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Önsöz
Merhaba…
2016 yılının ilk çeyreği bitti. Markamızın sektördeki liderliğini her
geçen gün pekiştirecek faaliyetlerimize devam ediyoruz. Söğütlü’deki
İleri İşlenmiş Ürünler Fabrikamız faaliyetlerine başladı. Baton ve pişmiş
olarak hazırlanan Piliç Döner ürünümüz pazarda yerini aldı. Önümüzdeki
aylarda yepyeni ürünlerimizi tüketicilerimize sunmaya devam edeceğiz.
Dengeli Beslen, Harekete Geç projemiz Türkiye çapında yeni
etkinliklerimizle devam ediyor. Geçtiğimiz ay Eskişehir’deydik. Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlediğimiz
organizasyonda projemize rehberlik eden Uzman Diyetisyen Olcay
Barış katılımcılara dengeli beslenme formüllerini anlatırken, dengeli
beslenilmezse ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarıyla ilgili detaylı bilgiler
verdi. Önümüzdeki günlerde sosyal sorumluluk projemiz kapsamında
başka illerde de sağlıklı beslenmenin önemi üzerine bilgilendirici ve eğitici
etkinliklerimiz sürecek.
Ramazan ayı yaklaşıyor. Her yıl ramazan ayında ifade ettiğimiz gibi, 11
ayın sultanı bu mübarek ayda hoşgörü ve yardımlaşma daha bir önem
kazanır. Bu vesileyle şimdiden tüm Şenpiliç Ailesi’nin Ramazan Bayramı’nı
kutlar, sağlıklı ve bereketli günler dilerim.
Gül Gürdamar Altıkulaç
Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
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“Faydalı olduğumuzu
hissetmek, bağlılığımızı
güçlendiriyor”
Saim Karaca ve Ömer Çelebioğlu…
Her ikisi de yıllarını Şenpiliç’e vermiş.
Kurumsal işleyiş içerisinde zamanın
ve koşulların gerekliliği doğrultusunda
kendilerine verilen tüm görevleri
severek kabul etmiş, benimsemiş
ve başarıyla üstesinden gelmişler.
İşte, Şenpiliç’e gönülden bağlı iki
profesyonelin renkli hikâyeleri…
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Ömer Çelebioğlu: “1966 yılında
Kastamonu’da doğdum. Babamın
polis olması nedeniyle ilkokula
İzmir’de başlayıp Ağrı’da bitirdim.
Ortaokula Ağrı’da başlayıp Yozgat’ta,
liseyi ise Adapazarı’nda bitirdim.1990
yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi’nden mezun oldum.
Yerel bir gazetede gördüğüm ilan
üzerine Şenpiliç’e iş başvurusunda
bulundum ve 1994 yılı Nisan ayında
Alifuatpaşa Fabrikası’nda Adapazarı,
Kocaeli, Eskişehir, Bursa ve Zonguldak
bölgelerinden sorumlu Satış Şefi
olarak çalışmaya başladım.
“Şenpiliç’in Evliya Çelebisiyim”
“6 sene sonra, 2000 yılının Nisan
ayında Kocaeli Şube Müdürlüğü’nü
kurarak Kocaeli Şube Müdürü,
2001 Eylül ayında ise Samsun Şube
Müdürlüğü’nü kurarak Samsun Şube
Müdürü oldum. Devamında; 2003
yılından 2011 yılına kadar Karadeniz
ve Ege Bölge Müdürü, Karabük ve
Bursa Şube Müdürü oldum. 2011
yılının Haziran ayında ise Yem
Fabrikaları Ham Madde Satın Alma
Sorumlusu görevine getirildim. 2014
yılının sonuna doğru ise Canlı Üretim
Ekipman Satış Yöneticisi olarak yeni
bir göreve atandım ve halen bu
görevimi sürdürmekteyim.
“İşimi çok seviyorum. Huzur
olduktan sonra, işinizde de
başarılıysanız yoğun çalışma temposu

Ömer Çelebioğlu
sizi rahatsız etmiyor. Sağlık ve
huzurun dışında her şey teferruat
benim için… Ben de sağlık ve sıhhatle,
şirketime faydalı olduğum müddetçe
çalışmak istiyorum.
“Şenpiliç’te çalışma hayatıma
başladığımda sadece İstanbul Cevizli
Bölge Müdürlüğü bir de kesimhane
vardı. Sonra çevre ilçelere ve bölgelere

Alifuatpaşa Fabrikası (1998)

yayıldık. Ben de fabrikada satışta
olduğum için bayilerle de ilgilenirdim.
Çünkü henüz faaliyet alanımız
küçüktü ve koşullara ve ihtiyaca
göre pek çok birimle severek ve
isteyerek ilgilendim. Hiç yorulmadım.
Eşim de gezmeyi çok seven biridir.
Gittiğimiz şehirlerin hepsi harika
yerlerdi. Mesela Karabük Şube
Müdürü’yken evim Safranbolu’daydı.
Tek bir bölge müdürlüğü içimde kaldı:
Erzurum… Evde bir çanta her daim
hazır, bekliyorum. Çünkü üniversite
öğrenciliği yıllarım Erzurum’da geçti
ve hayatımın en güzel zamanlarıydı
diyebilirim. Bu nedenle Erzurum’la
duygusal bir bağım var. Ayrıca kış
mevsimini ve kar yağmasını çok
severim.
“Çocukluğumdan beri babamın
tayinlerinden başlayarak Şenpiliç’teki
görev değişikliklerimle devam eden
sürekli şehir değiştirme durumum
ve dolayısıyla çok yer görmem bence
soyadımdan kaynaklanıyor. Evliya
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Tokat Bayi Yemeği (2003)
Çelebi’nin torunlarından olduğuma
inanıyorum ve kendimi Şenpiliç’in
Evliya Çelebisi olarak görüyorum.
Bu meslekte olmasaydım kesinlikle
tır şoförü olurdum, çünkü gezmeyi
dolaşmayı çok seviyorum. İçimde var.”
“Şenpiliç’le çalışmak benim
için güven ve huzur demek. Bu
güveni öncelikle başta Sayın Haşim
Gürdamar ve Sayın İpek Üstündağ
olmak üzere yöneticilerimizin
profesyonel duruşları veriyor.
İçimizde her zaman Şenpiliç’in sağlam,
ayaklarının üzerinde duran, kurumsal,
güçlü bir kuruluş olmasının verdiği
güven var. Ahlaki değerlere çok önem
veriyor. Devletin getirdiği tüm kurallar
Şenpiliç’te harfiyen yerine getirilir. Bu
da bize güven ve huzur veren başka
önemli bir değerdir.
“Ben Şenpiliç’te göreve başladığım
zaman günlük 30.000 kesim adedi
vardı. Şimdi 500.000’den fazla kesiyor
ve bu büyüme son derece sağlıklı
gerçekleşti. Çünkü Şenpiliç bir hedef
koyar ve o hedefe alt yapısını kurarak
ulaşır. Bu alt yapı da güçlü yatırımlarla
olur. Şenpiliç’i rakiplerinden ayıran

en büyük özelliği budur. Başta kendi
çocuğum olmak üzere gençlere
ve sektörde görev yapmak isteyen
herkese, çok kıymetli bir okul ve
kariyer açısından önünüzün açık
olduğu bir kurum olarak Şenpiliç’i
tavsiye ederim.”
“Bu günlere kolay gelinmiyor.
Hiç unutmam, 17 Ağustos 1999’da
gerçekleşen büyük depremde Sayın
Haşim Gürdamar hemen ertesi gün
fabrikaya gelerek hepimizle tek tek
ilgilendi.”
Saim Karaca: “1974 yılında
Sakarya Söğütlü’de doğdum.
İlkokulu Söğütlü’de, ortaokul ve
liseyi Adapazarı’nda okudum. 1997
yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner
Fakültesi’nden mezun oldum ve
askerlik görevimi tamamladıktan
sonra çok kısa süreliğine serbest
klinik işlettim. Bu esnada Şenpiliç’in
broiler saha veteriner hekimi
aradığını duydum ve iş başvurusunda
bulundum. 23 Eylül 1999 tarihinde
Şenpiliç’te Düzce Bölgesi Saha
Veteriner Hekimi olarak çalışmaya

başladım. 6,5 yıl Saha Veteriner
Hekimi olarak; Düzce, Hendek,
Akyazı, Adapazarı, Taraklı, Söğütlü,
Ferizli, Karasu, Kocaali, Alaplı ve Ereğli
bölgelerinde görev yaptım.”
“2006 yılının Temmuz ayında
Canlı Üretim Müdürü olarak
görevlendirildim ve bu görevde 3
yıl hizmet verdim. 2009 yılının Mart
ayında ise Alifuatpaşa Fabrikası
Müdürü oldum ve kesimhanenin
yeniden yapılmak üzere kapatılmasına
kadar çalıştım. Ardından Alifuatpaşa
Fabrikası çalışanları ile beraber
Söğütlü Fabrikası’nın 2. hattını devreye
alarak, burada da görev yaptım.
“2012 yılının Mart ayında ise Canlı
Üretim Planlama Müdürü görevine
getirildim ve bu görevde de dolu dolu
3 yılı tamamladıktan sonra 2016 yılı
Ocak ayında Broiler Sağlık ve Planlama
Müdürü görevine getirildim. Halen bu
görevde Şenpiliç’teki kariyer hayatıma
devam ediyorum. Sürekli yeni şeyler
öğrenerek, kendimi geliştirmeye
çalışıyorum. Bana ne görev verilirse
yerine getirmek için elimden geleni
yapmaya çalışıyorum.
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“Şenpiliç’te ciddiyet vardır; verdiği
sözü yerine getirir, her zaman
kanunlara ve insani değerlere uygun
hareket edilir. Bunlar, beni Şenpiliç’e
bağlayan en önemli değerlerdir.
Bunun yanı sıra Şenpiliç sürekli
büyüyüp gelişirken, kendi görevim
dahilinde bu gelişimde katkım
olduğunu hissetmek beni bu kuruma
gönülden bağlıyor. Şenpiliç’e gösterilen
itibar, biz Şenpiliç çalışanlarına da
güven duyulması şeklinde yansıyor.
Sektörde saygı duyulan ve takdir
edilen bir marka olmak bizlere de
gurur veriyor.
“Son derece kaliteli ve işini en iyi
şekilde yapan bir ekiple çalışıyoruz.
Kurum içi ilişkilerimiz saygı ve
dürüstlük çerçevesinde ilerliyor. Bu
ilişki ve iletişim yaklaşımı kurum
kimliğimizin bir parçası olarak tüm
birimlerimize yerleşmiş durumda.
“Teknolojik gelişmeleri yakından
takip ederek uygulayan Şenpiliç,
sektörümüzün lideri… Her geçen gün
rakipleriyle arasındaki farkı açarak
yoluna devam edeceğine inanıyorum.
Ben de bugüne kadar edindiğim
ve bundan sonra da edineceğim
tecrübelerimle, şu anki görevimi ve
gelecekte alacağım yeni görevleri en
iyi şekilde yerine getirerek Şenpiliç’in
büyümesine ve gelişmesine katkı
sağlamak istiyorum. Küçük kızım
da şimdiden veteriner hekim olma
hayalleri kurmaya başladı.”
“Şenpiliç’in dikkatli ve özenli
büyümesi, kuvvetli mali yapısı onu
hem sektörde hem de biz çalışanların
gönlünde 1 numara yapıyor. Kısa süre
işlettiğim özel kliniğimi saymazsak
burası benim ilk iş yerim ve burada
çok mutluyum. Böyle güçlü bir
kurumsal yapıda çalışmayı da başka
hiçbir kariyere değişmem.”
“Verilen görevi yapabileceğimize
kanaat getirilmesi çok gurur verici”
“Veteriner hekimlik her saniye emek
sarf edilmesi ve sürekli kendinizi
geliştirmeniz gereken, aynı zamanda
tatmin edici bir meslek.

Saim Karaca
“Kanatlı üretimi, meşakkatli,
sorumluluğu yüksek bir alan… Çünkü
her şeyden gıda maddesi üretiyoruz.
Hem şirketimize hem devletimize
karşı sorumluyuz. Görevimiz
tedaviden ziyade koruyucu hekimlik
üzerine olduğu için kanatlı sektörü
de bu anlamda mesleğimizle birebir
örtüşüyor. Bizim öncelikli görevimiz
gerekli biyogüvenlik, dezenfeksiyon,
aşılama programlarıyla sürülerin hasta
olmasını engellemektir. Mesleğimizde

başarı da budur; hasta olunca
tedavi etmek değil, hasta olmasını
önlemek…”
“Stresli zamanlar tabii ki oldu
ama yaptığı işe özen gösteren bir
kurumda faydalı olduğunu hissetmek
bizde aidiyet duygusu yaratıyor.
Ömer Bey’in de Türkiye’nin pek çok
yerinde yapılanma anlamında emeği
büyüktür. İkimiz de Şenpiliç büyürken
birkaç tuğla koymuş olduğumuzu
hissediyoruz.”

Saha Veteriner Hekimi iken (2004)
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“Dengeli Beslen,
Harekete Geç” Eskişehir’de
“Dengeli Beslen, Harekete Geç” projesiyle Eskişehir’deydik. Yaklaşık 200 Eskişehirli’nin
katıldığı etkinlikte; Uzman Diyetisyen Olcay Barış dengeli beslenmeye dair formüller
verirken, Şef Yavuz Hoşkal besleyici ve kolay tarifleri paylaştı. Tiyatro ekibinin beslenme
üzerine günlük yaşamdan kesitleri skeçlerle canlandırmasının ardından Zumba Eğitmeni
Atakan Uğurlu eşliğinde zumba yapan Eskişehirliler hem eğlendi hem de egzersiz yaptı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
ve Şenpiliç işbirliğiyle “Dengeli
Beslen, Harekete Geç” kampanyası
kapsamında Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi Taşbaşı Kültür
Merkezi Kırmızı Salon’da etkinlik
gerçekleştirildi. Projeye rehberlik
eden Uzman Diyetisyen Olcay Barış’ın
dengeli beslenme üzerine hazırladığı
sunumla başlayan etkinlkte Barış,
yapılan araştırmalarda Türkiye’de
erkeklerin %20.5’inin, kadınların
da %41’inin obez ya da aşırı kilolu
olduğunu ifade etti. Diyetisyen Olcay
Barış katılımcılara dengeli beslenme
formüllerini anlattı ve dengeli
beslenilmezse ortaya çıkacak sağlık
sorunları üzerine detaylı bilgiler verdi.
Etkinliğin devamında Şef Mehmet

Yavuz Hoşkal konuklara dengeli
beslenmeye yönelik menülerden
örnekler verdi. Kadınların evlerinde
kolayca yapabilecekleri elmalı tavuk
salata, mercimekli buğday salatası,
bulgur pilavı gibi besleyici, hesaplı ve
pratik tarifleri uygulayan Hoşkal’ın,
Eskişehir mutfağının geleneksel bir
lezzeti olan Balaban Köfte’yi küçük
püf noktalarıyla daha sağlıklı şekilde
yorumladığı tarif büyük beğeni
topladı.
Tiyatro ekibi tarafından her evde
yemek hazırlanırken veya ailece
sofrada yemek yerken yaşanan
durumlar skeçlerle canlandırıldı.
Böylelikle kadınların eğlenerek ve
empati kurarak proje kapsamında
verilmek istenen mesajları

öğrenmeleri sağlandı.
Ardından Zumba Eğitmeni Atakan
Uğurlu sahneye çıkarak Eskişehirli
kadınlara evde yemek yaparken,
elektrik süpürgesi kullanırken,
çamaşır asarken hatta otururken
bile yapabilecekleri basit zumba
hareketlerini öğretti. Egzersiz yapmak
için mutlaka özel bir zamana ya da
mekana ihtiyaç olmadığını anlatan
Atakan Uğurlu’yla birlikte zumba
yapan katılımcılar, eğlenerek de
spor yapmanın mümkün olduğunu
keşfetti.
Etkinlik; dengeli beslenme ve
iyi tarım uygulamaları konularında
sorular içeren anket çalışması
ve katılımcılara lezzetli ve sağlıklı
ürünlerin ikram edilmesiyle sona erdi.
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“Dengeli Beslen, Harekete
Geç” Sakarya’da

Şenpiliç, Dengeli Beslen, Hareket
Geç projesi kapsamında, Sakarya
Şenpiliç Mesleki ve Teknik Eğitim
Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri
için bir etkinlik düzenledi. Uzman
Diyetisyen Olcay Barış’ın dengeli
beslenmenin önemi ve obeziteyle
mücadele konusunda detaylı bilgiler
aktardığı etkinlikte öğrenciler,
Zumba Eğitmeni Atakan Uğurlu’yla

da egzersiz yaptılar. Etkinlik
kapsamında ‘’Dengeli Beslen,
Hareket Geç’’ ekibi tarafından bir
de tiyatro oyunu sergilendi. Tiyatro
oyunuyla dengeli beslenmenin ve
sporun obeziteye karşı alınabilecek
en iyi önlem olduğu öğrencilere
anlatıldı.
Kampanya kapsamında geçtiğimiz
yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile

İSMEK’lerde ve MEB’in destekleri ile
İstanbul’da çeşitli devlet okullarında
etkinlikler düzenlendi. “Dengeli
Beslen, Harekete Geç” Kampanyası,
2016 yılında Sakarya Şenpiliç Mesleki
ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi ve
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
işbirliği ile düzenlenen etkinlikler
ile Anadolu’da da yaygınlaşmaya
başladı.
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Yepyeni Piliç Döner

Şenpiliç yeni ürünü Piliç Döner’le raflarda yerini aldı. Nefis piliç
bonfilenin baharatlarla harmanlanmasıyla elde edilen Piliç Döner
pişmiş olarak satılıyor ve 3 dakikada hazır oluyor.

ŞENLİK NİSAN-HAZİRAN 2016
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Potanın Kralı Şenpiliç
Sakarya Okullar Arası
Genç Erkekler 2. Küme
Basketbol İl Birinciliği
müsabakalarında Şenpiliç
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi şampiyon oldu. Atatürk
Spor Salonu’nda düzenlenen
final müsabakasında Şenpiliç
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi ile Arifiye Fen Lisesi
karşılaştı. İlk çeyreklerde kıran
kırana geçen mücadelenin son
periyotlarında rakibine fırsat
vermeyen Şenpiliç, Arifiye
Fen Lisesi’ni 56-39 yenerek
şampiyonluğu elde etti. Şenpiliç
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi basketbol oyuncuları
şampiyonluk kupalarını Sakarya
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürü Fatih Çelikel’den aldı.

Öğrenciler fabrikamızı gezdi
Sakarya Büyükşehir
Belediyesi tarafından
kurulan ve çocuklara ve
gençlere yönelik eğitici
programlara yer verilen
Yaşayarak Öğrenme Macera
Parkı’nın “Nasıl yapılır?” isimli
projesine ilgi her geçen gün
artıyor. Yaşayarak Öğrenme
Kulübü öğrencileri de bu
proje kapsamında Şenpiliç
Söğütlü Fabrikası’nı ziyaret
etti. Fabrika gezileriyle
birbirinden farklı ürünlerin
nasıl imal edildiğini ve
üretim süreçlerini öğrenen
öğrenciler, Şenpiliç Söğütlü
Fabrikası’nı gezerek piliç eti
üretim aşamaları ile ilgili
yetkililerden ayrıntılı bilgi
aldı.
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Her şey gönlünüzce olsun...
Bundan böyle her sayımızda Şenpiliç Ailesi’nden mutlu haberlere yer
vereceğiz. Bu vesileyle yeni evlenen ekip arkadaşlarımıza bir ömür boyu
mutluluklar diliyor, çocuk sahibi olan ekip arkadaşlarımızı ise tebrik diyoruz.
Ocak-Şubat-Mart ayında çocuk sahibi olan takım arkadaşlarımız
Bora Dede 			
Hakan Kaygısız 			
Hayri Yıldız			
Murat Aydınlı			
Mustafa Ölmez			
Engin Sağlam			
Turgut Yılmaz			
Gökhan Şık			
Orhan Kayaoğlu 			
Muharrem Kayahan 		
Sedat Toraman 			
Reşit Bilen 			
Özkan Öksüz 			
Fatih Kumbaşı 			
Önder Kaçmaz 			
Ramazan Karaarslan 		
Ercan Bedir 			
Elif Akşit 			
Seda Tülü Coşkun 		
Mehmet Alper Kalkan 		
Eser Kibar 			
Erkan Ergin			
Erdem Arı 			
Leyla Ergin EYLA 			
Murat Kaya 			
Kasım Kılıç 			
Sefa Şahin 			
Zekeriya Korkmaz 		
Özkan Güven 			
Berna Aydoğmuş 		
Muhammet Köseoğlu		
Murat Tuna 			
Yiğit Sezgin 			
Yunus Aslan 			
Ömer Tutal MER			
Metehan Kara 			
Ömer Doğan 			
Yasemin Özür 			
Mehmetcan Özbay 		
Ahmet Akyüz 			
Gülhan Demirel 			
Murat Pişkin 			
Şahin Demir 			
Özgür Köse 			
Ahmet Beykoz 			

İç Denetim Müdürü
Gölpazarı Damızlık Çiftlik Elemanı
Gölpazarı Damızlık Çiftlik Elemanı
Söğütlü Bütün Piliç Elemanı
Söğütlü Paketleme ve İleri İşlem Bakım Yetkilisi
Söğütlü Bakım Onarım Elemanı
Söğütlü Parça Piliç Elemanı
Söğütlü Depo Elemanı
Alifuatpaşa Bütün Piliç Elemanı
Hendek Yem Laboratuvar Teknikeri
Adliye Yem Destek Kadro
Samsun Depo Sorumlusu
İkizce Damızlık Çiftlik Elemanı
Sıraköy Kuluçkahane Elektrik ve Mekanik Bakım Yetkilisi
Söğütlü Parça Piliç Elemanı
Söğütlü Bütün Piliç Elemanı
Söğütlü Kesim Elemanı
Söğütlü Kalite Kontrol Teknikeri
Söğütlü Sipariş ve Sevk Planlama Bölümü Yöneticisi
Söğütlü Satış ve Alacaklar Muhasebesi Yetkilisi
Söğütlü Parça Piliç Elemanı
Söğütlü Parça Piliç Elemanı
Söğütlü İleri İşlem Elemanı
Söğütlü Parça Piliç Elemanı
Alifuatpaşa Bütün Piliç Elemanı
Alifuatpaşa Kesim Elemanı
Alifuatpaşa Bütün Piliç Elemanı
Adliye Yem Destek Kadro
Gaziosmanpaşa Plasiyer
Söğütlü Kesim Elemanı
Söğütlü Kesim Elemanı
Söğütlü Kesim Elemanı
Söğütlü Bakım Onarım Elemanı
Söğütlü Parça Piliç Elemanı
Söğütlü Kesim Elemanı
Söğütlü Destek Kadro
Alifuatpaşa Parça Piliç Elemanı
Alifuatpaşa Parça Piliç Elemanı
Ankara Satış Yetkilisi
Konya Şube Muhasebe Yetkili Yardımcısı
Taşoluk Damızlık Çiftlik Elemanı
İkizce Damızlık Çiftlik Elemanı
Gölpazarı Damızlık Çiftlik Elemanı
Şekerpınar Damızlık Çiftlik Elemanı
Hendek Yem Destek Kadro
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Ocak-Şubat-Mart ayında evlenen takım arkadaşlarımız
Melek Kara 			
Kadir Kaya 			
Ali Solakoğlu 			
Melek Batdal 			
Yunus Kara 			
Özkan Yılmaz 			
Murat Özbek			
Sercan Şumnu 			
Tahir Göktaş 			
Çiğdem Göktaş 			
Sinem Şakarcan 			
İsmail Akkaya 			
Gökhan İskender 		
Sinem Pasal 			
Ömer Fasal 			
Sabri Gündüz 			
Elif İskender			
Mustafa Yaman 			
Bilal Karhan İkizce 		

Söğütlü Tavuk Ayağı Üretim Elemanı
Söğütlü Kesim Elemanı
Söğütlü Kesim Elemanı
Söğütlü İleri İşlem Elemanı
Alifuatpaşa Kesim Elemanı
Alifuatpaşa Sevkiyat Elemanı
Antalya Plasiyer
İkizce Damızlık Çiftlik Elemanı
Sıraköy Kuluçkahane Transfer Sorumlusu
Sıraköy Kuluçkahane Cinsiyet Ayrım Elemanı
Söğütlü Parça Piliç Elemanı
Adana Plasiyer
Söğütlü İleri İşlem Elemanı
Söğütlü Parça Piliç Elemanı
Söğütlü Parça Piliç Elemanı
İleri İşlem Elemanı
İleri İşlem Elemanı
Alifuatpaşa Bütün Piliç Elemanı
Damızlık Çiftlik Elemanı

Web sitemiz yenilendi
Web sitemizi yeniledik.
www.senpilic.com.tr
ziyaretçinin aradığı bilgiye
olduğundan daha hızlı ve
kolaylıkla ulaşabileceği
şekilde yeniden tasarlandı.
Dinamik içeriği ve
işlevselliği sayesinde
her an en güncel bilgiye
ulaşılabilecek.
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“Şenpiliç tüketicisi gittiği
her yerde Şenpiliç’i arar”
Ali Ekber İpar, oğlu Ali Kemal İpar ve eşi Nafiye İpar ile birlikte
Kartal’da Öz İpar Et isimli kasap dükkânı işletiyor. Çengelköy ve
Sancaktepe’de de şubeleri bulunan Öz İpar Et’in hemen yanında da
kebap ve döner ustası Ahmet İpar’ın sahibi olduğu İpar Kebap var.
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Önce Ali Ekber İpar’ı tanıyalım
“1968 yılında Erzincan’da doğdum. 1982
yılında İstanbul’a geldik. Bu mesleğe de 1983’te
kasap çıraklığıyla başladım. 1988’de askere
gittim ve döndükten sonra kendi işimi kurdum.
Baba mesleğimiz besicilikti ama sonrasında
kasaplığa geçtiğimiz için tecrübeyi babamdan
edindik diyebilirim. 1992’de, kardeşim Kazım
İpar’la birlikte İstanbul Fikirtepe’de ilk İpar
Et kasap dükkânımızı açtık. 1996 yılında da
Kartal’daki bu dükkânımız faaliyete başladı. Şu
anda Kartal, Çengelköy, Sancaktepe olmak üzere
İstanbul’da 3, bir de Sivas İmranlı’da olmak
üzere toplam 4 şubemiz var.
“Biz 11 kardeşiz: 6 erkek, 5 kız… Et toptancılığı
yapan bir erkek kardeşimiz dışında diğer tüm
erkek kardeşler ayrı ayrı şubelerde çalışıyorlar.
İpar Et, ben ve kardeşim Kazım’ın atılımıdır,
şubelerle birlikte işimiz büyüdükçe diğer
kardeşlerimiz de bize katıldı. 2 çocuğum var; bir
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kız bir erkek… Oğlum Ali Kemal İpar ve eşimle
birlikte bu dükkânımızı işletiyoruz.
“Her şubemizde günlük ortalama 250-300
kilogram piliç eti satışımız var. Piliç çevirme
satışımız da günlük yaklaşık 80 adet. Bazen
100’ü aştığı oluyor. Özellikle Kartal’daki
şubemizde yoğunluk çok fazla… Pazartesi
günleri ‘halk günü’ yapıyoruz. Burada bir de
restoranımız var. Kardeşim Ahmet İpar da bu
restoranı işletiyor.
“Hiç şikâyet almadığımız
bir marka Şenpiliç”
“1993 yılından beri Şenpiliç’le çalışıyoruz.
Hiçbir müşterimizden şikâyet almadığımız bir
marka Şenpiliç… Tüketicinin piliç eti yemeye
çekindiği dönemlerde bile Şenpiliç ürün
kalitesiyle müşterimizin güvenini kazandı. Bu
nedenle Şenpiliç’i tercih ettik ve Şenpiliç’ten hiç
vazgeçmedik.
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1993 yılından
beri Şenpiliç’le
çalışıyoruz. Hiçbir
müşterimizden
şikâyet
almadığımız bir
marka Şenpiliç…
Tüketicinin
piliç eti yemeye
çekindiği
dönemlerde
bile Şenpiliç
ürün kalitesiyle
müşterimizin
güvenini kazandı.
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“Şenpiliç’in ürünleri kaliteli ve lezzetli…
Müşterilerimiz lezzet olarak Şenpiliç’i çok
beğendiklerini belirtiyorlar. Şenpiliç kalitesini
bozmayan bir marka… Birlikte çalıştığımız
ekibi de güler yüzlü ve yardımsever. Sektörde,
dolayısıyla piyasada sıkıntılı zamanlar
olduğunda Şenpiliç hep bizim yanımızdaydı.
Bu nedenle biz de hep Şenpiliç’in yanındayız.
Günlük, taze ve kaliteli ürün alıyoruz. Kırmızı
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tabaklar da albeniyi artırdı. Ayrıca tüketici
ambalajda Şenpiliç’i görünce tereddütsüz,
güvenle alıyor.
“Bence zevkli bir iş yapıyoruz. Satış
yapmanın doğasında zorluk var tabii ama
bunu işimizin bir parçası olarak görüyoruz. İşi
bildikten sonra zorlanacak bir şey yok. Ayrıca
ailecek çalışmak da işimize bağlılığımızı artıran
bir başka etken.
“Tabii burada en önemli nokta da Şenpiliç’le
çalıyor olmanın getirdiği avantajlar… Çünkü
sattığımız ürünler kaliteli ve müşterinin
beğenisine hitap ediyor. Aksi olsa müşteriden
tepki alırız ve çok zorlanırız. Şenpiliç tüketicisi
gittiği her yerde Şenpiliç’i arar.
“İsteriz ki birkaç şube daha açabilelim ama
şimdilik piyasaya göre bir tempo yakaladık
ve bir müddet daha bu çerçevede gideceğiz.
İleride de işimizi oğlum sürdürecek. Sonra da
yavaş yavaş torunlara devredip, çekileceğiz
diye düşünüyorum.”
“Ben burada çok eski olduğum için
müşteri bana güveniyor ve önlüğümle beni
tezgâhta görmeyi tercih ediyor. Dolayısıyla
ben ve oğlum Ali Kemal çoğunlukla tezgâhta
olduğumuz için eşim de genel olarak kasada
duruyor. Dükkânımızda kasada veya tezgâhta
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çalışan bir kadın olması müşterilerimizin de hoşuna
gidiyor. Nafiye Hanım aile reisidir.”
“Baba-oğul çok iyi anlaşıyoruz”
Ali Kemal İpar: “1988 doğumluyum. 7 yaşımda
babamın ve amcamın yanında çıraklık yaparak
bu işe başladım. Liseyi bitirdikten sonra askerlik
görevimi tamamladım ve kasap tarafında babamla
çalışmaya başladım, 6 yıldır beraberiz. Babam
ağırlıklı olarak muhasebeyle ilgileniyor. Ben
de müşterilerimizle, personelle ve sevkiyatla
ilgileniyorum.
“İşimizi layıkıyla yaptığımızı düşünüyorum, çünkü
seviyoruz ve özen gösteriyoruz. Bunu tezgâhtaki
sunumlarımızdan da anlayabilirsiniz. Çalışma
saatlerimiz uzun ve işimiz yoğun olduğu için
yorulduğumuz oluyor. Akşam 9’da ancak evime
gidebiliyorum ama bunlar aşılamayacak sıkıntılar
değil. Ayrıca baba-oğul çok iyi anlaşıyoruz.
“Baba mesleğine devam edeceğim çünkü
seviyorum. Sabah 7’de bizzat dükkânı açıyorum.
Saat 8 gibi Şenpiliç aracı geliyor. Çok sayıda restoran
müşterimiz var. Toplam üç soğuk araçla saat 12’ye
kadar restoran müşterilerimizin sevkiyatlarını
rahat çalışabiliyorum.
tamamlıyoruz. Ardından sipariş telefonları
“Burada bir kadının çalışıyor olması da
gelmeye başlıyor. 4 motorumuzla evlere sipariş
müşterilerin bakış açısını olumlu yönde etkiliyor. İşin
gönderiyoruz.
içinde bir kadın elinin olması onlara daha bir
“Dükkânda 6 kişi çalışıyor. Soğuk araçlar
güven veriyor sanki… Bazı müşterilerim
ve evlere sipariş götüren mobil ekip
sipariş verirken ‘sen hazırla’ diyorlar.
ise 8 kişi… 3 kişi de babam, annem
Bu da benim çok hoşuma gidiyor.
:
ve ben, toplam 17 kişilik geniş
Ahmet İparızda
Ayrıca ben de bir kadın ve bir
bir ekibiz. Yoğunluğumuz
“Restoranım
t
a
anne olarak Şenpiliç’i güvenle
n
nedeniyle personel ve araç
r ve ka
evimde tüketiyorum.”
tavuk döne görüyor.
sayısını da artıracağız.“

talep
ızgara çokrvisimiz de çok
Paket se nla siparişlerde
fazla. Teleilfoerimiz mutlaka
müşter arkayı soruyor.
sattığımız mtercih ediyorlar,
Şenpiliç’i zzeti ve ürün
çünkü le çok farklı”
kalitesi

Nafiye İpar: “1965,
Erzincan doğumluyum.
Yaklaşık 16 senedir ben de
ailemle birlikte çalışıyorum.
Aslında karı-koca aynı yerde
çalışmak zor derler ama bence
çok güzel. Eşimle ve çocuğumla
bir arada çalışıyorum ve onlara
faydam olduğunu görmek beni mutlu
ediyor. Birbirimize destek oluyoruz.
“Ağırlıklı olarak kasada duruyorum, yemek
hazırlıyorum ama ihtiyaca göre yeri geliyor çevirme
kısmına bakıyorum. Nerede nasıl bir desteğe
ihtiyaç varsa o görevi yerine getiriyorum. Çalışmayı
seviyorum, dışarıda başka bir yerde çalışacağıma
kendi işimizde çalışmayı tercih ettim. Oğlum zaten
yanımızda, kızım da 21 yaşına geldi. Dolayısıyla
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Spor, müzik, yazarlık
Hepsi sağlık, huzur
ve mutluluk için

Spor ve müzik onun hayatının her yerinde, her anında yanında… Futbola profesyonel
ligde oynayarak başlamış, şimdi işinden kalan zamanlarda fırsat yaratıp gençleri
yetiştiren bir antrenör… Ayrıca daha çok genci sporla buluşturmak için uğraşan da bir
köşe yazarı… Tüm bunların yanında müzikle de ruhunu dinlendiriyor ve çevresindeki
herkesin yaşamına müzikle tat katıyor. Şenpiliç Hendek Yem Fabrikası Sevkiyat Bölümü
Sorumlusu Nurullah Akçay’ı tanıyalım.
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“1971 yılında Sakarya Hendek’te
doğdum. Dokuz çocuklu kalabalık
bir ailenin, 7. çocuğuyum. İlkokulu ve
ortaokulu Hendek’te okudum. Çok
erken yaşta, 16 yaşımda profesyonel
olarak futbol oynamaya başladığım için
Hendek’ten ayrılmak ve lise eğitimime
ara vermek zorunda kaldım. Daha
sonra açık öğretimle liseyi bitirerek,
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu
Yönetimi Bölümü’nden mezun oldum.
13 yıldır evliyim. Deniz ve Yağmur
adında 2 çocuğumuz var.”
“Futboldan kopmam mümkün
değildi. Ben de antrenör oldum.”
“Profesyonel futbol kariyerime
Sakarya Akyazı Spor’da 3. profesyonel
ligde futbol oynayarak başladım. 2
sezon boyunca bu kulüpte oynadıktan
sonra Eskişehir Demirspor’da
profesyonel futbol kariyerime devam
ettim. Ardından Bursa’da, Sakarya’da,
Düzce’de farklı kulüplerde oynadıktan
sonra 1984 yılında lisanslı olarak
başladığım futbol kariyerim ve aktif
spor hayatım, 2008 yılında sona erdi.
Hendek’e döndüm. Çeşitli kurumlarda,
çeşitli görevlerde bulunduktan sonra,
2011 yılında Şenpiliç Hendek Yem
Fabrikası’nda yem sevkiyat bölümünde
göreve başladım.
“Uzun yıllar futbol oynadıktan sonra
spordan, daha doğrusu futboldan
kopmam mümkün olmadı ve ben
de hayatıma antrenörlüğü kattım.
İş hayatımla birlikte vakit buldukça
Hendek’teki amatör kulüplerde
oynayan genç sporcu arkadaşlarıma
bildiklerimi aktarmaya çalışıyordum.
Şenpiliç’te çalışmaya başladıktan sonra
mesai bitiminden sonra çalışmak
üzere Hendek Akova Spor’da teknik
direktörlük sorumluluğunu üstlendim.
Saha da aydınlatmalı olduğundan
antrenman saatlerini mesai sonrasına
ayarladık. Böylelikle hava kararmış
da olsa müsabakalara hazırlanma
şansımız oluyor.”
Hendek gibi ilçelerde sporun
gelişimi için sizce neler yapılmalı?
“Hendek gibi maddi imkânları

az olan ilçelerde amatör sporu
ayakta tutmak çok zordur, çünkü
ciddi ekonomik yükümlülükler var.
Alt yapı ve tesisleşme için yatırımlar
yapılması gerekiyor. Aslında bu sadece
Hendek’in ya da Sakarya’nın sorunu
değil, ülkemizde sıkça görülen ciddi bir
sorun.
“Bence her spor branşı için uzun
vadeli çalışmalar yapılmalı, alt yapı
çalışmaları uzman direktörlere
teslim edilmeli, alternatifler
artırılmalı, çocukların ve gençlerin
spor yapabileceği her bütçeye
uygun spor okulları kurulmalı.
Açılan spor okullarında akademik
çalışmalar yapılmalı ve sporcu
adayları kabiliyetine göre branşlara
yönlendirilmeli.
“Bu konuda daha çok aileye,
sporcu adayına ve sporcuya
ulaşabilmek için yerel haber kanalımız
olan Haber Hendek’te Spor Dünyası
başlığıyla köşe yazarlığı yapıyorum.
Yaptığım faaliyetlerin hiçbirinden ücret
almıyorum. Amacım maddi durumu iyi
olmayan fakat yetenekli gençleri sporla
buluşturmak, sporun verdiği gücü,
insanın zihinsel ve fiziksel gelişimine
katkısını onlara yaşatmak… Spora
kazandırılan her genci kazanılmış bir
şampiyonluk olarak görüyoruz biz.
Bu nedenle profesyonellere daha çok
iş düştüğünü düşünüyorum. Sporun
ve sporcunun kazanacağı bir toplum
olabilmek için üzerimize düşen ne
varsa yerine getirmeye çalışıyoruz ve
çalışmaya devam edeceğiz.”
“Spor en ucuz reçetedir”
“Toplum olarak spora olması
gerektiği kadar yakın değiliz. Obezite
gibi sağlıksız yaşam nedeniyle ortaya
çıkan hastalıklar, tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de nesilleri
tehdit ediyor. Beden sağlığımızı
koruyamamanın getirdiği sıkıntılar, bir
süre sonra ruh sağlığımızın da kötüye
gitmesine neden olacaktır. Spor, hem
bedenimizi hem ruhumuzu zinde
tutmamız için en ucuz ve en keyifli
sağlık reçetesidir.”

Sıra müzikte…
“İş hayatı yoğun ve yorucu
olduğundan, sporun yanında ruhen
dinlenmek ve sosyal hayattan
kopmamak için kendimde var olduğunu
düşündüğüm başka yeteneklerimin
de üzerine gitmeye karar verdim.
Bunlardan biri de müzikti. Böylelikle,
Hendek Halk Eğitim Merkezi Türk
Halk Müziği Korosu’nda, tanıdığım ve
fazlasıyla desteğini gördüğüm koro
şefimiz Sakarya Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Sertan Demir’in de teşvikleriyle
müzik çalışmalarına başladım. Provalar,
çalışmalar, konserler derken bir hayli
keyif aldığımı fark ettim ve müziğe de
hayatımda yer açtım.
“Sadece ben değil, bu vesileyle
mesai arkadaşlarım da müzikle
yakınlaştı. Hendek Yem Fabrikası’ndaki
arkadaşlarımız her konserimize
neredeyse eksiksiz katılırlar. Takip
eden birkaç gün, molalarda konserde
yaşananlar konuşulur ve bu çok
hoşuma gider. Böylelikle iş dışında
da bir paylaşım yaratıyor ve yaşıyor
olmaktan mutlu oluyorum. Yani bireysel
olarak keyif almamın yanı sıra sanırım
mesai arkadaşlarıma da bir nebze olsa
keyif veriyorum.”
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Sağlıklı beslenmenin ve
diyet programlarının
kahramanı: Piliç eti
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Beslenme, yaşamın her döneminde sağlığın temelini oluşturur. Optimal beslenmede;
“minimum hastalık riski, maksimum iyi hal/sağlık”, dolayısıyla “maksimum sağlıklı yaşam”
hedeflenmektedir. Beslenme bilimindeki son gelişmeler de diyetin sadece optimal sağlığın
oluşumu ve gelişiminde değil, dengesiz beslenmeye bağlı şişmanlık ve diyete bağlı
kardiyovasküler hastalıklar, kanser, tip 2 diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalık riskini
azaltmada da potansiyel bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
Piliç etinin optimal beslenme
önerilerinde önemli bir yeri
olduğuna işaret eden Yakın Doğu
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan,
“Piliç eti, hem çocuklar, hem de
yetişkinler için benzersiz bir gıda.
Her yaştan tüketici gönül rahatlığıyla
önerilen düzeylerde tüketebilir”
diyor.
“Diyet hem sağlıklı,
hem keyifli olmalı”
Optimal beslenmenin, yaşamın
her döneminde sağlığın temelini

oluşturduğunu belirten Yakın
Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç
Yücecan, “Sağlıklı beslenmede
diyetin öncelikli görevi, metabolik
gereksinimleri karşılayan ve
vücudun çalışması için gerekli enerji
ve besin öğelerini yeterli miktarda
sağlamaktır. Ancak diyet, tüketiciye
kendini iyi hissetme ve keyif alma
duygularını da vermelidir. O halde
diyetin kabul edilen tartışılmaz
beslenme etkisi yanında, yararlı
fizyolojik ve psikolojik etkileri vardır”
diye vurguluyor.

“7’den 70’e herkes piliç eti
tüketmeli”
Optimal beslenmede derisiz
piliç etini, her yaş grubu önerilen
düzeylerde tüketebilir diye
vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sevinç Yücecan, “Optimal
beslenme önerilerinde önemli bir
yeri olan piliç etini satın alırken,
hazırlarken, pişirirken ve tüketirken
her zaman hijyene dikkat etmelidir”
diye de ekliyor.

Bedensel ve zihinsel gelişime katkı sağlıyor
Piliç eti insan sağlığına yararlı olduğu kadar, düşük maliyetiyle ve doğru beslenmedeki
önemiyle de dikkat çekiyor. Türkiye’nin genç nüfus yapısı da düşünüldüğünde piliç eti
tüketimi daha da önemli bir hale geliyor.
Uzmanlar piliç etinin insan sağlığına sağladığı
faydalarla ilgili şu bilgileri veriyor;
• Piliç eti, bedensel ve zihinsel gelişim, sağlıklı ve
dengeli beslenme için tüketilmesi gereken başlıca
protein kaynaklarından bir tanesidir.
• Piliç etinin sindirilebilirliği % 91-100’dür. Bu
nedenle proteini iyi kaliteli protein kaynağı olarak
değerlendirilmektedir
• Piliç eti proteinlerinin, elzem amino asit bileşimleri
vücut gereksinmesine uygundur ve sindirim sisteminde
fazla kayba uğramadan vücuda alınırlar.
• Vücut proteinlerinin oluşumu için kaynak,
yiyeceklerin içinde bulunan proteinlerdir. Piliç eti
proteinlerinin bileşiminde bulunan amino asitlerin hepsi
bir arada bulundukları için bu amino asitlerin birleşerek
vücut proteini haline gelmeleri daha kolay ve hızlı olur.
• Piliç eti, diğer etlere kıyasla daha az yağlıdır ve bu
nedenle de enerji değerleri diğer etlere kıyasla daha

düşüktür.
• Piliç etinin doymuş yağ ve kolesterol içeriği de daha
azdır.
• Piliç eti vitamin B2 (riboflavin), niasin, vitamin
B6 ve vitamin B12 bakımından da zengin besinler
arasında sayılırlar.
• Sodyum içeriğinin çok düşük olması, piliç etini
düşük sodyumlu diyetlerde son derece uygun bir besin
kaynağı adurumuna getirir.
• Yüksek düzeyde biyolojik değere sahip olan piliç eti,
bütün bu özellikleri nedeniyle; obezite, kalp ve damar
hastalıkları gibi birçok sağlık sorununun tıbbi beslenme
tedavisinde yer alabilir.
Piliç eti; et, yumurta, kurubaklagiller grubu içerisinde
değerlendirilir. Bu grup için günlük tüketilmesi önerilen
miktar yetişkin, genç, çocuklar için 2 porsiyon, gebe ve
emziren kadınlar için 3 porsiyondur.
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Veteriner adaylarına
kanatlı sektörünü tanıttık

Murat Pat

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Çiftlik Hekimliği Kulübü öğrencilerinin her dönem,
veteriner fakültesi öğrencilerine yönelik düzenledikleri eğitim seminerlerine bu sene Şenpiliç
davet edildik. Bu doğrultuda, Şenpiliç Yetkili Saha Veteriner Hekimi ve İyi Tarım Uygulamaları
Temsilcisi olarak, 17 Mart 2016 tarihinde veteriner hekimliği öğrencilerine kanatlı
sektörünü tanıtmak amacıyla “Kanatlı Sektöründe Veterinerin Yeri” başlığıyla bir sunum
gerçekleştirdim. Amaç, veteriner adaylarını kanatlı sektörüyle tanıştırmak ve mezun olduktan
sonra hedeflerini belirlemelerinde yardımcı olmakla birlikte, mesleğin çalışma şartlarını,
avantajlarını bir sektör çalışanın tecrübelerinden yola çıkarak anlatarak faydalı olmaktı.

SERBEST KÖŞE

ŞENLİK NİSAN-HAZİRAN 2016

Sunumda paylaştığım
bilgileri ana başlıklar halinde
şöyle özetleyebiliriz:
• Türkiye son yıllarda kanatlı
üretimde parlayan bir yıldız olmaya
başladı. Şu anda dünya piliç eti
üretiminde 9. sıradayız.
• 2014 yılında Türkiye’de 1,5
milyon ton piliç eti üretildi.
• Türkiye’de ailelerin %98’inin
evine piliç eti giriyor ve haftada 2
defa piliç eti yeniyor.
• 2025 yılında sektörün 3 milyon
tondan fazla piliç eti üreteceği
öngörülüyor.
• Dünya nüfusunun 2050
yılında 9 milyara ulaşacağı ve %33
daha fazla gıda üretimine ihtiyaç
duyulacağı tahmin ediliyor. Piliç eti
de çok önemli bir hayvansal protein
kaynağı.
• Türkiye’de 2030 yılında piliç eti
üretiminin 3,95 milyon ton, hindi
eti üretiminin 107,8 bin ton, kanatlı
üretiminin 4,26 milyon ton olması
hedeflenmektedir.
• Türkiye Eylül 2014 kanatlı eti
ihracatı 66,97 Milyon Dolar.
• Kanatlı sektörünün 2025 yılı
ihracat hedefi 2,6 Milyon Dolar.
• 2015 yılında ihracat yaptığımız
ilk 10 ülke; Irak, Libya, Suriye, B.A.E.,
Kongo De. Cumhuriyeti, Angola,
Rusya, Tacikistan, Kongo, Suudi
Arabistan.
• Türkiye’de kişi başı piliç eti
tüketimi 2001 yılında 8,5 kiloyken,
2013’te bu rakam 19,4 kiloya ulaştı.
2025 yılı Türkiye kişi başı piliç eti
tüketimi hedefi ise 26 kilogramdır.
• Ham madde üreticisi, çiftçi,
sektörle ilgili esnaf, yem, ilaç-aşı,
yan sanayi, nakliye, pazarlama
dahil sektörde yaklaşık 600.000 kişi
istihdam ediliyor.
• Ailelerle birlikte çarpan etkisi
düşünüldüğünde yaklaşık 2.4 milyon
kişi sektörden geçimini sağlıyor.
• 14.000 adet kayıtlı etlik piliç
kümesi sektöre üretim yapıyor.
• Türkiye’de kanatlı sektöründe 30
firma faaliyet gösteriyor.

Peki veteriner fakültesinden
mezun olan öğrencilerimiz
sektörde nasıl yer alabilir?
Seminerde, veteriner
fakültesinden mezun olan
öğrencilerimizin özel sektörde ya da
kamuda çalışabileceğini veya kendi
işlerini kurabileceğini anlatarak
öğrencilerle şu bilgileri verdik:
“Veteriner hekimler, Şenpiliç
gibi özel sektörde entegre üretim
yapan kuruluşlarda; broiler, damızlık,
kuluçkahane gibi canlı üretiminde,
yem fabrikalarında, kesimhanelerde,
laboratuvarda, kalite güvence
birimlerinde, bölge müdürlüklerinde
görev yapabilirler. Entegre üretim
yapan firmaların dışında ise; ilaç
firmaları, serbest klinikler, teşhis
laboratuvarları, üretim departmanları,
satış birimleri, biyosidal ürün
uygulamaları yapan şirketler kariyer
yapabilecekleri alanlardır.
Değerli veteriner hekim
adaylarımızın kanatlı sektöründe bir
saha veterineri olarak görevlerini şöyle
özetleyebiliriz:
• Bölgemizde üretimini
gerçekleştirdiğimiz civcivlerin
sağlıklarının korunması için önlemler
alarak, yani koruyucu hekimlik
yaparak, üretim şartlarının istenilen
düzeyde olmasını sağlıyoruz.
• Civciv bakımıyla ilgili üreticilerimizi
sürekli bilgilendiriyoruz.
• Civciv sürülerinin performans
durumlarını kontrol ediyoruz.
• Civcivleri hastalıklara karşı
korumak için gerekli uygulamaları
yapıyoruz.
• Biyogüvenlik uygulamalarını ve
bulaşıcı hayvan hastalıklarını kontrol

ediyoruz.
• Tüm bunları düzenli olarak kayıt
altına alıp, raporluyoruz.
“Kanatlı sektöründe saha
veteriner hekimliğin görevleri olan
bu çalışmalara başlamadan önce,
Şenpiliç olarak yeni işe başlayan
veteriner hekimlerimizi oryantasyon
programına alıyoruz. Bu eğitim
programı bittikten sonra veteriner
hekimimize sorumlu olacağı bölgeyi
veriyoruz. Rutin olarak ziyaret edilmesi
gereken çiftliklerin lokasyon olarak
farklı yerlerde olması biraz yorucu olsa
da mesleği sevmek her türlü zorluğun
üstesinden gelmemize yardımcı
oluyor.
“Saha veterinerinde aradığımız
en önemli özellikler; özel sektörün
yoğun tempolu olması sebebiyle
iletişim gücü yüksek, ekip çalışmasına
yatkın, sabırlı, dikkatli, düzenli ve
sorumluluk sahibi olmaları. Her
meslekte olduğu gibi bu meslekte
de yaptığınız işi sevmek, o işten en
iyi şekilde verim almayı sağlayacaktır.
Kanatlı sektöründe saha veterineri
olarak görev yapmanın en büyük
başarısı, canlı hayvanların sağlıklı ve
en uygun koşullarda büyümesi için
titizlikle çalışmanın sonunda ortaya
çıkan olumlu sonuçların verdiği
mutluluktur.”
Bu vesileyle bizleri davet eden
İstanbul Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seçkin
Serdar Arun Hocamız’a ve İstanbul
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Çiftlik
Hekimliği Kulübü Başkanı Mustafa
Çelebi’ye Şenpiliç’e gösterdikleri ilgi ve
güven için çok teşekkür ederiz.

23

24

SEKTÖRDEN HABERLER

ŞENLİK NİSAN-HAZİRAN 2016

Tavuk ve Bilimsel
Gerçekler Konferansı
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği’nin (BESD-BİR) 22 Mart
2016 Salı Günü düzenlediği “Tavuk ve Bilimsel Gerçekler” Konferansı’, alanında
uzman yerli ve yabancı bilim adamlarını ağırladı. Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve
Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez moderatörlüğünde, TÜBA
Asli Üyesi Prof. Dr. Kazım ŞAHİN, ABD Emory Üniversitesi Winship Kanser Enstitüsü
Hematoloji ve Medikal Onkoloji Bölümü Prof. Dr. Ömer Küçük’ün katıldığı konferansta
tavuk eti ile ilgili bilimsel gerçekler aktarıldı.
Yerli yabancı akademisyenlerin,
sektörün ve paydaşların katıldığı
kongrenin açılış konuşmasını yapan BESD-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Koca, sektörün sadece
Türkiye’de değil, dünyada büyüyen
bir sektör olduğunun altını çizerek
konuşmasına başladı. Çok değerli
bir protein kaynağı olan tavuğun
ve ülke ekonomisi için vazgeçilmez
önemde olan kanatlı sektörünün
son dönemlerde bilimsel olmayan
tartışmalarla baltalanmaya
çalışıldığını ifade eden Dr. Sait Koca
şöyle konuştu: “Medyada kaynağı belli olan/olmayan yanıltıcı
birçok bilginin bir anda kitlelere
ulaşması her alanda olduğu gibi
sektörümüz ve halk açısından
tehlike yaratmakla birlikte, bilgi
kirliliğine de yol açıyor. Bilimsellikten uzak yanlış haberler halkımızı yediği, içtiği ile kavgalı hale
getiriyor. Bilgi kirliliği ile adeta
tüm toplum ‘obez’ oldu. Gereksiz
ve yanlış bilgilerle dolmak yerine,
araştırma ve sorgulama yoluyla
‘bilgi diyeti’ne ulaşılması gerekliliktir. Bunu da topluma karşı
sorumluluk sahibi olan bilim
insanları ve medyanın çabaları
ile gerçekleştirmek mümkün olacaktır.”
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Sönmez: “Tavuktan özür
dileme zamanı gelmiştir”
Konferansın moderatörlüğünü
üstlenen Memorial Şişli Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, tavuk
etinde yıllardır konuşulan yanlışları
ve bilinmeyen doğruları anlattı:
“Kalp sağlığı için yiyin dediğim tavuk yolunda mücadeleye çıktık.
Domuz, tavşan, balık yemiyoruz.
Ete ulaşamıyoruz. Öncelikle şunu
bilelim, tavuk veya yumurtanın
yapısının laboratuvar ortamında
değiştirilmesi, müdahale edilmesi mümkün değildir. Ayrıca
tavuğa hormon vermek teorik ve
pratik olarak mümkün olmadığı
gibi, çok pahalı olduğu için ekonomik de değildir.
“Bu nedenle tavuk üreticileri
hakkında bunu söylemek çok
yanlıştır. Hormon et değil, yağ yapar. Bu nedenle de üretici kullanmaz. Tavuk eti, derisi yenmediği
takdirde, en uygun, sağlıklı ve

ekonomik olduğu için de en kolay
ulaşılabilir protein kaynağıdır.
Bilgi kirliliği ile çocuklarınıza tavuk yedirmemek protein eksikliğine neden olacaktır. Çocukların
tavuk eti yemesine engel olmak
en büyük yanlıştır, çocuk için en
önemli ve ulaşılabilir protein kaynağı tavuktur” dedi.
Sönmez, soya yemi konusunda
da her gün bir şeyler söylendiğini
anımsatarak şunları söyledi: “Bugün bebek mamasında 100 gram
içerisinde 20 bin mikrogram, bir
hamburgerde ise 29 bin mikrogram fitoöstrojen bulunuyor. Tavukta ise yalnızca 6 ila 12 mikrogram vardır. Bu hormon konusunda bir bilgi kirliliğidir. Bütün bu
çalışmalar, araştırmalar, bilimsel
incelemeler ortaya koymuştur
ki; tavuktan özür dileme zamanı
gelmiştir. Anneler, çocuklarınızı
tavuk etinden değil, fast food’tan
koruyun. Çocuklarınıza tavuk eti
yedirin.” diye konuştu.

“Soya kansere karşı
en etkin gıda”
“Soyanın İnsan Sağlığı için
Faydaları” başlıklı sunumuyla konferansta ilgiyle karşılanan ABD Emory
Üniversitesi Winship Kanser
Enstitüsü Hematoloji ve Medikal
Onkoloji Bölümü Prof. Dr. Ömer
Küçük, tavuk yemi olan soya fasulyesi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öncelikle soyaya yönelik iddialara karşı, ABD’de bugün
Türkiye’nin üç katı et-tavuk tüketimi
olduğunu ve tüm hayvan yemlerinin soyadan oluştuğunu söyledi.
Bugün soya fasulyesinin ABD’de
tüm kanserlerin önlenmesi için en
etkin gıda olarak kullanıldığını vurgulayan Küçük, soya fasulyesinin
değil kanser etkisi yaratmasını, tam
aksine kanser, kalp krizi, prostat gibi
hastalıklara karşı en etkin gıdaların
başında geldiğini vurguladı. Hatta
soyanın içinde bulunan “genistein”
maddesinin kemoterapi ile birlikte
verildiğinde kanserin gelişmesini
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ve büyümesini engellediğini belitti. Kanser hastalarına soya sütü,
soya yağı önerildiğini söyledi: “Bugün soyanın fazla tüketildiği tüm
ülkelerde kanser hastalıklarının
daha az olduğu tespit edilmiştir.
ABD’de yapılan araştırmaya katılan 50 prostat hastası üzerinde
yapılan çalışmada, hormon yerine soya ile hastalık geriletildi
ve bu şekilde çok fazla yan etkisi
olan hormon kullanımı geciktirilebildi.”
“Kümesleri görmeden,
araştırma yapmadan tavuk
hakkında konuşuyorlar”
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kazım
Şahin, basında spekülatif başlıklarla tavuk etine karşı yapılan
haberlere dikkat çekerek; “Birçok
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kişi hiçbir uzmanlığı olmadan,
kümesleri görmeden, hiçbir
araştırma yapmadan, hayvanın
metabolizması veya fizyolojisini
hiç incelemeden ve görmeden
konuşuyor. Ülkemiz ne yiyeceğini bilemez hale geldi. İnsan için
en uygun ve güçlü protein kaynağı olan tavuk etini bilmeden
kötüleyerek insanları proteinsiz
bırakıyorsunuz. Herkes hasta
oluyor” dedi.
Fırat Üniversitesi Veterinerlik
Fakültesi olarak tavuk eti konusunda, tüm organ, kan ve hücre bazlı
tümör araştırmaları yaptıklarını
vurgulayan Şahin, bu araştırma
sonucunda bugün Türkiye’de üretilen ve satılan tavuk etinde hiçbir
patolojik bulguya rastlanmadığının

da altını çizdi. Şahin; “Araştırma
çerçevesinde hücre kültürü, kan
analizleri yapıldı, hücre düzeyi
de dâhil hiçbir tümöre rastlanmadı” dedi.
Tavuk eti ile doğru bilinen yanlışları da sıralayan Şahin; “Şunu
herkes bilmeli: Bugün Türkiye’de
tavuk etinde hormon kullanılmıyor. Antibiyotik kullanımı
hem AB ülkelerinde hem de
Türkiye’de yasak. Tavuk, soya
fasulyesi ve mısır ile besleniyor.
Lütfen basına açıklama yapan
bilim adamları gelsinler, bizimle
araştırma yapsınlar, kümesleri
gezsinler. Hiçbir kümes görmeden açıklama yapıyorlar.
Tüm laboratuvarlarımız açık.”
çağrısında bulundu.
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Doktorların da bilgi kaynağı
ağırlıklı olarak “televizyon”
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği, dünyanın ünlü araştırma
şirketlerinden TNS işbirliğiyle; pediatri ve kadın doğum uzmanlarının, tedavisi altında
olan çocuk ve annelere tavuk ürünlerini yeme/yememe konusunda tavsiyelerini
öğrenme amacıyla yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre çocuk
hastalıkları uzmanlarının %63’ü, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının %56’sı
hastalarına “tavuk etini öneriyor”. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının %21’i ise
hiçbir şekilde gıda tavsiyesinde bulunmuyor.
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği,
TNS işbirliğiyle 18 ilde 500 kadın doğum uzmanı ve 500
pediatristi kapsayan tavuk eti tüketim tavsiyesi bilgi
kaynakları araştırma sonuçlarını açıkladı. Uzmanların
tedavisi altında olan çocuk ve annelere tavuk ürünleri
yeme/yememe konusundaki tavsiyelerini öğrenme
amacıyla yaptırılan araştırma, uzmanlığı ‘gıda’ olmayan
kişilerin medyaya yaptıkları gerçeği yansıtmayan
açıklamaların nasıl sonuçlara varabileceğini de gösterdi.
Uzmanlara tedavileri altındaki hastaları için “tavuk
ürünlerini tavsiye edip etmediklerini” ve “bu konulardaki
bilgileri nereden edindikleri” sorulurken, çocuk
hastalıkları uzmanlarının % 63’ünün, kadın hastalıkları
ve doğum uzmanlarının % 56’sının hastalarına “tavuk
etini önerdikleri” ortaya çıktı. Kadın hastalıkları ve doğum
uzmanlarının %21’i ise hiçbir şekilde gıda tavsiyesinde
bulunmuyor ve bunun en önemli nedeni olarak da
konunun “uzmanlık alanları dışında olması”nı gösteriyor.

Uzmanların bilgi kaynağı: Televizyon
Tavuk etini önermeyen uzmanların kaynak olarak
televizyonu göstermesi de araştırmanın bir başka
dikkat çekici sonucu olarak öne çıkıyor. Tavuk etini
önermeyen doktorların tavsiyeleri konusunda en
önemli haber kaynağı %23 ile televizyon olurken %19 ile
deneyim ve eğitimler ikinci sırada yer alıyor. %16 gazete
derken, %14 ise “kaynak yok, genel olarak gördüklerim”
yorumunu yapıyor. Sıralama %12 ile internet, %11 ile
dergi, %9 ile tıbbi dergi, %8 ile sosyal medya, yine %8 ile
meslektaşlar, klinik çalışma sonuçları, %7 ile kongre ve
seminerler, %6 radyo ve mesleki olmayan çevre olarak
devam ediyor.
Araştırma sonuçları doktorların yoğun çalıştığını da
gözler önüne seriyor. Bir pediatrist ayda ortalama 869,
kadın doğum uzmanı ise 652 hastaya bakıyor. Devlet
hastanelerinde bu rakam ayda 1035 hastaya kadar
çıkıyor.

“Bilinçli Veteriner Tıbbi Ürün
Kullanımı Semineri”
BESD-BİR, üniversite-sektör işbirliği çerçevesinde
geçtiğimiz Şubat ayında Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Yerleşkesi Satı Baran Konferans Salonu’nda
“Bilinçli Veteriner Tıbbi Ürün Kullanımı Semineri”
gerçekleştirdi. Derneğe üye firmaların canlı üretim
ekiplerinin ilgi gösterdiği seminere 150 kişi katıldı.
BESD-BİR Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Ergün’ün
“Sindirim Sistemi Fizyolojisi ve Mikrobiyota”, Ankara

Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji
Anabilim Dalı Öğretim Prof. Dr. Ender Yarsan’ın “Akılcı
İlaç Kullanımı”, Beypiliç Genel Müdür Yardımcısı Veteriner
Hekim Nihat Altunal’ın “Akılcı Aşı Kullanımı”, Ankara
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akan’ın “Bakterilerde
antibiyotik direnci ve izlenmesi” başlıklı sunumlarıyla
gerçekleşen seminer, soru ve cevap bölümü ile sona erdi.
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Kurumsal e-mail
yazım kuralları
İş dünyasında e-mail kullanımı çok önem taşıyor, çünkü tüm yazışmalar, doküman
gönderimleri, toplantı organizasyonları gibi pek çok konu e-mail yoluyla organize
ediliyor. Bu nedenle etkili ve doğru e-mail yazmanın kurallarını bilmemek, günlük hayatın
akışındaki iletişimde sıkıntılara, iş yaşamında da profesyonel ilişkilerin zedelenmesine,
etik olmayan durumlara veya zaman kaybına yol açabilir. Işte profesyonel iş hayatında email yazarken uyulması gereken kurallar...
Terİmler
“İleti”: Size mail yoluyla gelen bildirime, yani
e-mail’e ileti denir.
“To” yani “Kime” ya da “Alıcı”: İletinin kime ya da
kimlere gideceğinin belirtilmesi yani o kişilerin
e-mail adreslerinin yazılması gereken satırdır. İleti
iki kişiyi birden ilgilendiriyorsa hiyerarşik sıraya göre
veya hiyerarşik bir fark yoksa isimler en kıdemliden
başlayarak sıralanmalıdır.
“CC” (Carbon Copy) yani “Karbon Kopya”: Gönderilen
kişiye ek olarak iletinin başka bir ya da birden
çok alıcıya doğrudan değil, bilgilendirme amaçlı
gönderilmesini sağlar. Bu satırda yer alacak kişilerin
e-mail adresleri de şirket içindeki hiyerarşiye göre
yazılmalıdır. Hiyerarşik bir fark yoksa isimlerin
alfabetik sırasına göre yazılır.
“BCC” (Blind Carbon Copy) yani “Gizli Karbon
Kopya”: Bu satıra yazılan alıcı e-mail
adreslerini gönderenden başka kimse
göremez. “To” ve “CC” satırlarında
yer alan alıcıların dışında mailinizi
ulaştırmak istediğiniz başka alıcılar
varsa ve alıcının e-mail adresini gizlemek
istiyorsanız BCC özelliğini kullanabilirsiniz.
“Subject” yani “Konu”: İletinin içeriğini birkaç kelimeyle
açıklayan başlık satırıdır. Cümle yazılması uygun
olmaz. “Konu” bölümü kesinlikle boş bırakılmamalıdır.
“Konu”su olmayan e-mail hem profesyonellikten
uzaktır ve hem de virüs içerme tehlikesinden dolayı
açılmadan “junk”, yani “gereksiz mail” kutusuna
düşebilir. Çünkü bu e-mail otomatik olarak karşı tarafın

sağlayıcısı tarafından koruma filtresine takılabilir. Bu
nedenle mailinizin ilgili kişiye ulaşmama riski vardır.
“Konu” bölümünde e-mailinizin önem derecesini de
belirtebilirsiniz. Örneğin; “Acil: Satış Raporu Hk.” gibi
ya da attığınız bir e-mailde düzeltmek istediğiniz bir
nokta varsa ve atacağınız yeni mailin dikkate alınmasını
istiyorsanız “düzeltme” notunu düşmelisiniz. Örneğin;
“Satış Raporu Hk. (Düzeltme)” gibi…
“Body”, yani “İleti gövdesi”: Burası e-mailin yazılacağı
alandır, yani iletinin kendisi ve gönderenin
imzası burada yer alır.
Reply (Yanıtla): Size gelen iletinin yanıtını
doğrudan gönderen kişiye göndermeniz
için kullanılır.
Reply All (Herkesi yanıtla): Bu butonu kullanarak
iletiye vereceğiniz yanıtı “gönderen”le birlikte CC’de
yer alan kişilere de gönderebilirsiniz.
Forward/Fwd (Yönlendir ya da İlet): Gelen
bir iletiyi bir başka kişiye yönlendirmenizi
sağlar. Size gelmiş ve çok sayıda kişinin
adresini içeren bir maili forward etmek istediğinizde,
mesajın içerisinde yer alacak e-mail adreslerinin
silinmesi de uygun olacaktır.
Attachment (Ek): İletinizle birlikte
göndermek istediğiniz doküman, resim gibi
dosyaları eklemek için kullandığınız butondur.
Gönderilen dosyanın uzantısı evrensel
formatta olmalıdır; Word (.doc), Excel (.xls), Powerpoint
(.ppt), .jpeg gibi…
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Yazım kuralları ve İpuçları
• Kurumsal e-mailleriniz resmi bir selamlamayla
başlamalıdır. “Sayın Ahmet Kara, Merhaba Ahmet Bey”
ya da bir “info” adresine gönderiyor olmanız nedeniyle
alıcının ismini bilmediğiniz durumlarda “Sayın Yetkili”
gibi… Grup maillerinde ise herkesin ismine tek tek
selamlama yapılamayacağından “Sayın İlgililer”, “Sayın
Yetkililer” gibi selamlamalar uygun olacaktır. Sayın Bay
Ahmet, Sayın Bayan Ayşe gibi hitaplara da yer verilmez.
• Her iki cinsiyete de konulan özel isim olması nedeniyle
karşı tarafın cinsiyetini bilmiyorsanız, karşı tarafı adını
ve soyadını birarada kullanarak selamlamanız doğrudur.
Sayın Deniz Kara gibi…
• Sosyal medyada ya da mesaj uygulamalarında sıkça
gördüğümüz gibi Selam, Slm, Mrb, Hi gibi kısaltılmış ya
da formaliteden uzak selamlamalar asla yapılmamalıdır.
Aynı şekilde İyi haftalar, Kolay gelsin, Merhabalar
gibi girişlerle de selamlama yapılmaz.
• Alaycı, imalı, gereksiz şakalar içeren dil kullanımı
kesinlikle uygunsuzdur.
• “!!!!!!”, “???????” gibi noktalama işaretleri ard arda
tekrarlanarak asla kullanılmamalıdır.
• Cümle başları ve özel isimler dışında iletinizi büyük harf
kullanarak yazmayın.
• Mailinizde gereksiz detaylara yer vermeyin. Tüm metin
yazım kurallarında olduğu gibi giriş-gelişme-sonuç planı
üzerinden ilerleyin. Böylelikle hem siz hem de karşı
taraf okuma ve yazma esnasında zaman kazanacağı
gibi iletmek istediğiniz bilgi de amaca yönelik ve öz bir
anlatımla sunulacaktır.
• Önemi veya dikkat edilmesi gerekliliği nedeniyle altı
çizgili, kalın (bold), italik ya da metni vurgulamak
amacıyla (örneğin kırmızı gibi) renk verilmesi dışında
metinlerde, standart yazı tipi, yazı tipi boyutu ve yazı tipi
rengi (siyah) ile oynamayın. Hem itici olabilir, hem de
karşı tarafa sizin gönderdiğiniz şekilde gitmeme olasılığı
vardır, ki bu da istenmeyen sonuçlara yol açabilir.
• Henüz bitmemiş veya son kontrolü yapılmamış bir
e-mailin gitmemesi için alıcı satırlarını doldurmayı
en sona bırakın. Tüm imla ve içerik kontrollerini
yaptıktan sonra bu satırları doldurabilirsiniz. Aynı
şekilde “Reply” ya da “Reply All” yaparken de çok
dikkatli olmalısınız.
• “Reply All” yaparken cevabın herkesi ilgilendirip
ilgilendirmediğinden emin olun.
• Mailinize eklemeniz gereken dosyaların karşı
tarafın indirmesini zorlaştıracak büyüklükte
olmamasına dikkat edin. Gerekirse büyük dosya
gönderimlerini gerçekleştirmek için hizmet veren
web sitelerini kullanın. Eklediğiniz dosyaların ise
doğru dosyalar olup olmadığını mutlaka kontrol
edin. Bunun için de dosyayı ekledikten sonra o
dosyayı mailin içinde açıp kontrol etmeniz en
doğrusudur.
• İletinizi sonlandırırken de dikkat etmeniz gereken
bitiriş cümleleri vardır. Hiyerarşik olarak üstünüzde
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olan kişilere “Bilgilerinize arz ederim”, “bilgilerinize
sunarım” gibi ifadeler kullanarak iletinizi bitirmeniz
uygundur.
• Asla “FYI” (For Your Info) gibi kısaltmalar, özellikle
hiyerarşide üst pozisyonda olan kişilere ileti
gönderirken kullanılmamalıdır.
• Iletilerinizi “Saygılarımla, İyi çalışmalar dilerim” gibi iyi
dileke ifadeleriyle bitirin. Hiyerarşide üst pozisyonda
olan kişilere gönderilen iletilerin “Saygılarımla” ifadesi ile
bitirilmesi en doğrusudur. “Kolay gelsin, Bye, Hoşçakalın,
Görüşürüz” gibi sonlandırmalar uygunsuzdur.
• İletilerinizin sonunda mutlaka kurumsal imzanız
olmalıdır. İsminiz altına yazdığınız bir motto veya slogan
gibi ifadeler uygunsuzdur.
• Unutmayın; yazılı iletişime beden dili yansımadığından
ileti içerikleriniz yanlış anlaşılmalara neden olmayacak
açıklıkta ve profesyonel niteliklere sahip olmalıdır. Sizi
profesyonellikten uzaklaştıracak en önemli hatalardan
biri de iletinizde “:(”, “:)” gibi duygu ifade eden şekiller
kullanmanızdır.
• Son olarak; doğru ve etkili e-mail yazım kurallarını
harfiyen yerine getirseniz bile imla ve dilbilgisi
konusunda eksiğiniz varsa bu durum iletilerinize
yansıyacak ve profesyonellikten uzaklaştıracaktır. Bu
nedenle yazım ve dilbilgisi kurallarını önemsemeniz ve
bu konuda eksiğiniz varsa gidermeniz gerekmektedir.
Unutmayın ki, her iletinizde bir kurumu temsil
ediyorsunuz.
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Çocuk ve Teknoloji
Televizyonlar, bilgisayarlar, cep telefonları, derken tabletler… Uzun bir zamandır hepsi
hayatımızın vazgeçilmezi. Evde, parkta, restoranda, arkadaş ziyaretinde, her ortamda
büyükten, küçüğe herkesin elinde teknolojinin son ürünü bir cihaz görüyoruz. Bu
durumun çocukların psikolojik ve fiziksel gelişimini etkilediği, hatta nörolojik rahatsızlıklara
sebep olabildiği kanıtlansa da, çocukları tamamen uzak tutmanın da doğru bir yaklaşım
olmadığı kabul görüyor. Peki denge nasıl sağlanmalı?
Küçük yaşlardaki çocuklarda bu araçlara
yönelimin en büyük sebebi aile… Ailenin
çocukla iletişim kurmak, oyun oynamak,
kısa da olsa kaliteli zaman geçirmek yerine,
televizyonla veya tabletle oyalaması, çocuğun
iletişim, güven ve gelişim ihtiyacını bu tür
araçlarla karşıladığı için bağımlılık boyutuna
taşımasına yol açıyor. Akıp giden görüntülerle
hipnotize olan çocuklarda, düşünme
yetisinin gelişimi olumsuz etkileniyor. Gerçek
oyuncaklarla oynamayan çocuğun hayal
dünyası gelişmiyor, 3 boyutlu düşünemiyor
ve hissedemiyor. Bu nedenle daha ileriki
yaşlarda çocuklar, “sanal” olarak sosyal,
ancak gerçekte uyumsuz hale gelebiliyorlar.
Bu çocukların ileride toplumda hırçın ve
sosyal becerileri yetersiz bireyler olarak
gözlemlenmesi mümkün.
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Çocukların teknolojiyi doğru
kullanmalarında ebeveynlere önemli
görevler düşüyor. Aileleriyle oyun
oynayan ve kaliteli zaman geçiren
çocuklar, teknolojinin bağımlısı olmak
yerine, zamanı gerekli ve verimli
kullanmayı öğreniyorlar. Çocuk
teknolojik cihazla vakit geçirirken, onu
cihazla baş başa bırakmak yerine,
aktiviteyi paylaşmak da, etkileşim
halinde olacağınız için onu düşünmeye
sevk edecek, gelişimini olumlu
etkileyecek bir yaklaşımdır. Bunun
yanı sıra, cihazda ilgilendiği aktivitenin
ağır akışlı, mümkünse paylaşıma,
yardımlaşmaya, sevgiye yönelik
içeriklerden oluşması da, psikolojik ve
nörolojik durumunu olumsuz etkilemek
yerine pozitif mesajlar almasını
sağlayacaktır.
Teknolojik aletlerin bu tür
olumsuzluklarına rağmen, çocuklarımızı
uzak tutmak mümkün olmadığından,
olumlu yönlerinden faydalanmaları için
çocuklarımızda teknoloji kullanımını
dengelemeliyiz. Ebeveyn tarafından
teknolojiyi kullanma konusunda
yönlendirilen ve kontrol altında
tutulan çocuk, öz denetim geliştirecek
teknolojiyi verimli şekilde kullanmayı
öğrenme ortamını bulacaktır.
Böylelikle çocukların yeteneklerini
teknolojiyi kullanarak ortaya koymaları
da sağlanabilir. Örneğin; grafik tasarım,
müzik, moda tasarımı gibi… Çocuğun
tasarım yeteneğini teknolojiyle ortaya
koyduğu kullanımların desteklenmesi
geleceği için de önemlidir. Aynı şekilde
keşif ve araştırmaya yönelik kullanımlar
da yararlıdır ve desteklenmelidir.
Kısacası önemli olan teknolojiyi doğru
kullanmaktır.
Peki televizyon bebekleri ve
küçük çocukları nasıl etkiliyor?
Üsküdar Üniversitesi Psikiyatri
Bölümü’nden Doç. Dr. Gökben Hızlı
Sayar konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
“Çocukların televizyonda yaşlarına
uygun programları uygun sürelerle
izlediklerinde zihinsel ve ruhsal
gelişimlerinin olumlu etkilendiği
bilinmektedir. Ancak uygun olmayan
programlar çocuklar için travmatik

etki yapabilir. Çocuklarda fiziksel
saldırganlık, daha sık şiddete başvurma,
boş zamanları televizyon dışı uğraşılarla
değerlendirememe, ders çalışmaya
karşı isteksizlik, okul başarısında
düşüklük, televizyondaki kişilerin
davranışlarını taklit etme, sosyal
ilişkilerin zayıflaması gibi sorunlara
sebep olabilmektedir.
Uygun sürelerin dışında televizyon
izleme alışkanlığı ruhsal etkilerinin yanı
sıra göz bozuklukları, uyku sorunları,
hareketsizlik ve ekran karşısında
atıştırma sebebiyle kilo alma ve dil
gelişiminde sorunları da beraberinde
getirir.
Bir insan, hayatı boyunca sadece
birkaç şiddet ve ölüm olayına tanık
olabilecekken, televizyon karşısındaki
bir çocuk her gün birkaç ölüme ve
onlarca şiddet olayına şahit olabilir.
Dünyayı tanımaya çalışan ve bu
esnada ebeveynin yönlendirmesine,
açıklamalarına ihtiyaç duyan bebek
ve küçük çocuklar sürekli değişen
görüntüleri anlamlandırmakta zorluk
çekerler ve tam bir zihinsel karmaşa
yaşarlar.
Amerikan Pediatri Akademisi’ne
göre, özellikle 2 yaşına kadar olan
bebeklerin uzun süreli televizyon
izlenmesi, onların sosyal, duygusal
ve bilişsel davranışlarının gelişimini
olumsuz etkilemektedir. Televizyondaki
şiddet görüntüleri çocukların yaşama
olan güvenini sarsar, insan ilişkilerini ve
kişiler arası iletişimlerini olumsuz yönde
etkiler.
Çocukların medya aracılığı ile
gelişim dönemlerine uygun olmayan
görüntülere maruz bırakılması,
onların istismar edilmesi anlamına
da gelmektedir. Uluslararası ve ulusal
hukuk sisteminde çocuk ve gençlerin
fiziksel ve ruhsal sağlıklarını korumak
için yayın içeriğinin kamu yararına
olması konusunda gerekli önlemler
alınmıştır. Ancak verilen cezaların
caydırıcı olmaması ya da denetimin
yetersiz olması sebebiyle kurallar sık sık
ihlal edilmektedir.
Televizyonda yayınlanan şiddet ve
cinsellik çocuğun bilişsel ve duygusal
gelişimine zarar verir. Bu görüntülere

sık maruz kalmak çocukta müstehcenlik
ve şiddetin kabul edilebilirlik sınırlarını
olumsuz yönde etkiler.
Çocuklar için hazırlanan ve onların
yaşlarına uygun temalar içerdiği
varsayılarak ailelerin çocuklarına
izletmekte sakınca görmedikleri kimi
çizgi filmler de şiddet içerebilir. Henüz
gerçekle hayali, ayırt edemeyen
çocuklar çizgi film kahramanları gibi
dövüşmekten, uçmaktan bahsederler.
İçerdikleri şiddetin yanı sıra kimi çizgi
filmlerin kart, çıkartma gibi yan ürünleri
çocuklarda kumar alışkanlığı yaratabilir.
Çocuklar daha fazla karta sahip olma
hırsıyla birbirlerine karşı hoşgörüsüz
davranabilirler.
Aileye düşen görevler
• Çocuklar, özellikle 7 yaş altındakiler
henüz medyadan iletilen mesajların
içerikleriyle ilgili iyi-kötü ayrımı
yapabilecek yaşta olmadıklarından,
ebeveynin gerekli sınırı koyması, şiddet
ya da cinsel içerikli travmatik olabilecek
görüntülerle karşılaşan çocuğa bunun
kötü ve yanlış olduğunu mutlaka
vurgulaması gerekir.
• Ancak çocuğun ilgisini daha da
çok çekmemek için çocuğun sorularına
kısa ama tatmin edici cevaplar vererek
sonra konuyu uzatmaktan kaçınmalıdır.
• Çocuğun kurallara uyduğu için
takdir edilmesi ve bir güzel sözle ya da
sarılmayla dahi olsa ödüllendirilmesi
çoğu zaman sorunu çözer.
• Ekran karşısında veya teknolojik
cihazlarla geçireceği vakti sınırlandırılan
çocuğa alternatifler sunmak gerekir.
• Televizyon izlerken veya teknolojik
cihazlarla vakit geçirirken mümkün
olduğunca büyüklerinden birisinin
çocuğa refakat etmesi, onun yaşına
uygun yorumlar yapması gerekir. Bu
hem çocuğun bilgisini artırır, hem de
tam anlam veremediği olayları yanlış
algılamasını engeller.
• Ailenin hep birlikte ekran
karşısında uygun programları
yorumlayarak izledikleri zaman dilimi
tüm aile için birlikte geçirilen keyifli bir
uğraşı haline gelir.
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“İlkyaz”ın
getirdikleri
Bahar, yani “ilkyaz”… Doğa döngüsünde kış ile yaz arasındaki bu
mevsimde doğa uyanır. Çiçekler açar. Kuşlar canlanır. Karlar erir;
göller, göletler, barajlar, dereler suyla dolar. Baharın insanlar için de
pek çok farklı anlamı var. Yoğun çalışanlar, kendisine veya ailesine vakit
ayırmakta zorlananlar için bahar, tatil hayalleri, hafta sonu dinlenceleri,
ailece geziler demek… Uzun ve soğuk kış aylarından çıkan bedenin ve
ruhun değişimi nedeniyle de bazıları için bahar “yorgunluğuyla” geliyor.
Bazılarımız içinse bahar sadece “alerji” anlamına geliyor. Bu yazıda
bahar mevsimini sağlıklı ve keyifli geçirmek için küçük notlar var.
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Bahar yorgunluğu:
“Bahar yorgunluğu” bu mevsimde
havadaki elektrik yükünün artması
sonucu biyoritmin etkilenmesiyle
görülen çeşitli ruhsal ve bedensel
sıkıntılar olarak açıklanıyor. Artan
pozitif iyonlar iyi hissettirirken,
artan negatif iyonlar ise sabahları
uyanmakta zorlanmak, iş yapmakta
isteksizlik, keyifsizlik, halsizlik gibi
bahar yorgunluğunun belirtileri olarak
kendini gösteriyor. Yine de uzun
süren yorgunlukları veya isteksizlikleri
önemseyip araştırmak gerekir.
Dengeli beslenme, uyku düzeni,
düzenli egzersiz, vücudu gerektiğinde
dinlendirme, bulunan ortamın havasını
temiz tutmak, su tüketimi, mümkün
olduğunca stresten uzak durmak ve
sakinliği korumak baharın getirdiği
yorgunluğu aşmayı sağlayabilir.
Bahar alerjisi:
Baharla birlikte polenler artar,
vücutta bronşlarda ve gözlerde birikir.
Bu da alerjik yatkınlık gösteren kişilerde
vücutta kaşıntı, gözlerde sulanmayanma-kaşıntı, boğaz, burun ve kulakta
kaşıntı, burun tıkanıklığı-akıntısı, geniz
akıntısı, hapşırma, öksürük, baş ağrısı
gibi sıkıntılara neden oluyor. Bu durum
“bahar alerjisi” olarak tanımlanıyor.
Gerekli tedaviyle birlikte dikkat edilmesi
gereken noktalar var:
• Polenli ortamlardan uzak durmak,
polenin en fazla uçuştuğu sabah
saatlerinde dışarı çıkmamak ya da
maske takmak
• Özellikle polenlerin uçuştuğu
rüzgarlı havalarda evde veya arabada

camları kapalı tutmak
• Sokakta gözlük ve şapka kullanmak
• Elleri ve yüzü düzenli olarak
yıkayarak polenlerden arındırmak
• Polen saçlarda tutunduğu için
dışarıdan eve gelince saçları yıkamak ve
duş almak
• Aynı şekilde giysilerin üzerinde
tutunan polenlerden kurtulmak için
kıyafetleri sıkça yıkamak (ve kapalı
ortamda kurutmak)
Ruh sağlığı:
Sadece bedenimiz değil, ruhumuz
da kış uykusundan uyanıyor. Stres veya
depresyon tetiklenebiliyor. Bu süreçte
hayata bazı yenilikler katmak ve ruhu
canlandırmak mümkün.
Egzersiz ve uzun yürüyüşler
vücudun mevsim değişikliğine adapte
olmasına yardımcı olur. Ayrıca hava ne
çok soğuk ne de çok sıcak olduğundan
egzersiz rahat yapılır.
Bahar mevsimi hobiler için de ideal
bir dönem. Var olan ama bütün kış el
değmemiş hobiler veya mevsime ve
kişinin zevkine uygun yeni hobiler kış
uykusundan uyanmaya yardımcıdır.
Gün içerisinde birkaç defa nefes
egzersizi yapmak rahatlatır. Vücut dik
pozisyonda, karın tamamen şişecek
şekilde derin bir nefes aldıktan
sonra birkaç saniye nefesi tutup,
ardından sanki mum üfler gibi yavaşça
dudakların arasından nefesi bırakarak
nefese egzersizi yapılır.
Kış aylarında alınan kilolar güneşle
birlikte ortaya çıkınca yaşam kalitesi
olumsuz yönde etkilenecek ve
mutsuzluğa sebep olacaktır. Bahar

mevsimi, yaza kadar bu kiloları atmak
üzere dengeli beslenmek ve egzersiz
yapmak için uygun bir dönemdir.
Küçük kaçamaklar, egzersiz
ve yürüyüşler için rotalar
Uzun tatillere çıkmak için henüz
erken olduğundan güneşin ortaya
çıkışını kutlamak üzere bulunduğunuz
şehre en yakın yerlere giderek bedeni
ve ruhu dinlendirmek herkese iyi
gelir. Akarsu, göl, yayla, termal,
orman, kısacası doğayla baş başa
mekânlar bahar mevsimi için ideal
gezi seçenekleridir. Bunun için
İstanbul’a yakın rotalar olarak Ağva, Şile,
Polonezköy, Prens Adaları, Sapanca
tercih ediliyor. Ayrıca Sakarya ve çevresi
de yorulmadan gidilebilecek yerler:
Karasu, Kefken, Acarlar Longozu,
Poyrazlar Gölü, Kuzuluk Kaplıcaları…
Abant, Safranbolu, Amasra, Eskişehir,
Edirne, Çanakkale, hatta Bozcaada vakti
ve biraz daha yol gidebilecek enerjisi
olanlara birkaç günlük geziler için ideal
yerler.
İstanbul’da İstanbul’da Anadolu
ve Avrupa yakasında Boğaz boyunca,
Yeşilyurt-Florya ya da SuadiyeCaddebostan sahilinde veya Belgrad
Ormanı’nda egzersiz ve yürüyüş
yapılabilir. Şapka, güneş gözlüğü, su,
fotoğraf makinesi yürümek isteyenlerin
yanında olursa iyi olur.
Bu arada… Sakarya Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube
Müdürlüğü de 12 Nisan’dan itibaren
8 hafta sürecek Doğa Yürüyüşleri
programını başlatıyor.
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Yaza Doğru Hafiflik
Yaz geliyor. Yaza girerken hafiflemek isteyenlere yanında tatlısıyla hafif tarifler.. Afiyet olsun.
Bamya Çorbası
Özellikle bamya yemeği sevmeyenler için
bu çorba çok lezzetli gelecektir.
Malzemeler
• 500 gr. bamya konservesi
• 2 su bardağı bezelye
• 1 yemek kaşığı salça
• 3 yemek kaşığı sıvı yağ
• 1 adet soğan
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 adet limon
Yapılışı
Önce tencereye tereyağı, sıvı yağı ve soğanı koyup kavurun.
Bezelyeyi ilave edin, 3 dakika daha kavurun. Salçayı ve tuzu ilave
edin. Bamyayı, limon suyunu ve 2 su bardağı suyu ilave edin. 10
dakika daha pişirin. İsteğe gore blenderdan geçirerek tanelerinin
ezilmesini sağlayabilirsiniz. Böylece çocuklar da rahatlıkla yiyebilirler.

Diyet Elma Marmeladı
Elma çok faydalı
meyvelerden biridir. Önemli
bir A, E, B6, C ve K vitamini
kaynağıdır. Bunun yanında
yüksek miktarda potasyum
ve çeşitli minerallere sahip
su içerir.
Malzemeler
• 1 kg elma
• 5 gr tarçın

Yapılışı
Elmaların kabuklarını soyun ve çekirdeklerini temizleyin. Ardından elmaları rendeleyin ve bir tencereye alın. Üzerine
tarçını serpin. Kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirin. İyice yumuşayıp piştiğinde ocağı kapatın. Temiz ve kuru bir
kavanoza doldurun. Soğuyunca kapağını kapatın ve buzdolabında muhafaza edin.
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Peynirli Enginar Kalbi
Enginar çok iyi miktarda C ve K vitamini içerir.
Düzenli olarak tüketildiğinde bünyenin ihtiyaç
duyduğu magnezyum, çinko, demir, potasyumu
sağlar. Bunun yanında lif ihtiyacını ciddi anlamda
giderir, kalsiyum açısından da zengin bir besin
kaynağıdır.
Malzemeler
• 1 konserve enginar kalbi veya taze enginar
• 1 yemek kaşığı kuru maydanoz
• 1 ½ yemek kaşığı dilediğiniz peynir türü
• 2 yemek kaşığı dolusu mayonez
Yapılışı
Enginarları haşlayıp süzün ve ortadan ikiye yarıp
kesik kısımları aşağı gelecek şekilde kâğıt havlu
üzerine koyun. Sularının süzülmesi için 10 dakika
bekletip, mayonez, peynir ve kuru maydanozu
küçük bir tabak içinde karıştırın. Bıçak ile
enginarların kesik yüzlerine eşit şekilde paylaştırın
ve üzerine kaşar koyun. Fırın tepsisine yerleştirip
önceden ısıtılmış 175 °C lik fırına sürün. 12-13
dakika kadar pişirip dilediğiniz gibi servis yapın.

Fırında Kızarmış Sebzeli Piliç
Piliç etini sebzelerle birlikte pişererek besin değerini
artırabilirsiniz.
Malzemeler
• 1 adet Şenpiliç bütün piliç
• 4 adet patates
• 2 adet domates
• 1 adet yeşil biber
• 1 adet kırmızı biber
• 1 kaşık salça
• Sıvıyağ ve tuz
Yapılışı
Bütün pilici isteğe gore parçalara ayırın. Parçalara
ayrılmış pilici pişirmeden önce farklı baharatlarla terbiye
edebilirsiniz. O zaman piliç eti çok daha lezzetli olacaktır.
Borcam tepsisine piliç eti parçalarını, patatesleri, biberleri ve
domatesleri dizin. Bir kaşık salçayı bir kâsede yeterince su
ekleyip sos haline getirin. Salça sosunu sebzelerin üstüne
döküp, yağı ve tuzu ekleyin. Ardından üstü kızarana kadar
pişmek üzere fırına verin.

Yumurtalı Sandviç
Yumurta, protein açısından çok zengin bir
besindir. Bunun için hem yetişkinlerin hem de
çocukların yumurta tüketmesi önemlidir.
Malzemeler
• 4 adet yumurta
• 1 yemek kaşığı mayonez
• 6 küçük salatalık turşusu
• 1 adet kırmızı biber
• Pulbiber
• 2 adet sandviç ekmeği
• Tuz

Yapılışı
Yumurtaları katı halde
haşlayın ve soğuduktan
sonra küçük küçük doğrayın.
Turşuyu ve biberi küp
şeklinde doğrayıp yumurtaya
ekleyin. Tuz, pul biber ve
mayonezi ilave ederek
karıştırın. Karışımı sandviç
ekmeğinin arasına yumurtalı
karışımdan koyarak servis
yapın.
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Çengel Bulmaca

Çocuklar İçin
ZAMAN TÜNELİ

7 FARK

Alttaki üç köpek zamana karşı yarışıyor.
Önce yollarını belirleyin, sonra da geçtikleri kareleri sayın.
Her kare 1 dakikaya eşit. Bakalım mamaya kim sahip olmuş.

Çocuklar, alttaki iki resim arasındaki
7 farkı bulabilir misiniz?

BUZ KRİSTALİ
45, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 sayılarını peteklere öyle yerleştirin
ki, her beşli sütunda ve ortada yer alan 7 petekteki sayıların
toplamı 234 olsun.

ÇÖZÜMLER

