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ŞENLİK EKİM-ARALIK 2015

Merhaba,
Yeni sayımıza bizler için gurur verici bir gelişmenin haberiyle başlamak istiyoruz: 

Şenpiliç olarak “İyi Tarım Uygulamaları” sertifikası aldık. İyi Tarım Uygulamaları; 
“tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, insan sağlığını koruyan, hayvan 
sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken 
işlemler” olarak tanımlanmaktadır. Amaç; insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek 
üretimin yapılmasıdır.

Şenpiliç; İyi Tarım Uygulamaları faaliyetlerini yerine getirerek, Bakanlık denetimlerden 
başarıyla geçmiş, “İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası”nı almaya hak kazanmıştır. 

Obeziteye karşı mücadelede etmek amacıyla “Dengeli Beslen, Harekete Geç” 
sloganıyla hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projemiz kapsamında etkinliklerimiz 
sürüyor. Kadıköy Belediyesi ve AIESEC İstanbul Asya Şubesi, ihtiyaç sahibi 8-15 yaş 
arası çocuklar için ‘Büyük Adımlar Projesi’ kapsamında yaz boyunca çok sayıda etkinlik 
içeren bir yaz programı hazırladı.  Şenpiliç de eğlenceli “Zumba Kids” etkinliği ile bu yaz 
programına destek verdi. Aralarında işitme engellilerin de bulunduğu yaklaşık 100 çocuk, 
Zumba Eğitmeni Atakan Uğurlu’yla birlikte müzik eşliğinde hayatlarında ilk kez Zumba 
Kids yaptı. Müziğin titreşimlerini hisseden işitme engelli çocuklar mutlu bir gün geçirdi.

Uluslararası Güvenilir Gıda Derneği tarafından, gıda sektörünün gelişimine katkıda 
bulunmak amacıyla her yıl Güvenilir Gıda Zirvesi düzenlenmektedir. Şenpiliç olarak, bu 
yıl 5.si düzenlenen Uluslararası Güvenilir Gıda Zirvesi kapsamında “2015 Güvenilir 
Gıda Ödülü”ne layık görülmüş olmanın gururunu yaşıyoruz.

Tüm ileri işlenmiş ürünlerimizin ambalajları yenilendi. Bundan böyle nefis Şenpiliç 
lezzetleri yeni ambalajlarıyla raflarda olacak.

Yeni başlayan 2015-2016 eğitim ve öğretim yılını, biz de kalem kampanyamızla karşılayarak 
öğrencilerimize küçük birer hediye vermek istedik. Bu vesileyle sevgili çocuklarımıza 
başarılı bir eğitim ve öğretim yılı diliyor, bir sonraki sayımızda görüşmek üzere diyorum.

Gül Gürdamar Altıkulaç
Pazarlamadan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Önsöz
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 “Piliç eti Türkiye için önemli bir besin 
kaynağı… Toplum olarak piliç etinin 
lezzetini seviyoruz. Piliç etinde çeşitlilik 
bakımında da ülke olarak önemli bir 
değere sahip olduğumuza inanıyorum. Bu 
zenginliğin kıymetini bilmek lazım.” 

Şenpiliç’le 
yeni lezzetler
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Öncelikle bu yenilik ve lezzet 
dolu işbirliğinden bahsedelim
“Şenpiliç’le işbirliğimiz ileri işlenmiş 

ürünlerde yaratıcı formüller ve tarifler üzerine… 
Tadımlar yapıyor, pratik ve teknik anlamda 
yenilikler üzerine çalışıyoruz. Var olan tatları 
geliştirmek üzere formülleri revize ediyor 
veya hiç uygulanmamış yepyeni formüller 
üzerinde çalışıyor, farklı lezzetler peşinde 
koşuyoruz. Çünkü pazarda yenilik ve yaratıcılık 
çok önemli… Birlikte yepyeni ürünler ortaya 
çıkaracağız. 

“Şenpiliç çok üretken bir marka. Ulusal ve 
uluslararası başarısı ülkemiz için gurur verici… 
Şenpiliç’in sağlıklı, kaliteli ve lezzetli ürün ortaya 
çıkarmak adına yaptığı yatırımları, koyduğu 
hedefleri, profesyonel üretim yaklaşımını takdir 
ediyorum. Farklı bakış açılarına değer veren, 
vizyonu geniş, objektif bir firma… Alt yapısı 
çok güçlü ve fabrikaları ileri teknolojiye sahip. 
Ayrıca çok iyi bir ekiple çalışıyoruz. Ürünleriyle 
şeflere de önemli çözümler sunuyor. Birlikte 
hayata geçirdiğimiz Pratik Lezzetler kitabında 
da okullara, kafelere, otellere, catering 
firmalarına yönelik pratik ve lezzetli tariflerimizi, 
profesyonellerle paylaşıyoruz.”

Türk mutfağında beyaz etin yeri 
“Çocukluğumda tavuk pilavdan oluşan 

menü bizim için sevinç kaynağıydı. Günümüzde 
ise beyaz etin sağlık açısından önemi 
vurgulandıkça ve entegre üretim sayesinde 
ekonomik bir protein kaynağı olmasıyla beyaz 
et tüketimi yaygınlaştı. Mesleğim gereği konuya 
hem manevi hem de ticari olarak baktığımda 
şunu görüyorum; piliç etiyle yapılabilecek pek 
çok tarif var ama bunun çok farkında değiliz. 
Örneğin; 17. yüzyılda Edirne Sarayı’nda kayıt 
altına alınmış ‘Ballı Mahmudiye’ diye bir tarif 
var. Kuru meyve ve bal kullanılarak yapılan nefis 
bir tavuk yemeğidir. Bu gibi tarifler anlatılmalı, 
aktarılmalı diye düşünüyorum. 

“Ülkemizde gastronomide de piliç eti artık 
çok önemli bir yere sahip. Hem ekonomik, hem 
doyurucu, hem protein zengini… Tüketicilerin 
tercihi de beyaz et olmaya başladı. Dünyada da 
bu böyle…” 

“Yaratıcı fikirlerle ulusal 
tatlarımızı ön plana çıkarabiliriz”
“Ben Türk mutfağında farklılığı yakalamayı 

hedefledim. Klasik Türk mutfağına modern 
ve yaratıcı bir yaklaşım getirerek, uluslararası 
platformda da mutfak kültürümüzün 
tanıtılmasına çabalıyorum. Yemeklerde taze, 
mevsiminde üretilmiş yerli üretim ürünlerle 
Türk pişirme tekniklerinin uygulanmasını 
tercih ve teşvik ediyorum. Türkiye’de bulunan 
gizli kalmış yöresel ürünlerin gün ışığına 
çıkmasını istiyorum. Örneğin, bizim zeytinyağlı 
yemeklerimiz meşhurdur, her gün evinizde 
veya gittiğiniz her yerde zeytinyağlı yemek 
yiyebilirsiniz ama benim yemeklerimin tercih 
edilmesi için sağlıklı, lezzetli, kaliteli olması 
gerektiği gibi bana özgün olması gerekiyor. 
Çünkü bu meslekte yaratıcılık çok önemli… 
Yaratıcı fikirlerle bize özel tatların kalitesini ve 
lezzetini dünya çapında duyurmamız, kabul 
edilebilir yapmamız gerekli… Türkiye’deki 
ürünler çok lezzetli ve özgün ama bu lezzetlerin 
endüstriyel boyutta kullanılması, Türk 
ürünlerinin ve markalarının çağdaş Türk mutfağı 
olarak dünya çapında yayılması gerekiyor. 
Kurmuş olduğum EKS Mutfak Akademisi’nde de 
bu hedefimi geniş kitlelere yaymayı ve sonraki 
nesillere aktarmayı misyon edindim. 

 “Sadece yaratıcılıkla ya da sadece 
beceriyle bu işi yapamazsınız. İkisinin birbirini 
tamamlaması gerekiyor. El yatkınlığı çok 
önemlidir, ama yaratıcılıkla birlikte ön plana 
çıkarsınız. Her şeyden önce bu işi aşkla yapmak 
lazım. Her meslekte olduğu gibi aşçılıkta da 
ancak severek yaparsanız çok farklı yerlere 
gelmek mümkün.

“Ben hafif yemekleri seviyorum ve 
mesleğim gereği farkı görmek için dünyanın 
her yerinde her şeyi yiyorum. Ama… Hatay 
mutfağının yeri ayrıdır bende… Hem hafif 
hem lezzetli buluyorum Hatay yemeklerini. 
Salatalarda zeytinyağı ve nar ekşisinin bir 
arada kullanılmasına bayılıyorum. Tavuk 
kanadı çok severim. Kültürümüze yerleşmiş, 
gelenekselleşmiş diyebileceğimiz vazgeçilmez 
bir lezzettir. Barbekü denildiğinde ilk akla 
gelendir.” 

“Baba mesleği olduğu için ben 
de bu mesleği seçtim. Hatta aile, 
ata mesleği demeliyim. Babam, 
dedem, dedemin babası, onun 
babası, dedeler derken 18. yüzyıla 
kadar gidiyor aşçılık  geçmişimiz.  
Osmanlı saraylarında  mutfakta,  
kilerde çalışmak üzere elemana 
ihtiyaç duyulduğunda baş 
aşçılar, ustalar kendi geldiklere 
köylere haber salar, eş, dost, 
akrabayı çağırır, yetiştirmek ve 
bir meslek sahibi yapmak üzere 
saraya  aldırırlarmış.  Gelenek 
değişmemiş diyebiliriz, çünkü 
babamın bu mesleğe adım 
atması da tanıdık vesilesiyle 
olmuş. Köyümüz Bolu Mengen 
Babahızır Köyü’nden olan ve 
İstanbul’da çalışan bir usta da 
haber göndererek, babamı ve 
birkaç arkadaşını çalıştığı  otelde  
yanına  aldırmış. Böylelikle 
babam 14 yaşında bu işe 
başlamış. Ben de 15 yaşında 
babamın arkadaşlarının  yanında  
bir  lokantada  başladım. Yani 
aşçılık mesleğinde alaylıyım. Bu 
mesleği alaylı olarak, çekirdekten 
öğrenmek güzel ama bununla 
birlikte eğitim de çok önemli… Ben 
de başta yabancı dil olmak üzere 
mesleki bilgi üzerine yurt içinde ve 
yurt dışında çeşitli eğitimler aldım.  
Yabancı  kaynakları  araştırdım,  
pek çok yabancı şefle çalıştım. 
Kendime epey yatırım yaptım 
diyebilirim. Bu yatırımların geri 
dönüşünü gördükçe de daha çok 
motive oldum, vizyonum gelişti, 
hedeflerim yükseldi.”

 Şenpiliç, uluslararası boyutta pek çok başarının sahibi genç Şef Eyüp 
Kemal Sevinç’le yepyeni lezzetler peşinde… Başta köfte grubu olmak 
üzere tüm işlenmiş ürünlerde var olan fomüllere farklı dokunuşların 
yanı sıra, hiç yapılmamış yeni reçetelere de imza atıyor. Şenpiliç’le 
işbirliğinden başlayarak Eyüp Kemal Sevinç bu sayımızın konuğu... 
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Yeni ambalajlar
 Şenpiliç ileri işlenmiş ürünlerinin ambalajları değişti. Nefis Şenpiliç lezzetleri yepyeni 

ambalajlarıyla raflarda yerini aldı.
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 Şenpiliç; okul, kafe, catering firmaları, otel gibi profesyonel mutfak hizmeti veren kurumlara 
yönelik pratik tariflerden oluşan bir yemek kitabı hazırladı. Şenpiliç ürünlerinin lezzetle 
harmanlandığı tarifler, Eyüp Kemal Sevinç tarafından EKS Mutfak Akademisi’nde hazırlandı. 

Profesyoneller 
için tariflerEYÜP KEMAL SEVİNÇ’TEN

PRATİK LEZZETLER

Profesyonel
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Şenpiliç 
“Güvenilir 
Gıda Ödülü” 
aldı

 Yurt içindeki ve yurt dışındaki gıda şirketleri ile gıda ihracatı yapan ve teknoloji 
üreten şirketlerin yanı sıra Türk Mutfağı’nı dünyaya tanıtarak sektörün gelişimine 
katkıda bulunan kuruluşların da katıldığı Uluslararası Güvenilir Gıda Zirvesi ve 
Ödül Töreni’nin 5.si Ankara’da düzenlendi. Türkiye’nin gıda sektöründeki gücünün 
uluslararası platformlarda duyurulduğu zirve kapsamında düzenlenen ödül töreninde 
Şenpiliç, “Güvenilir Gıda Ödülü”ne layık görüldü.  

Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, Bilim, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
Ekonomi Bakanlığı’nın yanı sıra 
100’ün üzerinde STK’nın da 
desteklediği, sektör temsilcilerini 
buluşturan Uluslararası Güvenilir 
Gıda Zirveleri kapsamında; gıda, 
tarım ve perakende sektörünün 
her alanında faaliyet gösteren 
şirketlere ve bu sektörlere 
destek veren kişi, kurum ve 
kuruluşlara çeşitli kategorilerde 
ödül verilmektedir. Sektör 
profesyonelleri, sektör temsilcileri 
ve uzmanlardan oluşan Seçici 

Kurul’un değerlendirmesiyle 
sonuçlanan ödül töreninde 
Şenpiliç’e “Güvenilir Gıda Ödülü” 
verildi.  

 
Güvenilir Gıda ve 
Gıda Güvenliği Nedir?
“Güvenli gıda” besin değerini 

kaybetmemiş, fiziksel, kimyasal 
ve mikrobiyolojik açıdan temiz 
olan, bozulmamış gıda maddesi 
demektir. “Gıda güvenliği” genel 
anlamda, gıdaların amaçlanan 
kullanımına uygun olarak 
hazırlanmasıdır. Daha geniş 
anlamda ise, gıda kaynaklı 
hastalıklara neden olan biyolojik, 

fiziksel ve kimyasal etkenleri 
önleyecek şekilde gıdaların 
işlenmesi, hazırlanması, 
depolanması ve son tüketiciye 
sunulmasını tanımlayan süreci 
ifade eder.

Gıda güvenliği yönetimi, tüm 
dünyada kabul edilmiş, ortak bir 
değerlendirme sistemi olan ISO 
22000 standartları doğrultusunda 
gerçekleştirilmelidir. Gıda 
güvenliğinin sağlanmasına yönelik 
bir sistem olan ISO 22000, gıdanın 
güvenliğini tarladan sofraya kadar 
garanti altına alan çok etkin bir 
uluslararası yönetim sistemidir. 
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İşitme engelli çocuklar, 
“Zumba Kids” ile eğlendi 

 Kadıköy Yoğurtçu Parkı, “Dengeli Beslen, Harekete Geç” sloganıyla obeziteye karşı mücadele 
başlatan Şenpiliç’in Zumba Kids etkinliği ile çocukların neşeli sesleriyle çınladı. Hayatlarında 
ilk kez Zumba Kids yapan işitme engelli çocukların da yer aldığı etkinlikte, müzik eşliğinde 
eğlenerek spor yapan çocuklar, yeni dostlar edinerek mutlu bir gün geçirdiler. 

Kadıköy Belediyesi ve AIESEC 
İstanbul Asya Şubesi, ihtiyaç sahibi 8-15 
yaş arası çocuklar için ‘Büyük Adımlar 
Projesi’ kapsamında yaz boyunca çok 
sayıda etkinlik içeren bir yaz programı 
hazırladı. “Dengeli Beslen, Harekete 
Geç” sloganıyla dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de çok önemli bir 
sağlık sorunu haline gelen obeziteye 
karşı mücadele başlatan Şenpiliç de 
eğlenceli “Zumba Kids” etkinliği ile yaz 
programına destek verdi. Aralarında 
işitme engellilerin de bulunduğu yaklaşık 

100 çocuk, Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda, 
Zumba Kids yaptı. Açıkhavada, Zumba 
Eğitmeni Atakan Uğurlu’yla birlikte 
müzik eşliğinde hayatlarında ilk kez 
Zumba Kids yapan çocuklar, bu sayede 
eğlenerek spor yapmış oldu. Müziğin 
titreşimlerini hisseden işitme engelli 
çocuklar, etkinliğe katılan tüm çocuklarla 
birlikte yeni dostlar edindi ve mutlu bir 
gün geçirdi.

Dünyadaki çocukların %20-25’inin 
obez olduğu ve obez çocukların 
%70’inin erişkinlikte de obez oldukları 

biliniyor. Bu nedenle çocuklarımıza 
egzersizi sevdirmek, daha sağlıklı 
olmalarını sağlayabilmek için büyük 
önem taşıyor. “Dengeli Beslen, 
Harekete Geç” kampanyasının 
“Harekete Geç” etkinliklerinden Zumba 
Kids, müzik eşliğinde spor ve dansı 
buluşturan, çocukların görsel hafızasını 
kuvvetlendiren ve kas gelişimini 
destekleyici bir egzersiz yöntemidir. 
En önemlisi çocukları eğlendirerek ve 
mutlu ederek egzersiz yapmalarını 
sağlar.

Kalemler Şenpiliç’ten
 Okulların açılmasıyla birlikte Şenpiliç de öğrencilere kalem 

hediye ediyor. Okula dönüş dönemi boyunca sosis, nugget, 
schnitzel, kroket, kebap, köfte, cordon bleu gibi tüm Şenpiliç tabaklı 
işlenmiş ürünler, Stabilo kurşun kalem hediyesiyle satışta olacak. 



 Güvenilir gıda denildiğinde, insan sağlığına zararlı olmayan ürünler akla 
gelir. Bu nedenle üreticilere, ürünleri paketleyen, dağıtan, depolayan ve hatta 

pazarlamasını yapan firmalara önemli sorumluluklar düşmektedir. Çünkü 
tüketiciler tarımsal ürünler başta olmak üzere satın aldıkları tüm gıda ürünlerinin 

güvenliğinden emin olmak istemektedir. Dolayısıyla sürekli büyüyen gıda 
sektöründe; tarımsal ürünlerin güvenle üretildiğinin belgelendirilmesi kaçınılmaz 

hale gelmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan 
İyi Tarım Uygulamaları, ülkemizde de yaygınlaştırılması ve konuya ulusal bir 

düzenleme getirilmesi için atılan büyük bir adımdır.

Şenpiliç,  
İyi Tarım Uygulamaları 

Sertifikası’nı aldı
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İyi Tarım Uygulamaları (İTU) nedir?
Gıda güvenliğine ilişkin uluslararası 

standartların korunması amacıyla hayata 
geçirilen düzenlemelerden biri tarımsal 
üretimde uygulanmak üzere “İyi Tarım 
Uygulamaları”dır. 

İyi Tarım Uygulamaları, “tarımsal üretim 
sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, 
verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan 
sağlık ve refahı ile çevreye önem veren 
bir hale getirmek için uygulanması 
gereken işlemler” olarak tanımlanmaktadır. 
Amaç; insan sağlığına ve çevreye zarar 
vermeyecek üretimin yapılmasıdır.

Şenpiliç, İyi Tarım Uygulamaları 
Sertifikası’nı aldı
Şenpiliç; tarımsal üretimde gıda 

güvenliğine ilişkin düzenlemeleri içeren 
“İyi Tarım Uygulamaları (İTU)” faaliyetlerini 
yerine getirerek, Bakanlık denetimlerden 
başarıyla geçmiş, “İyi Tarım Uygulamaları 
Sertifikası”nı almaya hak kazanmıştır. 

Konuyla ilgili Şenpiliç İyi Tarım 
Uygulamaları Temsilcisi, Veteriner 
Hekim Murat Pat şu bilgileri verdi: 

“1 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla Şenpiliç 
olarak tarımsal üretimde, birincil 
üretime yönelik mevzuat anlamında tek 
standart olan İyi Tarım Uygulamaları 
faaliyetlerini başlattık. 1 Haziran 2015 
itibarıyla da Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın yetkilendirmiş olduğu kontrol 
ve sertifikasyon kuruluşlarından CTR 
Uluslararası Belgelendirme ve Denetim 
şirketiyle çalışmalara başlayarak, İyi 
Tarım Uygulamaları gerekliliklerini 3 ay 
süren yoğun çalışmalarla yerine getirdik. 
Bakanlık denetiminin ardından 9 Eylül’de 
‘İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası’nı aldık ve 
ürünlerimize bu uygulamanın yapıldığına 
dair belirleyici etiketimizi uygulamaya 
başladık.  

“İyi Tarım Uygulamaları faaliyetlerinin 
şirket içi kontrollerini gerçekleştirebilmek 
için; TSE’nin vermiş olduğu ‘Hayvansal 
Üretimde İyi Tarım Uygulamaları İç 
Kontrolörü’ eğitimine Şenpiliç bünyesinde 
çalışan 21 kişi katıldı ve sınavdan başarıyla 
geçerek sertifika almaya hak kazandı. 
Böylece Türkiye’de bir ilk olarak en çok 
sayıda iç kontrolöre sahip firma olduk.”

 İyi Tarım 
Uygulamaları (İTU), 
topraktan sofraya 
kadar uzanan bütün 
üretim ve pazarlama 
aşamalarını kapsar. 
Gerek kaliteli ve 
verimli bir tarımsal 
üretim gerekse 
güvenli gıda tüketimi 
açısından oldukça 
önemlidir. İTU ile 
üreticilerimizin 
kazancı ve rekabet 
gücü artacağı gibi 
tüketicilerin sağlığı 
da korunmuş 
olacaktır. İTU ile 
üretilen ürünler 
tüketicinin daima 
tercih edeceği 
güvenilir gıdalardır.

ŞENLİK EKİM-ARALIK 2015 ŞEN HABERLER 11
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 Şenpiliç’in Ordu Bayisi, Fatsa’da bulunan Ceceloğlu Gıda… Firma 
sahibi Mustafa Ceceloğlu, ticarete ilk olarak tekstille başlamış. 
Ardından kuru gıda toptancılığı yapmış. “Hayalim ise beyaz et 
sektörüydü” diyen Mustafa Ceceloğlu hedeflerine ulaşmış olmanın 
gururuyla yeni başarılar için çalışıyor.

“Ticarete tekstille başladım ve 10 yıl bu 
sektörde çalıştım. 2000 yılı itibarıyla da toptan gıda 
distribütörlüğüne başladım. Lakin bu süreçte hep 
aklımda ve hayalimde beyaz et sektörüne girmek 
vardı. 2007 yılının sonunda kuru gıda ve içecek 
üzerine yaptığımız toptan gıda distribütörlüğünü 
sonlandırıp, sektöre adım attım. Distribütör geçmişli 
olduğum için başlangıçta oldukça rahattım, ama 
işin içine girince sektörün toptan gıdadan çok farklı 
olduğunu anladım. Fakat yapı olarak yaptığı işe 
gönlünü koyan biriyim. Yapmam gereken her şeyi 
yaparak, bu işin de altından kalktım. 

“2012 yılında da Şenpiliç’le tanıştım ve Şenpiliç 
Ailesi’ne katıldığım için çok mutluyum. Şenpiliç 
markası, Türkiye genelinde çok güçlü… Sevkiyatları 
çok düzenli, ambalajlarını çok beğeniyorum, 
yöneticilerimizle diyaloglarımız da çok iyi…” 

“Bizden ürün alma ihtimali olan her nokta 
bizim müşterimizdir”
“Ordu’nun tamamına hizmet veriyoruz. İrili ufaklı 

550 noktaya ürün dağıtıyoruz. ‘Günün birinde bir 
koli ürün alma ihtimali olan her 
nokta bizim müşterimizdir’ 
mantığıyla yaygın 
çalışıyoruz. Bizim için 
az ürün alan, çok ürün 
alan diye bir ayırım 
yok. 10 araçla hizmet 
veriyoruz. Şu anda aylık 
satışımız 180 ton… Bu, 
Ordu için son derece iyi 
bir rakam…

“Tabii ki 
yapılacak daha 
çok şey var.  
2016’da 

BABAdAN OğuLA GEçEN TEzGAH

“Hayalimdeki işi 
yapıyorum”
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yeni güzergâhlar açıp, ilave 2 araçla daha 
hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu da yeni 
satışlar yapacağız demek. En önemlisi de 
önümüzdeki günlerde de yeni binamıza 
geçeceğiz. Şenpiliç’in ve şirketimizin vizyonuna 
uygun olan yeni binamız, konum itibarıyla da 
çok avantajlı bir yerde… Tüm bu gelişmelere 
bağlı olarak satışlarımızın artacağını 
düşünüyoruz.”

“İşimiz ilgi istiyor”
“Sektörümüz çok nazlı ve sürekli ilgi 

istiyor. Yıllarca içinde bulunduğum kuru 
gıda sektörüne hiç benzemiyor. Beyaz et 
sektöründe bir bayii olarak ‘Ürünleri aldım, 
getirdim, piyasaya da sundum. Görevim bitti’ 
diyemezsiniz. Dediğiniz takdirde başarı ve 
kârlılık elde etmek mümkün değil. Aksine 
çok dinamik ve dikkatli olmanız gerekiyor. En 

önemlisi de rekabet çok yoğun olduğundan 
sürekli bir stratejiniz olmalı… Ben doğrudan 
işin içindeyim, istisnasız her sabah saat 
06:30’da bayii ben açıyorum ve bu durumdan 
da büyük keyif alıyorum.” 

“Gururla söylüyorum: Başardım”
“Bu işe çok büyük sermayelerle 

başlamadım. Hayalimdeki sektör buydu ve 
cesaretimi toplayıp işe koyuldum. Çok sıkıntılı 
günler de geçirdim ama üzerime düşeni 
yaptım ve sonuç aldım. Bunu da gururla 
söylüyorum. Uzun yıllardır da aynı ekiple 
çalışıyorum ve bu da bana güven veriyor. 

“Ben tek çocuğum, başka kardeşim yok. 
İki kızım var. Büyük kızım bu sene Hukuk 
Fakültesi’ni kazandı ama her fırsatta işimizle 
ilgili önerilerde bulunuyor ve yöneticilik 
vasıfları taşıyan ticarete yatkın bir yapısı var.”

BABAdAN OğuLA GEçEN TEzGAH

 “2016’da yeni güzergâhlar açıp, ilave 2 araçla daha hizmetlerimize 
devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde de yeni binamıza geçeceğiz. 

Şenpiliç’in ve şirketimizin vizyonuna uygun olan yeni binamız, konum 
itibarıyla da çok avantajlı bir yerde… Tüm bu gelişmelere bağlı olarak 

satışlarımızın artacağını düşünüyoruz.”

  “Ticarete 
tekstille başladım 
ve 10 yıl bu 
sektörde çalıştım. 
2000 yılı itibarıyla 
da toptan gıda 
distribütörlüğüne 
başladım. Lakin 
bu süreçte 
hep aklımda ve 
hayalimde beyaz 
et sektörüne 
girmek vardı. 
2007 yılının 
sonunda da 
sektöre girdim.”



ŞENLİK EKİM-ARALIK 201514 HER ŞEYİN BAŞI SAğLIK

 Okul yemeklerinde en sık 
karşılaştığımız sorunlardan 
birisi çocukların günlük 
beslenme ihtiyaçlarının çok 
üzerinde kalori almalarıdır. 
Çocukların genellikle 
menülerde en çok tercih 
ettiği yiyecekler; makarna, 
pilav, börek ve tatlılardır. Okul 
menülerinde verilen yiyecekler 
normalde bir yetişkinin 
günlük alması gereken 
kalori miktarını içerir. Oysa 
çocukların beslenmesinde bu 
kadar fazla kaloriye ihtiyaç 
yoktur. Özellikle yemeklerin 
hemen arkasından verilen 
tatlılar kalori bombasıdır. 
Besin değeri açısından çocuğa 
faydası olan besinler değildir. 
Çocuklar tatlıyı ve makarnayı 
gördüklerinde sadece bu 
besinleri yerler ve diğer 
besinleri tercih etmezler. 

Okul çağındaki 
çocuklarda 
beslenme Uzman Diyetisyen 

Hatice Karslıoğlu
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Okul yemeklerinde en büyük sorun çocukların 
sebzeleri yememesidir. Günümüzde birçok çocuk 
sebzeden hoşlanmamaktadır. Hele ki brokoli, karnabahar, 
brüksel lahanası, kereviz, enginar gibi keskin kokulu 
sebzeler menülerde yer aldığında çocuklar tarafından 
tercih edilmezler. Çözüm, sebzelerin çocukların seveceği 
şekilde sunulmasıdır. Yiyeceklerin sunumu çocuklar için 
cazip hale getirilmelidir. Diğer bir sıkıntı da ara saatlerde 
kek, börek gibi besinlerin tüketilmesidir. Bu durum, 
çocukların eve gittiklerinde akşam yemeği yemelerini 
engeller. Bu yüzden ara saatte özellikle çocuklara meyve 
yeme alışkanlığı kazandırılmalıdır. Süt, yine çocukların 
özellikle büyüme dönemlerinde ihmal edilmemesi 
gereken besinlerden biridir. Ancak süte karşı intoleransı 
olan çocuklara dikkat edilmesi ve bu tip özel beslenme 
ihtiyacı olan çocuklar için ayrı menü hazırlanmalıdır. Bu 
yüzden ailelerden çocuklarının hangi besinlere karşı 
alerjisi olduğu öğrenilmelidir. 

Çocuklarda yeterli ve dengeli beslenme
Çocuğun büyüme ve gelişmesini tamamlayabilmesi 

ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması için tüm besin 
gruplarından tüketmesi gerekir. Bunlar; süt, yoğurt, 
peynir ve benzeri besinlerdir. Bu besinler kemiklerin 
gelişimi, sinir ve kasların düzenli çalışması için gerekli 
kalsiyumu, A ve B vitaminleri ile iyi kalite proteini sağlar. 
Ancak  günlük 2 litre üzerinde süt tüketimi çocuğun 
başka besin tüketmemesine ve kansızlığa sebep olur. 

Bu yüzden günlük süt tüketimi 2 bardağı geçmemeli 
ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için de bir öğünde 
probiyotik özelliğe sahip yoğurt yedirilmesine özen 
gösterilmelidir. 

Çocuklar için çok önemli olan tavuk, et, balık, yumurta, 
kuru fasulye, mercimek gibi besinler hem kasların 
güçlenmesini ve kan yapımını sağlar, hem de vücudun 
sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan demir, 
çinko, B12, B6 vitaminlerini içerir.

Ancak genelde aileler bu besinleri çocuklara 
ihtiyacından fazla yedirdikleri için çocuklarda erken 
tokluk oluşur, bu da ihtiyacı olan diğer besinleri almasını 
engeller. Özellikle iştahsız çocuklarda fazla miktarda 
verilen et, çocuğun yemek yemesi nedenleri arasındadır. 
Miktar olarak günlük 2-3 parçanın geçilmemesi gerekir. 
Tabii ki çocuğun yaşı, porsiyon miktarı konusunda önemli 
bir detaydır.

Günümüzde ciddi bir tartışma konusu olan ekmek 
biz beslenme uzmanlarının vazgeçmediği bir besin 
grubudur. Özelikle temel enerji kaynağıdır. Beslenmede 
tahıllar yer almadığı takdirde, çocuk karbonhidrat 
ihtiyacını şekerli besinlerden karşılayacaktır ki; bu da 
ihtiyacı olmayan yağ ve şekeri gereksiz yere tüketmesi 
anlamına gelir. Bu yüzden hem bitkisel protein hem de B 
vitamini bulunduğu için tahıllara her öğünde muhakkak 
yer verilmesi gerekir. Özellikle çorba, ekmek, makarna 
ve bulgurun çocuğun yaş durumuna göre porsiyon 
miktarları ayarlanıp verilmesi gereklidir. 
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Çocuklar için diğer önemli olan besinler sebze ve 
meyvelerdir. Günümüzde çocuklar sebzeleri tanımıyor. 
Birçok annenin en büyük sorunlarından birisi çocukların 
sebze ve salata yememesi. Bunun sebeplerine 
bakarsak; çocuklara erken yaşta sebze yeme alışkanlığı 
kazandırılmaması, evde sebze yemeğinin çok az pişmesi, 
aileden birinin sebze yememesi ve onun örnek alınması, 
çocuğun ilk sebze yemeğini tattığında sebzeden 
tiksinmesi ya da keskin kokulu kereviz, karnabahar, 
brokoli gibi sebzeler ile başlanması çocuğun sebze 
yemeğini reddetmesine neden olur. Çocuk bakıcı ya 
da aile büyükleri tarafından bakılıyorsa, annesiyle olan 
ayrılığına tepkisini yemek yemeyerek gösterebilir. Aile 
de, “yeter ki çocuğum yesin” diye onun sevdiği besinleri 
hazırlar. Özelikle yeşil yapraklı sebzeler, A vitamini, C 
vitamini ve B grubu vitaminlerden ve posadan  zengindir. 
Çocuğun hastalıklardan korunması ve bağırsaklarının 
düzenli çalışması için sofralarda mutlaka yer verilmesi 
gereken besinlerdir. 

Eğer çocuğunuz bu besinleri yemiyorsa onu manava 
götürün ve sebzeler ile tanıştırın. Sebze ve meyvelere 
dokunmasını hatta evde salata ve sebze pişirilirken 
hazırlamasını isteyin. Evinizde  saksıya domates, biber 
gibi sebzeleri onunla birlikte ekerseniz çocuğunuzun 
sebze ve meyveye karşı bakışının değişeceğinden emin 
olabilirsiniz. Unutmayın, sebzeleri asla zorla yemesi için 
ağzına vermeyin ya da ısrar etmeyin, bu davranışlar 

çocuğun bir daha sebze yememesine neden olacaktır. 
Alışkanlık kazanılması için her gün yense de yenmese 
de sebze, salata ve meyve mutlaka evde sofranızda yer 
almalıdır.

Çocukların en sevdiği, ancak beslenme uzmanlarının 
sevmediği gıda türü şekerdir. Bu besinler vücuda enerji 
sağlar, ancak bunun dışında vücut için faydası olmayan 
boş kalori dediğimiz besinlerdir. Özelikle 0-1 yaş arasında 
doktorlar, çocuklara tuz ve şekeri yasaklar ve bu dönem 
içinde anneler de dikkat ederler. Ancak 1,5 yaşından 
sonra çocuğun eline, dondurma, çikolata, meyve suyu, 
tatlı bisküviler hatta gazlı içecekler verilmeye başlanır. Bu 
besinler tat olarak çocukların çok hoşuna gider ve iştahı 
açar. İlerleyen dönemlerde bu besinlerin tadına alışan 
çocuklar artık bağımlı hale gelmiş gibi hep bu besinleri 
ister ve onlar için sağlıklı olan besinleri tercih etmez. 
Çünkü o besinlerin tatlarını ekşi, buruk olarak almaya 
başlarlar.

Demir eksikliğine dikkat 
Ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde en önemli 

sorunlardan biri yetersiz demir alımıdır. Süt çocukluğu 
ve çocukluk çağının en yaygın hastalığı kan hastalığıdır. 
Yaşamın ilk 4-6 ayı başlayabilen demir eksikliği, 9-24 
aylarda belirgin duruma gelir. Bu dönemler de demir 
eksikliği süt tüketiminin fazla olması, et ve yumurta 
tüketiminin yetersiz olması nedenleriyle ortaya çıkar. Süt 
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ürünleri demirden fakirdir, bebeklerin uzun süre yalnızca 
inek sütü ile beslenmesi, ek besinlere geç başlama veya 
vermeme, çocuğun anne sütüyle beslenmesi demir 
eksikliği anemisine yol açabilir. Daha büyük çocuklarda 
özellikle çok fazla abur cubur tüketimi, yetersiz demir 
alımına neden olmaktadır. Bunların yanında intestinal 
parazitler veya gastro-intestinal kanamalara da neden 
olabilir. Kansızlığın çocuklarda yarattığı en büyük sıkıntı, 
enfeksiyonlara çok sık yakalanmalarıdır. 

Okula yeni başlayan çocukların beslenme 
ve yeme alışkanlıklarının bozulmaması için ne 
yapılmalıdır?

Aile çocuğun yemek alışkanlığı geliştirmesi için en 
etkili ortamdır. Ancak çocuklar okula başladıktan sonra 
arkadaşlarının ve öğretmeninin beslenme alışkanlıkları 
onlar için önem kazanır. Bu yüzden çocukların beslenme 
alışkanlıklarının bozulmaması için ailelerin daha 
önce kazandırdıkları beslenme alışkanlıklarını devam 
ettirmeleri gerekir. Çocukların erken kalkması, servise 
yetişememeleri, geç uyanma, kahvaltı yapmama gibi 
nedenler ailelerin çocuğa doğru beslenme alışkanlığı 
kazandırmada zorluk yaşamasına neden olur. Bu yüzden 
akşamdan beslenme çantası hazırlanması ailenin işini 
kolaylaştıracaktır. 

Aileler çocuklarına okula giderken para vererek, 
kantinden kek, meyve suyu gibi yiyecekler yemelerini 
teşvik etmemeli, sabahları ailece kahvaltı yapma 
alışkanlığını oturtmalıdırlar. Beslenme çantasında 
özellikle süt ya da ayrandan asla vazgeçilmemelidir. 
Meyve, yine unutulmaması gereken bir gıdadır. Özellikle 
mevsim meyveleri, çocuğun kolay yiyebileceği sulu 
olmayan, ezilme riski olmayan meyveler tercih edilmelidir. 
Eğer akşam eve geliş saati geçse fındık, badem, ceviz gibi 
kuruyemişler de beslenme çantasında yer alabilir.

Okul kantinlerindeki sakıncalı yiyecekler, sınıftaki 
diğer öğrencilerin getirdiği yiyecekler ve öğretmenlerin 

şeker ve çikolata ile ödüllendirme şekilleri çocukların 
ve ailelerin beslenme alışkanlıklarının değişimine 
neden olabilmektedir. Süt tüketen çocuk artık süt 
içmemeye, meyve yiyen çocuk artık meyve yememeye 
başlamaktadır. Bu yüzden ailelerin okul aile birliği ve 
öğretmenlerle birlikte çocukların doğru beslenme 
alışkanlığı kazanmaları için çalışmaları, kantinlerde sağlıklı 
besinlerin satılması konusunda okullara baskı yapmaları 
gereklidir. 

 Çocuklar okula başladıktan sonra beslenme 
alışkanlıklarının bozulmaması için ailelerin daha 
önce kazandırdıkları beslenme alışkanlıklarını devam 
ettirmeleri gerekir. Çocukların erken kalkması, servise 
yetişememeleri, geç uyanma, kahvaltı yapmama gibi 
nedenler ailelerin çocuğa doğru beslenme alışkanlığı 
kazandırmada zorluk yaşamasına neden olur. Bu 
yüzden akşamdan beslenme çantası hazırlanması 
ailenin işini kolaylaştıracaktır. Aileler çocuklarına 
okula giderken para vererek, kantinden kek, meyve 
suyu gibi yiyecekler yemelerini teşvik etmemelidir. 
Beslenme çantasında özellikle süt ya da ayrandan asla 
vazgeçilmemelidir. Meyve, yine unutulmaması gereken 
bir gıdadır. Özellikle mevsim meyveleri, çocuğun 
kolay yiyebileceği sulu olmayan, ezilme riski olmayan 
meyveler tercih edilmelidir. Eğer akşam eve geliş 
saati geçse fındık, badem, ceviz gibi kuruyemişler de 
beslenme çantasında yer alabilir.



 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda
yeni bir biyogüvenlik talimatı yayınlandı. Talimat uyarınca kanatlı sektöründe 
üretim yapan işletmelere bakanlık tarafından çok sıkı denetimler yapılacak 

ve uygun görülmeyen işletmelerin üretim yapması engellenecektir. Sektörün 
olmazsa olmazı biyogüvenlik ve yeni yönetmelik üzerine Özdenoğlu 

Gıda’dan Fahri Sarı ve Nuray Bolat Çiftliği’nde Mehmet Bolat’la görüştük.
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Yeni biyogüvenlik 
yönetmeliği

FAHRİ SARI MEHMET BOLAT
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ticari 
etlik ve yumurtacı kanatlı işletmeleri için yayınlanan 
yeni biyogüvenlik yönetmeliğin amacı; ülkemizde 
faaliyet gösteren ticari yumurtacı ve etlik işletmelerde 
kanatlı hayvan hastalıklarına yol açan biyolojik 
etkenlerle, halk sağılığını etkileyen zoonotik etkenlerin 
giriş ve çıkışını ve biyogüvenlik denetiminden 
geçmeyen işletmelere hayvan sevkini engellemektir. 
Talimat; organik yumurta ve et üretimi yapan kanatlı 
işletmeler dahil olmak üzere, yeni kurulan veya 
kurulmuş olan ve işletme ortamında yetiştiricilik yapan 
ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerin sahip 
olması gereken teknik, hijyenik, sağlık şartları ve talimat 
hükümlerine uyulmaması durumunda uygulanacak 
işlemleri kapsıyor.

Ticari amaçlı yumurta veya kanatlı hayvan üreten 
işletmeler, talimatta belirtilen esaslar çerçevesinde 
etkin bir şekilde İşletme Denetim Ekibi tarafından 
denetlenecektir. Belirlenen biyogüvenlik önlemlerini 
almadığı tespit edilen işletmeye ait sürü, TURKVET 
sistemi Kanatlı Veri Tabanı’nda pasif hale getirilerek 
işletmeye hayvan sevk edilmesi önlenecektir. Bu 
durum işletme sahibinin belirtilen şartları sağladığını 
beyan edene ve yapılan denetimde şartların sağlandığı 
teyit edilene kadar devam edecektir. Denetim 
sonucunun olumlu olması durumunda işletmenin 
sürüsü TURKVET sisteminden aktif hale getirilerek 
hayvan sevki sağlanacaktır. 

Özdenoğlu Gıda, 
Fahri Sarı – Cumaköy, Kocaeli
“1969, İstanbul Kartal doğumluyum.  35 yılı aşkındır 

bu sektördeyim. Babamızdan başlayarak aile olarak 
yıllardır bu işin içindeyiz. Kurtköy’de küçük bir kümesle 
başlamıştık. Biz 5 erkek kardeşiz ve bir süre sonra 
babam bizlere işi devretti. Zaman içinde kardeşler 
olarak ayrıldık, kendi üretim çiftliklerimizi kurduk ve 
uzun yıllardır etlik piliç üretimi yapıyoruz. Bu çiftliği 
de 2004 yılında kurdum ve babamızla birlikte iş 
yaptığımız zamanlardan beri Şenpiliç’i tanıdığımız için 
kurulduğumuz ilk günden beri Şenpiliç’le çalışıyoruz.” 

“Önemli olan verimdir” 
 “Şenpiliç’le yaklaşık 20 yıldır tanışıyoruz ve 

birlikte iş yapıyor olmaktan çok memnunuz. Bu 
memnuniyetimizin öncelikli sebebi dürüstlük ve 
şeffaflık… Her şey ticaret değildir. Güven ve özveri de 
olmalı. Başta Haşim Bey olmak üzere yöneticilerimiz 
çok iyi… Veterinerlerimiz bizimle birebir ilgileniyor. Her 
şeyi açıkça konuşabiliyoruz. Bunların hepsi ticaretin 
ötesinde ama sonuçta ticaretimize olumlu yansıyor. 
Şenpiliç Ailesi’nden biri olduğumuz için çok mutluyum. 
Özdenoğlu Gıda var oldukça ve Şenpiliç de bizimle 
çalışmak istediği müddetçe işbirliğimiz sürecektir.

 “İki kümesimiz var; biri 2, diğeri 2,5 katlı… Toplam 
kapalı alan 7.700 m²… Aylık kapasitemiz toplam 115 bin… 
Hayvan refahına önem verdiğimiz için kapasiteyi daha 

Özdenoğlu Gıda
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fazla artırmıyoruz. Çünkü çok civciv, çok kazanç demek 
değildir. Önemli olan verimdir. Şenpiliç bize pek çok 
imkân sunuyor. Biz üreticilere düşen de hamuru yoğurup 
ortaya işi çıkarmak. Bunu yaparsak da en iyi kalitede 
verim elde ederiz.” 

“Biyogüvenlik üreticinin menfaatinedir”
“Bütün olumsuzluklar dışarıda başlıyor. Bu 

olumsuzluklar insan gözünün göremeyeceği bir şekilde 
kümeslere yansıyor ve hastalıklar ortaya çıkıyor. Bu da 
herkesin bildiği gibi verimin, dolayısıyla kazancın düşmesi 
demek. Ben de, A kategori üreticisi olarak biyogüvenlik 
konusunda çok titizim, Şenpiliç’in kriterlerini eksiksiz 
uyguluyorum ve yatırım yapıyorum. Bir çiftlikte yatırım 
olmazsa olmazdır. Çünkü ne kadar yatırım yaparsan, 
maddi ve manevi o kadar başarı elde edersin. 

“Giriş çıkışlar, iş kıyafetleri, gerekli dezenfeksiyonlar, 
altlık, çiftliğin etrafı için olması gerekenler, havalandırma 
şartları, yabani hayvan ve başka hayvan girişlerinin 
engellenmesi ve biyogüvenlik şartnamesinde yer 
alan daha pek çok önlem ve gereklilik çiftliğimizde 
uygulanıyor. Kayıtların tutulması bile biyogüvenliği 
kapsıyor. 

“Biyogüvenliğe önem vermek üreticinin menfaatinedir. 
Şenpiliç biyogüvenlikte profesyonel bir yaklaşım 
sergiliyor. Şenpiliç’in biyogüvenliğe karşı hassasiyetini 

takdir ediyor ve tüm üreticilerin konuya aynı hassasiyetle 
yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 
biyogüvenlik sektördeki tüm üreticileri ilgilendiren bir 
konu… Bir çiftlik uygular, diğeri uygulamazsa riskler 
hiçbir zaman ortadan kalkmaz. 

“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın biyogüvenlik 
üzerine yayınladığı ve eski yönetmeliğe ilavelerin 
yer aldığı yeni biyogüvenlik yönetmeliğiyle, bakanlık 
tarafından da daha sıkı denetimler olacak ve bu da 
tüm üreticilerin biyogüvenliğe daha profesyonel 
bakmalarını sağlayacaktır. Böylelikle sağlıklı sürülerin 
sürdürülebilirliği artacaktır.” 

Nuray Bolat Çiftliği, 
Mehmet Bolat – Adapazarı, Karadere Köyü
“1959 doğumluyum. Tarım İl Müdürlüğü’nde 22 

sene veteriner hekim olarak görev yaptıktan sonra 
buradan emekli oldum. Ardından Kayseri’de bulunan 
bir kesimhanede 3 sene teknik müdürlük yaptım. 
Sonunda üreticilikte devam etme kararı aldım. Bu 
çiftliği ise erkek kardeşimle ortak 2014 yılında kurduk ve 
kuruluşumuzdan beri Şenpiliç’le çalışıyoruz. 4 kümesle 
toplam 140 bin kapasiteye sahibiz. Çiftliğimizde 6 kişi 
görev yapıyor. Önümüzdeki yıllarda da 250-300 bin 
kapasiteye çıkmayı hedefliyoruz. 

Nuray Bolat Çiftliği



ŞENLİK EKİM-ARALIK 2015 21YuVARLAK MASA

“Şenpiliç Türkiye’nin en önemli entegre firmalarından 
biri… Bu nedenle Şenpiliç’le çalışıyor olmaktan dolayı 
kendimizi şanlı hissediyoruz. Benim için en değerli 
özelliği, zamanlamalara ve verdikleri sözlere çok önem 
veriyor olmaları. Biz üreticilerle ilişkileri çok iyi. Hizmet 
açısından istediğimiz her şeye sahibiz. Üretim açısından 
her türlü gereksinimimiz karşılıklı diyalogla sağlanıyor. 
Acil ihtiyaçlarımız bile gün içinde çözülüyor. Bu gibi 
çiftliklerin, böylesi titiz bir firmayla çalışmazsa, ayakta 
kalması pek mümkün değildir. Bu nedenle Şenpiliç’e her 
şey için teşekkür ediyoruz.” 

“Biyogüvenlik profesyonel üretimin temeli”
“Yıllar içinde üreticilikte çok şey değişti. İşletmelerin 

kapasiteleri büyüdü. Kapasitelerin büyümesi de hizmetin 
gelişmesini olumlu yönde etkiledi ve üreticilik her geçen 
gün daha profesyonel hale gelmeye başladı. Böylelikle 
sektör çok büyük bir aşama kaydetti. Biyogüvenlik de bu 
profesyonel yapının temeli... 

“Biyogüvenlik önlemlerinin önemsenmediği bir 
işletmede, kümes içindeki civciv her an risk altındadır 
ve çok büyük ekonomik kayıplara sebep olacak 
hastalıklar meydana gelecektir. Bence biyogüvenlikte 
tesis kurulmadan önce yer seçimi çok önemli. Başka 
kümeslerle mesafelerin uygun olduğu ve çevre kirliliğinin 
olmadığı veya önlenebileceği yerler seçilmeli. Doğru yer 
seçiminden sonra benim önem verdiğim diğer nokta ise 
çiftliğin temizlenebilirliği… Özellikle piliçlerin yüklemesi 

esnasında araç giriş çıkışı ve ardından kirli altlığın 
kümesten çıkarılması süreçlerinde çok ciddi riskler 
söz konusu olabilir. Bu nedenle kümesi ve çevresini 
yıkayabilmek ve dezenfekte edebilmek çok önemli… 
Dolayısıyla  çiftliğin zemininin beton olması şart! Çünkü 
toprağı dezenfekte etmeniz mümkün değil. Toprak 
olunca her türlü tedbir faydasız. 

“Dışarıdan gelen tehlikeleri önleyemezseniz, 
kümeslerde olabilecek hastalıkların önüne geçemezsiniz. 
Biz aldığımız biyogüvenlik önlemleri neticesinde şimdiye 
kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Şenpiliç’in biyogüvenlik 
talimatları doğrultusunda işimizi en iyi şekilde yapmaya 
çalışıyoruz ve kuralların dışına asla çıkmıyoruz. 
Çalışanların eğitimi ve sorumluluk alması da çok önemli… 
Biz de kendi personelimizi eğitiyoruz. Şenpiliç de her 
civciv döneminde sürekli denetim yapıyor.

“Biyogüvenlikte denetimin yaptırım gücü tartışılmaz. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
yürürlüğe konulan yeni biyogüvenlik talimatnamesi 
kapsamında uygulanacak olan sıkı denetimler sayesinde, 
sektörümüzü tehdit eden risklerin tamamen ortadan 
kalkacağına inanıyorum. Çünkü hem üretici, hem firma 
açısından tüm çiftliklerin biyogüvenlik konusunda hassas 
olması gerekiyor. Biyogüvenlik, riski en aza indirmenin 
yoludur ve katı bir şekilde uygulanması gerekir. Sektörde 
birlik olmak önemli… Geçmişe bakarak, geleceği 
yapılandırmalıyız.”

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
yayınladığı yeni biyogüvenlik talimatnamesi 
kapsamında; ticari amaçlı yumurta veya 
kanatlı hayvan üreten işletmeler, talimatta 
belirtilen esaslar çerçevesinde etkin bir 
şekilde İşletme Denetim Ekibi tarafından 
denetlenecektir. Belirlenen biyogüvenlik 
önlemlerini almadığı tespit edilen işletmeye 
ait sürü, TURKVET sistemi Kanatlı Veri 
Tabanı’nda pasif hale getirilerek işletmeye 
hayvan sevk edilmesi önlenecektir. Bu 
durum işletme sahibinin belirtilen şartları 
sağladığını beyan edene ve yapılan 
denetimde şartların sağlandığı teyit edilene 
kadar devam edecektir. Denetim sonucunun 
olumlu olması durumunda işletmenin 
sürüsü TURKVET sisteminden aktif hale 
getirilerek hayvan sevki sağlanacaktır.



 İlkokul, çocuklara şahane fırsatlar ve önemli zorluklar sunar. Çocuklar 
farklı alanlarda çalışarak, zaman ve enerjilerini düzenleyerek, performans 

göstererek, yarışarak, pek çok test ve sınavdan geçerek büyürler. Tam 
potansiyellerine erişebilmeleri için sizin tarafınızdan hazırlanmaları, ihtiyaç 

duydukları sevgi ve güvene sahip olmaları gerekir.
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Çocuğunuzun 
okul başarısına 

yardım edin



Çocuklar zengin düşünme ve öğrenme 
becerilerine ihtiyaç duyar. Görerek, duyarak 
ve yaparak öğrenmek, her dersi zengin ve 
anımsanabilir bir deneyim haline getirmek 
için beyinlerinin tamamını maksimum 
etkinlikte kullanmak zorundadırlar. 
Çocukların okulda bilgi ve beceri 
kazanmak için olduğu kadar, 
kendilerini bekleyen zorluklar için 
de beyinlerini şekillendirmeleri 
gerekir.

Çocuğunuzun okula yaklaşımı 
özgüvenli ve heyecanlı, fakat 
aynı zamanda saygılı ve sakin 
olmalıdır. Dikkatle dinlemek, 
talimatlara uymak ve yeterince 
konsantre olmak için kendilerini 
motive edebilmelidirler. Belirli 
yeteneklerini ve doğal öğrenme 
stillerini kullanmaları çok 
önemlidir.

Okulda başarılı olan çocuklar iyi beslenme, 
hareketlilik, yeterli miktarda uyku ve 
dinlenmeyle desteklenenlerdir. Çocuğunuzun 
ev yaşantısı, onun ihtiyaç duyduğu mutluluk 
ve güvenin kaynağıdır; düşünme, konuşma 
ve davranış biçimlerini iyileştirir ve okulda 
geçirdiği her dakikadan fayda sağlamasına 
imkân tanır. 

Beynin gelişimi
Öğrenme becerileri daha ana 

rahmindeyken gelişir ve çocuğunuz doğar 
doğmaz onun beyin gelişiminde aktif rol 
oynamaya başlarsınız. Duyularını uyararak, 

iletişim becerilerini aktive ederek, 
ona güvenli bir ortam sunarak, 

karşılaşacağı zorluklarla 
başa çıkması için zihninin 
şekillenmesine yardım edersiniz. 
Çocuklar yeteneklerinin 
tümünü geliştirme şansına 
sahip olmalıdır. Çocuğunuzun 
doğal olarak tercih ettiği bir 
öğrenme stili olabilir, fakat 
siz enformasyonu bulması, 
toplaması ve anımsaması için 
çeşitli stratejiler sunabilirsiniz. 

Öğrenme stilleri
Gördüğü imgelerden ve okuduğu 

kelimelerden azami derecede yararlanmasını 
sağlayarak, çocuğunuzun görsel zekâsını 
uyaracak yollar bulun. İşittikleri bilgilerin 
tümünü kaydetmeleri için çocuklarınızın 
dinleme becerilerini keskinleştirin. 
Çocuklar aynı zamanda yaparak da 
öğrenir; dokunarak, tutarak ve hissederek 
keşfetmeleri için onları cesaretlendirin. 
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 Her yaştaki 
çocuk 
düşüncelerini 
tartışabilir, 
gelişen anlayış 
ve becerilerini 
yansıtabilir. 
Öğrenmeleriyle 
gerçekten ve aktif 
olarak ilgilenin.  

 En iyi şekilde öğrenmek 
için çocukların mutlu olmaya, 
şakalardan, oyunlardan ve 
paylaşılan etkinliklerden 
hoşlanmaya ve diğerlerinden 
sevgi ve şefkat görmeye 
ihtiyaçları vardır. 

 Çocuğunuzun 
sağlığı ve 
davranışları 
üzerinde olumsuz 
etkisi olan 
yiyeceklere karşı 
dikkatli olun. 
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Çocuklar kendilerine özgü anımsanabilir 
imgeler yaratarak, görsel düşünme 
güçlerini artırırlar. İşitsel düşünme güçlerini 
buldukları kafiyeler, yazdıkları tekerlemelerle 
değerlendirir, belleklerine sesli ipuçları 
kaydederler. Fiziksel düşünmek içinse 
nesnelere dokunarak ve modeller yaparak her 
fırsatı değerlendirirler. 

Medya
Televizyonun, filmlerin, oyunların ve 

internetin, çocukların öğrenmeleri üzerinde 
olumlu-olumsuz önemli etkileri vardır. 
Çoğunuzun medyaya erişimini denetleyin ve 
kısıtlayın, ama aynı zamanda nimetlerinden 
de faydalanın. Medya onların hayal güçlerini 
canlandırır; bellek, konsantrasyon ve problem 
çözme becerilerini geliştirir. 

Kelimeler ve sayılar
Çocuklar temel sözel ve sayısal becerilerini 

geliştirirken, ebeveyn desteği çok önemlidir. 
Sohbetler, oyunlar, deneyimler ve faaliyetler 
gelişimin her aşamasını besler. Sözel beceriler 
çocukların konuşma, dinleme, okuma ve 
yazmada özgüvenli olmasını gerektirir. Okur-
yazar bir aile ortamında dile gereken önem 
verilir, konuyla ilgili oyunlar yaratılır ve onu 

iyi kullanmak için her fırsat değerlendirilir. 
Matematikte iyi olmak için de sayılar, kalıplar, 
şekiller ve ölçüler hakkında temel bilgilere 
sahip olmak gerekir. Matematiği heyecan 
verici ve eğlenceli hale getirerek, çocuğunuzun 
düşünme becerilerini uyarabilirsiniz.  

Sağlıklı çocukluk
Çocukların okul başarısının en büyük 

belirleyicisi beslenmedir. Başarıyı tetikleyen 
bir diğer unsur da fiziksel aktivitedir. Spor 
ve oyunlar çocukların kendilerini tanımaları 
ve başkalarıyla işbirliği yapmanın yollarını 
öğrenmeleri için önemli birer araçtır. İyi uyku 
da çok önemlidir, anne-babalar çocuklarının 
beden ve zihin gelişimi için uyku vakitlerini 
programlamalıdırlar. 

Aile
Aile hayatı, düşünme ve öğrenmeye dair en 

iyi yansımaları alacağınız yerdir. Çocuğunuzun 
ilgisini uyandırmak, yeni bilgi ve beceri 
geliştirme konusunda onları heyecanlandırmak 
için her fırsatı değerlendirin. Duygu ve 
düşünceleri hakkında konuşun ve beyinlerinin 
neleri yapabileceğini anlatarak onları 
cesaretlendirin. Bambaşka geçmişlerden ve 
çok farklı tipte ailelerden gelen, kendi kişilikleri, 
ilgi alanları ve becerileri olan pırıl pırıl beyinlere 
sahip çocuklar ailelerinden aldıkları desteğin 
canlı kanıtıdır.

Sınavlar
Çocuklar önceki yıllara göre daha fazla 

değerlendirmeye tabi tutuluyor ve kontrol 
ediliyorlar. Stratejik ve organize yaklaşımlarla 
ve evden alacakları destekle sınavların yarattığı 
stresi yenebilirler. Çocuklarınızın neyi, nasıl 
yaptıklarını bildiğinizden emin olun; sınav 
sonuçlarını ve karneleri, onların bir sonraki 
adımlarını daha iyi planlamalarına yardım 
etmek için kullanın. 

Birlikte başarmak
Parlak çocuklar ortaklık anlayışıyla çalışır: 

ebeveynleriyle, arkadaşlarıyla, okullarıyla, 
katıldıkları tüm diğer topluluklarla… İster tek 
başına, ister başkalarıyla birlikte çalışsınlar, 
çocukların dehaları farklı şekillerde ortaya 
çıkar. Yetenekleri müzik, spor veya artistik 
dallarda olabilir. Okulun zorluklarıyla baş 
ederken, yeteneklerinin yardımına başvurulur.

 Çocukların okul 
başarısının en 
büyük belirleyicisi 
beslenmedir. 
Başarıyı tetikleyen 
bir diğer unsur da 
fiziksel aktivitedir. 
Spor ve oyunlar 
çocukların 
kendilerini 
tanımaları ve 
başkalarıyla 
işbirliği yapmanın 
yollarını 
öğrenmeleri için 
önemli birer 
araçtır.
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 Çocuğunuza 
onlara verilen 
her ödevden 
en fazla yararı 
elde etmelerini 
sağlamak 
amacıyla, ev 
ödevlerini yapması 
için ihtiyacı 
olan zaman, 
yer ve ekipmanı 
temin edin. 
Onlara işlerini 
düzenlemesini, 
zamanını ve 
emeğini dikkatle 
planlamasını 
öğretin.

 Okuldaki her 
çeşit sınava 
karşı stratejik 
ve özgüvenli 
bir yaklaşım 
geliştirmek üzere, 
zihinlerinde tekrar 
yapmaya onları 
alıştırın. Sınav 
sonuçlarını ve 
karneleri dikkatle 
okuyun. Bunları 
göz önünde 
bulundurarak, 
çocuğunuzun 
ileriki eğitiminde 
en iyi yolu bulmak 
için okulla birlikte 
çalışın.

UNUTMAYIN!
• Çocuğunuzun zihinsel gelişiminin temel 
aşamalarını destekleyin.
• Duyularını geliştirecek her türlü fırsatı 
değerlendirin.
• Düşüncelerini ve öğrenmelerini genişletmek 
ve desteklemek, iletişim güçlerini 
yapılandırmak için çocuklarınızla konuşun ve 
onları dinleyin.
• Hataları düzeltmek her zaman en iyi yol 
değildir.
• Hayal güçlerini besleyin.
• Dikkat ve konsantrasyonlarını 
kuvvetlendiren oyunlar oynayın. 
• Yaratıcı ve mantıksal düşünme becerilerini 
harekete geçirerek beyinlerinin her iki yarısını 
da devreye sokun. 
• Çocuğunuzun öğrenme hızını etkileyen tüm 
faktörleri göz önünde bulundurun.
• Çocuğunuzun tercih ettiği öğrenme stilinin 
(görsel, işitsel vs.) farkında olun, fakat 
sınırlayıcılıktan kaçının.
• Çocuklarınıza grupları yönetme ve farklı 
öğrenme gruplarında farklı roller alma fırsatı 
verin.
• Sevdikleri konularda araştırma yapmalarını 
destekleyin ve bilgileri nasıl kullanacaklarını 
gösterin.
• Çocuklarınızı büyük fikirlerinden ötürü 
kutlayın ve başkalarının görüşlerini 
de hesaba katmalarına yardım 
edin.
• Hem sözlü hem yazılı 
iletişimlerinde kendilerine 
güvenmelerini sağlayın.
• Çocukların 
arkadaşlıklarındaki 
tavırları çeşitlidir, fakat 

hepsi diğerlerinin yanında kendini güvende 
hissetmek ister. Onlara doğru ilişkileri nasıl 
kuracaklarını gösterin.
• Çocukların rekabetçi ruhlarını teşvik edin 
ve zorlayın, aynı zamanda öğrenmekten zevk 
almayı öğretin.
• Mutluluklarını ve okuldaki başarılarını 
sınırlayan anılarını yeniden şekillendirin.
• Belleğin güçlenmesine yardım etmek için 
meraklarını kamçılayın ve dikkatli sorular 
sorun. 
• Yeni ve ilginç bağlantılar yapması için beyni 
zorlayan oyunlar oynayın.
• Sohbetlerin, oyunların ve aile etkinliklerinin 
çoğunu çocuğunuzun konuşma ve dinleme 
becerilerini besleyecek şekilde düzenleyin.
• Zevk veya bir amaç için okumayı ve yazmayı 
ailenizin temel özelliklerinden biri haline 
getirin.
• Çevresindeki dünyayı keşfetmesi için 
çocuğunuzu yüreklendirin.
• Okula karşı olumlu ve istekli bir tutum 
sergileyin.
• Öğretmenler ve okuldaki diğer yetişkinler 
için çocuğunuzun saygısını güçlendirin.
• Herhangi bir şeyi keşfetmesi ve öğrenmeye 
karşı güçlü bir yaklaşım sergilemesi için 
çocuğunuzun farklı konular arasındaki ilişkiyi 
bulmasına yardım edin.
• Özellikle gelişme çağında çocuğunuzun 

beslenmesinde, beyni yapılandıran yağ 
asitleri, vitaminler ve mineraller 

gibi temel besinlerin yer 
aldığından emin olun. 

•  Çocukların gün içinde 
kuvvetli bir kahvaltıya, 
aklı başında ara öğünlere 
ve suya gereksinimleri 
vardır. 

 Kaynak: Çocuğunuzun Okul Başarısına Yardım Edin - Jonathan Hancock - Optimist Kitap
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Herkes için 
zaman yönetimi

Polly Bird

 Herkesin zaman yönetimine ihtiyacı vardır. Zaman yönetimi önemli şeyleri 
göz ardı etmeksizin iş ve ev yaşantısının farklı gerekliliklerini bir araya getirmeyi 

sağlar. Yaşantınızı denetim altına almanızı sağlayacak olan zaman yönetimini 
öğrenmek için karmaşık ekipmana, çok sayıda çalışana veya uzunca bir süreye 
gerek yok. Zaman yönetimi kolaydır. Yapmanız gereken tek şey çalışma şeklinizi 

yeniden düzenlemek ve zamanı etkin kullanmak. 
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Kendimiz için zamana ihtiyacımız 
var. Ailemiz, dostlarımız, hobilerimiz, 
hayallerimiz bizden vakit talep ediyor. 
Bizden belli bir katılım bekleyen birçok 
şey söz konusu olduğu için yaşantımızı 
düzenlerken çoğumuz sorun yaşarız. İş 
yaşamı gibi tanımlı işlerden arta kalan 
zamanlarda çok şey yapmayı ümit 
ederiz, ama yeterli zaman asla olmaz. 
Bu durum hayatımızda strese yol açar, iş 
ve ev yaşantılarımız zedelenir, zamanın 
avucumuzdan kayıp gittiğini hissederiz. 
Oysa ki, sahip olduğumuz en değerli 
varlığımız, zamanımız.  Hayatınızı hemen 
düzene sokmak için büyük bir adım 
atmaya çalışmanıza gerek yok. 

Kontrolü ele alma
Yaşamda daha fazla şey elde etmenin 

anahtarı zamanı etkin kullanmaktır. 
Zamanınızı etkin bir şekilde düzenlemek 
daha başarılı olmanızı sağlar. Bunu 
yapabilecek duruma gelmeden önce; 
zamanınızı nasıl ve nerede boşa 
harcadığınıza, işinizi bölen kişilere ve 
bunu nasıl yaptıklarına, sizin dışınızdaki 
gelişmelerin yaşamı nasıl güçleştirdiğine 
dair bir kavrayış geliştirmeniz gerekiyor. 
Bunları saptayabilmek için neleri ne 
zaman yaptığınızı, bir veya iki haftalık 
kayıtlar tutarak netleştirin. Bu çalışmayı 
özenle yürüttüğünüzde vaktinizi nerelerde 
boşa geçirdiğinizi ve gün içinde sizi 
en meşgul eden kişileri kısa sürede 
keşfedeceksiniz. 

Düzenli işyeri etkin işyeridir
Ofis ve evdeki dağınıklığı ortadan 

kaldırarak iyi bir zaman yönetimi tekniği 
oluşturmaya başlayın. Karmaşık bir 
ortamda bir şeyleri arayarak boşa vakit 
geçirmek zorunda kalıyorsanız, zamanı 
verimli kullanmak mümkün olmaz. 
Karmaşayı ortadan kaldırmanın sırrı 
masanızı mümkün olduğunca tertipli 
hale getirmektir. Masanızda bulunması 
gereken tek şey o anda yaptığınız iştir. 
Mekanı düzenlemek için raf ve çekmece 
kullanın. Bunlar aradığınızı bulma 
kolaylığı sağlayacaktır. Eğer bir şeye 
ihtiyaç duymuyorsanız, ondan kurtulun. 
Masanızın üzerinde yalnızca gündeme 

ilişkin belge, kitap ve dergi bulunsun. 
Efektif bir dosyalama sistemi kullanın. 

Dosyaları alfabetik sıraya göre düzenleyin. 
Aynı şeyi veri saklama sistemleri için yapın. 
İşinizi takip edebilmek için aylık klasörler 
oluşturun. İlerleyen işleri bir sistem içinde 
dosyalayın. Mesela dosyaları tarih sırasına 
göre bir klasörde toplayabilirsiniz. İşin 
tamamlanması gereken tarihler, ödenen 
faturalar ve kendi zaman yönetimi 
ajandanız içindeki başka işlerin teslim 
tarihlerinin kaydını tutun. Bu sayede 
yapılacakların uyum içinde olmasını 
sağlayın.

Amaç ve hedeflerinizi 
öncelik sırasına koymak
Ne kadar çok zamanı boşa 

harcadığınızı görünce muhtemelen 
şaşıracaksınız. Öncelikle yaşamınızın 
her alanındaki temel amaçları belirleyin. 
Genel olarak bu alanlar iş, aile, toplum, 
boş zaman, manevi yaşam, para ve sağlık 
gibi konuları içerebilir. Önemsediğiniz 
başlıklara yoğunlaşın. 

Temel amaçlarınızı saptadığınızda, 
bu amaçları daha küçük adımlara bölün. 
Ajandanıza bunları kaydedin. İlk olarak 
sabit randevularınızı yazarak gün, hafta, 
ay ve yıl bazında plan yapın. Ardından 
her gün amaçlarınızın her birine yönelik 
attığınız adımları yazın. Bu teknik, iş 
dahil hayatta önemsediğiniz alanlara 
odaklanmanızı sağlayacaktır. 

Yaşamınızın her alanında sizin için 
önemli olan yalnızca iki veya üç şey 

olduğunu göreceksiniz. İşte bunlar 
önceliği hak eden odaklarınızdır. 

En önemli amaçlarınız üzerinde çalışın. 
İş ve özel yaşamınızda gerçekten elde 
etmek istediğiniz şeyler neler? Her gün 
amaçlarınıza yönelik küçük bir şey yapın. 
Bu, sürekli amacınıza doğru ilerlediğiniz 
anlamına gelir. Adım ve hedeflerinizi 
önem sırasına göre düzenleyin ve bunları 
gerçekleştirmek için haftalık ve günlük 
planlar yapın.

  
Telefon görüşmeleri 
zaman kaybettirir
Telefon boşa harcanan zamanın en 

büyük sorumlularından biridir. Telefon 
görüşmeleri zaman kaybının yanı sıra 
düşünce silsilemizi de sekteye uğratır. Bu 
nedenle, yalnızca belli zamanlarda telefon 
edin veya arayanlara yanıt verin. Görüşme 
yaparken gerekli tüm enformasyonu 
toplayın ve not alın. Israrla arayanlara bir 
zaman sınırlaması koyun veya telefonu 
kapatın. 

Cep telefonlarının işinizi bölen ve 
zaman kaybettiren araçlar olduğunu 
unutmayın. Telefon çaldığında hemen 
yanıt vermek zorunda değilsiniz. Bunun 
yerine sesli yanıt sistemini kullanın. Kısa 
bir mesaj bırakmak konuşmaktan daha 
az zaman alır. E-posta ile veya yüz yüze 
konuşarak halledebileceğiniz işlerde 
telefonu kullanmayın. Israrla arayanlar için 
mazeret oluşturun ve (ilkin hayır dedikten 
sonra) reddinizi karşı taraf vazgeçinceye 
kadar yineleyin. Karşınızdakinin aşırı ısrar 
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ettiği bazı sıra dışı durumlarda telefonu görüşmenin 
ortasında kapatın. 

“Hayır” demeyi öğrenin
Sizden istenen her şeyi yaparsanız işinizi aksatır 

ve strese girersiniz. Talebi reddederken herhangi 
bir cümlenin başında “hayır” deyin. Kibar olun fakat 
karşınızdaki kişi mesajı alıncaya kadar reddetmeyi 
sürdürün. Yöneticiniz sizden çok fazla ekstra iş 
istemişse, ona iş yükünüz hakkında bilgi verin ve 
daha fazla işi nasıl yapabileceğinizi sorun.

Enformasyon yüküyle uğraşmak
Bilgisayar uygun bir şekilde kullanılmadığında 

boşa zaman harcatan bir araçtır. İnternette surf 
yaparak ve bilgisayar oyunları oynayarak vakit 
geçirmeyin. İnternette gezinmek işinizin bir parçası 
değilse, buna mesai saatleri dışında bir saat ayırın. 
Bülten, katalog v.b. mail listelerinden çıkın. Bir veya 
iki haber grubundan daha fazlasına üye olmayın. 
Sadece ihtiyaç duyduğunuz enformasyonu araştırın 
ve okuyun.

E-posta
Bilgisayardaki dosyaları da belgelerinize benzer 

biçimde düzenleyin. Klasörlere içeriğini kolayca 
tanımlayan isimler koyun. En önemliler üstte olacak 
şekilde e-postaları öncelik sırasına göre düzenleyin. 
E-postalar bunaltacak kadar çok sayıda olabilir. 
Bazı insanlar her gün yüzlerce e-posta alır. Çoğu 
gereksiz olan bu e-postaları yanıtlamak büyük zaman 
alacaktır. Gereksiz e-postaların ayrı bir klasöre 

düşmesini sağlayın ve okumadan silin. İşle ilgili 
e-postaları ayrı bir klasörde tutun. 

Toplantılar ve konferanslar
Toplantılar çok fazla zamanın boşa geçmesine 

neden olur. Bu nedenle faydalı olduğunu 
düşünmediğiniz toplantılara katılmayın. 
Katılmadığınız toplantılarda konuşulanları öğrenmek 
için toplantı tutanaklarının hemen size iletilmesini 
isteyebilirsiniz. Gerekli toplantılara önceden toplantı 
gündemini okuyarak hazırlanın. Tam zamanında 
toplantı yerinde olun. Hazırlamış olduğunuz soruları 
sorun ve ilgisiz gündemlerin toplantıya hakim 
olmasına izin vermeyin. Eğer toplantıya başkanlık 
ediyorsanız, süre kısıtlaması koyun ve insanların 
konu dışı konuşmalarını önleyin. Bir toplantının amacı 
eylem önerisinde bulunmak olmalı. Görev dağılımı 
yapılmalı ve yapılan işler değerlendirilmeli. 

Konferanslar çok ilgi çekici olabilir, fakat bazen 
vakit kaybettirebilirler. Yalnızca size faydası olacak 
konferanslara katılın. Eğer konferansın yalnızca bir 
kısmı işinizle ilgiliyse tüm konferansa katılmanız 
gerekmez. Özetleri ve size önceden gönderilmiş 
yazıları okuyarak hazırlanın. Sormak istediklerinizi 
not alın. Yanınızda kartvizit ve kalem bulundurun. 
Böylece kartvizit alışverişi yaptığınız herhangi biri 
hakkında notlar alabilirsiniz. Mümkün olduğunca hızlı 
not alın. İdeal olanı notları eve gitmeden önce yolda, 
otel odasında vs almaktır. 

Ara boşlukları değerlendirme
Zamanınızı nasıl geçirdiğinizi anlamak için 

notlara geri dönüp baktığınızda, zamanın çoğunun 
ara boşluklarıyla dolu olduğunu keşfedeceksiniz. 
Ara boşluklar; toplantılar arasındaki kısa süreçleri, 
insanları ve ulaşım araçlarını beklemeyi kapsar. Bu 
kısa dönemler faydalı bir şekilde değerlendirmedikçe 
boşa geçen zamanlar olacaktır. Yanınızda her 
zaman kağıt ve kalem bulundurun. Böylece 
her yerde çalışabilir ve küçük zaman aralıklarını 
değerlendirebilirsiniz. İş yeri veya bir konferansta boş 
vaktiniz olursa kullanılmayan bir ofis veya oda gibi 
sessiz bir yer arayın. 

Görev devretmek zaman yönetiminin önemli bir 
yönüdür. Böylece yetki personele geçmiş olacak ve 
siz bazı işlerle ilgilenmekten kurtulmuş olacaksınız. 
Personelinizin yeterliliğinden emin olun ve onlara 
gerekli eğitim, ekipman ve desteği verin. Beklentinizin 
anlaşıldığından emin olun ve yetkilendirdiğiniz kişiden 
açıkça belirlenmiş standartları karşılamasını talep 
edin. Kişinin becerisine uygun ve ilgisini çekecek işler 
vermeye çalışın. 

 Bilgisayar 
uygun bir şekilde 
kullanılmadığında 
boşa zaman 
harcatan bir 
araçtır. İnternette 
surf yaparak ve 
bilgisayar oyunları 
oynayarak vakit 
geçirmeyin. 
İnternette 
gezinmek işinizin 
bir parçası 
değilse, buna 
mesai saatleri 
dışında bir saat 
ayırın. Bülten, 
katalog v.b. mail 
listelerinden 
çıkın. Bir veya iki 
haber grubundan 
daha fazlasına 
üye olmayın. 
Sadece ihtiyaç 
duyduğunuz 
enformasyonu 
araştırın ve 
okuyun.
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 Kaynak: Herkes İçin Zaman Yönetimi - Polly Bird - Optimist Kitap

• Hayatta gerçekten ne istediğinize karar 
verin ve yıldızları hedeflemekten çekinmeyin.

• Küçük adımlar atarak büyük şeyleri 
başarabileceğinizi anımsayın.

• Yaşamınızın her adımındaki amaç ve 
hedefleri tanımlayın ve bunları önem sırasına 
koyun.

• Amacınıza katkıda bulunmayan 
etkinliklerle boşa zaman harcamayın.

• Ne kadar zamanın kontrolünüzde 
olduğunu saptayın ve bunu artırmayı 
amaçlayın.

• Zihinsel ve fiziksel sağlığınızı 
iyileştirmeye ve dinlenmeye zaman ayırın. 
Tatile çıkmayı ihmal etmeyin.  

• Randevularınızı mutlaka not edin. 
• Büyük işleri küçük parçalara bölün. 

Amaç ve hedeflere göre işleri ayırın.
• Haftalık plan ve önem sırasına göre 

günlük “yapılacaklar listesi” hazırlayın. 
• Boş vaktiniz olduğunda hemen kullanma 

yoluna gidin ve boş vakte uygun olan işi 
yapın.

• Mecbur kalmadıkça eve iş götürmeyin.
• Bir işi yapmanız için gerekenlerin ne 

olduğunu bilin ve teslim tarihlerini belirleyin. 
• İşi aksatacak müdahaleleri ortadan 

kaldırın.
• Kontrol etmek için zaman ayırın ama 

mükemmel olmaya çalışmayın.

• Geç kalmayın ama gecikmelere karşı 
hazırlıklı olun.

• “Hayır” deme hakkına sahipsiniz. Kararlı, 
fakat kibar olun. Reddederken gülümseyin.

• Dürüst olun ve hislerinize güvenin.
• Hoşunuza giden önerilere teşekkür edin.
• Gerçekten ihtiyaç duyduğunuz zaman 

düşünmek için zaman isteyin.
• Masanızın üzerini düzenli tutun. Yalnızca 

gerekli kağıtları elinizin altında bulundurun ve 
basit bir dosyalama sistemi oluşturun. 

• Kısa telefon konuşmaları yapın ve 
hemen konuya girin.

• Görüşmeleri belli zamanlarda kabul edin 
ve gereksiz görüşmeler yapmayın.

• Bir toplantıda elde etmek istedikleriniz 
konusunda açık olun.

• Doğru insanları görevlendirin ve 
hedefleri net bir şekilde belirtin.

• Açıklama ve önerileri değerlendirin. 
Sorumluluk alın, fakat işi yapan kişiyi takdir 
edin.

• Gereksiz e-postalarla vakit kaybetmeyin. 
Enformasyon için okumayı öğrenin.

• Etkin bir şekilde dinleyin. Bu, daha sonra 
zaman tasarrufu sağlayacaktır.

• Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz, 
yalnızca bilgiyi nerede bulacağınızı bilin.

• Zaman yönetimi tekniklerini kullanarak 
personelinize iyi örnek olun.

 Yaşamda daha fazla 
şey elde etmenin 
anahtarı zamanı 
etkin kullanmaktır. 
Zamanınızı etkin bir 
şekilde düzenlemek 
daha başarılı 
olmanızı sağlar. 
Bunu yapabilecek 
duruma gelmeden 
önce; zamanınızı 
nasıl ve nerede boşa 
harcadığınıza, işinizi 
bölen kişilere ve bunu 
nasıl yaptıklarına, 
sizin dışınızdaki 
gelişmelerin yaşamı 
nasıl güçleştirdiğine 
dair bir kavrayış 
geliştirmeniz 
gerekiyor. 

 En önemli 
amaçlarınız üzerinde 
çalışın. İş ve özel 
yaşamınızda gerçekten 
elde etmek istediğiniz 
şeyler neler? Her gün 
amaçlarınıza yönelik 
küçük bir şey yapın. 
Bu, sürekli amacınıza 
doğru ilerlediğiniz 
anlamına gelir. Adım 
ve hedeflerinizi 
önem sırasına göre 
düzenleyin ve bunları 
gerçekleştirmek için 
haftalık ve günlük 
planlar yapın.

BUNLARI UNUTMAYIN!
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ISLAK HAMBURGER 
Malzemeler
• 1 dilim Şenpiliç Burger Köfte 
• 1 adet hamburger ekmeği

Sosu için
• 4 adet domates
• 1 diş sarımsak
• 1 yemek kaşığı ketçap
• 1 tatlı kaşığı salça
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• Tuz
• Karabiber

Yapılışı
Sosu için domatesi küp olarak kesin, 
üzerine sarımsak, ketçap, domates 
salçası, tuz ve karabiber ilave edip, sosu 
parçalayıcıdan geçirin. Tavaya zeytinyağını 
alın ve ısıtın. Ardından domatesli sosu 
ilave edin ve kaynamaya bırakın. Şenpiliç 
Burger Köfte’yi önlü arkalı kızartın. 
Hamburger ekmeklerini ortadan kesin. 
Hamburger ekmeklerini domatesli sosa 
batırın. Ekmeklerin içine köfteleri koyun. 
Hamburger ekmeğinin üzerine bir miktar 
sostan dökün ekmek yumuşayana kadar 
çekmesini bekleyin.

BAHARATLI MASALA TAVUK  (4 kişilik)
Malzemeler
• 675 g Şenpiliç kalça 
• 6 yemek kaşığı tikka (Hint köri ezmesi)
• Yarım su bardağı az yağlı yoğurt
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 adet soğan (doğranmış)
• 1 diş sarımsak (dövülmüş)
• 1 adet yeşil chili biberi (çekirdekleri alınmış ve ince doğranmış)
• 2,5 cm taze zencefil (rendelenmiş)
• 1 yemek kaşığı domates salçası
• 1 su bardağı su
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı limon suyu

Süslemek için;
• Taze kişniş, renkli biber, kavrulmuş kimyon tohumları

Yapılışı
2-3 yemek kaşığı tikka ezmesini ve 4 yemek kaşığı yoğurdu bir kâsede 
karıştırın. Piliç kalçaları ekleyin ve marine etmek için yaklaşık 20 dakika 
bekletin. Tikka sosu için, derin bir tencerede zeytinyağını kızdırın, soğan, 
sarımsak, chili biberi ve zencefili ilave edin, yaklaşık 5 dakika kavurun. Kalan 
tikka ezmesini ekleyin ve 2 dakika daha kavurun. Domates salçasını ilave edin, 
kısık ateşte yaklaşık 15 dakika pişirin. Piliç kalçaları ızgara tavaya alın. Erimiş 
tereyağını bir fırça yardımıyla piliç kalçaları üzerine sürün. Izgara tavasında 
orta ateşte, 15 dakika pişirin. Tikka sosunu mutfak robotunda pütürsüz olana 
kadar karıştırın. Bir tencereye koyun. Bir yemek kaşığı yoğurt ve limon suyunu 
karıştırarak ilave edin. Izgaradaki piliç kalçaları da tencereye aktarın ve 5 
dakika boyunca pişirin. Taze kişniş, renkli biber,  kavrulmuş kimyon tohumları 
ile süsleyin ve servis edin. 

Eyüp Şef’le yeni lezzetler
 Şenpiliç ürünlerinin çeşitli lezzetlerle harmanlandığı tariflere Şef 

Eyüp Kemal Sevinç imza atıyor...
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DİL pEYNİRLİ FIRINDA TAVUK   
(4 kişilik)
Malzemeler
• 300 g Şenpiliç göğüs (kuşbaşı doğranmış)
• 250 g dil peyniri (küp doğranmış)
• 5 yemek kaşığı sıvı yağ
• 4 tatlı kaşığı tereyağı
• 6 adet küçük boy taze patates
• 10 adet kuru domates (küp doğranmış)
• 2 dal taze biberiye (yapraklarına ayrılmış)
• Tuz ve 8-10 adet tane karabiber

Yapılışı
Patatesleri kuşbaşı doğrayın. Sıvı yağı bir 
tavaya alın. Kuşbaşı doğranmış göğüs etini 
ve patatesi üzerine ekleyin. Yarı yarıya 
yumuşayana dek sote edin. Ocaktan alın 
ve ılınmaya bırakın. Kuru domatesleri 
dörde bölün. 10 dakika sıcak suda bekletin 
ve süzün. Tavuklu karışımın üzerine dil 
peyniri, kuru domates, biberiye, tane 
karabiber ve tuz ekleyip, harmanlayın. 
Daha sonra porsiyonluk fırın kaplarına 
aktarın. Üzerlerine tereyağını paylaştırın. 
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında tavuk 
eti yumuşayana dek pişirin.

SCHNİTzEL  
pİzzA 
Malzemeler
• 1 adet Şenpiliç schnitzel 
• 10 g Şenpiliç sucuk 
• 10 g Şenpiliç sosis
• 10 g Şenpiliç ızgara salam 
• 1 tatlı kaşığı mısır
• 2 dilim kaşar peyniri

Yapılışı
Şenpiliç schnitzel’in 
üzerine dilimlediğiniz 
Şenpiliç, sucuk, Şenpiliç 
ızgara salam, Şenpiliç 
sosisi mısırla birlikte 
üzerine yayın. Üzerine 
kaşar peyniri rendeleyin. 
Fırında yaklaşık 7 dakika 
kaşar peyniri eriyene kadar 
pişirin.
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Tüm noktaları kullanarak aynı harfleri birbirine bağlayın. 
Yalnızca yatay ve dikey çizgiler kullanın. Hiçbir bağlantı 
birbiriyle kesişmemelidir. 
İyi eğlenceler... 

Noktaları yatay veya dikey çizgilerle birleştirerek kapalı tek bir 
çit oluşturun. Rakamlar bulundukları hücrenin kaç kenarında çit 
parçası olduğunu göstermektedir. 
İyi eğlenceler...

Sudoku bir Japon zekâ oyunudur. Kalın çizgilerle ayrılmış her 3x3’lük kare, 1’den 9’a kadar rakamlar bir kez yer alacak şekilde 
doldurulur. Her bir rakam, her bir satırda ve her bir sütunda sadece bir defa kullanılabilir.
İyi eğlenceler...

Çit

Sudoku

ABC Bağlama

 Orta Seviye  zor Seviye Kolay Seviye



pARFÜMERİ DEpOSU

Samsun’da yeni açılan parfümeri deposu tanınmak 
amacıyla indirim yapmıştır. Bu fırsatı değerlendiren 
beş kardeş de, her zaman kullandıkları ürünlerden 
bir tane daha aldılar. Ancak her biri farklı 
hacimlerde şişeler aldılar. Beş kardeşin hangi 
ürünleri aldıklarını bulabilir misiniz?

1. En küçük şişedeki parfümdür. Cenk bitmek 
üzere olan kolanyasının yerine yenisini aldı.

2. Hakan, gül kokulu ürünü tercih etti. Tıraş 
kolonyası mis gibi limon kokuyor.

3. Murat’ın ürününün hacmi, menekşe kokulu 
ürünün hacminden daha küçüktür, ancak vücut 
losyonunun hacminden daha büyüktür.

4. Pınar’ın şişesi 450 cl’dir. Lavanta kokusu 300 
cl’lik şişede değildir.

5. Deodorantın hacmi, Selin’in şişesinin hacminden 
daha büyüktür ancak ikisi de yasemin kokulu 
değildir.

Cevap Anahtarları

Mantık Oyunu
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