılırsa daha iyi sonuçlar elde edilir. 

Süt,  çikolata, vanilya veya çilek, şeftali, 
muz gibi meyveler, buz ve arzu edilirse 
dondurma ile yapılan soğuk bir içecek… 

Sütü ve buzu istediğiniz aroma veya 
meyve ile isterseniz içine istediğiniz 
lezzette 1 top dondurma da katarak 

mikserde karıştırıp hazırlayabilirsiniz.

Milkshake

Sorbe
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Ice tea ya da buzlu çay yazın en çok tüketilen içeceklerinden… 
Hazır almak yerine evde çok kolay hazırlanabilir.  Sıcak suyla 
poşet çayı her zaman yaptığınız gibi demleyip buzdolabında 

soğuttuktan sonra içine buz ve limon veya şeftali dilimleri, isteğe 
göre şeker koyarak hazırlayabilirsiniz. Çilek gibi yazın en favori 

meyvelerini de aroma vermesi için kullanabilirsiniz. 

Hazır kahveyi soğuk süt ve buz ile iyice 
karıştırırsanız Frappe olur. Uygun bir 
kaba veya karıştırıcıya soğuk süt, 5-6 

kalıp buz, ağız tadına göre 1-2 kaşık hazır 
kahve ve isteğe göre şeker koyduktan 

sonra iyice çalkalayarak hazırlanır. Sütün 
yoğunluğunu hafifletmek için su da 

eklenebilir.

Frappe 

Buzlu çay

Özellikle çocukların da çok sevdiği yazın favori meyvesi

1) Dilimlenmiş bir kase çilek sadece 53 kaloridir ve 3,3 gram lif içerir.
2) Çilek, portakaldan daha fazla C vitaminine sahiptir. Bir bardak çilek yetişkin bir kişinin

günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 113’ünü karşılamaktadır.
3) Çilek, kan şekeri yüksek kişiler tarafından tüketilebilir. Çünkü çilek, olumsuz kan şekerini etkilemez.

Tabii çok fazla yememek kaydıyla… 
4) Kırmızı meyveler, düşük şekerli meyve olarak kabul edilir. 100 gram çilekte 4,1 gram şeker vardır.

Şeker seviyesi en düşük kırmızı meyve ise ahudududur. 
5) Antioksidan ve polifenoller bakımından zengin olan çilek, cildiniz üzerinde de harikalar yaratır.

Çilek cildinizin onarımını sağlar ve özellikle güneşten hasar gören hücreleri yeniler. 
6) Çilek seviyorsanız rahatlıkla gülümseyebilirsiniz. Çileğin içerdiği malik asit diş minelerinin beyazlamasına yardımcı olur. 

7) Çilek kalp ve kardiyovasküler sistem için de çok faydalıdır.
Haftada üç kez çilek yemek özellikle kadınlarda kalp krizi riskini azaltabilir. 

Çilek yemeniz için 7 neden
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ÇENGEL BULMACA
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Şen Bulmaca



LABİRENT

7 FARK

ÇÖZÜMLER

FUTOSHİKİ BUZ KRİSTALİ

ÇOCUKLAR İÇİN
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