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Merhaba,

Her sene olduğu gibi, geçtiğimiz Ekim ayında da tüm üreticilerimizin katılımıyla 
Şenpiliç Üretici Seminerleri’ni düzenledik. Seminerde; dünya nüfusunun artışına 
paralel olarak sağlıklı nesillerin gelişimi için daha çok çalışıp, daha çok üretmemiz 
gerektiğini bir kere daha vurguladık. 

Hep söylediğimiz gibi, eğitim olmadan kalkınma ve gelişim mümkün olamaz. 
Bu nedenle Şenpiliç olarak eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk 
yatırımlarına devam ediyoruz ve Sakarya’nın Serdivan ilçesinde “Aydın Gürdamar 
Ortaokulu”nun yapımına başlıyoruz. Sakarya’nın Şenpiliç için önemi çok büyük. 
Ortaokulumuz memleketimize hayırlı olsun. Eğitim alanında ülkemize destek 
vermeye devam edeceğiz.

Geride bıraktığımız 2016 yılında ülke olarak zor günler geçirdik. Başarılı nesillerin 
yetişmesi ve aydınlık bir gelecek için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. 2017 
yılının ülkemize ve Şenpiliç Ailesi’ne huzur, başarı ve bereket getirmesini dilerim. 

Gül Gürdamar Altıkulaç
Pazarlamadan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Önsöz
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Akçayır Tarım

“Aydın Gürdamar 
Ortaokulu”nun 



Şenpiliç, eğitime destek yatırımlarını sürdürüyor

2009 yılında eğitim ve öğretime 
başlayan Sakarya Erenler Şenpiliç 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nden sonra 2014 yılında 
öğrencilerine kapılarını açan 
Sakarya Üniversitesi Haşim 
Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim 
Bilimleri Fakültesi ile Sakarya 
ilinin eğitim alanında da sosyal ve 
ekonomik gelişimine katkı sağlayan 
Şenpiliç, Serdivan ilçesinde “Aydın 
Gürdamar Ortaokulu”nun yapımını 
gerçekleştiriyor.  

“Aydın Gürdamar 
Ortaokulu”nun protokolü Sakarya 
Şaheser Kongre Merkezi’nde, 
Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 
Sakarya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya 
İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt 
Kuntoğlu, Şenpiliç Kurucusu ve 
Onursal Başkanı Haşim Gürdamar 
ve Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı 
İpek Üstündağ’ın katıldığı törenle 
imzalandı. 

İmza töreninde konuşma yapan 
Şenpiliç Kurucusu ve Onursal 
Başkanı Haşim Gürdamar şunları 
söyledi: “Üçüncü okulumuzu 

yapıyoruz. Çünkü eğitim bir ülkenin 
kalkınmasının temel taşıdır. Eğitim 
olmadan hiçbir şey gelişemez. 
Günümüzün eğitimli insanları ve 
bugün eğitim gören gençlerimiz 
göreceksiniz ki Türkiye’yi daha 
da iyi bir geleceğe taşıyacaklar. 
Türkiye’nin petrolü yok,  bizim 
petrolümüz insanımızdır. Doğru 
ve iyi bir eğitimle yurt içinde ve 
yurt dşında başaramayacağımız 
hiçbir şey yok. Sakarya’da eğitime 

yatırım yapıyoruz, çünkü biz 
tüm değerlerimizi Sakarya’da 
kazandık ve kazanıyoruz; hep 
birlikte çalışıyoruz, hep birlikte 
üretiyoruz. Eğitime dönük bu yeni 
yatırımımızın hayata geçirilmesi için 
bizlerden desteğini ve emeklerini 
esirgemeyen Sakarya Valimiz Sayın 
Hüseyin Avni Coş’a ve Sakarya 
Büyükşehir  Belediye Başkanımız 
Sayın Zeki Toçoğlu’na çok teşekkür 
ediyoruz. Ben hayatım boyunca 

yatırım yapıyoruz, çünkü biz 
tüm değerlerimizi Sakarya’da 
kazandık ve kazanıyoruz; hep 
birlikte çalışıyoruz, hep birlikte 
üretiyoruz. Eğitime dönük bu yeni 
yatırımımızın hayata geçirilmesi için 
bizlerden desteğini ve emeklerini 

Şenpiliç, eğitim alanında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk 
yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 
yapılacak olan “Aydın Gürdamar Ortaokulu”nun protokolü 18 Ekim 2016 
Salı günü, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, 
Şenpiliç Kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim Gürdamar ve Şenpiliç 
Yönetim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ’ın katıldığı törenle imzalandı.

Aydın Gürdamar 
Ortaokulu’nun 
protokolü imzalandı
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Şenpiliç Kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim Gürdamar: "Eğitim bir 
ülkenin kalkınmasının temel taşıdır. Doğru ve iyi bir eğitimle yurt içinde 
ve yurt dışında başaramayacağımız hiçbir şey yok. Sakarya’da eğitime 
yatırım yapıyoruz, çünkü biz tüm değerlerimizi Sakarya’da kazandık ve 
kazanıyoruz; hep birlikte çalışıyoruz, hep birlikte üretiyoruz. Eğitime dönük 
bu yeni yatırımımızın hayata geçirilmesi için bizlerden desteğini ve emeklerini 
esirgemeyen Sakarya Valimiz Sayın Hüseyin Avni Coş’a ve Sakarya Büyükşehir  
Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu’na çok teşekkür ediyoruz." 

eğitimin önemini vurguladım ve 
eğitim alanında yatırımlarımız 
devam edecek. Ortaokulumuz 
memleketimize hayırlı olsun.” 
Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı 
İpek Üstündağ ise imza töreninde 
yaptığı konuşmada; “Şenpiliç 
olarak sosyal sorumluluk alanında 
ülkemize ve milletimize başta 
eğitim alanında olmak üzere destek 
vermeye devam edeceğiz” dedi. 

• Sakarya’nın Serdivan ilçesinde
yapımına başlanacak olan Aydın Gürdamar 

Ortaokulu, yaklaşık 7.000 metrekare
bir arazi üzerine kurulu olacak. 

• Bodrum katı ile birlikte 4 kat üzerine inşa edilecek.

• Her bir katı yaklaşık 1.500 metrekare üzerine 
kurulu olacak binanın toplam alanı

6.000 metrekare olacak.

• 24 dersliğe sahip olacak Aydın Gürdamar 
Ortaokulu’nun inşasına Ocak ayında başlanacak ve 

2018 yılı Ocak ayında tamamlanmış olacak.

AYDIN GÜRDAMAR ORTAOKULU
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Açılış konuşmalarını Şenpiliç 
Danışmanı Abdurrahman Çakar’ın 
yaptığı iki gün süren seminerde ilk 
sunumu yurt dışından Aviagen Avrupa 
Veteriner Sağlık Direktörü Daniel 
Pearson gerçekleştirdi. Pearson 
sunumunda, iyi performansın temel 
ilkelerinin yem, su ve havalandırma 
olduğunu belirtti. 

Şenpiliç Broyler Planlama ve 
Sağlık Müdürü Saim Karaca üreticileri 
bilgilendirirken çiftliklerde alınması 
gereken biyogüvenlik önlemlerine 

önemle değindi.
Seminerin yurt dışından gelen bir 

diğer konuğu, Asya Aviagen Teknik 
Servis Müdürü Robin Singleton ise 
sunumunda yetiştiricilikte görev alan 
herkesin sorumluluklarını yerine 
getirmesinin performansı olumlu yönde 
etkileyeceğini vurguladı.

Son olarak Prof. Dr. Mehmet Akan, 
“Piliç Eti Hakkında Doğru Bilinen 
Yanlışlar” başlıklı sunumunda etlik 
piliç yetiştiriciliğinde hiçbir şekilde 
hormon kullanılmadığını ve böyle bir 

uygulamanın da mümkün olmadığını 
önemle vurguladı.

Sunumların ardından Şenpiliç 
Kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim 
Gürdamar üreticilere şöyle seslendi: 
“Ülke olarak çok zor günlerden 
geçiyoruz. Bu süreçte moralimizi 
bozmadan çalışmaya ve üretmeye 
devam etmeliyiz. Yılmayacağız ve 
yorulmayacağız. Bu zor günleri ancak 
bu şekilde atlatabiliriz. Araştırmalar 
dünyada beyaz et tüketiminin her 
geçen gün arttığını gösteriyor. Biz de 

Her sene düzenlenen Şenpiliç Üretici Seminerleri, 
geçtiğimiz Ekim ayında, Sakarya Şaheser Kongre 
Merkezi'nde gerçekleştirildi. Şenpiliç Broyler 
Planlama ve Sağlık Müdürü Saim Karaca ile Ankara 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Prof. Dr. 
Mehmet Akan’ın yanı sıra yurt dışından uzmanlar 
da  bilgilendirici sunumlarıyla seminerde yer aldı. 
Seminerin ardından Şenpiliç tarafından Sakarya’nın 
Serdivan ilçesinde yaptırılacak olan “Aydın 
Gürdamar Ortaokulu”nun protokolü imzalandı.

2016
Üretici Seminerleri
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Şenpiliç olarak sağlıklı ve güvenilir 
beyaz et üretiminde yatırımlarımıza 
devam edeceğiz ve birlikte büyümeyi 
sürdüreceğiz.”

Seminerde üretimde başarı 
gösteren çiftliklerin sahiplerine de ödül 
verildi:

Selime Özdemir, Adapazarı
Basri Çayır-Akçayır Tarım, Kocaeli
Recep Çalışkan, Düzce
Şenol Ekercan, Geyve  
İlhan Tan, Göynük
Alican Yolmacı, Eskişehir

 Programın sonunda Şenpiliç 
Kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim 
Gürdamar, Sakarya’da yapılacak üçüncü 
okulun müjdesini verdi ve Sakarya Valisi 
Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya 
İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, 
Şenpiliç Kurucusu ve Onursal Başkanı 
Haşim Gürdamar ve Şenpiliç Yönetim 
Kurulu Başkanı İpek Üstündağ’ın 
katılımıyla “Aydın Gürdamar 
Ortaokulu”nun protokolü imzalandı.

Şenpiliç Kurucusu ve 
Onursal Başkanı Haşim 
Gürdamar üreticilere şöyle 
seslendi: “Ülke olarak 
zor günlerden geçiyoruz. 
Bu süreçte çalışmaya ve 
üretmeye devam etmeliyiz. 
Bu zor günleri ancak 
bu şekilde atlatabiliriz. 
Araştırmalar dünyada beyaz 
et tüketiminin her geçen gün 
arttığını gösteriyor. Şenpiliç 
olarak sağlıklı ve güvenilir 
beyaz et üretiminde birlikte 
büyümeyi sürdüreceğiz.”
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2016 Şenpiliç Üretici Seminerleri’nde Ankara 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. 
Mehmet Akan “Tavuk eti ve üretimi: Doğrular 
ve yanlışlar” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.  
“Etlik piliç yetiştiriciliğinde hiçbir şekilde hormon 
kullanılmadığını ve böyle bir uygulamanın da 
mümkün olmadığını” belirten Prof. Dr. Mehmet 
Akan’ın sunumundan detayları paylaşıyoruz.

Etlik piliç
yetiştiriciliğinde
doğru bilinen yanlışlar

Prof. Dr. Mehmet Akan
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Etlik piliç yetiştiriciliğinde 
doğru bilinen yanlışlar
• Dünyada yıllar süren ıslah 
çalışmaları sonucu en yüksek et 
verimine ve hızlı gelişme özelliğine 
sahip tavuk ırkları birbirleriyle 
melezlenerek etlik piliç üretiminde 
kullanılan ırklar (broyler) elde 
edilmiştir. 

• Etlik piliçler; gereksinim duydukları 
besin ihtiyaçlarının yeterli ve 
dengeli karşılanmasıyla, sıcaklık 
ve havalandırma kontrollü, 
hijyenik çiftliklerde ortalama 45 
günde gelişimlerini tamamlayarak 
2-2,5 kilogramlık canlı ağırlığa 
ulaşmaktadırlar.

• Tüm dünyada entegre piliç eti 
üretimi yapılan tesislerde bu ırklar 
kullanılmaktadır ve ekonomik piliç 
üretimi için gereken süre yaklaşık 
olarak aynıdır.

• Dünyada gelişmiş ülkelerde tavuk 
nasıl yetiştiriliyorsa ülkemizde de 
aynı şekilde yetiştirilmektedir.

• Civcivlerin kuluçkadan çıkma süresi 
21 gündür.

• Tavukların kemiklerinin kırılması 
veya 45 günden sonra yaşamlarını 
yitiriyor olmaları söz konusu değildir.

Hormon ve antibiyotik 
kullanılmıyor!
• Tavukların hızlı büyümesini 
sağlamak için hormon uygulaması 
yasaktır.

• Tavuklarda bu amaçla 
kullanılabilecek bir hormon 
ne ülkemizde ne de dünyada 
bulunmamaktadır.

• Türkiye’de yetiştirilen kanatlı 
hayvanlarda hormon kullanımına 

bugüne kadar rastlanmamış ve bu 
konuda yetkili kurumlar tarafından 
tek bir vaka rapor edilmemiştir.

• Hormon kullanımı yasal, ekonomik 
ve uygulanabilir değildir.

• Tavuk eti tüketimi erken ergenliğe 
neden olmaz.

• Ülkemizde antibiyotik kullanımına 
ilişkin yasal düzenlemeler AB 
mevzuatı ile uyumludur.

• Büyüme amaçlı antibiyotik 
kesinlikle kullanılmamaktadır.

• Tedavi amacı dışında antibiyotik 
kullanımı yasaktır. 
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ŞEN HABERLER

• Tedavi amaçlı antibiyotikler sadece 
veteriner hekimin yazdığı reçete 
doğrultusunda kullanılabilir.

• Tedavi amaçlı antibiyotik 
kullanılması durumunda her türlü 
riski ortadan kaldırmak amacıyla 
kesimden önce ilaç arınma süresinin 
(bekleme süresi) dikkate alınması 
yasal zorunluluktur.

• Kesimhanelerde görevli resmi 
veteriner hekimler ile kesim 
işleminin her aşaması kontrol  
edilmektedir. Kalıntı izleme 
programları ile etlerin herhangi bir 
ilaç kalıntısı veya ağır metal kalıntısı 
içerip içermediği denetlenmektedir.

• Etlik piliç üreticileri, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü’nün “Kalıntı İzleme 
Programı” ile antibiyotikler açısından 
sıkı bir şekilde denetlenmektedir.

Hibrit ırklar
• Etlik piliçler doğal melezleme 
yoluyla etçi ırk diye bilinen ırkların 
birbiriyle eşleştirilmesi (hibrit 
edilmesi) ve seleksiyonu ile elde 
edilen, et verimi yüksek “hibrit” 
ırklardır.

• Ülkemiz tavukçuluğunda ve tüm 
dünyada da yetiştirilen “hibrit” 
civcivler, kesinlikle genetiği 
değiştirilmiş hayvanlar değildir. 
Hibrit teknolojisi ile gen teknolojisi 
ayrı teknolojilerdir.

• Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi 
(EFSA) tarafından yapılan 
açıklamaya göre bugüne kadar 

hayvanlar üzerinde yapılan birçok 
araştırmada GDO’lu yemler ile 
beslenen hayvanların dokularında, 
sıvılarında ve ürünlerinde GDO’lu 
DNA veya proteinlere rastlanmadığı 
bildirilmiştir.

• Üretimde kullanılan yemler, 
üretim aşaması dahil her aşamada 
denetlenmektedir.

Hayvan refahı
• Tüm üretim çiftliklerinde hayvan 
refahı üst düzeydedir. 

• Aydınlatma, yerleşim sıklığı, 
altlık kalitesi, havalandırma, yem 
ve su hayvan refahı göz önünde 
bulundurularak uygulanır.

Piliç eti satın alırken dikkat 
edilmesi gerekenler 
• Ambalajlı ürün almaya özen 
gösterilmelidir.  

• Son tüketim tarihine mutlaka 
dikkat edilmelidir.  

• Soğuk zincirin bozulmadığından 
ve saklama koşullarının uygun 
olduğundan emin olunmalıdır. 

Piliç etinin besleyici özellikleri
• Protein açısından çok zengindir.

• Kötü kolesterolü artıran doymuş 
yağ asit oranı düşüktür.

• Vücudun sağlıklı gelişimi ve 
bağışıklık sistemi için gerekli 
vitamin ve mineral kaynağıdır.  

• Sindirimi kolaydır.

• Tavuk eti ile ilgili doğru 
bilgiler tüketicilere 
anlatılmalı ve hem kamu 
kuruluşları hem de Sivil 
Toplum Örgütleri ile 
işbirliği yapılmalıdır. 

• Çoçuklara ve annelere 
doğru bilgilerin 
ulaştırılması şarttır!

• Yanlış bilgilendirmeye 
karşı mücadelenin 
yürütülmesi gerekmektedir.  

• Tavuk etinin güvenilir 
ve sağlıklı yaşam için 
vazgeçilmez olduğunun 
topluma anlatılması çok 
önemlidir.

• Sağlıklı toplum ve sağlıklı 
nesiller için sağlıklı 
beslenmenin ve sağlıklı 
beyaz etin önemi büyüktür. 

• Gelecekte dünayadaki 
nüfus artışına paralel 
olarak hayvansal protein 
kaynağına daha çok ihtiyaç 
duyulacaktır. Dolayısıyla 
ekonomik bir hayvansal 
protein kaynağı olan etlik 
piliç eti üreticiliğinin de 
önemi artacaktır.

Sonuç olarak 
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10 neden
Dünyada yapılan araştırmalar gösteriyor ki piliç eti sağlıklı ve dengeli 

beslenme, bedensel ve zihinsel gelişim için tüketilmesi gereken hayvansal 
protein kaynaklarının başında geliyor. Kısa lifleri nedeniyle kolay 

sindirilen, besin maddelerini yüksek düzeyde içeren beyaz et, yalnız 
sağlıklı mutfaklar için değil, diyetetik hastane mutfakları için de ideal bir 
gıda maddesidir. Özellikle derisiz göğüs eti düşük kolesterol seviyesi ile 

son derece cazip bir besindir. B2, B6, B12 gibi vitaminlerce oldukça zengin 
ve bazı mineraller yönünden de sağlıklı beslenme için avantajlı bir gıda 

maddesi olan piliç etini yemek için 10 nedeni sıraladık.

Piliç eti tüketmek için

Piliç etinde “triptofan” adı verilen amino asit içeriği 
yüksektir. Koca bir kâse tavuk suyuna çorbayı 
içtiğinizde rahatlamanızı sağlayan bu maddedir. 
Depresif, huzursuz hissettiğinizde, içtiğiniz bu çorba, 
beyninizdeki serotonin seviyesini yükselterek moralinizi 
yüksek tutmanıza, stresinizi azaltmanıza ve rahat uyku 
uyumanıza yardımcı olur.
 

Doğal antidepresan
Göğüs eti tüketerek, kalp hastalığına neden 
olan homositin isimli amino asidi baskı altına 
alabilir ve kontrollü seviyede kalmasına 
yardımcı olabilirsiniz.
 

Piliç eti, A vitamin grubundan gelen retinol, alfa ve beta 
karotenler ve lisopen zenginidir. Tüm bu maddeler 
sağlıklı bir göze sahip olmanız için gereklidir.

Piliç eti ciğerinin içeriğindeki B2 vitaminleri deri 
problemlerini azaltır, kuru ve hasara uğrayan 
deriyi iyileştirir. Ağızda çıkan aftlardan, genellikle 
kış aylarındaki dudak çatlamalarından ve kuruyan 
cildinizden şikâyetçiyseniz faydasını hızlı bir şekilde 
görebilirsiniz. Piliç eti fosfor açısından zengindir. Fosfor, diş ve kemikleri 

güçlendirdiği gibi böbrek, akciğer ve merkezi sinir sistemi 
fonksiyonunu destekleyen vücudumuz için çok gerekli bir 
mineraldir.

Sağlıklı yaşamak 
için g	 ekli

Göz için faydalı

Sağlıklı b�  doku 
gelişimi için faydalı

Zengin fosf�  kaynağı
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SAĞLIKLI BESLENME

Birçok gıdada bulamayacağınız ancak vücudumuz için 
elzem niasin içeriği açısından piliç eti çok önemlidir. 
Niasin, kansere ve genetik (DNA) diğer hasarlara karşı 
savunma geliştiren özel bir B vitamini türüdür.

Niasin iç	 iği zengin

İleri yaşlara yaklaşıyor, osteoporoz ve artrisit gibi 
kemik erimesi ve eklem iltihabı rahatsızlıklarından 
şikayet ediyorsanız, piliç eti yiyerek içerdiği protein 
sayesinde kemik erimesine karşı önlem alabilirsiniz.

Kemik 	 imesini 
önl	 

Piliç etinde metabolik performansı etkileyen gerekli bir 
mineral olan selenyum bolca bulunur. Bir başka değişle 
insan vücudundaki tiroid, hormon, metabolizma ve 
bağışıklık fonksiyonlarını etkiler, düzgün çalışmalarını 
sağlar.

B� ca selenyum

Yağsız et arıyorsanız derisiz göğüs eti eşsiz bir diyet 
aracıdır. Az yağlı protein kaynağı olan piliç etindeki 
protein, kas gelişimini sağlar. Böylece vücudun sağlıklı 
gelişimini destekler ve kilo vermenize yardımcı olur.

Zayıflamak için ideal

İçeriğindeki B6 vitamini (veya B vitamini kompleksi) 
enzimleri ve “metilasyon” olarak bilinen metabolik 
hücre tepkimelerini cesaretlendirir. Yani; piliç eti kan 
damarlarınızın sağlıklı kalmasını, enerji seviyenizi 
yükseltmenizi ve metabolizmanın kalori yakmasını 
sağlar.  Böylece kilonuzu ve hareket seviyenizi 
sağlıklı bir düzeyde tutabilirsiniz.

Metab� izmayı 
güçlend� � 
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faydası tıbben kanıtlandı
Faydaları antik çağlardan bu yana 
bilinen tavuk suyuna çorba, Mısır’da 
soğuk algınlığı için kullanıldı. Hatta 
saygın bilim adamı İbn-i Sina’nın 
tedavi protokollerinde yer aldı. Tavuk 
suyunun faydaları günümüzde de 
bilim insanlarınca kabul ediliyor 
ve adeta “sihirli iksir” olarak bazı 
hastalıkların tedavisinde yardımcı 
olarak sıklıkla tavsiye ediliyor.

Antialerjik etki
Bazı hastalıklar yüksek oranda su kaybına neden olur 

ve bol sıvı tüketimi önerilir. Bol sıvı almak vücutta bulunan 
alerjenler ve yabancı etkenler (virüs) ile antikorlarla 
mücadelede de oldukça etkili bir yöntemdir. Tavuk suyuna 
çorba, su ihtiyacını karşıladığı gibi istenmeyen bu maddelerin 
vücuttan atılmasına yardımcı olur.  

Antiseptik özelliği vardır
Tavuk suyu, tuzlu su gargarası ile benzer özellikleri taşır. 

Boğaz, ağız ve bademciklerdeki zararlı etmenleri ortadan 
kaldırmaya yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir
Tavuk suyu, vücudun enerjisini dengeler ve artırır. Çorba 

hazırlanırken içine ayrıca ilave edilen sebzelerle tavuk 
suyunun besin değeri yükselirken, zengin protein ile de 
vücut direncine katkı sağlar. Organizmadaki savunma 
mekanizması için önemli olan beyaz kan hücrelerinin 
üretimine katkısı bulunur. Soğuk algınlığına karşı tavuk 
suyuna çorba içilmesi, sinüslerin temizlenmesi üzerindeki 
etkisi ile tedaviyi hızlandırıcı rol üstlenir. 

Besleyicidir
Tavuk suyuna çorba, barındırdığı kemik iliği ile sadece 

kalsiyum değil, fosfor, sülfür, magnezyum ve silisyum gibi 
bağışıklık artırıcı birçok faydalı mineral içerir. Kıkırdak ve 
kasları kemiklere bağlayan bağ dokularının parçaları da 
çorbanın besleyici özelliklerine katkı sağlar. Bu maddeler, diz 
eklemlerinde kıkırdak erimesi olanların kullandığı “glikozamin 
kondroitin sülfat” tabletlerinin ana maddelerini doğal olarak 
içinde barındırır. 

Bağırsak sağlığına etki eder
Bağışıklık sistemimiz, dolayısıyla sağlığımız 

bağırsaklarımızdaki faydalı mikropların zararlılardan 
daha fazla olmasına dayanıyor. Bu denge bozulunca 
bağırsaklarımızın geçirgenliği olumsuz yönde değişiyor ve 
yeterince hazmedilmemiş olan ve kana geçmemesi gereken 
bazı maddelerin kana karışmasına neden olabiliyor. Bağışıklık 
sistemi de bu parçacıkları zararlı görerek savaşmak istiyor. 
Bu durum, uzun süreli iltihabi romatizmal hastalıkların 
gelişmesini tetikleyebiliyor. Tavuk suyuna çorbanın içerdiği 
faydalı birçok madde, kolay sindirilir ve besleyici özelliğinin 
yanında bağırsak iç yüzeyinin iyileşmesine katkı sağlayarak 
bu gibi olumsuz durumların oluşmasını engelleyebiliyor.

Tavuk suyunun faydaları saymakla bitmiyor Tavuk 
suyuna çorba, içerdiği jelatin sayesinde suyu bağlayıcı özellik 
kazanarak, sıvıların ve sindirim salgılarının bağırsak içinde 
toplanmasına, sindirimin kolaylaşmasına yardımcı oluyor. 
Eklem ağrıları ve iltihabın önleyici etki sağlayabilmesi ve zarar 
görmüş kıkırdak dokunun tamirinde etkili rol üstleniyor. Yine 
tavuk suyu içerisinde yer alan arjinin, glisin ve prolin isimli 
proteinlerin en küçük yapıtaşları olan amino asitler, vücutta 
mikroplarla mücadeleyi kolaylaştırıyor. Glisin, rahatlatıcı 
etkisi sayesinde uyku düzeni sağlıyor ve içerdiği jelatin ile 
saç ve tırnak sağlığına yardımcı oluyor.

Kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi birçok faydalı mineral 
açısından zengin olan tavuk suyu, sağlıklı kemik gelişiminde 
önemli rol oynuyor. Bu nedenle çocuklara, spor yapanlara 
ve menopoza bağlı kemik erimesi veya kemik kırığı sorunu 
olanlara öneriliyor.

Tavuk suyuna çorbanın 
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  Ofiste de
“Dengeli Beslen
  Harekete Geç!”

Dengeli ve sağlıklı beslenmenin hem konsantrasyonu 
hem de verimliliği artırdığına dikkat çeken Uzman 
Diyetisyen Olcay Barış, “doğru besinler nedir” sorusunu, 
“Ara öğünlerde tüketeceğiniz fındık, ceviz, badem ile kuru 
meyveler veya galeta-peynir veya meyve-leblebi ikilisi 
uzun süre tok kalmayı sağlıyor, kan şekerini dengeliyor” 
şeklinde yanıtlıyor. 

Ana öğünlerin en önemlisinin ise şüphesiz kahvaltı 
olduğunun altını çizen Barış; “Kahvaltı öğününde 
proteine yer vererek uzun süre tok kalabilirsiniz. Poğaça, 
simit, börek tüketimi yerine tam buğday ekmeği, 
peynir, yumurta, mevsim yeşillikleri ile hazırlayacağınız 
kahvaltı güne aktif başlamanızda en büyük etken. Öğlen 
öğünlerinde ise çorba tüketimi ile açlık bastırılmalı ve 
ardından, kızartma besinler yerine ızgara-haşlama 
veya fırında et, tavuk, balık, hindi, az yağ ile pişmiş 
zeytinyağlılar tercih edilmeli, yoğurt-ayran ile öğün 

tamamlanmalıdır” diyor. Bol salatanın posa içeriğinin 
yüksek olması nedeniyle uzun süre tok tutacağından 
öğünlere mutlaka eklenmesinin gerekliliğini de 
vurguluyor. 

Uzman Diyetisyen Olcay Barış’ın, ofi ste dengeli 
beslenmeyle ilgili verdiği bilgiler şöyle: “Kafeinin uyarıcı 
etkisinden dolayı ofi ste fazla miktarda tüketilen çay ve 
kahve vücutta su tutulmasını artırıyor. Böylece içilen su 
miktarı azalıyor. Ayrıca kafeinin fazla tüketimi uyarıcı 
etkisinin tam tersine yorgunluk, uyku hali, konsantrasyon 
azalmasına sebep oluyor. Bu yüzden toplam çay-kahve 
tüketiminin günde 4-5 fi ncanı geçmemesi ve günde en az 
2 litre su içilmesi gerekiyor."

Hareket çok önemli
“Beslenmenin ve sıvı tüketiminin yanında 

çalışma yoğunluğuna hareket ekleyerek 
enerjinizi artırmayı unutmayın. Masa 
başında 10-15 dakika sırt, kol egzersizleri 
yaparak kan dolaşımınızı hızlandırın. Öğle 
yemeğinizin ardından kısa 
da olsa yürüyüş yapmaya 
çalışın, eve 
giderken aracınızı 
uzağa park edip 
veya vesaitlerden 
daha erken inip 
yürüme yolunuzu 
uzatabilirsiniz. “ 

Oysaki dengeli ve sağlıklı beslenme konsantrasyonu 
artırıyor, verimli çalışmaya olanak sağlıyor. Sadece ana öğünlerden oluşan bir 
beslenme yerine hem ana hem ara öğünlerden oluşan ve 3-4 saati geçmeden 
doğru besinleri tüketerek dengeli beslenmek mümkün.  Şenpiliç “Dengeli Beslen 
Harekete Geç” Proje Danışmanı Uzman Diyetisyen Olcay Barış, “Ofiste dengeli 
beslenmenin” tüyolarını paylaştı.

artırıyor, verimli çalışmaya olanak sağlıyor. Sadece ana öğünlerden oluşan bir 

Uzun süren mesai 
saatleri ve yoğun geçen 
çalışma temposu ofiste 
düzenli beslenmeyi zorlaştırıyor. 
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ŞEFİN TARİFLERİ

Turhal, ilçe merkezi ve köyleriyle birlikte, 
Tokat’ın ikinci büyük ilçesi… Turhal’da iki 
şubeyle hizmet veren Şen Yayla Kasabı’nın 
sahibi Kadir Yıldırım’la, nam-ı diğer 
“Tavukçu Kadir”le beraberiz. 

“Şenpiliç
kendisiyle rekabet
ediyor”

Şen Yayla’nın hikâyesiyle 
başlayalım 

“Kasaplık dede mesleğimiz. 
Dedem kasaplarda çalışırdı. Sonra 
babam başladı aynı mesleğe ve 
zaman içinde birkaç şubesiyle 
beraber bir kasap dükkânı açtı. 
Ağabeyimle birlikte işi yürütüyorlardı 
ama bir süre sonra maalesef ifl as 
ettiler. Ben o dönemlerde ilkokula 
gidiyordum. Yıllar sonra babam ve 
ben bir kasabın yanında işe başladık. 

İş yeri sahipleri başka bir şehre 
taşınma kararı alınca biz de babamla 
dükkânı devraldık. 1990lı yılların 
başıydı ve beyaz et satışımız yoktu. 
1993 yılında askerden döndüm ve 
işin bütün sorumluluğunu üstüme 
aldım. Ardından piliç eti de satmaya 
başladık ama pek bildiğim bir alan 
olmadığı için biraz bocaladım 
açıkçası. Derken Şenpiliç’in Tokat 
bayisi Pi-Pa Gıda ile ve dolayısıyla 
Şenpiliç’le tanıştık. Zaman içinde 
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“Bizim buralarda ilişkiler 
önemlidir. Müşteri güvendiği, 
sevdiği kasabına gider. 
Sattığınız ürün de kaliteli bir 
markaysa o zaman güven 
ve kalite birbirini tamamlar 
ve müşterileriniz sizi hiç 
bırakmaz.” 

Pi-Pa ile ticari ilişkilerimizde 
yakaladığımız karşılıklı güven ve 
başarı sonucunda çok iyi bir dostluk 
da geliştirdik. 

“Kasabımızın ilk adı ‘Şen Kasap’tı. 
Şirketleşince isimde değişiklik 
yapmak zorunda kaldık ve Şen Yayla 
ismini verdik. O dönemde Şenpiliç’le 
tanışmıyorduk. Tamamen bir 
tesadüf…” 

“Tavukçu Kadir’i herkes tanır”
 “Şu anda Turhal’da iki dükkânla 

hizmet veriyoruz. Her iki kasapta da 
Şenpiliç’in taze ve pratik ürünlerini 
satıyoruz. 15 kişilik bir ekibimiz var.

 “Bizim buralarda ilişkiler 
önemlidir. Arkadaşlıklar, dostluklar 
güçlüdür. Herkes iyi günde, kötü 
günde birbirinin yanındadır. Müşteri 
de işletme sahibinin hatırı için 
gelir. Yani herkes güvendiği, sevdiği 
kasabına gider. Sattığınız ürün de 
kaliteli bir markaysa o zaman güven 
ve kalite birbirini tamamlar ve 
müşterileriniz sizi hiç bırakmaz. 

“Bizim müşterilerimizle ilişkilerimiz 
de aynen böyle… Hepsiyle uzun 
yıllara dayanan bir geçmişimiz var. 
Örneğin, müşterimiz gelir ve bir 
ürün sorar, oysa ki o ürün elimizde 
yoktur ve ertesi gün gelecektir. Böyle 
bir durumda asla gidip başka bir 
yerden o ürünü satın almaz. Ertesi 
gün istediği ürünü almak için tekrar 
gelir. Gün olur müşterilerimiz sadece 
bir bardak çay içmeye uğrar. Her biri 
aile dostumuz gibi… İlimizde belediye 
tarafından güreş müsabakaları 
düzenlenir veya ramazan ayında 
iftar çadırları kurulur. Ben de Şen 
Yayla olarak piliç eti tedariği sağlarım. 
Turhal’da yoldan geçen birine 

“Tavukçu Kadir” diye sorsanız, herkes 
beni, dolayısıyla da Şenpiliç’i tanır.

“Şenpiliç’in ürünleri çok kaliteli… 
Oluşturduğu standartlardan ödün 
vermiyor. Lezzeti kıyaslanamaz. 
Ambalajlar çok profesyonel. Bence 
şu anda piyasada marka olarak 
kendimizle rekabet ediyoruz.”   

     “Tezgâhtaki ustamızın marifeti 
de satışımızı olumlu etkiler”

“Beyaz et ekonomik bir hayvansal 
protein kaynağı olduğu için her yerde 
olduğu gibi Tokat’ta da oldukça 
fazla tüketiliyor. Bizim işimizde 
tezgâhtaki ustamızın marifeti de 
satışı olumlu yönde etkiler. Örneğin, 
müşterimiz gelir, bir bütün tavuk 
ister ama ‘ızgaralık hazırlayın’ der. 
Tezgâhtaki arkadaşımız bütün tavuğu 
müşterimizin istediği şekilde keser, 
baharatını ekler, pişirmeye hazır 
hale getirir. Buralarda talepler ve 
satışlar genelde böyledir. Biz de Şen 
Yayla Kasabı olarak Şenpiliç’in ürün 
kalitesine elimizden gelen en iyi 
hizmeti ekliyoruz.” 

“Bu mesleği sürdüren üçüncü 
ve son kuşağım”

“Yaklaşık 50 senelik aile 
mesleğimiz bu… Ben de 20 senemi 
verdim. Bu günlere gelmek için de çok 
yoruldum. Bir hafta eve gitmediğim 
oldu. İşi oturtmak, istediğim seviyeye 
getirmek, Turhal’da istediğim satış 

rakamlarına ulaşmak için çok çalıştım. 
“Çalışanlarımın hepsinin ustası 

benimdir. İşi ben öğrettim. Çok 
titizimdir, mücadeleciyimdir ve işini 
hakkıyla yapamayanla çalışmam. 
Yıllar önce bir dürümcü açmıştım. Bir 
türlü istediğim gibi bir döner ustası 
bulamadım. Sonunda ‘ben yaparım’ 
dedim ve tezgâhın başına geçtim, 
azmettim, döner kesmeyi öğrendim. 

“Benden sonra aile mesleğimizin 
devam edeceğini sanmıyorum. İki kızım 
ve bir oğlum var. Oğlum henüz çok küçük, 
9 yaşında… Büyük kızım da üniversiteye 
hazırlanıyor ve bu işe merakları yok. 
Okuyorlar, ben de okumaları için elimden 
gelen her şeyi yapıyorum.” 
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SEKTÖRDEN HABERLER

“Şenpiliç’in ürünleri çok kaliteli… Oluşturduğu standartlardan 
ödün vermiyor. Lezzeti kıyaslanamaz. Ambalajlar çok profesyonel. 
Bence şu anda piyasada marka olarak kendimizle rekabet ediyoruz.”

“Go-Kart arabalarının tamirini 
ve bakımını yapıyorum”

“Mesleğimin dışında çeşitli 
faaliyetlerle de uğraşıyorum. 
Turhal Sanayi ve Ticaret 
Odası’nın yönetimindeyim. 
Ayrıca Turhalspor’un başkanlığını 
yapıyorum. Tavla oynamayı çok 
severim. Ne zaman canım sıkılsa 
gider, arkadaşlarımla tavla oynarım. 
Benim stres atma yöntemim de bu… 
Yurtdışı seyahatlerimden birinde 
Go-Kart çok ilgimi çekti. Ben de 
Turhal’a bir Go-Kart pisti açtım. Go-
Kart arabalarının mekaniğiyle daha 
çok ilgileniyorum. Tüm arabaların 
motorunu söker, tamirini ve bakımını 
ben yaparım.”
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“Kendini büyütmeyen işi 
yapmamak lazım”

“1973 yılında Gümüşhane’de 
doğdum. Annem beni 5,5 
yaşımda ilkokula göndermiş, liseyi 
bitirdiğimde de 16 yaşımdaydım 
ve iş hayatına atılmak için 
sabırsızlanıyordum. Ama babam, 
özellikle de annem okumamı çok 

istediler. Ben de liseden sonra 
açık öğretimde işletme okumaya 
başladım. İyi bir öğrenciydim 
fakat babamın yaşı ilerlemeye 
başlamıştı, ben de ailenin tek 
erkek çocuğuydum. Üç ablam, 
bir kız kardeşim var. Bu nedenle 
okurken çalışmak istedim. Bir 
süre sonra da okulu bıraktım.
Benim tercihimdi. Babam inşaat 
işleri yapardı. Ben de inşaat işleri 
yaptım. Sonra esnaflık dönemim 
oldu. Ardından üreticiliğe adım 
attım. 

“2003 yılında Akçayır Tarım’ı 
kurdum. 2005 yılında da 
Şenpiliç’in üreticisi oldum. Önce 
30.000 kapasiteyle başladım. 
O zaman için iyi bir rakamdı. 
Şu anda üç kümesim var ve bir 
dönemde toplam kapasitemiz 
180.000 adet. Verimli bir üretim 

çiftliğinde olması gereken her 
uygulamayı hayata geçiriyoruz. 
Biyogüvenlik uygulamalarını 
eksiksiz yerine getiriyoruz. 
Aldığımız sonuçlar da gayet iyi…  

 “Bir işiniz varsa o işi 
ortalama değil, en iyi şekilde 
yapacaksınız, hep çalışacaksınız 
ve büyüyeceksiniz. Kendini 
büyütmeyen işi yapmamak lazım 
diye düşünürüm. Kendin için 
büyümekle de olmaz, çevrene de 
faydan olacak. 

“Şenpiliç sektörün en iyisi 
ve koşullar ne olursa olsun 
yatırım yapmaktan vazgeçmiyor. 

“İşinizin başında      
  değilseniz, o iş                
  sizin değildir”

 “Bir işiniz varsa o işi 
ortalama değil, en iyi 
şekilde yapacaksınız,  

hep çalışacaksınız 
ve büyüyeceksiniz. 

Kendini büyütmeyen 
işi yapmamak lazım 

diye düşünürüm. 
Kendin için büyümekle 
de olmaz, çevrene de 

faydan olacak.”

Kocaeli’nin İshakçılar Köyü’nde bulunan 
Akçayır Tarım, bir önceki sene olduğu gibi 
2016 yılının da üretimde bölge birincisi 
oldu. “Şenpiliç bize yerimizde saymadan 
çalışmayı öğretti” diyen Akçayır Tarım’ın 
sahibi Basri Çayır konuğumuz…
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Şenpiliç’in üreticisi olmak için de 
en iyilerden biri olmalısın. Çünkü 
biz üretim dişlisiyiz ve her bir 
dişli iyi çalışmalı. 

“Ben de Şenpiliç’in üreticisi 
olarak hep en iyisi olmak 
ve büyümek hedefiyle 
çalışıyorum. Kazandığımı da 
işime yatırıyorum. Başka türlü 
büyümek mümkün olmaz. 
Bilecik Osmaneli’nde bir arsa 
aldım ve oraya bir üretim 
çiftliği daha kuracağım. Şu 
anda proje çalışmaları devam 
ediyor. Her şey yolunda giderse 
2017’nin sonuna doğru 100.000 

kapasiteyle faaliyete geçmeyi 
düşünüyorum."   

“Hiçbir makine civcivi birebir 
gözlemleyemez” 

“Üreticilikte titizlikle çalışırsan 
ve işin başında durursan 
verim elde edersin. Doğru 
ekipmana sahip olmak ve bu 
ekipmanı kullanacak doğru 
ekibi oluşturmak tabii ki çok 
önemli ama şunu unutmamak 
gerekiyor: Çiftliği inşa edip, en 
iyi otomasyonu kurup, başına 
da 3-5 kişilik ekibi koymakla 
olmuyor. Her işte olduğu gibi bu 
işte de hakkını vererek çalışmak, 

işi yaşam tarzı haline getirmek 
gerekiyor. 

“Kümesleri bilgisayarlarla 
kontrol ediyoruz ama en iyi 
verimi elde etmek için birebir 
ilgi gerekiyor. Çünkü işimiz canlı 
hayvanla ve onlar büyürken 
başlarında durmak gerekiyor. 
Aynı çocuk yetiştirir gibi… İşinin 
başında durmazsan o iş senin 
değildir. Bu her iş için böyledir 
ama özellikle canlı hayvanla ilgili 
sektörlerde daha ön plandadır. 
Çünkü hiçbir makine civcivi birebir 
gözlemleyemez ve size bilgi 
veremez. Bu nedenle ben işin 
başında durmayı tercih ediyorum. 

 “Benim için bu işin zorluğu yok. 
Zorlukları da geçti gitti zaten. Bir 
iş bir insana neden zor gelir? Ya 
sevmediği içindir ya da karşılığını 
almıyordur. Sevdiğin, sahip 

SERBEST KÖŞE

“Yaptığınız işte en 
ufak bir ihmal sizi 
yanlışa sürükler. 
Şenpiliç iş süreçlerini 
disiplinli, kurallı ve 
kontrollü yürütüyor. 
Bu yaklaşımı tabana 
da yansıtıyorlar.”
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çıktığın işin hiçbir zorluğu olmaz. 
Tabii ki yorulacaksın ama hedefin 
varsa yılmadan çalışırsın. 

“Her sektörde olduğu gibi 
beyaz et sektöründe de zorluklar 
var. Kuş gribi, ekonomik 
krizler, sektörümüz hakkındaki 
bilgi kirliliği gibi faktörler her 
seferinde biz üreticilere gerçekten 
güçlü bir sektör olduğumuzu 
hatırlattı. Üreticiler olarak başta 
biyogüvenlik olmak üzere daha 
verimli üretim süreçleri için 
yıllardır en iyi şekilde çalışıyor, 
sağlıklı ve güvenilir beyaz et 
üretimine katkı sağlıyoruz.” 

“Ya başarı ya başarı!”
“Şenpiliç’in üretici 

seminerlerinde bize her şeyi 
anlatıyor, öğretiyorlar. Hepimiz 
biliyoruz ki, yaptığımız işin en 
iyisini yapmalıyız ve büyümeliyiz. 
Ya başarı ya başarı! Başka 
seçeneğimiz yok! 

“Eskiden beri çalışma 
prensibim hep disiplin üzerine 
kuruludur. Yaptığınız işte en ufak 
bir ihmal sizi yanlışa sürükler. 
Şenpiliç iş süreçlerini disiplinli, 
kurallı ve kontrollü yürütüyor. Bu 
yaklaşımı tabana da yansıtıyorlar.”

“Şenpiliç’in eğitime verdiği 
desteğe saygı duyuyorum”

“Gençliğimde para 
kazanma hevesiyle eğitimimi 

tamamlamadım ama eğitime çok 
inanıyorum. Okumak çok önemli… 
Akçayır Tarım olarak bu sene de 
üretimde bölge birincisi olduk ve 
2016 Üretici Seminerleri’nde bana 
takdim edilen ödülü naçizane, 
aynı gün protokolü imzalanan 
‘Aydın Gürdamar Ortaokulu’nun 
yapımı için bağışlamak istedim. 
Şenpiliç eğitime çok önem veriyor 
ve verdiği önemi de eğitime 
yaptığı yatımlarla anlatıyor. 
Yaptığım bağışın maddi anlamda 
bir katkısı olmayacağını tabii ki 
biliyorum. Sadece eğitime ve 
Şenpiliç’in eğitime verdiği desteğe 
duyduğum saygıyı ifade etmek 
istedim. Yapılan bu okullardan 
ülkemizin çocukları faydalanıyor.”  

“Şenpiliç Ailesiyiz”
“Şenpiliç gerçekten büyük bir 

aile… Bizlere de bu ailenin birer 
parçası olduğumuzu hissettiriyor. 
Tüm kademelerde çalışanlar 
Şenpiliç’in aile kültürünü ve 
mütevazı duruşunu taşıyor.

“Benim için de aile her şey 
demek. Beş çocuğum var; dört kız 
ve bir oğlan… Hepsi okuyor. Ben 
de eğitimlerini tamamlamaları 
için elimden geleni yapacağım. 
Oğlum 16 yaşında, okuldan 
ve derslerinden arta kalan 
zamanlarında çiftlikle ilgileniyor. 
Çok hevesli.”

“Şenpiliç’in eğitime verdiği desteğe 
saygı duyuyorum. Yapılan bu okullardan 
ülkemizin çocukları faydalanıyor.” 
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ÖYKÜ

“Çiftliği inşa edip, en iyi otomasyonu 
kurup, başına da ekibi koymakla 
olmuyor. Her işte olduğu gibi bu işte de 
hakkını vererek çalışmak, işi yaşam tarzı 
haline getirmek gerekiyor. Kümesleri 
bilgisayarlarla kontrol ediyoruz ama en 
iyi verimi elde etmek için birebir ilgi 
gerekiyor. İşinin başında durmazsan o iş 
senin değildir.”
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Mustafa  Sandıkçı 
Mahmud Samet Kaş 
Tacettin Erkal 
İsmail Çakır  
Ufuk Elmastaş 
Erdal Gök  
Galip Zengin 
Halim Evik  
Fatih Bozkurt 
Celal Yılmaz  
İbrahim Haldızoğlu 
Varol Güdük 
Adem Limon 
Serkan Dağdeviren 
Ceyhun Keskinkılıç 
Volkan Erbaş 
Sinan Şahin  
Abdullah Acar
Mehmet Akif Aydın
Semih Kestane
Serkan İnalöz
Tuncer Toptaş
Yusuf Teksoy
Ali Şahintürk
Ömer Şengül
Ahmet Şengül
Soner Seslikaya
Yaşar Erbay  

Söğütlü Fabrikası Bütün Piliç Elemanı 
Konya Satış Yetkilisi  
Taşoluk Damızlık Çiftlik Elemanı 
Alifuatpaşa Fabrikası Bakım Onarım Elemanı
Lüleburgaz Plasiyer  
İkitelli Plasiyer  
Balıkesir Depo Sorumlusu  
İç Denetim Yetkilisi  
Söğütlü Kesimhaneler Muhasebe Yetkili Yardımcısı
Söğütlü Fabrikası Bütün Piliç Elemanı 
İleri İşlem Fabrikası İleri İşlem Elemanı 
Söğütlü Fabrikası Kesim Elemanı 
Alifuatpaşa Fabrikası Bütün Piliç Elemanı
Cevizli Satış Yetkilisi  
Beşevler Döküm Elemanı  
Söğütlü Fabrikası Bütün Piliç Elemanı 
İleri İşlem Fabrikası Bakım Onarım Elemanı 
Söğütlü Fabrikası Bütün Piliç Elemanı
Alifuatpaşa Fabrikası Destek Kadro 
Alifuatpaşa Fabrikası Bütün Piliç Elemanı
Sıraköy Civciv Bekleme Odası Elemanı
İzmir Bornova Depo Elemanı
İleri İşlem Fabrikası Döner Üretim Elemanı
İleri İşlem Fabrikası İleri İşlem Elemanı
Söğütlü Fabrikası Bütün Piliç Elemanı
Muğla Satış Şube Müdürü 
Canlı Üretim Fason Müdürü 
Alifuatpaşa Fabrikası İdari İşler Elemanı
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GİZLİ YETENEK

Kadir Altun  
Ayşe Damla Arslan  
Emre Çodar  
Gökhan Ağırbaş  
Oğuzhan Cayvarlı  
Sami Ateş  
Nezi Çakmak  
İrem Cumalı  
Bahar Altıntaş  
Enes Özbakan  
Meltem Özbakan  
Cemalettin Sadan  
Merve Sert  
Semih Sert  
Ali Yaşar 

Alifuatpaşa Fabrikası Bütün Piliç Elemanı    
Genel Müdürlük Destek Kadro    
Söğütlü Fabrikası Bakım Onarım Elemanı   
İleri İşlem Fabrikası Bakım Onarım Elemanı    
Samsun Depo Sorumlusu    
Alifuatpaşa Fabrikası Kesim Elemanı    
Adliye Yem Fabrikası Destek Kadro    
Finansman Yetkili Yardımcısı    
Söğütlü Fabrikası İnsan Kaynakları Yetkili Yardımcısı   
Alifuatpaşa Fabrikası Parça Piliç Elemanı    
Alifuatpaşa Fabrikası Parça Piliç Elemanı    
Söğütlü Fabrikası Bütün Piliç Elemanı    
İleri İşlem Fabrikası İnsan Kaynakları Yetkili Yardımcısı   
Söğütlü Fabrikası Mikrobiyoloji Laboratuvar Teknikeri   
İleri İşlem Fabrikası Sevkiyat Elemanı

Şenpiliç, 29 Eylül-31 Ekim 2016 tarihleri arasında 
Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Tokat ve Amasya ili ve 
ilçelerinde tüketicilere yönelik iPhone 6S çekiliş 
kampanyası düzenledi. 

Şenpiliç’in pratik ürünler kategorisinde yer alan 
ürünlerden satın alan tüketicilerimiz, aldıkları her bir 
ürün için çekilişe katılma hakkı kazandı. Yoğun ilgi 
gören kampanyanın talihlileri noter huzurunda yapılan 
çekilişle belirlendi ve iPhone 6S telefonlar sahiplerini 
buldu.

iPhone 6S kampanyası
tüm hızıyla devam ediyor

Döner, nugget, schnitzel veya

diğer pratik ürünlerden alın,

çekilişe katılın.

www.senpilic.com.tr

Bu kampanya Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. tarafından MPİ’nin 05.09.2016 tarih ve 24951361-255.01.02/2169-6843 sayılı izni ile MUCİZE TANITIM tarafından düzenlenmektedir.

Bu kampanyada; 29.09.2016 (SAAT: 09.00) – 31.10.2016 (SAAT: 22.30) tarihleri arasında Tokat ve Amasya İl ve ilçeleri geneli satış noktalarına özel olarak üretilen, özel ambalajlı ve şifreli Şenpiliç Pratik ürün çeşitlerinden (şifreli ürünler sadece Tokat ve Amasya il ve ilçelerinde dağıtılacaktır.) Tabaklı 

Piliç Döner, Tabaklı Şinitzel, Tabaklı Nugget, Tabaklı Çıtır Burger, Tabaklı Kroket, Tabaklı Cordon Bleu, Tabaklı Parmak Köfte, Tabaklı Acılı Kebap, Piliç Burger Köfte, Tabaklı Kadınbudu Köfte, Tabaklı Kasap Köfte, Tabaklı Dilimli Sucuk 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 6635 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 31.10.2016 saat 23.59’dur.)  her bir ürüne ait şifre gönderimi için 1 çekiliş hakkı 

verilecektir. Çekiliş 04.11.2016  tarihinde saat 14.30’da ŞENPİLİÇ TOKAT / ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. KISIM 12. CADDE NO 4/A TOKAT adresinde yapılacaktır. Çekiliş sonucunda; 5 kişi Apple Iphone 6S 16 GB Space Gray “Hat ve Kart Hariçtir” ikramiyesi kazanacaktır. Kazanan talihliler 08.11.2016 

tarihli Hürriyet Gazetesi’nde duyurulacaktır. 23.11.2016 tarihine kadar başvurmayan asillerle, 08.12.2016 tarihine kadar başvurmayan yedeklere ikramiyeleri teslim edilmez. Kampanyaya kısa mesaj yoluyla tüm Avea (Markası “Türk Telekom”), Turkcell ve Vodafone hattı ile katılım yapılabilir. Kampanyaya katılım 

Avea (Markası “Türk Telekom”), Turkcell, Vodafone aboneleri için 0,65 TL KDV ve ÖİV dâhil olarak ücretlendirilir. Avea (Markası “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 ve adres bilgilerinden herhangi birinin eksik olması halinde çekiliş hakkı verilmeyecektir. 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.

Döner, nugget, schnitzel veya
diğer pratik ürünlerden alın,

çekilişe katılın.

www.senpilic.com.tr

Bu kampanya Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. tarafından MPİ’nin 05.09.2016 tarih ve 24951361-255.01.02/2167-6841 sayılı izni ile MUCİZE TANITIM tarafından düzenlenmektedir.

Bu kampanyada; 29.09.2016 (SAAT: 09.00) – 31.10.2016 (SAAT: 22.30) tarihleri arasında Eskişehir, Kütahya ve Bilecik İl ve ilçeleri geneli satış noktalarına özel olarak üretilen, özel ambalajlı ve şifreli Şenpiliç Pratik ürün çeşitlerinden (şifreli ürünler sadece Eskişehir,  Kütahya ve Bilecik il ve ilçelerinde 

dağıtılacaktır.) Tabaklı Piliç Döner, Tabaklı Şinitzel, Tabaklı Nugget, Tabaklı Çıtır Burger, Tabaklı Kroket, Tabaklı Cordon Bleu, Tabaklı Parmak Köfte, Tabaklı Acılı Kebap, Piliç Burger Köfte, Tabaklı Kadınbudu Köfte, Tabaklı Kasap Köfte, Tabaklı Dilimli Sucuk 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 6635 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 31.10.2016 saat 23.59’dur.) her bir ürüne ait şifre gönderimi için 

1 çekiliş hakkı verilecektir.  Çekiliş 03.11.2016  tarihinde saat 13.30’da ŞENPİLİÇ ESKİŞEHİR BÖLGE / Eskişehir-Ankara yolu 7. km Estim Toptancılar Sitesi E Blok No: 13 ESKİŞEHİR adresinde yapılacaktır. Çekiliş sonucunda; 5 kişi Apple Iphone 6S 16 GB Space Gray “Hat ve Kart Hariçtir” ikramiyesi 

kazanacaktır. Kazanan talihliler 08.11.2016 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde duyurulacaktır. 23.11.2016 tarihine kadar başvurmayan asillerle, 08.12.2016 tarihine kadar başvurmayan yedeklere ikramiyeleri teslim edilmez. Kampanyaya kısa mesaj yoluyla tüm Avea (Markası “Türk Telekom”), Turkcell ve Vodafone 

hattı ile katılım yapılabilir. Kampanyaya katılım Avea (Markası “Türk Telekom”), Turkcell, Vodafone aboneleri için 0,65 TL KDV ve ÖİV dâhil olarak ücretlendirilir. Avea (Markası “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 ve adres bilgilerinden herhangi birinin eksik olması halinde çekiliş hakkı verilmeyecektir. 

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.

Döner, nugget, schnitzel veya
diğer pratik ürünlerden alın,

çekilişe katılın.

www.senpilic.com.tr

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik İl ve ilçeleri geneli satış noktalarına özel olarak üretilen, özel ambalajlı ve şifreli Şenpiliç Pratik ürün çeşitlerinden (şifreli ürünler sadece Eskişehir,  Kütahya ve Bilecik il ve ilçelerinde 

dağıtılacaktır.) Tabaklı Piliç Döner, Tabaklı Şinitzel, Tabaklı Nugget, Tabaklı Çıtır Burger, Tabaklı Kroket, Tabaklı Cordon Bleu, Tabaklı Parmak Köfte, Tabaklı Acılı Kebap, Piliç Burger Köfte, Tabaklı Kadınbudu Köfte, Tabaklı Kasap Köfte, Tabaklı Dilimli Sucuk 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 6635 numarasına kısa mesaj olarak gönderen veya www.senpilic.com.tr (ücretsiz) adresli internet sayfasına şifre, 
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“Hepatit A”, halk arasında “sarılık” olarak 
bilinen bir hastalıktır. Diğer hepatit 
virüslerinin yol açtığı Hepatit B ve Hepatit 
C hastalıklarının aksine kronikleşme 
görülmez. Hepatit A son derece bulaşıcı 
bir virüs hastalığıdır. Karaciğeri tutar ve 
hastalığa neden olur.

Hepatit A virüsünün vücuda 
girdikten sonra 2-6 hafta 
süren bir kuluçka süresi vardır. 
Sanılanın aksine sık görülen bir 
hastalıktır. Her yıl dünyada 1.4 
milyon kişi hepatit A hastalığına 
yakalanmaktadır. Hepatit A tifo’dan 
10 ile 100 kat, koleradan 1000 
kat daha sık görülmektedir. 
Zaman zaman salgınlara 

yol açarak çok sayıda insanı 
etkilemektedir. Bulaşma şekli “oral 
fekal yol” olarak adlandırılan Hepatit 
A virüsü, virüsün bulaştığı yiyecek 
içecek, su veya bu suyla yıkanan 
yiyeceklerle bulaşır. Aynı evde 
yaşayanlar, kalabalık ortamlarda 
yaşayanlar arasında bulaşma sık 
görülür. 

Hepatit A’nın semptomları 
genellikle yaşa göre değişkenlik 
göstermektedir. Özellikle 6 yaşından 
küçük çocuklarda hastalığa ait 
semptomlar görülmeyebilir ve 
hastalığı sessiz geçirebilirler. 
Virüsün vücuda girişini  takip eden 
2- 6 hafta sürelik kuluçka dönemi 
sonrasında grip benzeri semptomlar 
oluşur.  Bunlara iştahsızlık, 
bulantı, kusma, karın ağrısı, 
yoğun halsizlik, kas ağrıları gibi 
özel olmayan bulgular eşlik 
eder. Daha sonra  sarılık (gözlerin 
ve cildin sararması), idrar renginin 
koyulaşması, dışkı renginin 
açılması, kaşıntı gibi karaciğere 

ait  semptomlar ortaya çıkar. 
Hastalık genellikle 3-6 hafta 
içinde kendiliğinden iyileşir. 
Fakat yetişkinlerde ve bağışıklık 

       ile mücadelede 
güvenli gıda tüketimi ve kişisel 
hijyen kuralları 

Dr. Murat Özışık
Acıbadem Beylikdüzü Cerrahi 
Tıp Merkezi
İç Hastalıkları Uzmanı

Dünyada yılda 1,4 milyon 
insanın hepatit virüs tiplerine 
bağlı hastalıklardan yaşamını 
yitirdiği tahmin ediliyor. 
Hepatit A ile mücadele için 
gıda güvenliği kurallarına 
uygun olarak üretilmiş 
gıdalar tüketilmeli ve kişisel 
hijyen kurallarına uyulmalı!
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SAĞLIK VE GEZİ

sistemi zayıfl amış kişilerde, kronik 
karaciğer hastalığı olanlarda 
“fulminan hepatit” olarak bilinen 
ağrı karaciğer yetersizliği formunda 
seyredebilir. 

Hastalığın teşhisi Hepatit A 
virüsüne ait kandaki belirteçlerin 
laboratuvar ortamında tespit 

edilmesiyle kesinleşir. Kendine 
özgü ilacı ve tedavisi olmayan bir 
hastalıktır. Yatak istirahati, izolasyon 
ve bazı hastalarda yatarak destek 
tedavisi gerektirdiğinden yoğun iş 
gücü kaybına neden olur. Aşılanma 
ve hijyen koşullarına dikkat etme 
hastalığın önlenmesinde ve 
salgınların azaltılmasında temel 
yöntemdir.  

Çocuk yuvaları, kreşler, okul 
çocukları ve buralarda çalışan 
personel, yüksek riskli bölgelere 
seyahat edenler, sağlık çalışanları, 
laboratuvar personeli, gıda sektörü 
çalışanları, aşçılar, ceza evinde 
bulunanlar ve çalışan personel, 
askeri personel, yakınları Hepatit 
A geçirenler aşılanması gereken 
popülasyonda başı çeker. 

Peki hepatit A’dan korunmak 
için yapmamız gereken şeyler 
nelerdir? 

Hepatit A oral fekal yol dediğimiz 

yolla bulaştığından temel hijyen 
kurallarına uymamız gereklidir. 

• Temizliğinden emin olmadığımız 
musluk sularını içmemek, 
bunlardan yapılmış buzu 
tüketmemek, bu suları kullanım 
suyu olarak kullanmamak (meyve 
ve sebze yıkamak, diş fırçalamak 
gibi)  önemlidir. 

• Dışarıda açıkta satılan saklama 
koşullarına uygun olmayan ve 
kimler tarafından yapıldığı belli 
olmayan gıda maddelerini (özellikle 
deniz ürünlerini) tüketmemeliyiz.

• Kullandığımız sebze ve meyveleri 
temizliğinden emin olduğumuz bol 
su ile yıkamalıyız. 

• Tüm bunların yanında en önemlisi 
de gün içinde birçok yüzey, 
kişi ve ortamla temas halinde 
bulunan ellerimizi yıkamayı ihmal 
etmemektir.

Dünya çapında ciddi bir halk sağlığı problemi olan hepatite dikkat 
çekmek amacıyla “Dünya Hepatit Günü”nün 2016 yılı teması, 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Hepatiti Bilin; Şimdi Harekete 
Geçin” olarak belirlenmişti. 

Bu kapsamda Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim 
Saner, gıda güvenliğinin halk sağlığı için önemine dikkat 
çekerek şunları söyledi: “Hepatit, en basit anlamıyla 
karaciğerin iltihabıdır ve pek çok nedene bağlı olarak oluşabilir. 
Bu nedenlerin başında viral enfeksiyonlar gelmektedir. Viral 
hepatitlere sebep olan farklı hepatit virüs tipleri (A, B, C, D ve E) 
bulunmaktadır. Bunlardan  A tipi Hepatit A, hastalık etkeni taşıyan 
su ve besinlerle salgınlara yol açabilen, kötü hijyenik koşullardan 
dolayı kolaylıkla bulaşabilen bir hastalıktır. Çocukluk çağlarında 
hafi f belirtilerle geçirilen Hepatit A enfeksiyonu, ileri yaşlarda 
daha ağır seyretmekte ve şiddetli karaciğer hastalığı ile ölümlere 
yol açabilmektedir. Hepatit A ile mücadelede en önemli strateji kapalı 
ve menşei belli olan suların ve gıda güvenliği kurallarına uygun olarak 
üretilmiş gıdaların tüketilmesi ve kişisel hijyen kurallarına uyulmasıdır. 
Hepatit B, C ve D de kronik karaciğer hastalıklarına yol açmaktadır.”
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Her birimiz harekete geçme motivasyonuna sahibiz. Tutkuyla bağlı olduğumuz 
ve hayatımız için anlamlı olan şeylere bu sayede ulaşabiliriz. O halde kendinize 
esas soruyu sorun: Gerçekten ne istiyorsunuz?

Frances Coombes

Motive olun ve hedefl erinize 
ulaşın 

im olduğunu bilmek ve 
gerçekten ne istediğini 

keşfetmek sizi daha büyük 
başarılara taşıyacak eylemlerin 
anahtarıdır. Hayatta istediklerimizi 
dikkatli seçmemiz sonra da 
bizi hedefl erimize yöneltecek 
planlı adımları atmamız gerek. 
Eylemlerimizi amaçlarımız 
doğrultusunda yönlendirebiliriz. 
Yeter ki motivasyonumuzu nelerin 
artırdığını keşfetmeye hazır olalım.

Hedefl erinizi gözünüzde 
canlandırmalı, bu hedefl ere 
ulaştığınızı hayal etmelisiniz. 
Başarılı bir sonucu kafanızda 
canlandırmanızın yarattığı ruh 
hali, gerçekten istediğiniz bir şeye 
ulaşmanız için motivasyon sağlar. 

Herhangi bir işe soyunurken, 
neyi niçin istediğinizi bildiğinizde 
ulaşma şansınız da artar. İsteğinizin 
ardındaki nedenleri sorgulamayı 
öğrenmek sizi nelerin motive ettiğini, 
inançlarınızı ve değerlerinizi daha iyi 
anlamanızı sağlayacak. 

Kendinizden şüphe etmeyin
Pek çok kişinin motive olamamasının 
nedeni başarısız olma korkusudur. 

Endişe zihin enerjimizi tüketir ve 
sorunlarla başa çıkmada etkisiz 
olmamıza neden olur. Başka 
insanların, paranın veya piyasadaki 
dalgalanmaların da rol aldığı 
herhangi bir durumda kontrol 
sahibi olamazsınız ama sonuca ne 
kadar odaklanırsanız, ona ulaşma 
olasılığınız da o kadar artar.

Kendimiz, kapasitemiz, çevremizdeki 
insanlar ya da dünya hakkında 
olumsuz inançlar beslemek, 
yeteneklerimizi sınırlayabilir. 
Kapasitenizle ilgili sınırlayıcı 
düşüncelerinizin sadece birinden 
kurtulmanız bile zihinsel yükü 
boşaltmanıza ve gerçekten 
istediğiniz şeylere odaklanmanıza 
yardım eder. 

Kendinize güveniniz arttıkça 
motivasyonunuz da yükselecektir. 
Motivasyonunuzu yükseltip, 
istediklerinizi gün be gün aldıkça 
tatmin hissiniz ve daha büyük 
hedefl ere ulaşabileceğinize dair 
güveniniz artar. 

Değerlerimiz yaşama motivasyonu 
sağlar
Değerlerimiz davranışlarımıza yön 
veren ilkelerdir ve bazı değerler 
temeldir. Temel değerlerinizin 
söyledikleriniz, düşündükleriniz 

ve eylemleriniz üzerinde etkisi 
vardır. Değerlerimizi bildiğimizde 
ve bunların beraberinde getirdiği 
davranışlarımızın farkında 
olduğumuzda bizim için nelerin 
önemli olduğuna ve hayattan 
neler istediğimize dair daha net 
kararlar verebiliriz. Değerler yüksek 
motivasyonla, başarılı ve tatmin edici 
bir hayat yaşamanın anahtarıdır.

Bakış açımızı değiştirerek 
gelecekteki koşullarımızı da 
değiştirebiliriz
Kendiniz hakkında bilebileceğiniz 
en yararlı şeylerden biri, bir şey 
yapmaya nasıl motive olduğunuzdur. 
Yapmanız gerekene yetecek kadar 
motive olamıyorsanız belki de 
bakış açınızı değiştirmenin zamanı 
gelmiştir. 

Zihnimizde sürekli canlandırdığımız 
imajlar ve kendimize durmaksızın 
tekrarladığımız kelimeler, 
dünyaya ilişkin zihin haritamızı 
oluşturur. Yoksunluk odaklı 
düşünüyorsak, zihin enerjimizi 
sahip olmadığımız şeyler üzerinde 
harcar ve hayatı sahip olmadığımız 
şeylerle deneyimleriz. Çünkü 
eylemlerimizin kaynağı genelde 
zihnimizdeki resimlerdir. Bakış 
açımızı değiştirerek dünyaya ilişkin 
algımızı değiştirebilir ve gelecekteki 

Kendinizi 
motive edin

K
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koşullarımızı oluşturmaya 
başlayabiliriz.

Motivasyonu yüksek kişiler karar 
verirken, sorun çözerken, müzakere 
ederken, iletişim kurarken, yaratıcı 
fi kirler üretirken ve yetersiz 
enformasyonla karşı karşıyayken net 
düşünme becerilerini geliştirmeye 
gayret ederler. Muğlaklık, belirsizlik, 
risk ve hatalarla başa çıkmak için 
daha donanımlı olmaya çalışırlar. 

Yüksek motivasyonunuz 
sayesinde yaşadığınızı 
hissedersiniz
Başarının anahtarı, zor zamanlarda 
tutkuyla sarılacağınız bir amacınızın 
olmasıdır. Bir amacın verdiği 
memnuniyet hissi ölçülemez. 
Amacınız doğrultusunda sürekli 
yüksek tuttuğunuz motivasyonunuz 
sayesinde duyularınız keskinleşir ve 
gerçekten yaşadığınızı hissedersiniz.

Başarmak isteyen herkesin 
kendisine sorabileceği en etkili 
sorulardan biri şudur: “Beni 
hedefl erime yaklaştırması için bugün 
yapabileceğim en önemli şeyler 
nelerdir?” Sonrasında da bunları 
yerine getirmeleri gerekir.

Bunları unutmayın! 
• Düşünme şeklinizi değiştirerek 
motivasyonunuzu artırabilirsiniz.

• Sizi başarıdan alıkoyan sınırlayıcı 
inançların ve alışkanlıkların farkında 
olun.

• Yaşam boyu öğrenme alışkanlığı 
edinin ve becerilerinizi sürekli 
yenileyin.

• Sizi yönlendiren, size tutku veren 
ve motivasyon sağlayan şeyler 
değerlerdir.

• Motivasyonunuz ve değerleriniz 

yaptığınız işle paralel olsun.

• Motive olmak ve en üst seviyede 
performans göstermek için 
motivasyon araçları olarak 
değerlerinizi kullanın.

• Herhangi bir projeye başlamadan 
önce ulaşacağınız sonucu ve bu 
sonuca ulaşmak için gerekli tüm 
adımları bilirseniz hedefi nize ulaşma 
olasılığınız artar.

• Neye karşı tutku duyduğunuzu, 
yaşamınıza neyin anlam katacağını 
keşfedin ve sonra da bunun 
peşinden gidin.

• Kolayca ulaşabileceğiniz ufak 
amaçlarla başlayın ve yavaş yavaş 
hedefl erinizi büyütün. 

• Harekete geçmezseniz sonuç 
alamazsınız. Bir fi kir sadece bir 
nosyondur, hayata geçmesi için 
eylem şarttır.

• Zamanı daha sistemli kullanın ve 
başladığınız işi bitirmeye odaklanın. 

• Motivasyonunuzu kaybetmeye 
başladığınızı hissettiğinizde 
projelerinizin bitmiş halinin 
neye benzeyeceğini, başarınızı, 
mutluluğunuzu ve ödülünüzü 
gözünüzde canlandırın.

Kulağa basit gelebilir, ama 
bazı şeyleri tam da bu 
şekilde belirliyoruz. Ulaşmak 
istediğimiz şeyleri canlı 
bir şekilde hayal ediyor ve 
sonra da bizi hedefimize 
götürecek adımları atıyoruz. 
Motivasyon seviyemiz 
hayatın her alanında 
başarının anahtarıdır.

“Hayal et, sonra da     
  yap!” 

Kaynak: Teach Yourself – Kendinizi Motive Edin – Optimist Kitap
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Önden sıcak bir çorba,
ardından nefis Şenpiliç’li lezzetler

Tüm sebzeleri iyice yıkayıp suyunu süzün. Soğanı kıyın ve kısık ateşte yağda 
soteleyin. Ispanak ve pazı yapraklarını iri iri doğrayarak kavrulan soğana ekleyin 
ve yumuşayana dek kavurup üstüne sıcak suyu koyun. Parçalara ayırdığınız  
brokolileri de ekleyin. Tuzu ve karabiberi de ekledikten sonra pişmeye bırakın. 
Ardından mikserden geçirin. Eğer çorbanın kıvamı çok koyuysa biraz daha 
kaynamış su ekleyebilirsiniz.  

Terbiyesini hazırlamak için yumurtanın sarısını, dövülmüş sarımsağı, sirkeyi ve 
her iki unu yaklaşık yarım bardak su ile iyice çırpın. Çorbadan 1 kepçe terbiyeye 
katıp karışımın ılımasını sağlayın ve ardından terbiyenin tamamını çorbaya 
katıp karıştırın.  Bir taşım kadar daha kaynattıktan sonra çorbanız servise 
hazırdır. Afi yet olsun. 

Tamamen kış sebzelerinin kullanıldığı bu lezzetli ve besleyici çorbayı 
soğuk kış günlerinde özellikle çocuklarınıza içirin. 

1 demet ıspanak
1 demet pazı
3-4 çiçek brokoli
1 adet kuru soğan
3 çorba kaşığı sıvı yağ
5-6 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber

1 yumurta sarısı
1 çorba kaşığı mısır unu
1 çorba kaşığı beyaz un
2 çorba kaşığı sirke
1 diş sarımsak

Soğanlı çıtır tavuk, pilav ile servis 
edilerek misafi rleriniz için de lezzetli 
ve doyurucu bir akşam yemeği 
olabilir. 

4 adet inceltilmiş
kemiksiz Şenpiliç pirzola
4 adet ince dilim Şenpiliç göğüs
1 çay bardağı sıvı yağ
1 adet orta boy kuru soğan
1 çay bardağı soya sosu
Yarım çay bardağı süt

 
1 çay kaşığı tuz
3 çorba kaşığı mısır unu
1 çay kaşığı kırmızı biber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı karabiber
Bir tutam köri

Piliç etlerini süt ile ıslatıp 30 dakika 
buzdolabında bekletin. Pane 
malzemesinin tamamını karıştırıp, piliç 
etlerini paneleyin (pane malzemesiyle 
bulayın). Geniş bir tavaya sıvı yağı koyup 
kızdırdıktan sonra piliç etlerini kızartın. 
Soğanı piyazlık doğrayın ve üstüne soya 
sosu dökün. Kızarmış piliç etlerini servis 
tabağına aldıktan sonra üzerlerini soya 
soslu soğanla süsleyin. Sıcak servis 
yapın. Afi yet olsun.

MALZEMELER

MALZEMELER

TERBİYESİ İÇİN

PANE İÇİN

YAPILIŞI

YAPILIŞI

Yılbaşı sofranız için

Terbiyeli kış çorbası Soğanlı çıtır 
tavuk
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Ali Nazik’i bir de beyaz etle deneyin. 

1 bütün Şenpiliç göğüs
5 adet patlıcan
2 adet domates
1 çorba kaşığı tereyağı
2 adet biber
3 diş sarımsak
1 kase yoğurt
Tuz, karabiber
Sıvı yağ

Patlıcanları közleyin. Közlenmiş 
patlıcanları soyup temizledikten 
sonra küçük küçük doğrayın. Sıvı 
yağı tavaya ekleyerek patlıcanları 
kavurun. Piliç etlerini küp şeklinde ya 
da jülyen (ince uzun parmak şeklinde) 
doğrayın ve ayrı bir tavada soteleyin. 
Biraz kavrulduktan sonra üstüne bir 
çorba kaşığı tereyağı ekleyin. Tuz ve 
karabiberi ilave edin ve iyice kavurun. 
Ayrı bir tavada irice dilimlediğiniz 
biberleri ve domatesleri soteleyin. 
Servis tabağına önce patlıcanları 
yayın. Üzerine çırpılmış sarımsaklı 
yoğurdu dökün ve üstüne piliç etlerini 
yerleştirin. Son olarak sotelediğiniz 
domates ve biberlerle süsleyin. Afi yet 
olsun.

Rumeli yörelerinde, gelin olan 
evin kızı baba evine el öpmeye 
geldiğinde baklava açılması ve artan 
yufkalardan da sarımsak ve sirkeli 
damat paçası yapmak adetmiş. İsmi 
de buradan geliyor.

1/2 Şenpiliç bütün piliç
3-4 adet ince yufka
3 yumurta
2 bardak koyu yoğurt
2 kaşık un
4 diş sarmısak
1 kahve fi ncanı sirke
2 kaşık yağ tuz
Karabiber, kırmızıbiber

Yarım pilici haşlayın ve 
kemiklerinden ayırarak küçük 
parçalara bölün. Bir tepsiyi veya 
ısıya dayanıklı bir tabağı yağlayın 
ve içine yufkaları döşeyin. 
Yufkaların arasına eritilmiş 
yağ sürün ve pempeleşinceye 
kadar fırında kızartın. Fırından 
çıkardıktan sonra üzerine 
haşlanmış piliç eti parçalarını 
yerleştirin. Üzerine tuz ve 
karabiber serperek, birkaç kepçe 
tavuk suyu gezdirin. Ayrı bir kapta 
üç yumurtayı, iki kaşık unu ve 
döğülmüş sarımsağı çırpın. İçine 
yoğurdu ekleyerek karıştırın. 
Karışıma iki-üç kepçe tavuk suyunu 
da koyup hafi f ateşte karıştırarak 
koyulaştırın. Ateşten aldıktan 
sonra içine sirke, tuz, biber ekleyip 
karıştırın. Yufkalı tavuğun üzerine 
dökerek yufkaları kapatın. Üzerine 
kırmızı biberli kızdırılmış yağ 
gezdirin. Sıcak servis yapın. Afi yet 
olsun. 

Piliç eti sevenler için hem pratik 
hem de hafi f bir alternatif. İsterseniz 
kuskus yerine bulgur pilavını da 
tercih edebilirsiniz. 

1 adet Şenpiliç göğüs
1 kase cherry (minik) domates
Biberiye
Karabiber
Sıvı yağ
Tuz

1 paket ev yapımı ya da hazır kuskus
2 çorba kaşığı tereyağı
Su, tuz

Pilav tenceresine tereyağını ve sıvı 
yağı koyup eritin. Kuskusu ekleyip 
kavurun. Sonra sıcak suyu ve tuzu 
ekleyip pişmeye bırakın. Piliç göğsü 
kuşbaşı doğrayın. Cherry domatesleri 
ve kuşbaşı doğradığınız piliç etlerini 
tahta şişlere sırayla dizin. Üzerine sıvı 
yağ, tuz, biberiye ve karabiberi gezdirin. 
Hazırladığınız şişleri önceden 200 
derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar 
pişirin. Kuskusu servis tabağına yayın. 
Üzerine piliç şişleri yerleştirerek servis 
edin. Afi yet olsun.

MALZEMELER

MALZEMELER

MALZEMELER

KUSKUS İÇİN

YAPILIŞI

YAPILIŞI

YAPILIŞI

Beyaz etle
Ali Nazik

Tavuklu
damat paçası

Kuskuslu
tavuk şiş
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Kışın güzelliği 
karla bir başka
“Kış”… Kimilerine sıcak çorbayı, kestaneyi, bozayı, atkıyı, eldiveni 
çağrıştırır. Özellikle Anadolu’da ise beyaz örtüyü akıllara getirir. 
İster kayak yapın, ister yürüyüş Türkiye’nin karla kaplanan pek çok 
bölgesinde beyazın zarafetini ve ferahlığını yaşamak huzur ve sağlık 
veriyor. 

Abant Gölü, Bolu
Kışın dağlar dışında farklı bir 
alternatif de Abant Gölü… 
Göl, ormanla çevrili olduğu 
için kar yağdığında muhteşem 
bir manzara veriyor. Beyaz 
örtünün tadını çıkarmak 
isteyen doğa severler orman 
içerisinde yürüyüş yapmak 
için buraya geliyor. Gölün 
çevresinde tepeler de yer alıyor 
ve bu tepelerdeki yaylara da 
yürüyüş için tercih ediliyor. 
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Kaz Dağları,
Çanakkale- Balıkesir
Ege Bölgesi’nin sıcaklarından 
kaçmak isteyenler için yazın ferah 
bir alternatif olan Kaz Dağları, kışın 
karla kaplanıyor ve bu kar bahar 
aylarının sonlarına kadar zirvede 
yerini koruyor. Pek çok kanyonu da 
olan Kaz Dağları’nda kış aktiviteleri 
yoğunlukla karla kaplı yüksek 
kesimlerde yapılıyor. Orman yoğun 
bu dağ, çok çeşitli bitki örtüsüne de 
sahip…

Uludağ, Bursa
Türkiye’nin en popüler kayak 
merkezlerinden biri olan Uludağ, 
her yıl kış aylarında on binlerce 
kayak meraklısını ve gezgini 
ağırlıyor. Kolaydan zora farklı 
pistleri olan Uludağ’da kar 
kalınlığının yer yer üç metreyi 
bulduğu oluyor. Özellikle yürüyüş 
yapmak üzere dağa gelenlerin, 
dağda sıkça yaşanan sis olaylarını 
unutmadan yetkilere bilgi vererek 
aktivitelerini gerçekleştirmelerinde 
fayda var. 

Menekşe Yaylası, Kocaeli 
İzmit’in Yuvacık Köyü’nün yakınında 
bulunan yürüyüş parkurlarının en 
bilineni Menekşe Yaylası… Karın 
durumuna göre yaylaya farklı 
yerlerden çıkılabiliyor. Özellikle 
orman yolu kışın bembeyaz 
örtüsüyle çok etkileyici… 

Kartepe, Kocaeli
Kartepe, İstanbul’da yaşayanlar 

için Uludağ’dan daha yakın bir 
alternatif. Kar kalınlığı burada 
da iki metreye kadar yükseliyor. 
Kolaydan zora çeşitli derecelerde 
pistlerin bulunduğu Kartepe’de 
karlı kaplı ağaçlık alanlarda yürüyüş 
yapmak da mümkün. Kartepe, 
çevre illerden de günübirlik 
ziyaretçileri ağırlıyor.

Kartalkaya, Bolu
Uludağ ve Kartepe gibi 
Kartalkaya da özellikle İstanbul 
ve çevre illerden kış sporları 
ve doğa meraklılarını ağırlıyor. 
Kartalkaya’da da zorluk 
derecelerine göre pek çok pist 
var. Uludağ gibi Kartalkaya da sık 
ormanlık alanlara sahip olduğu için 
yürüyüşe çıkarken bilgi vermekte, 
yalnız olmamakta ve dikkati elden 
bırakmamakta fayda var.

Ilgaz Dağı, Kastamonu-Çankırı
Kış turizminde önemli yeri olan 
dağlardan biri de Ilgaz Dağı… Kış 
sporları, dağcılık sporu ve orman 

yürüyüşleri için çok tercih ediliyor. 
Bahar aylarına kadar kardan 
faydalanmak mümkün. Pistlerinin 
zorluk derecelerinin çok fazla 
olmaması da dağın tercih edilme 
nedenlerinden biri…

Erciyes Dağı, Kayseri
Türkiye’nin önemli kayak ve 
dağcılık merkezlerinden biri 
Erciyes Dağı’dır. Çok sayıda tesise 
sahip bu dağın pek çok da pisti 
var. Özellikle yürüyüş yapanların 
unutmaması gereken bir detay, 
hava şartlarının Erciyes Dağı’nda 
aniden değişebiliyor olması… 
Hazır Erciyes’e kadar gelmişken 
Kapadokya’yı ve bölgedeki eşsiz 
yer şekillerini bir de karlar altında 
görmek isteyenler olabilir.

Ayder Yaylası, Rize
Manzarasıyla yazın ayrı kışın ayrı 
büyüleyen Ayder’de bulunan 
tesisler sayesinde gitmişken birkaç 
gün kalıp yürüyüşün ve temiz 
havanın tadı çıkarılabilir. 

Kış aktiviteleri için 
bu rotaların dışında 
Erzurum’da Palandöken 
Dağı, Kars’ta Sarıkamış, 
Antalya’da Saklıkent, 
sadece Türkiye’den değil, 
dünyadan da pek çok kış 
sporu meraklısını kendine 
çeken rotalar…
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32 ŞEN BULMACA



ÇOCUKLAR İÇİN

FUTOSHİKİ BUZ KRİSTALİ
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