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öykü

Yeni yılın ilk sayısında Şenpiliç Ailesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ 
ile Şenpiliç’ten başlayarak sektöre uzanan, hem anne hem iş kadını olmanın 
değerini konu alan bilgi dolu özel bir sohbetle karşınızdayız…
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“Güçlü, Güvenilir ve  
Sevilen Bir Markayız”

>> Şenpiliç’in Büyüme Süreci ve Gelecek Hedefleri

“1978 yılında Kurucumuz ve Onursal Başkanımız babam Haşim 
Gürdamar’ın bir yetiştirme çiftliği olarak kurduğu Şenpiliç, 1980li 
yıllarda damızlık ve kuluçkahane yatırımlarıyla planlı ve istikrarlı 
bir şekilde büyüyerek bugünlere geldi. Yıllardır kaliteli ürünü uygun 
fiyata mal ederek tüketiciye sunma stratejisiyle temel gıda maddesi 
üretiyoruz. Her zaman belirttiğim gibi temel gıda maddesi üretmek 
büyük bir sorumluluktur ve Şenpiliç olarak çalışmalarımızı bu 
sorumluluğun bilinciyle gerçekleştiriyoruz.

“Stratejik olarak sürekli büyümeyi ve akıllı entegrasyon ile gelişmeyi 
hedefliyor, yatırımlarımızı maliyet avantajı yaratacak alanlara 
odaklanarak planlıyoruz. 2000-2012 yılları arasında ciromuzu 
artırarak milyon TL’ye yükselttik. Tamamen öz sermayemizle 
gerçekleşen bu büyümenin, sadece gıda sektöründe değil, 
Türkiye’de farklı sektörlerle kıyaslandığı zaman da çok anlamlı 
olduğu kanısındayız. Bu büyüme bizi daha güçlü, sağlam ve güvenilir 
yapıyor.  Beyaz et sektörünün güçlü ve güvenilir markası olmanın 
yanı sıra ‘en sevilen markası’ olmanın da sevincini yaşıyoruz. 
 
 
 
 

“Bu işi öğrenip en iyi şekilde yapmak 35 yılımızı aldı. %12 pazar 
payıyla Türkiye’de piliç eti sektörünün lideri olarak sektörel anlamda 
tüm teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ediyor ve 
‘en büyük’ olmanın yanı sıra, ‘en iyi’ olarak anılmayı hedefliyoruz. 
İş yapış felsefemizin temelinde dürüstlük vardır ve çalışanlarımıza, 
ortaklarımıza, devletimize ve çevremize karşı dürüstlük temel 
anlayışımızdır. 

“Türkiye’nin ‘en büyük ilk 100 sanayi kuruluşu’ içinde yer alıyoruz.  
2014 yılında faaliyete geçecek olan ve 60 milyon TL yatırım yaptığımız 
Alifuatpaşa Fabrikası ile şu an 210 bin ton olan üretim kapasitemizi 
320 bin tona yükseltiyoruz. Doğrudan 2.000 dolaylı olarak 7.000 
kişiye istihdam sağlıyoruz.

“Üretimin ilk adımından ürünün raflara ulaşmasına kadar kaliteyi ve 
gıda güvenliğini titizlikle uyguluyoruz. Üretimimizin her aşaması ileri 
teknolojiyle kayıt altına alınıyor. Söğütlü Fabrikamız Avrupa Birliği ön 
ihracat izni almış Türkiye’deki sayılı kesimhanelerden biridir.”

“2000-2013 yılları arasında  
ciromuzu artırarak milyon TL’ye yükselttik. 

Tamamen öz sermayemizle gerçekleşen  
bu büyümenin, sadece gıda sektöründe değil,  

Türkiye’de farklı sektörlerle kıyaslandığı  
zaman da çok anlamlı olduğu kanısındayız.  

Beyaz et sektörünün güçlü ve güvenilir  
markası olmanın yanı sıra  

‘en sevilen markası’  
olmanın da sevincini yaşıyoruz.”
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“Bu işi öğrenip en iyi şekilde yapmak 35 yılımızı aldı. Türkiye’de piliç eti sektörünün lideri olarak 
sektörel anlamda tüm teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ediyor ve  

‘en büyük’ olmanın yanı sıra, ‘en iyi’ olarak anılmayı hedefliyoruz.”

“Yatırımlarımızın büyük bir bölümünün bulunduğu Sakarya ilinin 
sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Sakarya 
Üniversitesi Esentepe Kampüsü’nde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri 
Fakültesi binasının yapımı için ilk adımı attık. Adı ‘Sakarya Üniversitesi 

Haşim Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’ olacak 
fakülte Eylül 2014’de eğitim ve öğretime başlayacak. Şenpiliç olarak 
sosyal sorumluluk kapsamında ülkemize başta eğitim alanında olmak 
üzere destek vermeye devam edeceğiz.”

>> Piliç Etinin Önemi ve Sektörün Gelişimi

“Türkiye’de 1990-2012 yılları arasında piliç eti üretimi 10 kat arttı. 
2007-2012 yılları arasında dünyada piliç eti üretimi %15 artarken 
Türkiye’de %54 arttı. Türkiye’deki büyüme dünya ortalamasının 3 katı 
ve bu büyüme önümüzdeki yıllarda da devam edecek. 

“2013 yılında Türkiye’de 1,8 milyon ton piliç eti üretildi; en çok piliç eti 
üreten ülkeler arasında 9. sırada yer alıyoruz. 2025 yılında sektörün  
3 milyon tondan fazla piliç eti üreteceği öngörülüyor. Türkiye’deki 
tesislerin Avrupa’daki eşdeğerlerine göre daha modern ve ileri 
teknolojiye sahip olmaları da avantaj sağlıyor. 

“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 ve Türk halkı tarafından 
sevilerek tüketiliyor. Türkiye’de ailelerin %98’inin evine piliç eti giriyor 
ve haftada 2 defa piliç eti yeniyor. 

“Sektörün gelişimine paralel olarak 10 yılda kişi başı piliç eti tüketimi 
ülke olarak 11 kilogramdan 19 kilograma yükseldi. Piliç eti 1980li 
yıllarda günümüze göre daha pahalıya satılıyordu. Şenpiliç gibi 
sektördeki firmaların akıllı yatırımlarıyla piliç eti üretimi daha kaliteli 
hale geldi ve fiyatları düştü.

“Son derece dinamik ve her geçen gün büyüyen sektörümüz ihracat 
bakımından da son yıllarda ivme kazandı. Türkiye piliç eti ihracatı 
2012 yılında %40 artarak 570 milyon dolara ulaştı. Bu ihracat şu anda 
yakın coğrafyadaki Irak, İran, Libya ve Türki Cumhuriyetler’e yapılıyor. 
Gelecek yıllarda Afrika ve Arap ülkeleri ile Avrupa Birliği’ne de ihracatın 
başlaması ve 5 yıl içinde Türkiye piliç eti sektörünün 1,5 milyar dolarlık 
ihracat rakamına ulaşması bekleniyor. 

“Biz de Şenpiliç olarak üretimimizin %10’unu ihraç ediyoruz.  
2012 yılında 33 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu rakamı 5 yıl içinde 
150 milyon dolara çıkarmayı ve ciroda 4-5 kat büyümeyi hedefliyoruz. 
Türkiye’den en çok piliç eti ithalatı yapan ülkeler olan İran, Irak, Libya 
ve Türki Cumhuriyetler’e ihracat yapıyoruz.  İleriki dönemde Arap ve 
stratejik önemi sahip olan Afrika ülkelerine açılmayı hedefliyoruz.” 

>> “Şenpiliç Marka Bilinirliğinde 1. Sırada”

“Türkiye Kalite Derneği tarafından yapılan Türkiye Müşteri 
Memnuniyeti Endeksi sonuçlarına göre Et ve Tavuk Ürünleri 
Kategorisi’nde 1. sırada… Tüketiciler ile yapılan araştırmalardan çıkan 
sonuçlara göre; Şenpiliç tüketici algısında genç, kaliteli, güvenilir ve 
neşeli bir marka… Bu başarının temelinde de markanın sahip olduğu 
güçlü değerleri, doğru ve istikrarlı iletişim çalışmalarıyla tüketiciye 
yansıtmamız yatıyor. 

“Şenpiliç olarak sosyal sorumluluğa da önem veriyoruz. Sakarya’da 
bulunan Sakarya Erenler Şenpiliç Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
bölgenin en büyük ve alt yapısı en teknolojik donanıma sahip meslek 
lisesidir. Burada gıda sektörünün kalifiye genç nesillerini yetiştiriyoruz. 
Bunun yanı sıra istihdam garantili kurslarımız devam ediyor. Şimdiye 
kadar 198 kişiyi mezun ederek işlerine yerleştirdik.

>> Annelik ve İş Dünyasında Kadın Olmak 

“14 ve 22 yaşında iki oğlum var. Bir de kızım olsun çok isterdim. 
Annelik zor değil, işimi de engellemiyor, ama çocuklarımı ihmal 
ediyor muyum diye düşündüğüm zamanlar da oldu. Çalışan 
annenin bu açıdan her zaman suçluluk duyduğunu düşünüyorum. 
Çalışan annelerin çocukları da sorumluluk duygusunu erken 
öğreniyor ve çabuk olgunlaşıyor.

“Kadınların iş hayatında etik kurallara daha çok dikkat ettiğini 
düşünüyorum ve iş hayatında daha fazla yer almalarını 
destekliyorum. Şenpiliç’te de bu anlamda pozitif ayrımcılık 
yaptığımı söyleyebilirim. Erkeklerin dünyasında kadın oyuncu 
olarak yer almak kolay değil.”

>> Aile Şirketi Olmak

“Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum ve aile şirketi 
olan Şenpiliç’te 25 yıldır kariyerimi sürdürüyorum. İş hayatına ilk 
atıldığımda kariyer planımda aile şirketine katılmak yoktu. Hatta 
üniversiteden mezun olduktan sonra 1 yıl boyunca profesyonel 
çalışma hayatında yer aldım. Lakin ailemin şirkete dahil olmam 

ve burada görev almam konusundaki ısrarlarını kırmayarak aile 
şirketimize geçtim. Aile şirketinde çalışmanın tabii ki çok çeşitli 
avantajları var ama gençlere aile şirketine geçmeden önce en az 5 
yıl profesyonel iş hayatında yer almalarını tavsiye ederim. Böylece 
hem profesyonel iş hayatını öğreniyor, hem de olgunlaşıyorsunuz. 
İki çocuğumun da mezun olduktan sonra en az 5 yıl profesyonel 
olarak başka şirketlerde çalışmalarını uygun buluyorum. Daha 
sonra arzu ederlerse aile şirketine geçebilirler. Şenpiliç kurulduğu 
günden beri kurumsal bir yapıya sahip olduğu için aile şirketi 
olmanın sıkıntılarını yaşamıyoruz. Bizde görev tanımları nettir ve 
herkes görevini yapar.”

Bir Gününüz Nasıl Geçiyor?

“Sabah 06.20 gibi uyanırım. Küçük oğlumla kahvaltı yapmaya ve 
onu okuluna göndermeye özen gösteririm. Akşamları katılmam 
gereken bir program yoksa erkenden evime giderim. 

“Yemek yapmayı ve misafir ağırlamayı çok severim. Benden 
beklendiği gibi en çok da tavuklu tariflerim meşhurdur. Çocuklarımla 
tavuk yemeyi severiz. Türk mutfağında tavuklu yemeklerin son 
yıllarda daha çok yer almasından da tabii ki memnuniyet duyuyorum. 

“Yemek yapmayı ve misafir ağırlamayı çok severim. 
Benden beklendiği gibi en çok da tavuklu tariflerim meşhurdur.  

Haftada en az 2 defa tavuk yeriz. Türk mutfağında tavuklu yemeklerin son yıllarda daha çok  
yer almasından da tabii ki memnuniyet duyuyorum.”
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>> İlkokul Öğretmenliğinden Sektöre…

“1957 Çorum doğumluyum. İlköğrenimimi babamın memuriyeti 
nedeniyle değişik ilçelerde, orta öğrenimimi ise Çorum’da  
tamamladım. Çorum İlköğretmen Okulu’ndan 1976 yılında mezun 
oldum ve aynı yıl 19 yaşında ilkokul öğretmeni olarak göreve başladım. 

Yaklaşık 10 yıl ilkokul öğretmenliği yaptım. Öğretmenlik yaparken, 
9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdim ve çeşitli nedenlerle 
okuldan ayrıldım. Ardından 1986 yılında öğretmenliği de bıraktım ve 
ticarete başladım.

“Ticaretin değişik türleriyle uğraştım, farklı birçok iş yaptım. Ticaretin 
yanı sıra üretime dayalı işler de yaptım. Mesela küp şekeri Türkiye’de 
ilk üretenlerden biriyim diyebilirim. Bunun dışında arıcılık ve 
seramikçilik yaptığım işler arasında yer alıyor. 30’un üstünde değişik 
iş yaptım diyebilirim. Beş işi bir arada yaptığım zamanlar oldu. Son 
olarak Çorum’da tavukçuluk sektörü üzerine faaliyet gösteren büyük 
bir bölge müdürlüğünde müdür olarak görev yapan bir tanıdığımın 
vasıtasıyla 1992 yılında sektöre atıldım ve toptan dağıtım işine başladık. 
4 yıl sonra Tokat’taki bir bayii ile küçük bir ortaklığımız oldu. Bu ortaklık 
çerçevesinde Çorum’da başka bir piliç markasının ürünlerini satarak 
çalışmaya başladık. 1 yıl kadar böyle devam ettikten sonra, bana bu 
işi sevdiren ortağım Ahmet Ağabey’den işi devraldım ve ortaklıktan 
ayrıldık. Yine bir yıl kadar aynı marka pilici satmaya devam ettim,  ama 
bu süreç içinde hep Şenpiliç’i takip ediyordum. 

“1997 yılının sonlarına doğru Şenpiliç’ten bayilik almak için  
Sayın Haşim Gürdamar’la görüşmeye gittim. Şenpiliç’in o zamanlar 

8 bayisi vardı ve ben de 9. bayi olarak işe başladım. Her şeyiyle sıfırdan 
başlamış gibiydim. Ne depomuz,  ne arabamız, ne paramız vardı ama 
kurallara uymayı gerektiren bu işte Haşim Bey’in altın öğütlerini tutarak 
birinci sene arabamızı aldık, ikinci sene iş yerimizi büyüttük, üçüncü 
sene iş yeri almaya kalktık. Kısacası basamakları çıkarak bugünlere 
geldik. Bizi bugünlere Şenpiliç’in düzenli kuralları ve Haşim Bey’in altın 
öğütleri getirdi. Şu anda Çorum ve çevresinde en fazla piliç satan firma 
olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son 3-4 yıldır da piyasaya en 
tutarlı, en düzenli şekliyle pilici sağlayan, herkesin çalışmak istediği 
bir firma haline geldik. Ürünümüzün kalitesiyle, çalışanlarımızın da 
gayretleriyle tercih edilir bir konumdayız.”

Bayi olmayı ve bir gününüzü bize anlatır mısınız?

“Çok hareketli ve ağır bir iş yapıyoruz. Sabah, ben dahil, geliriz ve 
06.00-06.30 kapılarımızı açarız, yapacaklarımızı gözden geçiririz. 
Herkes sabah aracını yükler, çünkü mal gece ya da sabaha karşı 
indirilmiş olur. Ardından hep birlikte kahvaltı yaparız. Bu kahvaltı aynı 
zamanda günü değerlendirme toplantısıdır. Günün programı yapılır 
ve 08.00 civarı araçlar çıkmış olur. Herkesi yolcu ettikten sonra ben 
de çıkar dolaşır, piyasayı koklarım. Akşam da herkes çıktığı araçlarıyla 
evine döner. Günün nasıl bittiğini anlayamayız bile. 

“Bana sorulduğu zaman bu işi ‘bir zincirin halkaları gibi’ diye tarif 
ediyorum çünkü bu işte biri olmadığı zaman diğerlerinin de bir anlamı 
yok. Buna elemanlar, yöneticiler, işletmeci… Herkes dahil… Herkes 
birbirine bağlı ve herkes her işi yapmak zorunda. Ben son 2-3 sene 
öncesine kadar sahaya çıkıp satış yapıyor, mal indirip bindiriyordum. 
Bazı sağlık sorunlarından dolayı bıraktım. Bizde herkes yapacağı işin 
bilincindedir ve birbirine yardım eder. Örneğin, mal yüklenirken veya 
indirilirken yetkili muhasebecimiz bile yardım eder. Herkes söyler ama 
biz gerçekten aile gibiyiz. Saygı ve neşe içinde birbirimize yardımcı 
olarak çalışıyoruz.

“Şenpiliç’le
çalıştığım için şanslıyım”

“Şenpiliç’le çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. 
Şenpiliç bu işi en doğru şekilde yapan, kazancını bu işe yatıran, sürekli büyüyen, 

gelişen bir firma ve bunu büyük bir mütevazılıkla yapıyor. 
Bence piyasada bir numara…”  

>> İlin Canı, İlcan Gıda…

“İlcan Gıda’nın adını ben koydum. ‘İlin canı’ olsun istedim. Şu anda ekip 
ben hariç sekiz kişi... Satış Müdürümüz Alaeddin Bektaş neredeyse 
Şenpiliç bayiliğini aldığımızdan beri bizimle birlikte ve kendisi ortağım 
gibidir. Aynı şekilde Barış Gökgöz de uzun yıllardır bizimle çalışıyor. 

Her ikisinin de bu işletmenin büyümesinde ve gelişmesinde büyük 
emekleri vardır.  Muhasebe Müdürümüz Erkan Özkan’ı da unutmamak 
gerek… Beş araçla dağıtım yapıyoruz ve Çorum’un başka Şenpiliç 
bayisi yok.”

babadan oğula geçen tezgah

 “Bizi bugünlere Şenpiliç’in düzenli kuralları ve 
Haşim Bey’in altın öğütleri getirdi.”

Şenpiliç’in Çorum’daki  
tek bayisi İlcan Gıda  
1997 yılından beri faaliyet 
göstermektedir. İşletmenin 
sahibi Ömer Samgar ise 
aslında ilkokul öğretmeni 
ama küp şeker üretiminden 
arıcılığa kadar ticaretin 
onlarca koluyla uğraşmış 
ve en sonunda girdiği piliç 
sektöründe gelecek görmüş 
ve bu sektörde sebat etmiş. 
“Yanılmamışım da” diyen 
Samgar yılların tecrübesiyle 
sektörü ve Şenpiliç’i anlattı.
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“Ağır ve hareketli olduğu kadar zevkli de bir iş bu… Zevk almayan insan bu 
işi yapamaz. Her an değişiklik olabilecek bir iş, bir anı bir anını tutmuyor. 
Piyasayı sürekli takip etmek zorunda olduğunuz bir sektör. Bunlar işin 
stresli yanları gibi görünse de aslında hareket yaratıyor. Her sabah 
gelip, araçları yükleyip, piyasaya çıkmak sanki bir rutin gibi gözükse de 
daha yolda giderlerken işler değişebiliyor. Çok yoğun bir telefon trafiği 
oluyor. Bu işi tanımlarken ‘zor’ diyemiyorum çünkü 
‘insanoğluna zor’ diye bir şeyi kabul etmiyorum. 
İnsan her türlü güçlüğü aşabilecek bir varlıktır diye 
düşünüyorum ve ben de öyle yaşamaya çalışıyorum.”

“Piliç üreticiliği artık çok büyük bir sektör haline 
geldi. İleri işlenmiş, taze, şarküteri, şoklu, paketli, 
poşetli, çoklu, taze derken 303 çeşit ürün 
pazarlıyoruz. Bu hiç hafife alınacak bir rakam değil. 
Hem nüfusun çoğalmasına hem bilinçlenmeye 
dayalı sürekli tüketimi artan ve sürekli büyümeye 
dayalı bir iş yapıyoruz. Müdürlerimiz bize 
durmadan ‘büyümeniz lazım’ diyorlar. Niye? 
Çünkü kendisi her yıl büyüyor ve dolayısıyla 
bayisine de diyor ki, ‘sen de sürekli büyüyeceksin 
ki bize ayak uyduracaksın’. 

“2005 yılının sonunda ortaya çıkan kuş gribi bizi 
biraz küçülttü ama bu durum hem firmaların 
paketli mamullere geçmesini, hem de bayilerin 
kendilerine çeki düzen vermesini sağladı. 
Böylelikle tüketici de bilinçlendi, çünkü piliç 
aynı zamanda bilinçlenmeye de bağlı artan bir 
tüketim ürünü… Biz kuş gribini bir avantaj olarak 
gördük. Rutinimizi, satış yapmasak bile kesinlikle 
bozmadık. Gün içinde satış için uğramamız 
gereken her yere uğradık. Nedeni, piliç etinin 
ne şekilde üretildiğinin, paketlendiğinin bilgisini 
vererek bilinçlendirme çalışması yapmaktı. 
İki aydan sonra eski satışımızı yakaladık. 
Ürünümüzden emindik ve işimizin başında 
olduk.”

>> “Şenpiliç’le Çalıştığım İçin 
          Şanslıyım”

“Şenpiliç’le çalıştığım için kendimi şanslı 
hissediyorum. Bunun birinci nedeni 
Şenpiliç’teki kurallar bütünü. Bu kurallar çok nizami ve satıcının 
lehine… Çok cüzi satışlarla başlamıştık, ama şu ana kadar bütün 
kurallara uyduk ve işimiz buralara geldi. 

“Şenpiliç bu işi en doğru şekilde yapan, kazancını bu işe yatıran 
bir firma ve bence piyasada bir numara…  Bunu değişik açılardan 
değerlendirebiliriz: Birinci sırada kalite ve kaliteyi sürekli hale 
getirebiliyor olması geliyor. İkinci sırada ise kurallarına bağlı olması… 
Üçüncü olarak da sürekli gelişen ve değişen bir firma olması… 
Kazanıyor, kazandığını bu işe yatırıyor, dolayısıyla sürekli gelişiyor ve 
değişiyor. Şenpiliç sürekli bir numara olmak için çalışan ve bunu büyük 
bir mütevazılıkla yapan bir firma.” 

Şenpiliç, Bilecik’in Yenipazar ilçesinde inşası devam eden 18 kümesten 
oluşan damızlık yetiştirme çiftliğinin 10 kümeslik birinci etabını 
tamamlandı ve damızlık civciv girişi yapıldı. 125 dönüm arazi üzerine 
kurulu ve toplam 280.000 damızlık yarka büyütme kapasitesine sahip 
Yenipazar Damızlık Yetiştirme Çiftliği tamamlandığında Şenpiliç’in 
yıllık broyler civciv üretiminde % … artış olacak. Çiftliğin 2. etabı ise 
Mayıs ayında tamamlanacak. Şenpiliç, önümüzdeki dönemde de 
Bilecik bölgesinde yeni damızlık yetiştirme çiftliği projelerini hayata 
geçirmeyi planlıyor.

Şenpiliç, 2013 yılının sonlarında 24.000 ton kapasiteli yatay ham 
madde deposu inşaatının çalışmalarına başladı. Adapazarı Adliye 
Yem Fabrikası’nın yanında inşasına başlanan yatay ham madde 
deposunda, soya küspesi ve ayçiçeği küspesi gibi akışkan olmayan 
ham maddelerin depolanması amaçlanıyor. Şenpiliç; 2014 yılının 
Mart ayında tamamlanması hedeflenen, içine araç ve insan girişi 
imkânın da sağlandığı betondan yapılan bu depo sayesinde, soya 
küspesi gibi kritik ham maddelerin depolama süresini de uzatmış 
olacak.

şen haberler

Damızlık Çiftliği 
Tamamlanıyor

24.000 Ton Kapasiteli 
Depo Yapılıyor

Türkiye’de sadece Adana’da doğal yollarla kurutma imkânı bulunan 
mısırın uzun süre depolanabilmesi için kurutulması gerekmektedir. 
Sakarya’da mısır hasatı gerçekleştiğinde rutubeti 20-25 arası 
olduğundan kurutularak saklanması gerekmektedir, çünkü kuru 
mısırın rutubeti 15 ve altı olmalıdır. Bu nedenle mısır kurutma 
işlemi bölge çiftçisini desteklemek açısından çok önemlidir. Mısırın 
avantajlı hale getirilerek piyasaya sunulması, yeme dönüştürülmesi 
ve yenebilir olabilmesi için Şenpiliç Adliye Yem Fabrikası ve Çelik 
Depolama Tesisi olmak üzere iki adet mısır kurutma tesisi ile 
hizmet vermektedir. Bu tesislerin her biri saatte ortalama 65 ton 
kurutma kapasitesine sahiptir.

Şenpiliç Mısır Kurutma 
Tesisleriyle 
Üreticinin Yanında 

 “İleri işlenmiş, taze, şarküteri, şoklu, paketli, 
poşetli derken 303 çeşit ürün pazarlıyoruz.  

Bu hiç hafife alınacak bir rakam değil.”

Ailenizden bahseder misiniz?

“Bir oğlum bir kızım var. Oğlum İzmir’de gıda mühendisi, ama orada 
küçük bir dershane işletiyor. Kızım da bu sene mezun oldu, İstanbul’da 
radyo televizyon okudu ve orada yaşıyor. Biz çocuklarımızı kendi 
işimize tabi tutmak istemedik. Ben istedim ki çocuklarım kendi 
ayakları üzerinde dursun… İsterlerse ileride işin başına geçerler. Ben 
işimden çok büyük zevk alıyorum, çok da memnunum. Çocuklarım 
devam ettirmeseler de, burada çalışan arkadaşlar devam ettirsinler 
diye düşünüyorum. Başka işler yapmayı da hedefliyorum. Tarımı 
seviyorum, hatta tarımsal bir yatırım yapabilir miyim diye de 
düşünüyorum.” 
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sosyal sorumluluk

Sakarya Üniversitesi

Haşim Gürdamar 
Bilgisayar ve 
Bilişim Bilimleri Fakültesi
70 milyonu aşan nüfusunun yarısı 28 yaşın altında olan bir ülke olarak gençlerin 
geleceğe güçlü bir donanımla hazırlanmaları ülkemizin yarınları açısından 
büyük önem taşımaktadır. Bu inançla, Şenpiliç’in 35. yılında Sakarya bölgesinin 
değerli eğitim kurumu Sakarya Üniversitesi ile yeni bir projeye adım attık. 

70li yıllarda kurulup gelişerek bugün hemen her alanda dünya standartlarında eğitim veren  
bir üniversite konumuna gelen Sakarya Üniversitesi’ne katkıda bulunmaktan dolayı  

tüm Şenpiliç Ailesi olarak gurur duyuyoruz.

70 milyonu aşan nüfusunun yarısı 28 yaşın altında olan bir ülke olarak 
gençlerin geleceğe güçlü bir donanımla hazırlanmaları ülkemizin 
yarınları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu inançla, Şenpiliç’in 35. 
yılında Sakarya bölgesinin değerli eğitim kurumu Sakarya Üniversitesi 
ile yeni bir projeye adım attık. 

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında gerçekleşen Sakarya Üniversitesi 
mezuniyet törenine katılan ve burada bir konuşma yapan Şenpiliç 
Kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim Gürdamar, Sakarya Üniversitesi 
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nin müjdesini vermişti. Yapılan 
bu açıklamanın ardından Ekim ayında Şenpiliç ve Sakarya Üniversitesi 
arasında imzalanan protokol ile proje resmileşti. 

Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ ile Sakarya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas tarafından imzalan 
protokol ile fakültenin ismi “Sakarya Üniversitesi Haşim Gürdamar 
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi” olarak belirlendi. Fakültenin 
mimari projesini Atölye B Mimarlık üstlendi. 

Sakarya Üniversitesi Esentepe Yerleşkesi içinde yaklaşık 5.500 
metrekarelik kapalı alan içine inşa edilecek ve üniversitede bağış ile 
yapılacak ilk bina olan Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nin 2014 
yılının Eylül ayında eğitim ve öğretime açılması planlanmaktadır. Yaklaşık 
1200 öğrencinin eğitim alacağı fakültenin binasında teorik derslerin 
yapılacağı sınıfların yanısıra İşletim Sistemleri, Bilgisayar Mimarileri, 
Yazılım Geliştirme, Veritabanı Sistemleri, Programlama gibi birçok dalda  
laboratuar da bulunacak.
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“1992 yılında, Sakarya’nın Pınarbaşı mahallesinde, ilk broyler tesisimizi kurduktan sonra 
1996 yılında Hendek’teki bu araziyi aldık ve yeni bir broyler çiftliği kurmak için 2000’li yıllarda 
projesini başlattık, 2003 yılında ilk tesisimizi inşa ettik. Burası 2000 metrekareydi ve o zamanın 
şartlarına göre, bize çok büyük geliyordu. Arazi olarak 87 dönüm olan bu arsayı alırken acaba 
yapabilir miyiz, altından kalkabilir miyiz, zarar eder miyiz diye çok kafa yorduk. Sonra, şükürler 
olsun, çok güzel sonuçlar almaya başladık. 

“Hedefimiz
1.000.000 Civciv”
İrfan Demiray,  
1982 Sakarya doğumlu… 
1992 yılından,  
yani 10 yaşından beri  
piliç üreticiliğiyle 
uğraşıyor. Bu işe ilk 
olarak 10.000 kapasiteli  
küçük bir broyler 
çiftliğiyle, ağabeyleri ve 
babasıyla hep birlikte 
başlamışlar.  
Onlar da üreticilik fikrini  
aynı yıl devlet destekli 
broyler çiftliği kuran 
komşularından almışlar. 
Devamını Demiray 
Besicilik’in sahiplerinden 
İrfan Demiray’dan 
dinledik. 

“1982 doğumluyum, 10 yaşımdayken aileme yardımcı oluyordum, çünkü çok hevesliydim. 
16 yaşıma geldiğimde ise tamamen bir tesisi işletebilecek donanıma sahiptim. 

Ben kardeşlerimin en küçüğüyüm.  Beş erkek, altı kız kardeşiz. Biz erkek kardeşler bu işi yürütüyoruz. 
Ağabeylerim yönetimi bana bıraktılar ama bir şey yapacağımız zaman hep beraberiz. 

Babamız da sağ ve her konuda kendisinden izin alıyoruz.” 

“Şenlik dergisini ilk gördüğümüzde çok mutlu 
olduk. Ben de sürekli takip ediyorum. 

Bence zaman ilerledikçe Şenpiliç her şeyi 
dünya standartlarına taşıyor.”

üreticinin günlüğü

“Burası Hendek bölgesinde 2000 metrekare kapalı alanı olan ilk 
broyler tesisi... 5 binamız var ve dönemlik kapasitemiz 200.000 
civciv… İlerisi için başka projelerimiz de var. Örneğin, 30 dönümlük 
bir arazi aldık ve amacımız bu yeni araziyle beraber 1.000.000 civciv 
kapasitesine ulaşmak. 20 çiftlik yapabilirsek, hedefimize ulaşabiliriz. 
Bu yıl 3 kümes daha yapacağız ve kümes sayımız 8’e tamamlayacağız. 
Şu anda çiftliğimizde ben ve kardeşlerim dışında 12 kişi görev yapıyor. 
Birkaç aileye ekmek parası kazandırabiliyorsak ne mutlu bize.”

>> “Gözümüzü Şenpiliç’le açtık”

“1992 yılından beri Şenpiliç’le çalışıyoruz ve başka hiçbir firmayla 
çalışmadık. Şenpiliç’le çok düzgün bir sistemle çalışıyoruz. İlk 
başladığımız zamandan beri çok değerli büyüklerimiz, bize 
ellerinden gelen yardımları yapıyorlar. Şenpiliç’le bir aile olduğumuzu 
düşünüyorum. Biz Şenpiliç’le gözümüzü açtık ve Şenpiliç’le bir ömür 
çalışırız diye düşünüyorum. Başta Haşim Bey ve İpek Hanım olmak 
üzere sektör için, çalışanları için, bizler için mücadele veriyorlar. Biz 
de diyoruz ki, Şenpiliç büyüyorsa bizim de onun yanında büyümemiz 
lazım. Buna göre biz de bir hedef çiziyoruz ve bu hedefi yakalamak için 
biz de mücadele ediyoruz. Ayrıca Şenpiliç’in istikrarlı bir kurum olması 
da çok önemli bir nokta… Şenpiliç ne kadar istikrarlı gidiyorsa, bizler 
de ona ayak uydurmak için istikrarlı oluyoruz.”

Biyogüvenlik önlemlerinden bahseder misiniz?

“Çiftliklerimizin olduğu alana araç girişi yasak. Civciv ve yem arabaları 
mutlaka girişlerde dezenfekte ediliyor. Kendimiz dışarıda giydiğimiz 
kıyafetlerimizle kümes alanına girmiyoruz. Biyogüvenlik uygulamaları 
sadece birinin yapmasıyla olacak iş değil, her çiftliğin uygulaması 
gerekiyor. Biz de biyogüvenliğe çok önem veriyoruz. 

“Çiftliğimizde havalandırma sistemi, yem sistemi, suluk, ısıtma 
sistemi tamamen otomatik ve son teknoloji... Biz de takibini yapıyoruz. 
İnsan gücüyle bu iş çok zor, ilk zamanlar insanlar elle yem veriyordu, 
su içiriyordu, elleriyle kümesin içinde soba yakıyordu. Ama şimdi 
öyle değil, bilgisayara komutu veriyorsun, 45 günlük maksimum ve 
minimum değerleri kuruyorsun ve sonra takip ediyorsun.” 

 

 
>> En İyi Kazanç Ödülü

“Bizim 2013 yılında aldığımız ‘Hendek Bölgesi senelik en iyi kazanç’ 
alanında birincilik ödülümüz var. Hendek Bölge Birincisi olduk ama 
Şenpiliç’te herkesin yeri aynıdır, hiç ayırımcılık yapılmaz.

“Başarılı olmamızın en büyük sebebi tesisimizin başında olmamız ve 
takibi bırakmamamız. Bunu da tüm üreticilere tavsiye ederim. Herkes 
işinin başında durmalı. Biz civcive bebek gibi bakıyoruz. Ona gerekli 
hizmeti vermek gerekiyor. Başarılı olmamızın bir diğer nedeni de 
işimizi severek isteyerek yapıyor olmamız. Bıkmadan, usanmadan, 
içimizden gelerek yapıyoruz işimizi.

“Aldığımız ödül de bizi kamçıladı. Bu sene ödül aldık diye şımarmıyor, 
seneye daha iyisini yapmalıyız diye düşünüyoruz, çünkü hep iyi, daha 
da iyi olmak lazım.
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Kışın En Sık Görülen Alt ve Üst Solunum Yolu Problemleri  

“Soğuğun vücut direncini düşürmesi, kapalı yerlerde uzun süre 
kalınması ve buraların iyi havalandırılmaması, sigara dumanı, yetersiz-
dengesiz beslenme gibi nedenlerle kışın artış gösteren üst solunum 
yolu enfeksiyonları özellikle yaşlılar için önemli bir problemdir. Soba 
veya elektrikli ısıtıcılar oda havasını kurutarak inatçı bir öksürüğe 
neden olabilirler. Özellikle geceleri artan kuru öksürük uyku kalitesini 
bozar ve yorar. Soba üzerinde sürekli kaynayan bir çaydanlık veya 
kalorifer üzerine konan su dolu kaplar ile oda havası nemlendirilebilir. 
Ortamı sık sık havalandırmak yararlı olabilir. 

“Grip, özellikle yaşlıların yaklaşık %15’inde, hastaneye yatmalarını 
gerektirecek kadar ciddi sağlık problemlerine hatta ölümcül sonuçlara 
yol açabilir. Bu nedenle özellikle 65 yaş üzerinde ve şeker veya böbrek 
hastalığı olanlar yüksek risk altındadır. Korunabilmek için  alınacak 
önlemlerin başında düzenli olarak el yıkmak gelmektedir. Böylece, kapı 
kolları ve ışık düğmeleri gibi diğer insanların da kullandığı yüzeylerden 
ellerinize bulaşan mikropları 
yok etmiş olursunuz. Eğer 
soğuk algınlığı geçiriyorsanız, 
kendi kendinizi tekrar enfekte 
etmemek için kumaş mendil 
yerine tek kullanımlık kağıt 
mendiller tercih edin. Grip 
aşısı gripten korunmanın en 
iyi yoludur. Yıllık tekrarlanması 
gerekir. Grip aşısı için en uygun 
dönem eylül ile kasım ayları 
arasıdır.”

Kışın Görülebilen Diğer 
Sağlık Problemleri ve 
Korunma Yöntemleri

“Kalp krizleri kışın yaygın 
olarak görülür. Aşırı soğuk kan 
basıncımızı artırarak kalbimizin 
yükünü artırır. Kalbimiz soğukta 
vücut ısımızı korumak için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bu 
nedenle evimizin ısısının yeterli olması gerekir. Dışarı çıktığımızda 
da sıkı giyinmek, sapka, atkı ve eldiven takmak çok önemlidir. Kar 
kürümek gibi zorlayıcı aktiviteler soğukta üzerinde büyük bir yük 
bulunan kalbimizin daha da yorulmasına neden olacaktır. 

 “Sebebi kesin olarak bilinmemekle birlikte birçok artritli kişinin eklem 
ağrıları kışın daha fazla olmaktadır. Soğuk havanın eklem iltihabını 
artırdığına dair bir kanıt yoktur, sadece eklem ağrısı ve eklem sertliği 
gibi şikayetler artmaktadır. Birçok tıbbi durum kışın daha fazla 
şikayetle ortaya çıkmaktadır. Günlük düzenli egzersiz kişinin mental 
ve fiziksel durumunu güçlendirir. Eklem şikayetleri için özellikle yüzme 
çok yararlıdır. 

Kışın kilo almamak için neler yapmalız?

“Özellikle kilolu insanların kışın kilo alması daha kolaydır. En önemli 
nedeni soğuk hava ve günlerin kısa olması nedeniyle fiziksel aktivite 
azlığı ve fazla dışarı çıkamamanın verdiği sıkıntı nedeniyle aşırı 

yemedir. Yüksek kalorili tatlı ve küçük atıştırmalıkları mutfakta göz 
önünde tutmaktan sakının. Tam buğday ekmeği, bakliyat, kurutulmuş 
meyve gibi seçenekleri tercih edin. Mümkün olduğunca hazır yemek 
ve fast food sipariş etmeyin. Havanın soğuk olması spor yapmayı 
bırakmak için bir bahane olmamalıdır. Yazın ve sonbaharda devam 
ettiğiniz sporu birden bırakmanız kilo almanızı kolaylaştıracaktır. Çok 
soğuk olmayan ve rüzgarsız havalarda sıkı giyinmek kaydıyla yürüyüş 
yararlı olabilir. Bunun dışında evde ya da kulüplerde egzersiz, yoga ve 
dans gibi aktivitelerde de bulunabilirsiniz.”

>> “Her gün aynı şeyleri yemeyin”

“Kahvaltıda özellikle nişastalı ve yulaf gibi lifli gıdaları tercih edin. 
Böylece hem enerji hem de bol vitamin ve mineral desteği sağlamış 
olursunuz. Kahvaltılık gevrekler bu konuda mükemmel seçimdir. 
Bunlara şeker eklemekten kaçının, tadını kuru meyvelerle sağlayın. 
Sağlıklı bir diyet günde 5 porsiyon meyve ve sebze içermelidir. Her 

gün aynı şeyleri yemeyin. Kış 
sebzelerinin vitamin deposu 
olduğunu unutmayın ve 
yemeklerinizde bolca kullanın. 
Özellikle kök sebzeler, karnıbahar 
ve lahananın besleyici özellikleri 
çok fazladır. Süt ve süt ürünleri 
protein, A ve B12 vitaminleri 
için önemli kaynaklardır. Bunlar 
aynı zamanda kemik sağlığımız 
için elzem olan kalsiyumu da 
içerirler. Bu ürünlerden yağı 
azaltılmış olanları özellikle tercih 
edin.”

Kış Aylarında Sıvı Tüketimine 
Dikkat

“Gribin neden olduğu ateş 
yüksekliği ya da gastroenterite 
bağlı kusma ve ishalin yarattığı 

sıvı kaybına genellikle bu rahatsızlıkların yarattığı yeme-içme isteğinde 
azalma da eklenince dehidratasyon, yani sıvı kayıpları kolaylıkla ortaya 
çıkar. Tüm bunların yanında herhangi bir rahatsızlığı olmamasına 
rağmen aşırı sıcak ev ortamında veya gereğinden fazla giyinen yaşlılar 
terleme yoluyla fazla miktarda sıvı kaybedebilirler. Dehidratasyonun 
bulguları; halsizlik, baş ağrısı, burunda kuruma, dudaklarda, dilde ve 
ağızda kurumanın yarattığı rahatsızlık hissidir. Günde en az 6-8 bardak 
sıvı alımı önerilmektedir.” 

>> “Mümkün olduğunca aktif olun”

“Sıcak yiyecek ve içecekler tüketmek ısı dengesinin sağlanması için 
yararlı olacaktır. Mümkün olduğu kadar aktif olunmalıdır. Günlük 
hava durumu takip edilmeli ve ona göre önlem alınmalıdır. Soğuk ve 
soluk bir cildiniz varsa, kendinizi çok halsiz ve uykulu hissediyorsanız, 
yürümede zorluk çetiyorsanız, nefes darlığı oluyorsa ve kalp hızınız 
çok azaldıysa vücut ısınız düşmeye başlamış olabilir. Hemen sıcak bir 
ortama gitmek gerekir.” 

Sağlıklı Bir Kış 
Geçirmek İçin...

Kış aylarında özellikle yaşlılar ve çocuklarda görülen sağlık sorunlarında belirgin bir artış gözlemleniyor. 
Alınabilecek basit önlemlerle sağlığımız için risk oluşturabilecek problemlerin önüne geçmek 
mümkün. Peki kış aylarıyla birlikte ortaya çıkan sağlık sorunlarının belirtileri neler ve önlem olarak 
neler yapabiliriz? 

>> “Evin ısısını dengeleyin”

“Evlerin ısısının sağlanması ve korunması çok önemlidir. Kapı ve pencereleri ısı kaybını 
önleyecek şekilde sıkıca kapatmak gerekir, ısı izolasyonu şarttır. Gün içinde kullanılan tüm odalar 
ısıtılmalıdır. Dışarıya çıkıldığında ısıtıcı düşük ayarda çalıştırılarak evin çok soğuması önlenmiş 
olur, böylece ev ısınıncaya kadar geçen zamanda üşümeyi engellemiş oluruz. Evin ısısı, oturma 
odasında 21°C ve evin diğer bölümlerinde en az 16°C civarında olmalıdır. Yatmadan önce yatak 
odası ısıtılmalıdır. Gece boyunca yatak odasının ısısının 18°C’nin altına düşmemesine dikkat 
edilmelidir. Eğer soba benzeri bir ısıtıcı kullanılıyorsa gece kapı ya da pencereyi bir miktar 
açarak havalandırmayı ihmal etmemek gerekir.

her şeyin başı sağlık

Güneşsiz ve soğuk 
geçen kış günleri,  
dikkat edilmezse 
birçok sorunun ortaya 
çıkmasına  
neden olabiliyor. Peki 
kış aylarıyla birlikte 
ortaya çıkan sağlık 
sorunlarının belirtileri 
neler ve önlem olarak 
neler yapabiliriz?
Bu soruların yanıtlarını 
Anadolu Sağlık Merkezi 
İç Hastalıkları ve  
Check-Up Uzmanı  
Prof. Dr. Çağatay 
Öktenli’den aldık.
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Avrupa ülkelerinde son derece 

yaygın olan bisiklete binme faaliyeti, 

spor olmanın yanı sıra günlük 

hayatta insanların şehir merkezinde 

kullandıkları bir ulaşım şekli… 

Ülkemizde ise son yıllarda, özellikle 

büyük şehirlerde düzenlenen bisiklet 

yollarının da etkisiyle daha çok ilgi 

görmeye başlayan bu sporu Şenpiliç 

Kalite Güvence Müdürü Savaş 

Ceylanlı anlatıyor.

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 

“1974, Bolu Mengen doğumluyum. Ortaokul ve lise yıllarında hep 
veteriner hekim olmayı istemiştim. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik 
Fakültesi’nden 1996 yılında mezun oldum. Askerlik sonrası 1999 
yılında Şenpiliç’te canlı üretim bölümünde veteriner hekim olarak 
çalışmaya başladım. 2004 yılında Söğütlü Fabrikası’nın açılmasıyla 
Kalite Kontrol Sorumlusu oldum. 2010 yılı sonundan itibaren de 
Şenpiliç Kalite Güvence Müdürü olarak görev yapıyorum. Bölümümüz 
müşteri memnuniyetini sağlamak için Şenpiliç kalite şartlarının 
sağlanması konusunda hizmet vermektedir.”
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Gezerken
Spor da Yapalım
Diyorsanız…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisiklete olan merakınız ne zaman ve nasıl başladı?

“Ailemin ve bulunduğumuz coğrafyanın etkisinin yanında doğa ve 
hayvan sevgisine sahip olmam da hobilerimde belirleyici oldu. Çocukluk 
yıllarından itibaren hep bisikletim olmuştu. Aslında önce motosikletle 
başladım. Dedem ve babamın yıllarca hayatlarında hep motosiklet 
olmuş, hobi ve bir ulaşım aracı olarak motosiklet kullanmışlar. Bu tutku 
3. kuşak olarak ailede sanırım bana da bulaşmış. Bisikletle buluşmamsa 
spor yapmak amacıyla oldu.”

Bir spor dalı ve hobi olarak bisiklete binmeyi bize  
anlatır mısınız?

“Öncelikle yapmak istediğiniz parkur özelliğine göre uygun bisiklet seçimi 
ile başlamak gerekir. Birçok bisiklet türü olsa da bisikletler temel olarak 
üçe ayrılır: Dağ, yol ve şehir bisikleti gibi. Dağ bisikletleri zorlu şartlarda 
ve dik rampalarda size kolaylık sağlar. Yol bisikleti ise düz yollarda hafifliği 
ve sürati için seçilir. Şehir ya da tur bisikleti ise hem düz yolda hem de 
nispeten daha zor yollarda kullanabileceğiniz melez bir bisiklettir. 

 

“Kendinize uygun bisiklet seçiminden sonra sıra güvenlik ekipmanlarına 
geliyor. Kaliteli bir bisiklet kaskı ve eldiveni şart. Eğer gece de bisiklet 
kullanıyorsanız, ikaz yeleği ve iyi bir aydınlatma gerekecektir. Uzun mesafeli 
geziler düşünüyorsanız, mevsimine göre yazlık ya da kışlık ter tutmayan 
nefes alabilen bisiklet kıyafetlerini seçebilirsiniz. Lastik patlamalarına karşı 
yedek iç lastik ve tamir takımı ise yolda kalmamanız için çok önemli. Zira bir 
gezide 3 kez lastiğim patlamış ve tamir edip yola devam etmiştim.”

Güvenlik için nelere dikkat edilmeli?

“Türkiye’de bisiklet yolları çok kısıtlı, bu nedenle birçok yerde 
karayollarında seyahat etmeniz gerekiyor. Bundan dolayı 
görünür olmak ve koruyucu kıyafetler giymek alınabilecek 
en önemli tedbirlerdir. Bunun dışında her zaman güvende 

kalacak hız ve dikkate sahip olunması lazım.”

Nerelerde bisiklete binmek uygundur? 

“Araç trafiğinin az olduğu rotaları seçmekte fayda var. 
Ben en çok sakin rotaları ve orman yollarını seviyorum. 
Sakarya bu spor için çok uygun, düz ve çevresinde 
görülecek birçok parkuru olan bir şehir. Pazar günleri 
bazen işe bisikletimle gittiğim de oluyor.”

Bisiklete binmenin yeri ve mevsimi var mıdır? 

“İlkbahar-sonbahar ayları bisiklet için çok ideal. Kış mevsiminde de 
güneşi bulursak çıktığımız zamanlar oluyor. Coğrafi olarak bu spor her 
yerde yapılsa da Sakarya ve Konya gibi rakımın çok yüksek olmadığı 
şehirlerde daha çok tercih ediliyor.”

 
 
 
 
 

Bisiklete binmek maliyetli bir spor dalı mıdır? 

“Aslında her bütçeye uygun bisiklet bulmak mümkün. Birçok hobide 
olduğu gibi meraklısı ve profesyoneller için rakamlar yükseliyor ama 
önemli olan ihtiyaçlarınızı belirlemek ve seçimleri buna göre yapmaktır. 
Her pahalı bisiklet en iyisi demek değildir. En önemli kriter sizin 
ölçülerinize ve amacınıza uygun olmasıdır. Bisiklet almak isteyen ya da 
bu spora başlamak isteyen kişiler biraz araştırma yaparak doğru boyut 
ve özellikte bisiklet alabilirler.”

Dahil olduğunuz gruplar var mı?

“Üyesi olduğum Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği’nin akşam 
ya da hafta sonları yaptığı bazı etkinliklere katılıyorum. Dernek çeşitli 
rotalarda etkinlik açıyor. Bu geziler aynı zamanda sosyal iletişimin 
sağlandığı, bisiklet sporu yapan insan sayısını artırmayı amaçlayan 
turlar olduğu için görülmeye değer popüler rotalar belirleniyor. Örneğin, 
Eşme-Maşukiye Sapanca göl turu, Sakarya-Karasu sahil turu, Sakarya, 
Kerpe deniz turu gibi... Turlar bir toplanma noktasında başlıyor turun 
uzunluğuna göre dönüş öğleden sonra ya da akşama doğru sonlanıyor. 
Gittiğimiz yerlerde o yöreye mal olmuş lezzetleri tatmadan ya da 
görülecek önemli alanları ziyaret etmeden geçmiyoruz. Bazen günlük 
100-150 km yaptığımız turlar oluyor. Gurubumuzda 7’den 70’e her 
yaştan insan bulmak mümkün.”

Bisiklet sporunun geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

“Toplum refahının ve gelirinin yüksek olduğu batı ülkelerine baktığımızda 
bu sporun çok yaygın olduğunu görüyoruz. Bir gelişmişlik göstergesi 
diyebiliriz. Türkiye’de henüz bu seviyede olmasa da iyi niyetli çabalarla 
kullanıcı sayısı artıyor. Bizim de bir katkımız olursa ne mutlu. Seneye 
şirket içinde çalışanlarımız arasında bu sporun yaygınlaşması için 
geziler düzenleyip davet etmeyi planlıyorum.”

Bisiklete binmek dışında başka ilgi alanlarınız var mı?

“Bisikletten önce motosiklete biniyordum. Fırsat buldukça gene binmeye 
çalışıyorum. Amatör olarak olta balıkçılığı ve yüzmeyle de ilgileniyorum.”

“Bisiklete binmenin bana göre en önemli 
farkı doğada sıkılmadan her yaştan insanla 

yapabileceğiniz keyifli bir spor dalı olması…”

“Bisiklete binmek zinde, sağlıklı ve  
mutlu olmanızı sağlıyor. Bir saatte yaklaşık 

500 kalori kadar harcıyorsunuz. Tabii bisikletle 
çıktığınız gezilerde yemeği çok kaçırırsanız 

yaktığınız kaloriler boşa gidecektir.”

“Şenpiliç, sektöründe lider bir firma.  
Şenpiliç’in sahip olduğu değerler ve  
ilkeleri nedeniyle bir ferdi olmaktan  

mutluluk duyuyorum.”

“Hobiler insanın sosyalleşmesini ve pozitif 
enerjiye sahip olmasını sağlıyor. Eğer sporla 

ilgiliyse de sağlıklı olması da cabası…”

gizli yetenek
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Kalsiyum tüm yaşantımız boyunca 
sağlığımızı yakında ilgilendiren 

bir elementtir. 
Beslenmede kalsiyumun önemi 
sadece kemik hastalıklarıyla da 

sınırlı değildir. Kalsiyum ile ilgili bilinmesi 
gerekenleri Dr. Ayça Kaya anlatıyor.
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Metabolizmanızı
Kalsiyum ile Çalıştırın

beslenme
Vücudumuz için en önemli elementlerden biri kalsiyumdur. 
Kalsiyum kemiklerimizin ve dişlerimizin ana maddesidir. Vücuttaki 
kalsiyumun %99’u bu şekilde bulunur. %1’i ise kanda ve yumuşak 
dokudadır. Dolaşımdaki kalsiyumun başlıca görevi; kanın 
pıhtılaşmasını sağlamak, eklemleri ve kemikleri onarmak, kalp 
ritmini düzenlemek, sinir uyarılarının iletimini sağlamak, kasların 
kasılabilirliğini ayarlamak ve dokuların canlılığının sürdürülmesine 
katkıda bulunmaktır.

Vücut kalsiyum dengesini “parathormon” adını verdiğimiz bir 
hormon ile sağlar. Parathormon boynumuzun hemen önünde, 
tiroid bezlerimizin arkasında yer alan paratiroid bezlerinden 
salgılanır. Vücut kalsiyumu az ise parathormon kalsiyum seviyesini 
yükseltmek için harekete geçer. Kalsiyum metabolizmasında 
böbrekler ve vitamin D’nin de önemi vardır.

Bütün insanların günlük kalsiyum ihtiyacını karşılmak için 
ortalama 1000 mg kalsiyum alması gereklidir. Bu ihtiyaç gebelik 
ve süt verme döneminde 1500-2000 mg’a kadar çıkar. En zengin 
kalsiyum kaynağı süt, yoğurt, ayran, peynir, hamsi, sardalye, 
somon balığı, kurubaklagiller, badem, ceviz, brokoli ve ıspanak gibi 
yeşil yapraklı sebzelerdir.

Yeteri kadar kalsiyum almadığımızda vücudumuz kan kalsiyum 
düzeyini ayarlamak için kemiklerimizden kalsiyum çalar. Bu da 
kemiklerimizin erimesine, dişlerimizin zayıflamasına, çürümesine 
ve dişeti hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olur. Kalsiyum 
eksikliği devam ettiğinde kaslarımızda kasılma bozuklukları olur 
ve tekrarlayan kramplar ve kas ağrıları oluşur. Bununla birlikte 
tırnaklarımızda kırılmalar ve uyku bozuklukları da yaşam kalitemizi 
bozar. 

Yapılan bazı araştırmalarda kalsiyumu uzun süre çok fazla 
almanın da böbrek taşı riskini artırabildiği gösterilmiş. O nedenle 
böbrek taşı riski olanların günde 1200 mg kalsiyumdan fazlasını 
almamaya özen göstermeleri doğru olacaktır.

Son zamanlarda kalsiyum ile ilgili yapılan araştırmalarda 
kalsiyumun zayıflamaya yardımcı olduğu ile ilgili de kanıtlar var. 
Yapılan bir araştırmada yüksek kalsiyum içerikli düşük kalorili 
diyetle, düşük kalsiyum içeren düşük kalorili diyet deneklere 
uygulandığında yüksek kalsiyum grubunun daha fazla zayıfladığı 
gösterilmiş. Özellikle ağırlık kaybının daha çok yağ kitlesinden 
olması da önemli. Kalsiyumun bu şekilde zayıflamayı kolaylaştırıcı 
etkisinin vücudumuz tarafından sentezlenen kalsitiriol denen 
hormon düzeyini dengelemesi ve vücudumuzdaki yağların 
depolanmasının azaltması şeklinde açıklanmaktadır. 

Özellikle az yağlı süt ürünleri kullanımı ile bu etki artmaktadır, 
çünkü sütün yağı azaltılırken kalsiyum oranı değişmemektedir. 
Dolayısıyla daha az kalori almak mümkün olmaktadır. Orta 
dereceli kalori kısıtlaması yapılan, az yağlı bir diyetin uygulandığı 
kişiye özel beslenme programında, günde 3 bardak süt tüketimi 
yeterli olmaktadır. Sütün içindeki kalsiyumun zayıflamayı artırıcı 
etkisi diğer süt ürünlerinden bir miktar fazladır. Ancak süt yerine 
yoğurt, ayran, peynir tüketildiğinde de yağ yakımı hızlanmakta, 
kişilerde daha fazla doygunluk hissi oluşmaktadır.
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İstanbul 
Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi 

“Uçurtma Müzesi”nin temelleri, Mehmet Naci Aköz’ün 1986 yılında yazdığı 
ve 26 ayrı ülkeye gönderdiği “Türkiye’de uçurtma kültürünün geliştirilmesi 
için yaptığı çalışmalara destek aradığını ifade eden” mektup sonucunda pek 
çok ülkeden gelen destek mektupları ve uçurtmalarla atılmıştır.  
1993-1995 yıllarında Hollanda’da yaşayan Mehmet Naci Aköz, bu dönemde 
özellikle Hollanda, Belçika ve Almanya’dan topladığı çeşitli ürünleri 
Türkiye’ye getirerek koleksiyonuna ciddi katkılarda bulunmuştur.  
Mehmet Naci Aköz tarafından projelendirilen İstanbul Uluslararası Uçurtma 
Festivalleri’ne katılmak için yıllar içinde Türkiye’ye pek çok ülkeden gelen 
uçurtmacıların katkıları ile koleksiyonun sayısı 500’e yaklaşmış ve müze 
2005 yılında açılmaya hazır hale gelmiştir.

İstanbul 
Atatürk Arboretumu Canlı Bitki Müzesi 

Canlı bitki müzeleri olan arboretumlar, bilimsel araştırma ve gözlem amacıyla orijini ve yaşları 
belli bitkilerin özenle bir araya getirildiği tabiat parçalarıdır. Atatürk Arboretumu, İstanbul 
Sarıyer’de, floristik zenginliğiyle birçok yerli ve yabancı botanikçinin ilgisini çekmiş bulu-

nan ünlü Belgrad Ormanı’nın güneydoğusunda 296 hektarlık bir orman parçası üzerinde 
kurulmuştur. Atatürk Arboretumu, ilk ve orta öğretimden üniversite düzeyine kadar tüm 
öğrencilere ve çevre halkına bitkiler hakkında bilgi vermek, dünyanın dört bir tarafındaki 

egzotik ve endemik bitkileri iklimin müsaade ettiği oranda bir araya getirerek uzun ve pahalı 
seyahatlere gerek kalmadan insanlara tanıtmak, nesli kaybolma tehlikesi altında bulunanları 
koruma altına almak, mühendislerinin, peyzaj mimarlarının, araştırma kurumlarının, yerli ve 

yabancı bilim adamlarının, doğaseverlerin yapacakları incelemelere ve bilimsel araştırmalara 
her yönü ile açık bir canlı laboratuar olarak hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

İstanbul 
İstanbul Oyuncak Müzesi

Çocukluğunu doya doya yaşamış ya da yaşayamamış herkesin içindeki 
çocuğun dışarı çıkmasını sağlayan, hayaller alemine açılan şirin bir müze 
olan İstanbul Oyuncak Müzesi’nde teknolojiyle kuşatılmamış zamanlardan 
kalan oyuncaklar ziyaretçilerine geçmişi yaşatıyor. Herkesin evinde kalan eski 
oyuncakları da götürüp bağışlayabileceği müzede, büyükler çocukluklarına 
doğru kısa bir yolculuğa çıkarken, çocuklar da bir zamanlar teneke kutulardan 
yapılan oyuncak arabalarla nasıl eğlendiğine akıl erdirmeye çalışıyorlar.

İstanbul 
Akvaryum 

Dünya denizlerinde yaşayan balık türlerinin içinde bulunduğu, kendi türündeki akvaryumlarla 
kıyaslandığında; gezi güzergâhı, temalandırma, interaktiflik, yağmur ormanı ve yeni nesil 

teknolojisiyle dünyanın en yenisi olma özelliğini taşıyan İstanbul Akvaryum hacmiyle, 
içerisinde barındırdığı canlı çeşidiyle, gezi güzergâhlarındaki aktiviteleriyle dünya çapındaki 
tüm akvaryumlar içerisinde önemli bir konuma sahiptir. Ziyaretçiler, coğrafi bir rotayı takip 
ederek Karadeniz ile başlayan ve Pasifik’e kadar uzanan toplam 16 tema ve 1 adet yağmur 
ormanından oluşan güzergâhta yolculuk yapmaktadırlar. Alanların temalandırılmasında o 

alanın kültürel, coğrafi, tarihsel ve mimari özellikleri, buna uygun dekoratif unsurlar, interaktif 
oyunlar, filmler ve alan hakkında detaylı bilgilerin verildiği görsel grafikler yer almaktadır. Ses 

ve ışıklandırma sistemleri de bu temalandırmaya uygun olarak düzenlenmiştir.

İstanbul 
Turkuazoo 

Vatozlar, nemolar, köpekbalıkları…  Birbirinden farklı temalarla biri ana 
tank olmak üzere toplam 43 adet canlı sergi akvaryumunda, dünyanın dört 
bir yanındaki deniz ve okyanuslardan getirilen 10 bini aşkın deniz canlısını 
barındıran Turkazoo’da okyanuslar, denizler ve tatlı sular hakkında eğlenerek 
bilgi sahibi olurken, bu ortamları korumanın önemini görmek ve anlamak 
mümkün. Turkuazoo’da, ağzına su alarak 120 cm uzaklıktaki böcekleri bile %100 
avlama yeteneğine sahip okçu balıklarını, 7 farklı tür köpekbalığını, dinazorlardan 
daha uzun süredir yeryüzünde olan mavi kanlı at nalı yengeçlerini, Kayıp Balık 
Nemo’daki palyaço balıkları ve dorileri, tehlikeli türlerden dikenlerindeki zehir 
ile köpekbalığını bile öldürebilen aslan balıkları, kendisini tehlikede hissedince 

düşmanını ürkütmek için balon gibi şişen balon balıklarını, isimleri Türkçe’de “ben öldürürüm, ben öldürürüm” anlamına gelen etçil tatlısu 
kaplumbağası mata mataları, piranaları, nesli tükenmekte olan türlerden dev orfozları hatta Amazonlar’dan gelen dev tatlı su balıkları gibi 
dünyanın dört bir yanındaki deniz ve okyanuslardan en özel ve en egzotik deniz canlısı türleri bir arada görülebilmektedir.

Çocuklarla Hareketli Bir 
Sömestr Tatili
Çocuklarla Hareketli Bir 
Sömestr Tatili
Bu sömestr Uludağ, Kartepe, 
Kartalkaya gibi kayak 
alternatiflerinin yanı sıra kültür 
turları da yapmak isterseniz, 
İstanbul, Ankara ve İzmir’de 
ziyaret edebileceğiniz müze, 
akvaryum, hayvanat bahçesi 
gibi eğiti-öğretici aynı zamanda 
eğlenceli farklı gezi önerileriyle 
karşınızdayız. 

gezi
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İstanbul 
Dolphinarium 

Avrupa’nın en büyük kapalı yunus gösteri merkezi olan İstanbul 
Dolphinarium’da, yunusların gösterisi izlenebilir, yunuslarla birlikte 
rehabilitasyon programına katılabilinir, birlikte yüzülebilir ya da 
dalış yapılabilir. Her zaman güler yüzlü, sevecen tavırlarıyla tanınan 
yunuslarla daha yakından tanışmak için İstanbul Dolphinarium’da 
geçirilecek bir gün son derece farklı bir tercih olabilir.  

Ankara 
ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi

2003 yılında Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne bağlı 
olarak kurulan müze, M.Ö. 7000 yılından beri Anadolu’da 
gelişen teknoloji tarihini belgelemeyi ve günümüz teknolojisini 
sergilemeyi amaçlamaktadır. Uygulamalı Bilim Merkezi, Ulaşım 
Tarihi Sergisi, Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi ve Açık Hava Sergi 
Alanı olmak üzere dört ana bölümden oluşan müzede uçaklar, 
lokomotif ve klasik otomobillerden oluşan ulaşım araçları, çağlar 

boyu bilim ve teknolojinin gelişimi sergisi, günlük hayatımızda bilim ve teknoloji, ODTÜ’nün bilim geçmişi sergisi ve siyaset ya da sanatta 
ünlü kişilerin bağışladıkları eşyalar, 1947’den başlayan modelleri içeren ender bir otomobil koleksiyonu, Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan 
“Devrim”in birebir kopyası, ayrıca motosiklet tutkunları için ayrılmış bir de motosiklet koleksiyonu bulunmaktadır.

Ankara 
Anıtkabir

Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir Aslanlı 
Yol, Tören Meydanı ve Mozole olmak üzere üç bölümden oluşmakta 
ve Anıtkabir Anıt Bloku toplam 120.000 m²’lik bir alanı kaplamaktadır. 
Bu alanda İstiklal Kulesi, Hürriyet Kulesi, Aslanlı Yol, Mehmetçik 
Kulesi, Müdafaa-i Hukuk Kulesi, Tören Meydanı, Bayrak Direği, 
Anıtkabir Kitaplığı, Zafer Kulesi, İsmet İnönü Lahdi, Barış Kulesi,  
23 Nisan Kulesi, Misak-ı Milli Kulesi, İnkılap Kulesi, Cumhuriyet Kulesi, 
Mozole, Şeref Holü, Mezar Odası, Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı 
Müzesi, Sakarya Meydan Muharebesi Konulu Kabartma, Başkomutan 
Meydan Muharebesi Konulu Kabartma gibi önemli eser ve bölümler 
yer almaktadır. 

İzmir 
Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum

Araştırma ve öğretim hizmetlerinin yanı sıra halka doğal ve 
kültür bitkileri tanıtmak ve sevdirmek amacıyla kurulan Ege 
Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nde, 48.750 m² alan üzerine kurulu olan botanik bahçesinde 
bulunan seralardaki tropik ve egzotik bitkiler halka ve öğrencilere 
tanıtılmaktadır. 3.000’i aşkın bitki türünün bulunduğu Ege Üniversitesi 
Botanik Bahçesi ve Herbaryum’da Türkiye’nin farklı yerlerinden ve 
yabancı ülkelerden gelen bitkilerin yanı sıra nesli tükenmek üzere olan 
birçok bitki de yer almaktadır. 

İstanbul 
Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi 

Havası temiz, yeşili bol, deniz kenarında, Darıca’da bulunan Faruk Yalçın Hayvanat 
Bahçesi 250’ye yakın hayvan türüne ve 3.000’e yakın hayvan nüfusuna ev 

sahipliği yapmaktadır. Burada bulunan hayvanlardan 135’ten fazlası enderleşen 
türden olup, 40 tür ise nesli tükenmek üzere olan kritik derecelilerdir. Hayvanat 

bahçesi Anadolu’nun enderleşen türlerinden 14 türü de barındırmaktadır. Ayrıca 
600’ü aşkın bitki türümüzden 8.000’i aşkın nüfusa ev sahipliği yapan Faruk Yalçın 
Hayvanat Bahçesi’ndeki bu bitkilerin 170 kadarı ağaçsı/odunsu türlerdir. Bunların 

%70’i egzotik bitkilerdir. Türkiye’nin en fazla hayvan türünü barındıran hayvanat 
bahçesi olma özelliği ile öne çıkan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi aynı zamanda 

ülkemizde hayvan hastanesi olan tek hayvanat bahçesidir.

İzmir 
İzmir Doğal Yaşam Parkı

Türkiye’nin ilk hayvanat bahçesi olarak 1937 yılında Kültürpark 
içerisinde 18 dönüm alanda kurulan Fuar Hayvanat Bahçesi, 2008 
yılında Çiğli Sasalı’daki 425 dönümlük alanda Türkiye’nin ilk Doğal 

Yaşam Parkı’na dönüştürülmüştür. Hayvanların, doğal ortamlarına 
yakın barınaklarında özgürce yaşadığı, binlerce ağaç ve bitki çeşitliliği 

ile Doğal Yaşam Parkı, 125’ten fazla türde 1500’e yakın hayvanı ve 
240’den fazla bitki türünü bünyesinde barındırmaktadır. Cüce keçiler, 

Kamerun koyunları, tavşanlar, güvercinler, çeşitli tavuk ırkları, hindi, 
kangal köpeği, eşek, kara ve su kaplumbağalarının bulunduğu Çocuk 

Hayvanat Bahçesi de parkın içinde ilgi çekiyor. 

Ankara 
Etnografya Müzesi

15 yıl süreyle Anıtkabir görevi gören Etnografya Müzesi’nde, Türk sanatının Selçuklu 
Dönemi’nden zamanımıza kadar devam eden örnekleri sergilenmektedir. Anadolu’nun 
çeşitli yörelerinden derlenmiş halk giysileri, süs eşyaları, Türklere özgü teknik malzeme, kilim 
koleksiyonu, 15. yüzyıldan kalma kazanlar, güğüm, mum makasları gibi çeşitli madeni eserler, 
Osmanlı Devri yayları, okları, çakmaklı tabancalar, tüfekler, kılıç ve yatağanlar, Türk çini 
porselenleri ve Kütahya porselenleri, Türk yazı sanatının güzel örneklerinden levhalar, Türk 
ağaç işçiliğinin en güzel örneklerinden sultan tahtları, camii mihrabı ve mimberleri medrese 
kapıları müzede yer alan önemli eserlerden sadece bazıları... Ayrıca Etnografya Müzesi’nde 
Anadolu etnografya ve folkloru, sanat tarihi ile ilgili eserleri içeren bir ihtisas kütüphanesi 
bulunmaktadır.

İzmir 
İzmir Kuş Cenneti

İzmir Çiğli’de, 8.000 hektarlık bu alan, sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerden 
ötürü doğal ve arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiştir. Anadolu’daki 450 kuş türün 
220’si burada bulunmakta ve bu türlerden 59’u da burada kuluçkaya yatmaktadır. 

Burada kuluçkaya yatan ve dünyada soyları azalan kuş türleri arasında flamingo, 
tepeli pelikan, leylek, küçük kerkenez, küçük karabatak, suna, angut, deniz saksağanı, 

kılıç gaga, deniz kırlangıcı, gümüşü martı, uzun bacak, tepeli tarlakuşu, arıkuşu, 
kuyrukkakan ve çulhakuşu sayılabilir. Bu türlerin yanı sıra tatlı su ve deniz balıkları, 

üç tür kurbağa, beş tür yılan, beş tür kerkenezin yanı sıra yaban domuzu, tilki, çakal, 
tavşan, sansar, porsuk, gelincik, kirpi ve sazlık kedisi de yaşamaktadır. Kuş Cenneti’nde 

ziyaretçi merkezi, kuş gözlem kuleleri, dürbün ve gezi bisikleti bulunmaktadır. 
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MALZEMELER
• 1 adet Şenpiliç (bütün) 
• 1 bardak haşlanmış bezelye 
• 1 bardak haşlanmış havuç 
• 1 bardak haşlanmış patates 
• Kaşar peyniri 
• Tuz, karabiber, kırmızı pul biber

Beşamel sos için: 
• 2 su bardağı süt 
• 2 kaşık margarin 
• 2 kaşık un 
• Tuz

MALZEMELER
• 1 adet Şenpiliç (bütün) 
• 1 adet soğan 
• 40 ml. sıvıyağ 
• 100 gr. pirinç 
• 100 gr. krema 
• 1 yumurta sarısı 
• Maydanoz 
• Tereyağ 
• Tuz ve karabiber

YAPILIŞI
Tavuğu haşlayın ve küçük parçalar haline getirin. Fırın 
kabının dibini yağlayın ve tavukları içine koyun. Üstüne 
haşlanmış bezelyeyi, küp küp doğranmış haşlanmış havucu 
ve haşlanmış patatesleri ilave edin. Tuz ve karabiber ekleyin. 
Ayrı bir tencerede yağ ile unu 1-2 dakika kavurduktan sonra 
üzerine sütü ekleyerek koyu bir kıvama gelene kadar pişirin. 
Fırın kabına koyulan tavuklu karışımın üzerine döküp 
karıştırın ve üzerini kaşık yardımıyla düzeltin. Üzerine 
rendelenmiş bol kaşar peynirini döşeyerek pul biber serpin. 
Fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun.

YAPILIŞI
Yemeklik doğradığınız soğanları sıvıyağda 5 dakika kadar 
soteleyin. Pirinci ve baharatları ekleyerek az bir miktar su 
ile pişmeye bırakın. Kıyılmış maydanozları ekleyip ateşten 
alın.  Ayrı bir kap içinde krema ile yumurta sarısını çırparak 
sos haline getirin. Tavuğun dışını önce tereyağ sonra da 
kremalı karışımla sıvayıp fırına verin. Servis tabağınıza 
pilavı döşeyin üstüne tavuğu yerleştirerek ikram edin.  
Afiyet olsun.

Beşamel Soslu Tavuk

Kremalı Tavuk Dolması

Yeni Yıla Yeni Lezzetlerle Girin
Bütün tavuğun lezzetine doyamayanlar için işte birbirinden lezzetli tarifler… 
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MALZEMELER
• 1 adet Şenpiliç (bütün) 
• 6 adet patates  
• 2 adet kabak 
• 1 adet havuç 
• 3 yemek kaşığı kekik 
• 3 yemek kaşığı kimyon 
• 1 yemek kaşığı karabiber 
• Yarım çay bardağı buğday nişastası 
• 1 çay bardağı zeytinyağı 
• Tuz

MALZEMELER
• 1 adet Şenpiliç (bütün) 
• 1 kaşık salça 
• 1 adet limon 
• 3 adet patates 
• 2 adet soğan 
• 1-2 diş sarımsak 
• 2 adet domates 
• Tuz ve çeşitli baharatlar

YAPILIŞI
Tavuğu 2 adet patates, kabak ve havuç ile birlikte düdüklüde haşlayın.  Haşlanan tavuğu düdüklünün içinden alın ve içinde kalan patates, 
havuç ve kabağı eriyene kadar haşlamaya devam edin. 4 adet patatesi elma dilimi şeklinde doğrayarak kızartın. Sos için süzgeçten geçirdiğiniz 
tavuk suyundan 3 bardak alıp küçük bir tencerede nişasta ve tuz ile koyulaşana kadar karıştırın. Fırın kabını zeytin yağı ile hafif yağladıktan 
sonra içine tavuğu yerleştirin. Kekik, karabiber, kimyon ilave ettikten sonra kızarmış patatesleri dizin ve üzerine sosu dökerek 180 derecede 
önceden ısıtılan fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.

YAPILIŞI
Bütün tavuğu iyice yıkayıp tuz ve limon ile ovduktan sonra 
dışına salça sürün ve fırın torbasına yerleştirin. Patates, 
soğan ve domatesi iri iri doğrayıp, baharat, tuz ve kıyılmış 
sarımsak ile karıştırdıktan sonra fırın torbasına koyun. 
Ağzını kapattığınız fırın torbasının üstünden birkaç delik 
açarak tepsiyle fırına verin. 200 derecede 20 dakika 
kadar pişirdikten sonra fırın torbasından çıkartarak servis 
tabağına alın. Afiyet olsun. 

Tavuk Tandır 

Fırında Sebzeli Bütün Tavuk

şefin tarifleri



Cevap Anahtarları

Mantık oyunu
KOLEKSİYONCULAR

Beş koleksiyoncu internette sohbete başlar. Her 
koleksiyoncunun adını, hangi şehirde yaşadığını, 
kaç senedir ne koleksiyonu yaptığını bulabilir 
misiniz?

1- Serhat 16 yıldır koleksiyonculuk yapıyordu. 
Isparta’da 14 yıldır koleksiyon yapan Ahmet 
değildir.

2- İstanbul’da koleksiyon yapan Caner, saat 
koleksiyonu yapan kişiden 4 sene fazla süredir 
koleksiyon yapıyordu.

3- Bursa’da gümüş koleksiyonu yapan kişi 
Erhan’dan daha uzun süredir koleksiyon yapıyordu.

4- En uzun süredir yapılan koleksiyon pul 
koleksiyonu değildir.

5- En kısa süredir yapılan koleksiyon İzmir’dekiydi.

6- Para koleksiyonu yapan Ali, Antalya’da 
oturmuyor.




