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ŞENLİK TEMMUZ-EYLÜL 2016

Merhaba,

Gıda sektörü ileri teknolojileri takip etmeyi, sorumluluk sahibi olmayı, tüketici sağlığını 

her şeyden önde tutmayı gerektiren güçlü ve dinamik bir sektör. Şenpiliç olarak gıda 

üretmenin büyük bir sorumluluk olduğunun bilinciyle tüketicilerimize sağlıklı, güvenilir, 

lezzetli ve ekonomik yepyeni ürünler sunmaya devam ediyoruz. Bunlardan birkaçı da 

“Mangallık” ürün grubuna ait soslu kanat ızgara, baby şiş ve pirzola ürünleri…

2016 yılı bayi toplantımız geçtiğimiz aylarda tüm Türkiye’den bayilerimizin katılımıyla 

gerçekleşti. Pazarlama ve satış stratejileri ile ürün yönetimi üzerine odaklandığımız 

toplantımızda, bayilerimiz ve ailelerine yönelik düzenlediğimiz etkinliklerle bir arada olma 

fırsatını yakaladık. 

Sakarya Erenler Şenpiliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  (MTAL), güvenilir gıda üretimi 

için hem gıda teknolojisinde hem de laboratuvar alanında yetişmiş öğrencilerin mesleki 

gelişimine katkıda bulunmak amacıyla “Güvenilir Gıda Üretimi için AB’de Mesleki Eğitim 

Stajı” isimli Avrupa Birliği Erasmus ve Mesleki Eğitim Projesi’ni hayata geçirdi. Şenpiliç MTAL 

tarafından geçen yıl başlatılan ve geçtiğimiz günlerde tamamlanan proje kapsamında Şenpiliç 

MTAL öğrencileri, 3 farklı Avrupa ülkesine giderek güvenilir gıda üretimindeki çalışmaları 

yakından takip etme fırsatını yakaladılar.    

Bir gurur verici gelişme de Sakarya Üniversitesi Haşim Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim 

Bilimleri Fakültesi’nden… Fakültenin 2015-2016 Öğretim Yılı mezuniyet töreni düzenledi. 

Yaklaşık 150 mezunumuz, “Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri” gibi günümüzde tüm sektörlerde 

operasyonun can damarı olan bir branşa adım atacaklar. Tüm öğrencilerimize hayat boyu 

başarı diliyoruz. 

Gül Gürdamar Altıkulaç
Pazarlamadan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Önsöz
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G üvenilir gıda üretimi sadece gelişmiş bir teknolojiyle değil, 
aynı zamanda üretilen ürünlerin her aşamasındaki kontrollerle 

mümkün olabilmektedir. Bu nedenle güvenilir gıda üretimi için 
hem gıda teknolojisinde hem de laboratuvar alanında kalifiye 
elemanlara ihtiyaç vardır. Buradan yola çıkarak Sakarya Erenler 
Şenpiliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) “Güvenilir Gıda 
Üretimi için AB’de Mesleki Eğitim Stajı” ismiyle Avrupa Birliği 
Erasmus ve Mesleki Eğitim Projesi’ni gerçekleştirdi.

Sakarya’dan 
Avrupa’ya
“Gıda Güvenliği” 
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“Güvenilir gıda”; her türlü bozulma 
ve bulaşmaya yol açan etkenden 
arındırılarak tüketime uygun hale 
getirilmiş, sağlık açısından bir sakınca 
oluşturmayan ve besin değerini 
kaybetmemiş gıdadır. Dolayısıyla 
“güvenilir gıda” tüketicilerin kesinlikle 
önemsemesi gereken bir konudur. 
Şenpiliç MTAL “Güvenilir Gıda Üretimi 
için AB’de Mesleki Eğitim Stajı” ile 
gıda teknolojisi ve laboratuvar 
hizmetleri alanlarında eğitim gören 
öğrencilerimizin, bu alanda kalifiye 

elemanlar olarak güvenilir gıda 
üretimine katkı sağlamaları amaçlandı. 

Proje detayları
2015 yılı Mart ayında Şenpiliç MTAL 
tarafından, Avrupa Birliği Eğitim 
ve Gençlik Programları Merkezi 
Başkanlığı’na sunulan proje, bağımsız 
iki uzman tarafından incelenerek 
aynı yıl sunulan yaklaşık 2000 proje 
arasından desteklenmeye değer 
bulunan 200 projenin içinde yer aldı. 
Projeye dahil olan öğrenciler 13’er 

kişilik 3 ayrı grup halinde Belçika, 
Almanya ve Macaristan’da bulunan, 
gıda sektöründe üretim yapan ve 
sektörün çeşitli alanlarında hizmet 
veren firmalarda, gıda güvenliği 
kanunları, laboratuvar kontrolü ve ilgili 
uygulamalar hakkında mesleki eğitim 
aldılar. 

Projenin amaçları
• Öğrencilerimizin gıda sektöründe 
istihdam edilirken avantajlı duruma 
gelmelerini sağlamak

Hasan Bölükbaşı:
“Güvenilir Gıda 
Üretimi İçin AB’de 
Mesleki Eğitim Stajı 
programı çerçevesinde 
ziyaret edilen ülkeler, 
öğrencilerimizin hem 
mesleki hem de kültürel 
gelişimine katkı 
sağlamıştır.” 
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• Alanında iyi yetişmiş kalifiye eleman 
olmalarını sağlamak
• Mesleki eğitim ve öğretimde 
uluslararası hareketliliğin gelişmesine 
katkıda bulunmak
• Avrupa’da gıda alanında uygulanan 
sistemleri ülkemizdeki sistemlerle 
karşılaştırma imkanı bulmalarını 
sağlamak
• Yurt dışındaki işletmelerde uygulanan 
mesleki etik kuralları öğrenmelerini 
sağlamak
• Dil becerilerinin gelişmesine katkıda 
bulunmak

• Kültürel gelişimlerine katkıda 
bulunmak 
• Özgüvenlerinin artmasını sağlamak

Projeyi yaygınlaştırma faaliyetleri
Projenin Sakarya’ya, okulumuza ve gıda 
sektörüne olumlu etkilerini anlatmak 
ve projeyi yaygınlaştırmak amacıyla pek 
çok tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi.

Proje sonunda 26 Mayıs 2016 
tarihinde, Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi 
Konferans Salonu’nda yaklaşık 300 
kişinin katıldığı proje kapanış toplantısı 
yapıldı. Toplantıya; Arifiye Kaymakamı 
ve Erenler Kaymakam Vekili Muhsin 
Çatmadım, Sakarya Söğütlü İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı, 
Sakarya Adapazarı İlçe Milli  Eğitim 
Şube Müdürü Vedat Tezbiten, 
Sakarya Erenler İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Rıdvan Acar, okul yöneticileri, 
sanayi ve ticaret odası temsilcileri, 
kobi yöneticileri, basın mensupları, 

öğrenciler ve veliler katıldı. Projeye 
katılan tüm öğrencilere ilçe şube 
müdürleri tarafından sertifikaları 
verildi.

Şenpiliç MTAL Müdürü Hasan 
Bölükbaşı projeyle ilgili şunları 
söyledi:
“Çağımızda, makinenin icadı ile 
çalışma hayatının yoğunluğu artmış, 
iş alanları hızla genişlemiştir. Hem 
pratik beslenme, hem de beslenme 
üzerinden ekonomik girdi sağlanması 
hazır gıda sektörünün doğmasına 
neden olmuştur. Bunun yanı sıra 
kadınların iş hayatına atılması, yoğun 
iş temposu, çocukların okulda daha 
uzun zaman geçirmeleri, seyahat 
etme, yalnız yaşama gibi etkenler 
insanları hazır ve hızlı yemek kültürüne 
yöneltmiştir. 

“Kentleşmeyle birlikte ürünün üretim 
alanından bozulmadan, kısa sürede 
tüketiciye ulaşması hedeflenerek, 
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ürünler TSE’nin belirlediği kriterler 
ölçüsünde hijyen ve sanitasyon 
kurallarına uygun olarak üretilmektedir. 
Buna paralel olarak da ülkemizde gıda 
sektörünün kaliteli ürün üretme ve 
pazarlama çabaları, eğitimli, nitelikli, 
yetişmiş eleman ihtiyacını gün geçtikçe 
daha çok artırmaktadır. 

“Sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye 
iş gücü, ilgili eğitim kurumlarında 
ortaya çıkar. Tüm bunlardan yola 
çıkarak Şenpiliç MTAL olarak; gıda 
eğitiminin ilk basamağı olan meslek 
lisesi öğrencilerimizin yurt dışında 
sektördeki çalışmaları yerinde 
incelemesi, vizyonlarının gelişmesi 
ve yeni gelişmeleri takip edebilmesi 
için “Güvenilir Gıda Üretimi için AB’de 
Mesleki Eğitim Stajı” programını 
düzenledik. Bu program çerçevesinde 
ziyaret edilen ülkeler, öğrencilerimizin 
hem mesleki hem de kültürel 
gelişimine katkı sağlamıştır. 

“AB’de Mesleki Eğitim Stajı çerçevesinde 
tüm hedeflerimize ulaştığımız için 
mutluyuz. Bu projenin öğrencilerimizin 
öncelikle bilinçli bireyler olarak 
gelişmesine, ailelerine, ülkelerine 
ve kendilerinden sonra gelecek 
yeni nesillere örnek teşkil etmesine 
katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu 
stajla öğrencilerimiz, sistemli ve 
kurallara uygun şekilde çalışılması 
gerektiğini, isteyince sınırların ortadan 
kalkabileceğini anladılar. Bu tür 
projelerin devamını diliyoruz.”

Programa katılarak yurtdışına giden 
Şenpiliç MTAL öğrencisi Neslihan 
Gündüz, staj deneyimini şöyle 
anlatıyor: “Böyle bir projede yer aldığım 
için çok mutluyum. Bu staj bana 
yurtdışındaki uygulamaları inceleme 
fırsatı sundu. Kültürel, ekonomik ve 
toplumsal farklılıkları gözlemleyebildik. 
Dil becerilerimizin gelişmesini, 
kendimize olan güvenimizin 
artmasını, dünya görüşümüzün 
zenginleşmesini sağladı.  Aldığımız 
sertifikayla da kariyerimizde avantajlı 
duruma geleceğimize inanıyorum. 
Bunun gibi eğitim programlarına her 
öğrencinin katılabilmesini temenni 
ederim. Projede emeği geçen tüm 
idarecilerimize ve öğretmenlerimize 
teşekkür ederim.”

• Ceyhun Kurt
• Fatma İlhan
• Neslihan Gündüz
• Sertan Aysu
• Sedanur Çakıroğlu
• Şüheda Ateş
• Onur Zafer
• Aylin Deliorman
• Miray Özkaya
• Murat Sözer
• Betül Özsay
• Sude Sever
• Batuhan Ay
• Merve Ergin
• Edanur Dağ
• M. Enes Özmert
• Melis Çelik
• Tuğba Kaymak
• Onuralp Fındık
• Seher Baş
• Beyza Sarı
• Serdar Hakkı Bayrak
• Hilal Binay
• Berre Yegin
• Yusuf Hazer Soner
• Tuğçe Yaman
• Nurdan Özcan
• Ahmet Ağın
• Beyzanur Kavak
• Büşra Aydoğan
• Mert Sürçek
• Tuğçe Erdoğan
• Selin Aladağ
• Sabri Ünlü
• Dilara Karakuzu
• Çiğdem Özkan

Projeye katılan Şenpiliç
MTAL öğrencileri:

7ŞENLİK TEMMUZ-EYLÜL 2016 ÖYKÜ



Şenpiliç 2016
Bayi Toplantısı

2016 Bayi Toplantısı organizasyonu kapsamında Eyüp Kemal Sevinç’in katıldığı EKS 
Mutfak Akademisi tarafından hanımlar için yemek kursu, rafting, barbekü partisi, EXPO 
2016 Antalya gezisi ziyareti gibi etkinliklerle katılımcılar keyifli dakikaları da paylaştılar.
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Şenpiliç 2016 yılı bayi toplantısı 12-15 Mayıs tarihlerinde Antalya Ramada Plaza’da 
düzenlendi. Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ’ın açılış konuşması 
ile başlayan toplantıda, 2016 pazarlama ve satış stratejileri, ticari pazarlama 
etkinlikleri, ürün yönetimi ve bayi performansları üzerine sunumlar gerçekleştirildi.

Sunumların ardından
2015 yılında başarı 
gösteren bayilerimize 
plaket verildi:

2015 yılı piliç eti ürünlerinde en fazla 
büyüme gösteren bayiler: 

1. Onur Hazır Yemek
2. Duranay Gıda
3. Ceceloğlu Ltd. Şti.
4. Sema Gıda
5. Şahap Tarım

2015 yılı işlenmiş ürünler 
kategorisinde en fazla tonaj artıran 
bayiler:

1. Faruk Gıda
2. Efka Tavukçuluk
3. Ceceloğlu Ltd. Şti.
4. Hak Et
5. Pi-Pa Piliç

2015 yılı pazar payı kategorisinde en 
fazla tonaj artıran bayiler:

1. Pi-Pa Piliç
2. Öz Aşan Ltd. Şti.
3. Eser Tavukçuluk
4. Yağar Gıda
5. Öz Ertek Gıda

2015 yılı hedef geliştirme 
kategorisinde başarılı olan bayiler:

1. Ceceloğlu Ltd. Şti.
2. Onur Hazır Yemek
3. Ayanoğlu Gıda
4. Duranay Gıda
5. Nurhan Başoğlu
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Dünya Hareket Günü’nde

Genç, yaşlı, çocuk yediden 
yetmişe yüzlerce İzmirli ‘Dünya 
Sağlık İçin Hareket Günü’nde önemli 
bir sağlık problemi olan obeziteye 
karşı farkındalık yaratmak amacıyla 
Gündoğdu Meydanı’nda Zumba 
Eğitmeni Atakan Uğurlu eşliğinde 
zumba yaptı. 

‘Dengeli Beslen Harekete Geç’ 
Projesi ailelerinin beslenmesi 
konusunda kilit rol üstlenen 
kadınların dengeli beslenme ve 
egzersizin önemi konusunda 
bilinçlendirilmesini hedefliyor. Bu 
kapsamda el ele veren Şenpiliç ile 
Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi 

b-Fit, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
destekleriyle düzenlediği Dünya 
Hareket Günü etkinliğinde, obezite 
ile mücadelede hareketin önemini 
vurgulayarak, eğlenerek egzersiz 
yapmanın mümkün olduğu mesajını 
verdi. 

İzmirlilere zumbanın püf 
noktalarını uygulamalı olarak 
anlatan Zumba Eğitmeni Atakan 
Uğurlu; “Modern hayat, teknolojik 
gelişmeler insanların hareketsiz 
kalmalarına yol açıyor. Bu da dünya 
genelinde ciddi bir sağlık sorunu 
olarak kabul edilen obezitenin artışı 
anlamına geliyor. Dünya Sağlık 

Örgütü, sağlığı ‘ruhen, fiziken ve 
sosyal yönden tamamen iyi durumda 
olmak’ şeklinde tanımlıyor. Yapılan 
araştırmalar da düzenli hareket 
ve egzersizin kronik hastalıkların 
oluşması ve engellenmesinde 
önemli rol üstlendiğine işaret ediyor. 
Obezite ile mücadelede en etkili 
yöntemlerin dengeli beslenme ve 
hareket olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu 
nedenle Şenpiliç’in başlattığı ‘Dengeli 
Beslen Harekete Geç’ Projesi’yle 
İzmir Gündoğdu Meydanı’ndaydık. 
Amacımız Dünya Hareket Günü’nde 
kadınlara egzersiz yapmaları için 
ilham vermek ve cesaretlendirmek” 
dedi.

İzmirli Kadınlar, Dünya Hareket Günü’nde, ‘Dengeli Beslen Harekete Geç’ Projesi 
kapsamında, dans ve fitnessi birleştiren Zumba ile obeziteye karşı harekete geçti.  
Gündoğdu Meydanı’nda Zumba yapan İzmirli kadınlar, eğlenerek de egzersiz 
yapmanın mümkün olduğu mesajını verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde düzenlenen etkinlik, Şenpiliç ve b-Fit işbirliği ile gerçekleşti.

İzmirli kadınlar Şenpiliç ve 
b-Fit ile harekete geçti
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Şenpiliç 5 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında İzmir’de, 
15 Nisan-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında ise Sakarya 
ve Karabük’te tüketicilere yönelik iPhone 6s çekiliş 
kampanyası düzenledi. İzmir, Sakarya ve Karabük’teki tüm 
satış noktalarından, ileri işlenmiş ürünler kategorisinde, 
kaplamalı ve köfte grubu ürünlerinden satın alan 
tüketicilerimiz çekilişe katılma hakkı kazandı. Talihliler 
noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi.

İzmir, Sakarya ve 
Karabük iPhone 6s 
kampanyası

Şenpiliç, yepyeni “Mangallık” 
ürünleriyle yaz akşamlarını mangal 
keyfiyle birleştirenlere nefis lezzetler 
sunuyor. Uğur Volkan Uysal’ın doğal 
ürünler ve baharatlar kullanarak 
hazırladığı özel soslarla marine 
edilmiş kanat ızgara, baby şiş, pirzola 
ürünleri raflarda yerini aldı. 

Yepyeni
“Mangallık”
lezzetler
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Açılış konuşmasını yapan Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nejat Yumuşak şunları söyledi: 
“Fakültemiz 135 genç bilgisayar ve bilişim bilimleri 
mühendisini ülkemize hizmet etmek üzere mezun ediyor. 
Ülkemizi bilgi çağına taşıyacak önemli unsurlardan biri 
olan bilişim sektörüne nitelikli ve donanımlı insan kaynağı 
oluşturmak üniversitemiz adına fakültemizin en önemli 
görevlerinden biridir. Gelişmiş ülkeler olumsuzluklara 
karşı sanat ve bilimle mücadele ediyorlar. Dolayısıyla 
bilimin üretildiği merkezlerin önemi burada bir kez daha 
karşımıza çıkıyor. Değerli işadamı, Şenpiliç Kurucusu 
ve Onursal Başkanı Sayın Haşim Gürdamar’a, bilginin 
üretildiği fakültemize sunduğu her türlü destek için 
öğrencilerim, fakültem ve meslektaşlarım adına sonsuz 

teşekkürlerimi sunuyorum.”
Törende, Şenpiliç Kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim 

Gürdamar öğrencilere değerli öğütler verdi: “Siz gençler! 
Çalıştınız, sınavlara girdiniz, kazandınız ve ülkemizin en 
iyi üniversitelerinden birinde kendinizi ispat ettiniz. Şimdi 
mezun oluyorsunuz. Bundan sonraki hayatınızda da ön 
plana çıkmanızı öneriyorum. Türkiye’nin petrolü insanıdır. 
Fen bilimlerini özümsemiş insanları yetiştirebiliyorsak, 
gelişmiş ülkeler arasında yer alacağız demektir. 
Devletimizin ve ailelerinizin desteğiyle eğitiminizi 
tamamladınız. Bundan sonra siz üreteceksiniz, ülkenize 
ve ailelerinize katkı sağlayacaksınız. Tek tek bireylerin 
değil, ülkemizin zenginleşmesi çok önemli. Bu nedenle 
yaptığımız işi en iyi şekilde yapmalıyız. Ben burada size 

Haşim Gürdamar: 
“Hayatta birinci olmaya 
gayret edin”

Sakarya Üniversitesi Haşim Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi 
2015-2016 Öğretim Yılı mezuniyet töreni, 28 Haziran’da düzenlendi. Törene 
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Bilgisayar ve Bilişim 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nejat Yumuşak, Şenpiliç Kurucusu ve Onursal 
Başkanı Haşim Gürdamar, akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci yakınları katıldı.
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SAĞLIKLI BESLENME

cesaret vermek için hitap ediyorum. 
Gençliğimde gayret ettim, çalıştım ve 
bugünlere geldim. Rektörünüz Prof. 
Dr. Muzaffer Elmas sizin yaşınızda 
rektör değildi. Nobel Ödülü kazanan 
değerli bilim adamı Prof. Dr. Aziz 
Sancar da sizin yaşınızda bilim 
adamı değildi. Sizin içinizden de çok 
değerli bilim insanları çıkacak. Ne 
olacağınıza siz karar vereceksiniz. 
Öğrenmeye devam edin. Hayat çok 
kısa, onun için zamanın değerini 
bilin ve boşa vakit harcamayın. 
Başarılı olmak için aklınızı kullanarak, 
kendinizi, ailenizi ve ülkenizi 
düşünerek çalışın. Yeni buluşlara 
en açık olan bilim dallarından 
mezun oldunuz. İleri teknolojileri 
üreten ülkelere muhtaç olmamak 
için cesaretle yeni şeyler yapmak 
amacıyla çalışın. Meraklı ve rekabetçi 

olun. Daha iyisi için sorgulayın. 
Değeriniz böyle ortaya çıkar. Hayatta 
birinci olmaya gayret edin.”

Sakarya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Elmas: “Haşim 
Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim 
Bilimleri Fakültesi akredite olmuş, 
eğitimi dünyanın her yerinde 
geçerli bir fakültedir. Fakültemiz, 
üniversitemizin Türkiye ve 
dünya sıralamalarında üstlere 
çıkmasında önemli katkı sağlıyor. 
Günümüzde bilgisayar ve bilişim 
her şeyin merkezinde ve bu 
anlamda dünyadaki gelişmeleri en 
yakından takip edenler gençler…  
Öğrencilerimizle gurur duyuyor, 
hepsine başarılı bir gelecek diliyoruz” 
dedi. Konuşmaların ardından bölüm 
ve fakülte bazında dereceye giren 
öğrencilere ödülleri verildi.

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar 
ve Bilişim Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Nejat Yumuşak 
günümüzde bilişimin önemini 
ve konuyla ilgili yatırımları 
değerlendirdi.

“Günümüzde önemi artan şey 
‘bilgi’”

“Günümüzde refahın, ekonomik 
zenginliğin kaynağı işlenmiş bilgi ve 
bunun da insanda olması gerekiyor; 
biz buna ‘donanımlı, nitelikli insan’ 
diyoruz. Az gelişmiş ve gelişmiş 
ülkelerin arasındaki en önemli fark 
nitelikli insan gücü… Dolayısıyla 
hedefimiz bilgiyle ve bilişim 
teknolojileriyle donatılmış insan 
sayısını artırmak.

“Bilgisayar Mühendisliği 
bölümümüzün bütün programları, 
ulusal bir akreditasyon kurumu 
olan ve EUR-ACE etiketi vermek 
üzere ENAEE (Avrupa Mühendislik 
Eğitimi Akreditasyon Ağı) tarafından 
yetkilendirilen MÜDEK tarafından 

7 yıl için akredite olmuştur. Bu 
sürenin 2020 yılına kadar uzatılması 
için çalışmalar yapılmaktadır. 
Akreditasyon, eğitimimizin 
dünya standartlarında olması 
anlamına geliyor. Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği bölümümüz henüz 
yeni mezun veren bir bölüm 
olduğundan önümüzdeki iki yıl 
içerisinde akreditasyon sürecine 
girecektir.”

“Faydasını ülkemiz görecek”
“Çinlilerin çok güzel bir sözü var: 

‘Eğer 100 sene sonrasına yatırım 
yapmak istiyorsanız, eğitime 
yatırım yapın.’ Ağaç da dikebilirsiniz, 
pirinç de ekebilirsiniz ama çağdaş 
insanlar asırlık hesaplar yapar. 
‘Haşim Gürdamar Bilgisayar 
ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’; 
bilgisayar mühendisliği, bilişim 
mühendisliği, yazılım mühendisliği 
bölümlerinin bir araya getirilmesiyle 
100 sene sonrasına yapılan bir 
yatırım. Burada Sayın Haşim 
Gürdamar’ın çağdaş bir yaklaşım 

sergilediğini düşünüyorum. Biz 
de öğrencilerimizin geleceğini 
bu açıdan çok parlak görüyoruz. 
Mezunlarımız sektörde kendilerine 
etkin bir biçimde yer buluyor ve 
başarılı işler yapıyorlar. Yapılan 
bu yatırımın Bilgisayar ve Bilişim 
Bilimleri Fakültesi olarak seçilmesi 
çok anlamlı, çünkü burada bilgi 
işleniyor. Bunun faydasını da 
ülkemiz görecek.

“Fakülte olarak ulusal ve 
uluslararası öncelikli alanları 
yakından izliyor, gerek lisans gerekse 
yüksek lisans düzeyinde fiziksel 
mekânlarımızı ve laboratuvar 
koşullarımızı güncel teknolojiyle 
uyumlu hale getiriyoruz. Sayın 
Haşim Gürdamar, bizimle sürekli 
iletişim halinde ve öğrencilerimizin 
durumuyla ilgili güncel bilgiyi 
takip ederek bizlerle yakından 
ilgileniyor. Bu nedenle kendisine çok 
müteşekkiriz. Bu özgün ve saygın 
davranışın öğrencilerimizin zihninde 
iz bırakacağından ve her birine 
örnek olacağından eminiz.”
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Çocuk sahibi
olan takım
arkadaşlarımız

Alkan Öner
Erman Kaya
Mehmet Varol
Murat Seyrek
Nuran Bektaş
Özcan Kutlu
Rıdvan İlter
Yasin Sertel
Celil Ünver
Efrahim Gündoğdu
Emrah Layıklı
Emre Uçarer
Faruk Civelek
Gökhan Arslan
İbrahim Bir
Mehmet Kurt
Muhittin Atal
Nuri Demir    
Sinan Ertürk
Soner Sönmez
Tuncay Tosun
Ufuk Yıldız
Yusuf Dönmez
Yusuf Fidan
Yusuf Göktaş
Bayram Şentürk
Halis Yaman
Kasım Özbağ
Metin Okan
Zekai Sadiç
Mine Paşalı 
Erhan Akpınar 
Gürkan İlhan
Mehmet Diş
Özgür Özcan Eryiğit
Sezgin Turgut 
Mustafa Uslu

Planlama ve Lojistik Müdürlüğü Broiler Planlama Yöneticisi
Eskişehir Plasiyer
Söğütlü Bütün Piliç Elemanı
Gaziosmanpaşa Büro Elemanı
Adliye Yem Fabrikası Genel Muhasebe Yetkili Yardımcısı
Söğütlü Fabrikası Parça Piliç Sorumlu Yardımcısı
Alifuatpaşa Fabrikası Kesim Sorumlu Yardımcısı
Alifuatpaşa Fabrikası İdari İşler Elemanı
Bilgi Teknolojileri Nonsap Yetkilisi
Taşoluk Damızlık Çiftlik Elemanı
Adana Depo Elemanı
Hendek Yem Fabrikası Destek Kadro
Taşoluk Damızlık Çiftlik Elemanı
Alifuatpaşa Fabrikası Kesim Sorumlu Yardımcısı
Söğütlü Fabrikası Bütün Piliç Elemanı
Alifuatpaşa Fabrikası Kesim Elemanı
Alifuatpaşa Fabrikası Bütün Piliç Elemanı
Alifuatpaşa Fabrikası Kesim Elemanı
Alifuatpaşa Fabrikası Parça Piliç Elemanı
Alifuatpaşa Fabrikası Kesim Elemanı
Söğütlü Fabrikası Kesim Elemanı
Söğütlü Fabrikası Depo Elemanı
Gaziosmanpaşa Şube Muhasebe Yetkilisi
Paketleme ve İleri İşlem Bakım Yetkilisi
Söğütlü Fabrikası Destek Kadro
Antalya Plasiyer
Gölpazarı Damızlık Çiftlik Elemanı
Alifuatpaşa Fabrikası Parça Piliç Sorumlusu
Söğütlü Fabrikası Bütün Piliç Elemanı
Beşevler Döküm Elemanı
İleri İşlem Elemanı
Alifuatpaşa Fabrikası Bakım Onarım Elemanı
Söğütlü Fabrikası Bütün Piliç Elemanı
Söğütlü Fabrikası Mikro Biyoloji Laboratuvar Elemanı
Alifuatpaşa Fabrikası Bütün Piliç Elemanı
Söğütlü Fabrikası Bakım Onarım Elemanı
Söğütlü Fabrikası Bakım Onarım Elemanı
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GİZLİ YETENEK

Anıl Tömekçe 

Seyit Emre Büyüköz

Samet Yüksel

Nilüfer Başak Köroğlu Turan

Ali Özdemir

Ayşe Akçay

Selim Çin

Bekir Güven

Serhat Karabaş

Özkan Taş

Bahri Gündüz

Özgür Yanar

Seçkin Küçükseller

Yücel Pınar

İlknur Taş

Nadiye Erdoğan

Gülsüm Çil

Sercan Çamyar

Ramazan Sarı

Resul Kızmaz

Hatice Ekiz

Sinan Öztürk

Yiğit Güney

İbrahim Tay   

Ramazan Derinlik

Evlenen takım 
arkadaşlarımız

Alifuatpaşa Fabrikası Bilgi Teknolojileri Yetkili Yardımcısı
Ankara Plasiyer
Gaziosmanpaşa Plasiyer
SAP Üretim Süreçleri Yöneticisi
Hendek Yem Fabrikası Destek Kadro
Alifuatpaşa Fabrikası Tavuk Ayağı Üretim Elemanı
Hendek Yem Fabrikası Yem Üretim Elemanı
Yenipazar-Osmangazi Damızlık Çiftlik Elemanı
İkitelli Satış Yetkilisi
Alifuatpaşa Fabrikası Bütün Piliç Elemanı
İleri İşlem Elemanı
İkizce Damızlık Çiftlik Müdürü
Söğütlü Fabrikası Kantar Elemanı
Alifuatpaşa Fabrikası Kalite Kontrol Teknikeri
Alifuatpaşa Parça Piliç Elemanı
Alifuatpaşa Fabrikası Parça Piliç Elemanı
Söğütlü Fabrikası Kesim Elemanı
Söğütlü Fabrikası Kesim Elemanı
Alifuatpaşa Fabrikası Malzeme Depo Elemanı
Adliye Yem Fabrikası Lift ve Mısır Kurutma Elemanı
Söğütlü Fabrikası Parça Piliç Elemanı
Alifuatpaşa Fabrikası Sevkiyat Elemanı
Söğütlü Fabrikası Satış ve Alacaklar Muhasebe Yetkili Yardımcısı
Söğütlü Fabrikası Bakım Onarım Elemanı
Söğütlü Depo Elemanı
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Kumrunun Ustaları

Kartal Büfe

Fikret Altundağ: "1974 yılında 
Mardin’de doğdum. On kardeşiz. 
Farklı zamanlarda hepimiz İzmir’e 
geldik. Önce büyük ağabeyimiz geldi. 
Aslında baba mesleğimiz şehirlerarası 
otobüsçülüktü, ama zamanında çok 
kıymetli bir meslek olsa da sonrasında 
o kıymet kalmadı. O zamanlar küçük 

bir de bakkal dükkanımız vardı. 
Ticareti iyi biliyorduk. Ailenin küçük 
kardeşleri olarak ticarette daha çok 
kazanacağımızı sezdik ve biz de 1994 
yılında İzmir’e geldik. Aynı yıl Bornova 
Çamdibi’nde bulunan bu büfeyi 
devralarak fast food işine başladık. 

Zaman içinde işi büyüttük ve şubeler 
açtık. Diğer büfelerde fast food’un 
bütün çeşitlerini yapıp satıyoruz. 
Bu büfede sadece kumru satıyoruz. 
Aynı zamanda gıda satışında en 
aktif şubemiz de burası… Böyle 
büyüyeceğimiz aklımızın ucundan 
geçmezdi. Şükürler olsun..."

Kartal Büfe’nin hikâyesi

İzmir’in vazgeçilmez tatlarından biri 
“kumru”dur, fakat kumrunun klasik lezzetini 
yakalamak öyle kolay değildir. Izgaradaki 
pişirme süresi, dolayısıyla kıvamı lezzetin 
belirleyicisidir.

“Şenpiliç Izgara Salam ürününde lezzeti yakaladık”
Lezzet bakımından ürünün yağ oranı da çok önemli… 
İzmir Bornova’da bulunan Kartal Büfe’nin sahibi 
Fikret Altundağ, Şenpiliç Izgara Salam ürününde bu 
lezzeti yakaladıklarını belirtiyor.
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“Haftada birkaç defa lezzet 
testi yapıyorum. Bu testin 
adı da ‘Ne satıyorum ben?’ 
testi… Sipariş hazırlayan 
çocuklara sesleniyorum ve 
‘bana bir tane ‘ne satıyorum 
ben’ getirin’ diyorum. 
Yani müşteriye hazırlanan 
kumrulardan alıp yiyorum, 
kendime özel yaptırmıyorum. 
Çünkü sattığımız ürünü 
önce ben beğenmeliyim.”

“Bir kumru yemek için burada 2 saat bekleyen müşterim 
oldu. Hatta kendisine ‘çok bekleyeceksin, istersen gidip başka 
bir şey ye’ dedim. Yine de gitmedi.”
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“Bütün kardeşler, tüm 
işletmelerde ortağız”

“Üretip satmaya her zaman 
merakım vardı, çünkü aktif 
bir ticaret şekli... Bu büfeyi ilk 
gördüğümde de çok canlı bir nokta 
olması nedeniyle ilgilendim ve 
hemen devraldık. On kardeş işe 
giriştik ve tüm işletmelerde ortağız. 
Aile şirketiyiz ama işin içine saygı, 
sevgi ve profesyonellik kattık. 
Başarımız da buradan geliyor. 
Hepimiz gerektiğinde her işi yaptık. 
Yeri geldi en büyüğümüz işçi gibi 
çalıştı. Bunu gören aile bireylerimiz 
de aynı şekilde davranıyorlar. 
Kısacası emek verince oluyor. 
Yeğenlerimden 6 tanesi de bizimle 
beraber çalışıyor. Şu anda toplam 
16 personelle hizmet veriyoruz. 
Dört kızım, bir oğlum var. Oğlum 
inşaat sektörüne ilgi duyuyor ama 
ara sıra büfeye gelerek bizimle 
beraber severek çalışıyor.”

“İzmir’de en iyi kumrucu olmayı 
hedefledik”

“Kumru, İzmir için çok özel bir 
yiyecek. Biz de İzmir’de en iyi 
kumrucu olmayı hedefledik. Bir 
kumru 250 gram malzemeden 
oluşuyor. Kaşar, salam, sucuk, 
sosis, isteğe göre ketçap, mayonez, 
turşu… 

“Şenpiliç’le çalışmaya başlayalı 1 
yılı geçti ve Izgara Salam ürününü 
kendilerinden temin ediyoruz. 
Salam bir kumrunun olmazsa 
olmazı… Lezzet bakımından 
salamdaki yağ oranı da çok önemli. 
Şenpiliç Izgara Salam ürününde biz 
isteğimiz yağ oranını, dolayısıyla 
istediğimiz lezzeti yakaladık.”

“En hassas olduğumuz konu 
lezzet”

“Dana etinden yapılmış ürünlerle 
hazırlanan bir kumruya bu kadar 
malzeme koymak mümkün olmaz, 
konulsa da çiğnemek zor olur. 
Kolay yenebilmesi için tost şeklinde 
ince bir sandviç yapmak gerekir, 
o da doyumluk değil, tadımlık 
olur. Kumru eskiden öğün yemeği 
değildi, atıştırmalıktı ama artık 
kumru bir öğün… Biz de malzemeyi 

bol koyuyoruz ki müşterilerimiz 
doysun. 

“Ekonomik ve doyurucu olması 
nedeniyle kumru malzemesi artık 
piliç eti ürünlerinden hazırlanıyor. 
Lezzeti yerinde olduğu müddetçe de 
tüketicinin hiçbir şikayeti olmuyor. 
Bizim de en hassas olduğumuz 
konu lezzet… Tam kıvamında 
pişmiş malzemeyi damak tadıyla 
birleştirince kimse itiraz etmez.” 

 “Ne satıyorum ben?” testi
 “24 saate yakın çalışan bir yer 

işletiyoruz. İlgi ve dikkat istiyor. 
1000 kişi geliyorsa, 999’unu 
memnun göndersen bile, kalan 
1 kişiyi memnun etmeden 
göndermek olmaz. Herkesi 
memnun kalmış olarak yolcu etmek 
zorundayız. Tabii bunun için emek 
vermek şart. Neticede bir gıda 
ürünü satıyoruz ve fabrikasyon 
üretim yapmadığımız için lezzeti 
sürekli kontrol altında tutmalıyız. 
Bunu da ürün kalitesi ve ızgaradaki 
pişirme kıvamıyla yakalıyoruz. Tabii 
ızgara ustası da çok önemli… 

“İlk yıllarımızda bir akşam bir 
müşterimiz geldi ve 10 tane kumru 
istedi. Yapamayacağımı söyledim, 
çünkü o esnada ustamız yerinde 
değildi. Ben de gerçek lezzetinde 
olmayan kumru vermektense, hiç 
vermemeyi tercih ettim. Fakat 1 yıl 
içinde her şeye hakim oldum. Önce 
işi biz öğrendik ve çok mesafe kat 
ettik. Şimdi ilk üçün içindeyiz.” 

“’Gidip başka bir şey ye’ dedim, 
gitmedi”

“Yaklaşık 1200 adet kumru 
satıyoruz günde. Burada nadir 
olarak kuyruk beklemeden 
kumru yersiniz. 100 sandalyemiz 
var. Özellikle akşamları 7’den 
sonra ve hafta sonları, bu 100 
sandalye yaklaşık 5 saat boyunca 
doludur. Bir kumru yemek için 
burada 2 saat bekleyen müşterim 
oldu. Hatta kendisine ‘çok 
bekleyeceksin, istersen gidip başka 
bir şey ye’ dedim. Yine de gitmedi. 
Müşterilerimiz buradan giderken 
‘elinize sağlık’, ‘nefis olmuş’ diyorlar. 

İşte bu işin beni en çok mutlu eden 
yanları bunlar.

“Gıda sektörünün dinamizmi 
beni çok heyecanlandırıyor. 
İnsanlarla birebir iletişim içindeyiz. 
Çok hareketli bir noktadayız. 
Bütün bu yoğunluğun getirdiği 
bir yorgunluk oluyor ama piyasa 
şartlarına baktığımız zaman getirisi 
bize bu yorgunluğu unutturuyor. 
Gıda sektöründe başka bir alanda 
faaliyet göstermeyi de istemem. 
Şube sayısını artırmayı da 
düşünmüyorum, çünkü kontrollü 
büyümek gerekir. Çok yer açmak 
büyümek anlamına gelmiyor benim 
için. Kontrol edemediğin noktada iş 
artık senin değildir.” 

“Şenpiliç şubemizi aradığımda 
telefon 3 kere çalmıyor bile”

“Büfecilikte sirkülasyon çok 
fazla… Çünkü küçük metrekarelerde 
bu işi yapıyoruz ve stoklama 
şansımız yok. Örneğin, gece 11’de 
ürün bittiğinde ürünün gelmesi için 
ertesi günü bekleyemeyiz. 

“Şenpiliç’le de bu anlamda hiçbir 
sorun yaşamıyoruz. Aramızdaki 
diyalog çok iyi. Şubemizle, 
sahadaki ekiple, teslimat yapan 
arkadaşlarımızla iletişimde hiçbir 
sıkıntı olmuyor. Aradığım zaman 
telefon üçüncü defa çalmıyor bile, 
ikinci çalmada cevap alıyorum. 
Ürünüm bittiğinde teslimat zamanı 
olmasa bile kendi arabalarıyla 
getiriyorlar.”

Kartallı evin orada 
buluşalım!

“Geçmişte burada bir ev varmış 
ve yabani bir kartal bu evin 
üzerinde yuva yapmış. O zamanlar 
burası yeşillik bir yermiş ve çoğu 
insan burada buluşurmuş. Buluşma 
noktasını tarif etmek için de ‘kartallı 
evin orada buluşalım’ derlermiş. 
Sonra burası bir durak olmuş ve 
ismi Kartal Durak olmuş. Durak 
hala aynı isme sahip. Biz bu büfeyi 
devralmadan önce de adı Kartal 
Büfe’ydi. Aynı isimle devam ettik.”
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Ömer İhsan Kılkış: “1997 
yılında Mert Veterinerlik adıyla 4 
ortak bir araya gelerek, öncelikle 
kümes dezenfeksiyonu alanında 
hizmet vermek üzere bir şirket 
kurduk. 2000 yılından itibaren 
tavukçuluk ekipmanları üretimine 
başladık. 2003 yılında ise dönemde 
200 bin kapasiteli broyler 
yetiştirme çiftliklerimizi kurduk. 

“Diğer üç ortağımız; Mert 

Hakan Bayraktar, abisi Kemal 
Bayraktar ve Kemal Şen. Hakan ve 
Kemal Bayraktar’ın babaları Kâni 
Bayraktar Türkiye’de tavuk ve yem 
sanayisinin gelişiminde katkısı olan 
büyüklerimizden…" 

“Sıcaklık stresine karşı 
önlem alırken amacımız 
hayvan refahını en üst seviyede 
tutmaktır.”

“Yetiştiricilikte yaz aylarında 
en önem verilmesi gereken 
konuların başında sıcaklık stresi 
geliyor. Sıcaklık stresinin önüne 
geçebilmek için yem, su ve 
havalandırma konusunda Şenpiliç 
saha veteriner hekimimizin 
önerileri doğrultusunda 
önlemlerimizi alıyoruz. 

“Su depolarının ve su hatlarının 
izolasyonuna önem veriyoruz.  

Sıcaklık stresi ve korunma önlemlerinin pratikte uygulamalarını konuşmak üzere 
Sakarya Ferizli Ağacık Köyü’nde bulunan Mert Veterinerlik Çiftliği'ni ziyaret ettik. Mert 

Veterinerlik Çiftliği'nin dört ortağından ikisi Ömer İhsan Kılkış ve Mert Hakan Bayraktar
broyler yetiştiriciliği ve kümes ekipmanları üzerine yılların deneyimiyle

faydalı bilgiler verdi. 

Ömer İhsan Kılkış:
“Yetiştiricilik monitörden teknik verileri izlemekle olmaz. Kümeslere gireceksiniz, 

içerideki hayvanın refahını birebir yaşayacaksınız.”

Mert Veterinerlik Çiftliği
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SEKTÖRDEN HABERLER

Depolarda devamlı taze ve soğuk 
su tutabilmek için depoları %80 
dolduruyoruz. 

“İyi bir havalandırma olmadan 
kümeslerde refahı sağlayamayız. 
Civcivin girdiği ilk günden son güne 
kadar soluduğu hava çok önemli. 
Özellikle yaz aylarında söz konusu 
olan sıcaklık stresiyle mücadele 
etmenin öncelikli yöntemlerinden 

biri de havalandırmadır. 
“Kümeslerimizde gerekli sayıda 

ve büyüklükte fanlar bulunuyor. 
Fan motorlarını ve bilyelerini yaz 
sezonu öncesi mutlaka kontrol 
ettirmek gerekiyor. Aynı şekilde 
fan kayışları da sezon başında 
değiştirilmeli. Acil durumlar için 
de mutlaka yedek fan motoru 
bulundurulmalı.  

 “Sıcak aylarda tünel 
havalandırma yapılması önemlidir. 
Tünel havalandırmayla hava hızı 
artar ve bu sayede hissedilen 
sıcaklık  düşer. Kümeslerimizde 
şu anda dünyadaki teknoloji 
neyse yakından takip ediyor ve 
uyguluyoruz. Yurtdışında da 
havalandırma sistemleri üzerine 
çalışmalar yürütüyor ve ihracat 
yapıyoruz. 

“Rutubeti düşürmek için soba 
yakmak kesinlikle büyük bir 
hatadır. Rutubet çok arttığında 
rutubet ve ısı düşene dek tüm 
fanları aralıksız çalıştırmak gerekir. 

 “Sıcaklık stresine karşı önlem 
alırken amacımız hayvan refahını 
en üst seviyede tutmaktır. 
Yetiştiricilik monitörden teknik 
verileri izlemekle olmaz. 
Kümeslere gireceksiniz, içerideki 
hayvanın refahını birebir 
yaşayacaksınız.”

“Şenpiliç her zaman 
üreticilerinin yanında”

“Son üç yıldır Şenpiliç’le 
çalışıyoruz. Bizim en büyük 

şansımız bölgemizde Şenpiliç gibi 
büyük ve işini ciddiye alan bir 
firmanın olması. Mert Veterinerlik 
Çiftliği bu noktaya geldiyse 
öncelikle Şenpiliç sayesinde geldi. 

“Şenpiliç’in istikrarlı büyümesi, 
çok değerli büyüğümüz Şenpiliç 
Kurucusu ve Onursal Başkanı 
Sayın Haşim Gürdamar’ın ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
İpek Üstündağ’ın profesyonel 
yaklaşımıyla olmuştur. Şenpiliç 

çok güçlü kurumsal bir yapıya 
sahip. Üreticilerin sorunlarıyla 
ilgileniyor ve hep yanımızda var 
oluyor. 

“Bölgesel olarak ‘İyi Tarım 
Uygulamaları’nı hayata geçiren 
ilk firmalardan biri… Mesleğimiz 
gereği iyi bildiğimizi sandığımız 
bu konuda birçok eksiğimiz 
olduğunu sayelerinde öğrendik ve 
profesyonelleştik.

“Şenpiliç, bölgesel 
olarak ‘İyi Tarım 
Uygulamaları’nı hayata 
geçiren ilk firmalardan 
biri… Mesleğimiz gereği 
iyi bildiğimizi sandığımız 
bu konuda birçok 
eksiğimiz olduğunu 
sayelerinde öğrendik ve 
profesyonelleştik.” 

“İyi bir 
havalandırma 
olmadan kümeslerde 
refahı sağlayamayız. 
Özellikle yaz 
aylarında söz 
konusu olan sıcaklık 
stresiyle mücadele 
etmenin öncelikli 
yöntemlerinden biri 
de havalandırmadır.” 

Ömer İhsan Kılkış - Mert Hakan Bayraktar
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 “Ayrıca saha hizmetlerini 
çok ciddiye alıyorlar. Bu sayede 
sürülerimizin sağlığı açısından hiç 
sıkıntı yaşamıyoruz. Civciv kalitesi 
çok iyi. Yem siparişlerimiz 12 
saat içerisinde geliyor. Forklift ile 
yükleme sayesinde hayvanlarımız 
rahat ediyor.”

“Babamı ve Haşim Bey’i 
konuşurken hatırlıyorum”

Mert Hakan Bayraktar: “Bu iş 
baba mesleğimiz. Onun yanında 

yetiştik, hakkını ödeyemeyiz. 
Babamla beraber üreticilik 
yaptığımız dönemin şartlarında 
kümes performansımız iyiydi. 
Biyogüvenliğe çok önem 
veriyorduk. Şenpiliç’le de 
entegrasyona başlayacakları 
zaman tanıştık. O zamanlar 
serbest pazarda çalıştığımızdan 
entegrasyon bizim için büyük 
kolaylıktı. Şenpiliç Kurucusu ve 
Onursal Başkanı Sayın Haşim 
Gürdamar lokasyonumuzun 
uygunluğu ve performansımız 
nedeniyle bize teklif getirdi. 
Haşim Bey ile babamı konuşurken 
hatırlıyorum hala… Bu nedenle 
kendimi her zaman Şenpiliç’e çok 
yakın hissettim. Çok güçlü bir 
firma. Kurumsal yapılarını çok 
takdir ediyorum. Sorunları çabuk 
çözebiliyorlar. Sahadaki uzmanlar 
çok başarılı. İletişimimiz çok 
güçlü.”

“Anlayarak bakıyorsan 
buradan ortak olarak çıkalım”

“Broylerde sıcaklık stresinin 
önüne geçmek için alınacak 
önlemlerin başında havalandırma 
geliyor. Pencere, baca üzerinden 
başlayan eski havalandırma 
sistemleri tabii ki artık kalmadı. 

Biz ortaklığımızın da getirdiği güç 
ve donanımla havalandırmada 
fan ve klape sistemine çok 
önceleri geçtik. Babamla 
beraber üreticilik yaptığımız 
dönemlerde yurtdışından gelen 
bu sistemleri gördüğüm zaman 
babam, ‘çok pahalı senin istediğin 
sayıda takamayız’ demişti. O 
zamanlar her şeyin yurt dışından 
gelmesi beni çok üzüyordu, 
bunu yapacak insanımız yok 
mu diye düşünürdüm. Madem 
öyle bu ülkede bu konunun 
üretimi üzerine çalışmalıyız 
dedim. Tam bu süreçte bir 
gün diğer ortağımız Kemal 
Şen’le Ferizli’de bir elektrikçide 
alışveriş yaparken Kemal’in 
bir cihazın üzerine eğilmiş 
dikkatlice baktığını gördüm. ‘Eğer 
anlayarak bakıyorsan buradan 
ortak olarak çıkabiliriz’ dedim.  
‘Anlayarak bakıyorum’ dedi. ‘Bu 
sistemleri yapabiliyorsan ve 
daha ilerisini de tasarlayacak 
kadar yetkinsen beraber bir 
yola çıkalım’ dedim. Böylelikle 
yurtdışında gördüğümüz ekipman 
sistemlerinin tasarımı ve üretimi 
için adım atmış olduk.” 

Sıcaklık stresinin 
önüne geçebilmek 

için yem, su ve 
havalandırma 

konusunda, gerekli 
ekipmanla ve saha 

veteriner hekimlerinin 
talimatları doğrultunda 

hareket etmek 
gerekmektedir.

22 ŞENLİK TEMMUZ-EYLÜL 2016YUVARLAK MASA



Broylerde Sıcaklık Stresi ve 
Korunma Önlemleri

SERBEST KÖŞE

Yaz ayları uzun ve sıcak günleri beraberinde getiriyor. Yüksek hava sıcaklıkları 
insanları etkilediği kadar, çiftlik hayvanlarını da etkiliyor ve hayvan refahının 
önemini gündeme getiriyor. Sıcaklık ve nemin olumsuz etkilerini azaltmak ve 
hayvan refahını üst düzeyde tutmak üzere yapılması gerekenleri Şenpiliç Broyler 
Planlama ve Sağlık Müdürü Saim Karaca anlattı.

“Sıcaklık stresi”; genellikle hızlı 
soluma gibi farklı veya anormal fizyolojik 
cevapların alındığı, hayvanın sıcak 
çevreye karşı gösterdiği reaksiyon 
olarak tanımlanmaktadır. 27°C’nin 
üstündeki ortam, sıcaklık stresinin 
başladığı sınırdır. Stres; fizyolojik, 
biyokimyasal ve davranışsal olarak 
birbirini izleyen 3 aşamadan oluşur: 
Alarm, direnç ve bitkinlik evresi…

 
Piliçlerde, çevre sıcaklığı kritik üst 

sıcaklığı aştığı zaman (27 °C), vücutta 
oluşan fazla ısı ibik, sakal ve ayak gibi 
vücut organlarına daha fazla gönderilip 
burada soğutulmaya çalışılır. Bu sırada 
görülen tipik davranışlardan biri de 
kanatların yana doğru açılıp tüylerin 
kabartılmasıdır. Bu durumda aşırı 
sıcaklık evaporasyonla (buharlaşma) 
atılmaya çalışılır.

 
Yüksek çevre sıcaklığının kanatlı 

hayvanlar üzerine olumsuz etkileri
· Hayvanlar daha fazla enerjiye ihtiyaç 

duyarlar. Sıcaklık stresinde yem tüketimi 
azaldığından, enerji ihtiyacı vücuda 
alınan yemle karşılanamaz. Artan enerji 
ihtiyacı için glikoz, protein ve yağları 
kapsayan vücut rezervleri kullanılmaya 
başlanır.

· Hem antikor sentezi ve antikorların 
aktiviteleri hem de hücresel bağışıklık 
olumsuz yönde etkilenir.

· Sürüde stres artar. Yem tüketimi 
azalır.

· Kemik yapısı üzerinde olumsuz etki 
eder ve karkas kalitesi düşer.

· Vitamin C üretimini ve sentezini 
olumsuz yönde etkiler.

· Vücudun asit-baz dengesi üzerinde 
olumsuz etki eder.

· Vücudu serin tutmak için solunum 
sayısı artar, dolayısıyla kullanılan enerji 
miktarı artar.

· Kalp atışı ve dolayısıyla kan basıncı 
artar.

· Kalp damarı, fonksiyonlarını tam 
olarak yapamaz hale gelir ve kan 
kalsiyum düzeyinde düşme görülür.

· Sıcaklık stresi altında, yumurtalıktan 
çok, yumurta kanalı etkilenir ve  anormal 
yumurta oranı yükselir.

·  Yumurta oluşum süresi etkilenir.
· Bağışıklık ve direnç azalır. 
 
Kanatlıları sıcaklık stresinden 

korumak için neler yapılmalı?
 · Sıcaklık stresi altındaki kanatlı 

hayvanların yemlerinde yeterli 
miktarda C vitamini bulunması, 
performansı artırır ve bağışıklık 
mekanizmasını kuvvetlendirir.

· Kümes içi havalandırmada hava 
hızının 2,5 m/sn’den az olmaması 
sağlanmalıdır.

· Kümes içerisinde oluşan kirli 
hava ve nem dışarı atılırken soğutma 
pedlerinden serin hava içeri alınmalıdır.

· Metrekareye düşen hayvan 
sayısındaki uygunluk da sıcaklık 
stresinin önüne geçmek ve dolayısıyla 
hayvan refahını korumak amacıyla çok 
önemlidir. 

· Kümes ve çatı izolasyonu kesinlikle 
tam olmalı ve böylece kümesin 

ısınmasının önüne geçilmelidir.
· Su kaybını önlemek için hayvanların 

daha fazla su tüketmeleri gerekir. 
Hayvanlara serin içme suyu 
sağlanması, vücut sıcaklığının 
azalmasına yardımcı olacaktır.

· Sıcaklık stresinin en yükseğe çıktığı 
dönemlerde hayvanların yemlerinin 
kısıtlanması hayatta kalma oranının 
artması için etkin bir yol olabilir. Açlık; 
besin maddelerinin sindirilmesi, 
emilmesi ve metabolize edilmesinden 
kaynaklanan ısı üretimini azaltır.

· Kanatlıların metabolik ısı üretimi, 
yem yedikten 4-6 saat sonra en üst 
noktasına ulaşır. Dolayısıyla, yüksek 
metabolik ısı üretiminin günün en sıcak 
zamanına rastlamaması için hayvanlara 
sabahın erken saatlerinde ve akşama 
doğru yem verilmesi doğru olur. 

Saim Karaca
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Beyin Gücünüzü Geliştirin
Hafıza tekniklerini 2000 yıl önce Yunanlılar buldu. Onlar, adına “Bellek Sanatı” 
dediler. Hatırda tutmak bir sanattır ve her sanat türü gibi bunda da ustalaşmak 

zaman alır, fakat bir kez başarıldığında muazzam sonuçlar verir. Bellek 
teknikleri son derece kişisel olup birçok farklı şekilde yorumlanabilir. 

Günümüzde gittikçe daha 
fazla enformasyonu aklımızda 
tutmamız beklendiğinden sadece 
“neyi hatırladığımız”a değil “nasıl 
hatırladığımız”a da odaklanmalıyız. 
Okuma yazmayı öğrenmek için 
yıllar ya da herhangi bir sporu 
yapabilmek için aylar harcıyoruz, 

ama bize her konuda yardımcı 
olacak öğrenme teknikleri için 
pek vaktimiz olmuyor. Belki de 
harekete geçmenize engel olan 
şey “bunu hatırlayabilirim ama 
şunu hatırlamam mümkün değil” 
inanışıdır.

Belleğimizi tanıyalım
Örtülü bellek (bilinçsiz): 

Örtülü bellek, bilinçsiz olarak 
nitelendirilen birkaç farklı belleği 
kapsar. Bu bellek tipinde, herhangi 
bir bilgiyi, deneyimi veya beceriyi 
hatırlamak için bilinçli bir gayret 
göstermezsiniz.
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Açık bellek: Hatırlamaya 
çalıştığınız şey ister geçmiş 
deneyimleriniz olsun ister olgusal 
bir enformasyon olsun, açık bellekte 
bilinçli bir hatırlama gayreti vardır.

Bellek ve yaratıcılık
Ezberlemenin kalbini oluşturan 

bazı beceriler, çok kapsamlı bilgilerin 
akılda kalarak uzun süreli bellekte 
depolanmasına ve istenildiğinde 
de hatırlanmasına olanak sağlar. 
Hangi alanda olursa olsun beceri 
kazanmak için tekrar yapmanız 
gerekir. Değerli olan şey belirli 
şeyleri ezberlemenin ne kadar 
zaman kazandıracağını bilmemizdir. 
Önümüzdeki toplantıların ya da 
geçmiş konuşmaların detaylarını 
hatırlamak istediğinizde becerilerinizi 
tekrar yolu ile hazırda tutmanız 
yararlı olacaktır. 

Konsantrasyon
Rahatlama ve konsantrasyon 

yakından ilişkilidir. İkisi bir araya 
geldiğinde ezberlemek için ideal olan 
odaklanma halini oluştururlar. 

Rahatlama
Meditasyon, yoga, pilates gibi 

düzenli egzersizler gerginlikten 
kurtulmak, bedeninize enerji 
sağlamak için birebirdir. Yaratıcı 
ezber için ideal durum rahatlamış, 
enerji dolu ve gerginlikten arınmış 
olmaktır. 

Konsantrasyon ve 
odaklanma egzersizi

Çevrenizdeki seslere kulak 
kabartırken duvarda bir noktaya 
odaklanın. Her bir sesi ayırt edin. 
Kaç ayrı sesi ayırt edebildiğinizi ve 
nereden geldiklerini saptamaya 
çalışın.

Gözlerini kapayın ve zihninizde 
kendinizi istediğiniz bir yere taşıyın. 
Zihninizdeki yerde gezinin ve 
çevredeki objeleri dikkatle inceleyin.

Günlük görüşmeleri akılda 
tutmak

Her günün başlangıcında beş 

dakikanızı ezberlemeye ayırmanız 
yeterlidir. Ne kadar çok işiniz varsa 
bu sistem o denli işe yarayacaktır. 
Aşağıdaki görüşme maddelerini 
ezberleyin:

• Yöneticinizle bir proje görüşmesi
• İnternet sitenizin yeni tasarımı 

konusunda ajansla toplantı
• Bir meslektaşla öğlen yemeği
• E-postalara bakmak

Ezberleme
Ezberlediğiniz bilgiyi akılda 

tutmak için bilgiyi sınamalısınız. Bu, 
özellikle konuşmaları ve sunumları 
hatırlamada temel bir adımdır. 
Gerçek bilgileri tıpkı bir film izler 
gibi anlatın, dinleyicilere karşı bir 
konuşma yapar gibi fiziksel jestler 
kullanın. Bilgiyle kaynaşın, sahiplenin. 

Yön ezberleme
Uydudan sağlanan haritalama 

sistemleri ve akıllı telefonlardaki 
navigasyon cihazları sayesinde 
yol tariflerini hatırlamak gittikçe 
önemini kaybediyor. Yine de eğer 
kariyeriniz için gerekiyorsa, örneğin 
bir taksi şoförü iseniz bu beceride 
ustalaşmanız ve yol haritasını 
ezberlemeniz gerekebilir.

Sınıflandırma 
Yeni bir işe başladığınızda 

öğrendiğiniz en zor şeylerden biri 
bilgiyi sınıflandırma işidir. Bilgiyi 
gruplamanın en iyi yolu benzer 
gruplar halinde sınıflandırmaktır.

Sayıları hatırlama
Sayıları hatırlama becerisi, 

kariyerinizin gelişiminde önemli 
rol oynayabilir. Eğer kendi işinizi 

yapıyorsanız, proje tasarlıyor, ürün 
imal ediyor, pazarlama ya da satın 
alma bölümünde çalışıyorsanız 
önemli tarihleri hatırlamak, rakam ve 
istatistikleri çıkarmak sizin için iyi bir 
kozdur.

Kariyeriniz ne olursa olsun bir 
toplantı, sunum, konferans ya da 
seminerde verilen bilgilerin akılda 
kalması için not tutmanız gerekir. 
Bu notlar birbiri ile ilişkili olmalıdır. 
Konuları yakalayabilmeniz için hızlı 
hareket etmeniz gerekecektir. 

Eğer bir sunum hazırlığı 
yapıyorsanız ayakta durup yüksek 
sesle konuşup, tekrar ederek 
çalışabilirsiniz. Ezber yapıyorsanız 
kendinize sorular sorarak testler 
yapabilirsiniz. Tüm sunumlarda 
olduğu gibi önemli olan sizin öyküyü 
anlatmanızdır. Siz bunu yaparken 
dinleyicilerin de zihinlerinde kendi 
öyküleri oluşacaktır. 

Egzersiz
Son zamanlarda öğrendiğiniz 

bilgileri ve kullandığınız anı düşünün. 
Örneğin; toplantıya girdiğinizde 
aldığınız notlar... Hatırladığınız 
kadarını yazın.

• Nasıl not tuttunuz/ezberlediniz?
• Bilgiyi nasıl düzelttiniz ya da 

gözden geçirdiniz?
• Bilgi akılınızda ne kadar süre 

kaldı?
• Bilgileri hatırlamanın ne kadar 

kolay ya da zor olduğuna 0-10 arası 
puan verin.

• Tuttuğunuz notları gözden 
geçirirken hangi becerileri 
kullandıysanız daire içerisine alınız.

Sol Beyin Egemen
Mantık 
Doğrusallık
Sıralama
Analiz

Sağ Beyin Egemen
Renk
Boyut
Hayal Gücü
Ritim

Kaynak: Hafıza Teknikleri Beyin Gücünüzü Geliştirin - Mark Channon - Optimist Kitap
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Mangal lezzeti 
için adresler
“Mangal” kültürümüzde özel bir yeri olan et pişirme şekli... 
Özellikle bahar ve yaz aylarında Türk ailelerinin hafta 
sonları vazgeçilmez keyiflerinden biri... Piknik ve mangal 
tutkusu olanlar için mangalda pişen lezzetlerle doğanın 
güzelliklerini birleştirebileceğiniz, farklı şehirlerdeki 
birkaç adresi  paylaşıyoruz.

Bolu şehir merkezinden 17 
kilometre uzaktaki Gölcük Tabiat Parkı, 
göl manzarası ve doğal bitki örtüsüyle 
mangal severlerin ilk tercihleri 
arasında yer alıyor. Doğa yürüyüşleri 
yapmak için iyi bir seçenek olan 
Gölcük Tabiat Parkı’nda, mangalınızı 
ve malzemelerinizi yanınıza alıp piknik 
yapabilirsiniz. Ayrıca parkın içinde 
yöresel lezzetlerden de tadabileceğiniz 
iki de tesis yer alıyor.

Kocaeli’nde Yuvacık Barajı sonunda 
bulunan, yeşillikler içinde kurulu 
tesiste mangal keyfi yapmak için 
giderken yanınıza etlerinizi alın, çünkü 
tesis sadece mangal temin ediyor. 
Karaaslan Alabalık & Kamping Tesisleri 
kamp, trekking, atv safari, paintball, 
konaklama ve jeep safari gibi olanaklar 
ve eğlence seçenekleri de sunuyor.

Karaaslan Alabalık & 
Kamping Tesisleri

Gölcük Tabiat Parkı

Cevizdibi’nde bulunan açık 
piknik alanında masa kiralayıp 
tüm gün mangal keyfinin yanı 
sıra dinlenebilir ve tesislerden 
faydalanabilirsiniz. 

Maşukiye, Cevizdibi
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UZMANLIK

Piknik ve mangal keyfi için 
İstanbul’a yakın mekânlardan biri… 
Kamp, trekking, yürüyüş, bisiklete 
binmek gibi pek çok aktiviteyi de 
yapabileceğiniz Polonezköy Tabiat 
Parkı’nda, çeşit çeşit ağaç ve bitki 
türlerinin yanı sıra kızıl geyik, 
karaca, tilki, sincap, sülün, keklik, 
atmaca, şahin gibi daha pek çok 
hayvan türü de bulunuyor.

Sakarya Karasu yolu üzerinden 
ulaşılabilen Poyrazlar Gölü’nün 
çevresi günübirlik ziyaretçiler için 
mesire yeri olarak düzenlenmiş. 
Mangal yakıp, sofra kurmak için 

uygun masalar var. Yemek sonrası 
orman havası alarak yürüyüş yapmak 
veya bisiklete binmek için ideal bir 
bölge… 

Poyrazlar Gölü

Polonezköy
Tabiat Parkı

Siz de bulunduğunuz şehirde mangal için en beğenilen mekânları fotoğraflarıyla birlikte 
bizlerle paylaşmak için www.facebook.com/senpilic.turkiye sayfasına girerek

bize mesaj atabilirsiniz.

Sapanca Gölü kıyısında Kırkpınar’da, 
göl kenarı boyunca yer alan yemyeşil 
alanlarıyla mangal ve piknik sevenlerin 
beğeneceği pek çok tesis var.

Sapanca,
Kırkpınar
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Kömür iyice kor haline gelmeden pişirmeye 
başlamamalı. Kömürle, pişirilecek ürünler 

arasında en az 15 santim mesafe olmalı. Özellikle tüm 
et türleri yavaş yavaş pişirilmelidir. Böylece yanması 
önlenir ve besin değerini kaybetmez. 

Mangalın temizliği de çok önemlidir. Yiyecekleri 
mangala koymadan önce ızgara mutlaka temizlenmeli 
ve yağlanmalıdır. Bu işlem etlerin yanmasını 
önleyecektir. Kömür kor haline geldikten sonra ilk 
olarak sebzeleri pişirmek gerekir. Böylece yanmamış 

kömür kaldıysa sebzeler pişerken, yanar. 

Mangaldaki ateş sönmesin diye yellerken, rüzgârın 
etkisiyle kömür tozlarının etlere yapışmasını önlemek 
gerekir. 

Açık alanda mangal yakıp, piknik yapanlar: 
Lütfen bulunduğunuz alanı terk etmeden 
önce ateşin tamamen sönmüş olduğundan ve 
mangal keyfi esnasında çevreye dağılan çöpleri 
topladığınızdan emin olun. 

Mangal Sanatı
Güzel havalarla birlikte hafta sonları yeşil alanlara 

rağbet arttı. Yemek kültürümüzün vazgeçilmezi 
mangallar da yandı. Peki mangalda sağlıklı yiyecekler 

nasıl pişirilir? 
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SAĞLIK VE GEZİ

Limonlu Piliç Göğüs Izgara

İşte mangal için nefis bir
piliç ızgara tarifi…

İnce doğranmış 2 yemek kaşığı taze maydanoz
İnce doğranmış 2 yemek kaşığı kişniş
1 çay kaşığı taze kekik, ince doğranmış 
1 çay kaşığı taze biberiye, ince doğranmış 
3 çorba kaşığı limon suyu 
1 çorba kaşığı limon kabuğu rendesi 

4 adet Şenpiliç göğüs 
1/3 su bardağı sızma zeytinyağı 
3 diş sarımsak, kıyılmış 
1/2 çay kaşığı tuz 
1/4 çay kaşığı karabiber 

Malzemeler

Yapılışı
Piliç eti hariç tüm malzemeleri 
bir kapta karıştırın. Malzemeler 
iyice karıştıktan sonra göğüs 
etlerini malzemeyle iyice 
harmanlayın. En az 2 saat 
buzdolabında bekleterek marine 
edin. Pişmeye hazır olunca sıcak 
ızgaranın üzerine koyun. 2-3 
dakika içinde pişecektir. Afiyet 
olsun.

Limonlu piliç göğüs ızgaranın yanına 
patates kızartması yakışır derseniz…
Patates kızartması çok kolay gibi görünse de aslında iyi bir kızartma için 
bazı püf noktalarını bilmek gerekir. İyi bir patetes kızartmasını tarif etmek 
gerekirse: Dışı kıtır, içi yumuşak... İşte mükemmel patates kızartmasının sırrı: 
Patatesler önce düşük ısıda tam kızarmayacak şekilde kızartılır. Ardından 
patetes çok kızgın yağın içine atılır ve hızlı bir şekilde kızarması sağlanır. 

Kızartma tercih etmeyenler için ise kızartmadan patates kızartması tarifi

Yapılışı
Fırını 275°ye ayarlayın ve ısıtın. Tepsinin içine folyo serin. Bu arada soyulmuş ve dörde 
bölünmüş patatesleri bir tencerede su ve tuz ilave ederek 5 dakika kadar kaynatın. 
Patatesleri ateşten alırken, ortalarının sert olmasına dikkat edin. Kaynattığınız 
patatesleri süzün. Bir kabın içinde tuz, zeytinyağı, hardal ve karabiberi karıştırın. 
Patateslerinizi bu karışımın içine koyun ve karıştırın. Patetesleri fırın tepsisinin içine 
dizin. Rengi kahverengi oluncaya dek 25 dakika kadar fırında pişirin. 

Patatesler çifte kızarmış gibi dışı kıtır kıtır, içi ise yumuşak olacaktır. Ayrıca hardal ve 
karabiber patatese eşsiz bir lezzet katar. Afiyet olsun.

4 adet küçük patates
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı 
2 yemek kaşığı tam tahıllı hardal 
1/2 çay kaşığı taze karabiber

Malzemeler
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Yaz aylarının başlaması ile artan hava sıcaklıkları birtakım sağlık 
sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Sıcaklık ve nem artışına 

bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum 
sağlamaya çalışmaktadır. Kalp debisinde düşme, oksijen alımında azalma, 
kalp atım sayısı ve kan basıncındaki artış nedeniyle, yaz aylarında özellikle 

yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ve koroner kalp hastalıklarında artış 
gözlenmektedir.

Ayrıca sıcaklıkların etkisiyle artan terle birlikte su ve mineral 
kaybı sonucu, bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık 
problemleri de görülebilmektedir. Yaz aylarında sağlığımızı 

korumak ve sağlıklı beslenmenin devamı için bu önerilere göz 
atmanızı tavsiye ederiz.
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ŞEFİN TARİFLERİ

Yaşamın her döneminde yeterli 
ve dengeli beslenme sağlığın 

korunması için esastır. Bu nedenle, dört 
besin (et, süt ve süt ürünleri, meyve-
sebze, tahıllar) grubunda bulunan çeşitli 
besinler en az 3 ana ve 3 ara öğünde 
yeterli miktarlarda alınmalıdır.

Kahvaltı günün en önemli 
öğünüdür. Yaz aylarında yapılacak 

kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin 
ve taze sebzeler bulunmalı, kafein 
içeren içecekler yerine de ıhlamur 
ve kuşburnu gibi bitki çayları, ayran, 
meyve suyu tercih edilmelidir.

Yaz aylarında yağlı besinlerin ve 
yağda kızartmaların tüketiminden 

kaçınılmalıdır. Yemeklerde bitkisel sıvı 
yağların kullanımı, kızartma ve kavurma 
yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda 
veya az suda pişirme gibi sağlıklı 
pişirme yöntemleri uygulanmalıdır.

Yaz aylarında vücut direncini 
artırmak ve vücudun yeterli 

miktarda vitamin ve mineral almasını 
sağlamak için sebze ve meyve 
çeşitlerinden yararlanılması önemlidir. 
Günde en az 5 porsiyon sebze ve 
meyve tüketilmesi gerekir.

Kan şekerini hızla yükselten ve 
hızla düşüren besinlerin tercih 

edilmemesi, basit karbonhidrat olan 
saf şeker ve şekerli besinler yerine 
kepekli ekmek, makarna, bulgur gibi 
lifli besinlerin tüketilmesine özen 
gösterilmelidir.

Enerjisi yüksek hamur tatlıları 
yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları, 

dondurma gibi tatlılar tercih edilmelidir.

Terleme ile artan sıvı ve mineral 
kaybının önlenmesi için yeterli 

sıvı alımı önemlidir. Ayrıca, yaşamın her 
döneminde yeterli sıvı alımı vücutta 
oluşan toksinlerin (zararlı öğelerin) 
atılmasında, vücut fonksiyonlarının 
düzenli çalışmasında, metabolizma 
dengesinin sağlanmasında ve vücutta 
pek çok biyokimyasal reaksiyonun 
gerçekleşmesinde son derece önemli 
rol oynamaktadır. Bu nedenle, her gün 
en az 2-2.5 litre (12-14 su bardağı) su 
içilmeli, sıvı alımının karşılanmasında 
kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, 
ayran ve meyve suyu gibi içecekler 
tercih edilmelidir.

Besin zehirlenmeleri, halk sağlığını 
yakından ilgilendiren ve özellikle 

yaz aylarında artan hastalıklardan 
biridir. Çoğunlukla hafif seyirli ve kısa 
süreli hastalıklar olmalarına karşın, 
zehirlenmeye yol açan besinle ve kişiyle 
ilgili bazı faktörler, hastalığın zaman 
zaman daha ağır seyretmesine hatta 
ölümcül olmasına yol açabilmektedir. 
Özellikle yaz aylarında dışarıda ve 
açıkta satılan yiyeceklerin, tüketiminden 
kaçınılmalıdır. Çabuk bozulma riski 
olan besinler (et, yumurta, süt, 
balık vb.) açıkta bekletilmemelidir. 
Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi 
aşamalarında hijyen kurallarına özen 
gösterilmelidir. 

Yaz aylarında özellikle rota 
virüsünden kaynaklanan bebek 

ve çocuklarda yaygın olarak görülen 
ishallerin önlenmesinde el temizliği çok 
önemlidir. Ayrıca sebze ve meyveleri 
yemeden önce iyice yıkamak şarttır.
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ÇOCUKLAR İÇİN

FUTOSHİKİ BUZ KRİSTALİ

ÇÖZÜMLER
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