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Şenpiliç’in, pratik ürün kategorisinde yer alan yeni 
ürünü piliç burger köfte bu ay itibarıyla raflarda yerini 
aldı. %100 piliç eti ve baharatlarla hazırlanan piliç 
burger köfte, hamburger köftesine bir alternatif olarak 
sağlıklı ve yüksek oranda protein kaynağıdır. 5 adet 
piliç burger köfteden oluşan 250 gramlık ambalajlarda 
yerel ve ulusal zincir marketlerde perakende satışının 
yanı sıra, 4,5 kilogramlık ambalajlarıyla da toptan 
pazarda satışa sunulmaktadır. Piliç burger köfte, yüksek 
besin değerlerine sahip olması sebebiyle özellikle okul 
çağındaki çocuklar için kantinler de yer alan bir üründür. 

Piliç Burger Köfte

Kurban Bayramınızı 
En İçten Dileklerimizle 

Kutlarız.

Yeni

Merhaba…

2014 yılının son çeyreğindeyiz. Bu yılın başında faaliyete geçen Alifuatpaşa 
Fabrikamız’la üretim kapasitemizi 320 bin tona yükseltmenin heyecanını 
yaşarken, bir güzel haber de Haziran ayında İSO (İstanbul Sanayi Odası)’ndan 
geldi. İSO tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 
listesine göre Şenpiliç, 2013 yılında 890 milyon TL ciroyla, bir önceki yıla göre 
10 puan artış göstererek Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 
86. sıraya yükseldi. 

Bu yılın bizler için bir başka heyecan verici gelişmesi ise geçtiğimiz yıl Ekim 
ayında Sakarya Üniversitesi ile imzaladığımız protokolün ardından start 
alan Sakarya Üniversitesi Haşim Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri 
Fakültesi projesinin tamamlanması oldu. Sakarya Üniversitesi Haşim 
Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, 2014-2015 eğitim-öğretim 
yılı için kapılarını öğrencilerine açacak. Esentepe Yerleşkesi içinde yaklaşık 
5.500 metrekarelik kapalı alan içine inşa edilen ve 1200 öğrencinin eğitim 
alacağı fakültenin binasında teorik derslerin yapılacağı sınıfların yanı sıra 
İşletim Sistemleri, Bilgisayar Mimarileri, Yazılım Geliştirme, Veritabanı 
Sistemleri, Programlama gibi birçok dalda laboratuvar da bulunuyor. Sakarya 
Üniversitesi’ne katkıda bulunmaktan dolayı tüm Şenpiliç Ailesi olarak gurur 
duyuyor, öğrencilerimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyoruz. 

Bu sayımızda dergimiz aracılığıyla, yarınlarımız için hayata geçirilen başarılı 
bir kampanyaya da destek vermek istedik. Ekmek israfının toplumumuzun 
gündemine taşınması ve israfın azaltılması düşüncesiyle Toprak Mahsulleri 
Ofisi (TMO) tarafından geçtiğimiz yıl “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” başlatıldı. 
Ekmek israfı ile israftan kaynaklanan ekonomik kayıpların önlenmesi ve daha 
sağlıklı olan tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılması konularında 
toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla hayata geçirilen ve halen devam eden 
kampanyayla, ihtiyacımız kadar ekmek tüketiminden sağlanan tasarrufun milli 
ekonomimize katkısına biz de vurgu yapmak istedik ve “Ekmek İsrafını Önleme 
Kampanyası”na detaylarıyla sayfalarımızda yer verdik. 

Son olarak, 2014 yılının geride bıraktığımız aylarında olduğu gibi yılın son 
çeyreğinde de başarılarımızın devamını dilerken, Kurban Bayramımızı en içten 
dileklerimle kutlarım. 

Gül Gürdamar Altıkulaç
Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
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öykü

Sakarya Üniversitesi  
Haşim Gürdamar Bilgisayar ve 
Bilişim Bilimleri Fakültesi açılıyor
Geçtiğimiz yıl Sakarya Üniversitesi ile Şenpiliç 
arasında imzalanan protokolle start alan 
Sakarya Üniversitesi Haşim Gürdamar Bilgisayar 
ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bu ay sonunda 
tamamlanıyor. Sakarya Üniversitesi Esentepe 
Yerleşkesi içinde inşa edilen Haşim Gürdamar 
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nin 
eğitime ve Türkiye’ye katkıları üzerine Sakarya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile 
görüştük.

Bilişim bilimlerinin günümüzde önemine değinir misiniz?
“Bilgi çağındayız ve bilgi çağında değişim çok hızlı gerçekleşiyor. Yapılan son 
bir araştırmayı paylaşayım: 2013 yılında dijital dünyadaki bilgilerin yarısının, 
iki sene sonra bir günde tekrarlanacağı tahmin ediliyor. Önümüzde böyle 
akıl almaz bir süreç var. Biz de üniversite olarak içinde bulunduğumuz bilgi 
çağında teorik bilgiyi hocalarımız aracılığıyla aktarmak yerine, öğrencilerimizin 
teorik bilgiye web tabanlı sistemimizle ulaşmalarını sağlıyoruz. Web 
tabanlı sistemimize dersin notları, powerpoint dosyası, videosu gibi gerekli 
materyaller dersten önce yükleniyor ve öğrenci derse konuyu bilerek geliyor. 
Hocalarımız da bu bilgileri sınıfta tartışacak, yorumlayacak, gruplar halinde 
çalışma yapacak, yeni projeler üretecek, başka disiplinlerle paylaşacak bir 
vizyona sahip olmaları doğrultusunda eğitim veriyorlar. Kısacası eskiden 
olduğu gibi hoca sınıfa gelip not tutturarak veya kitaptan takip ederek 
ders anlatmıyor. Çünkü şöyle bir gerçek var: Şimdi küçücük çocuklar bile 
teknolojik aletleri kullanmayı biliyor. Böyle gelen bir nesli sınıfta saatlerce 
not tutturma ve konu anlatma şeklinde eğitim vererek tatmin edemezsiniz. 
Bu nedenle farklı eğitim yöntemleri bulmak şart! Artık eğitim-öğretim 
sınıfın dışına çıkarak çok geniş bir yelpazeye yayıldı. Biz de üniversite 
olarak hem sınıf içi, hem sınıf dışı çalışma ortamlarımızı bu yaklaşıma 
göre zenginleştiriyoruz. Web sayfalarımızda dersler dahil her şey açık, 
öğrencilerimiz her şeyi görebiliyor.

“Biz de üniversite olarak bilgi çağının gerekliliği olan tüm olanakları sağlıyor 
ve kullandırtıyoruz ve de öğrencilerin kazandığı yetkinlikleri ders olarak 
konumlandırıyoruz. Öğrencinin çevresinden, internetten, staj esnasında veya 
seyahatte edindiği ve uygulayabildiği bir yetkinliği varsa bunu ders kredisi 
sayıyoruz, ki Türkiye’de bu sistemi gerçekleştiren ilk üniversiteyiz. Artık 
kişilerin birinin desteğiyle öğrenmekten, kendi kendine öğrenmeye kadar 
her şeye vakıf olmasını, değişen dünyaya kolay adapte olmasını sağlamayı 
amaçlıyoruz. İlerleyen zaman içinde kendi alanında ortaya çıkan yeniliklere 
çabuk ulaşabilen ve uygulayabilen bir insan tipi yetiştirmeyi hedefliyoruz.”  

Fakülte projesi nasıl ortaya çıktı?
“Bilgi, bilişim çağındayız. Bu üniversitede de bireye prestij sağlayacak 
bölümlerin başında Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi geliyor. 
Üniversitemizde de fakültemiz kurulmuştu ama binamız yeterli değildi. 
Sürekli üretime yönelik bir meslek olacağından ve bu nedenle de mezunları 
iş dünyasında aranan bireyler olacağından bu alanda eğitim vereceğimiz 
binalarımızın da her anlamda yeterli olması bir zorunluluktu. 

“Biz Sayın Haşim Gürdamar’ın eğitime desteğine devam etmek ve bir okul 
yaptırmak istediğini biliyorduk. Kendileriyle görüşmelerimiz süresince de 
bizleri tanıdılar ve hem Sayın Haşim Gürdamar hem de Sayın İpek Üstündağ 

konuya sıcak baktılar. Bakış açımız ve vizyonumuz çok örtüştü. Böylelikle 
süreci başlattık ve gerisi geldi. Projenin başından sonuna kadar da proje 
kapsamındaki her şeyi gerçekleştirdiler. Bu bizim için bu kurumun ciddiyetini 
de gösteren, çok önemli bir husus.

“Şenpiliç Türkiye’de ekonomik açıdan önemli bir firma. Çalışma alanında da 
diğer alanlarda da bizler bu değerli işbirliğini devam ettirmeyi arzu ediyoruz. 
Üniversitemizin ilgili birimlerini kullanarak birlikte yeni işler yaparak bu süreci 
geliştirebiliriz. Şu anda Şenpiliç’le aramızda iki tarafın da birbirini anladığı bir 
ilişki söz konusu ve ben de bu durumdan gelecek adına çok umutluyum.” 

Fakültenin üniversiteye katkıları nedir?
“Üniversitemizde bilişim alanında faaliyet gösteren çeşitli bölümler var. 
Bu bölümleri bu fakültede toplayacağız. Bu anlamda Haşim Gürdamar 
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nin üniversitemize büyük katkısı 
olacak. Fakülteyle birlikte öğrencilerimiz çok daha iyi mekânlarda 
eğitim görecek. İkincisi; üniversite olarak iş dünyasıyla birlikte yaptığımız 
projelerimizi daha da genişleterek, bu fakültenin laboratuarlarında 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Odaklanmamız gereken bir nokta da 
şudur: Bir üniversiteye bölgedeki bir iş adamı büyük bir destekte bulunuyor. 
Başka iş adamları da bunun gibi projelerle üniversitelere destek olmalılar. 
Bundan daha güzel ne olabilir? Türkiye’de bu gibi projeler çok fazla yok. 
Sanayicilerin özellikle meslek yüksekokulları yapılması konusunda destek 
olması gerekiyor. Sakarya da sanayi açısından zengin bir bölge.”

“Haşim Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri 
Fakültesi’ni çok önemsiyoruz”  
“Sakarya Üniversitesi, Sakarya’nın üniversitesi… Bu konuda şehrin ve 
bölgenin üniversiteye, gerek fiziki anlamda gerek lojistik anlamında desteği 
ve katkısı çok önemli. Biz de Sakarya’da gelecekteki benzeri projelere 
örnek teşkil etmesi adına Haşim Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri 
Fakültesi’ni çok önemsiyoruz. Amaç yeni bir bina yaptırmak değil, bir 
üniversitenin şehirle, şehrin üniversiteyle destek ilişkisinde önemli bir model 
oluşturmak. Bir projeye başlayıp, o projeyi sonlandırmak çok önemli. Çoğu 
işler başlar, yarım kalır ya da sorunlar yaşanır. Eğer bir iş başlayıp sonuna 
kadar iyi bir ilişki içinde ilerliyorsa, bu başka işbirliklerini de doğuracaktır.”

“Sakarya Üniversitesi, 1970 yılında temeli atılmış, 1992 
yılında bağımsız üniversite olmuş, şu anda da 80.000’e 
yakın öğrencisi, 3000’e yakın çalışanı 17 farklı kampüsü 
olan bir üniversitedir. Türkiye’deki en büyük üniversiteler 
arasında yer almaktadır. Üniversitemizin son yıllarda, 
özellikle eğitim, öğretim, araştırma alanında ve üniversite 
yönetimi anlamında dünyaya da Türkiye’ye de model 
olabilecek çalışmaları bulunmaktadır. Eğitim anlayışımız 
daha esnek, dünyaya daha açık bir öğrenci profilinin 
yetişmesi yönündedir. Çünkü toplumumuzun, eskiden 
olduğu gibi sadece mesleğini bilen değil, dünyayı tanıyan, 
kendi mesleğine kolayca adapte olabildiği gibi başka 
meslekleri de bilen, kendini sürekli geliştiren insanlara 
ihtiyacı var. 

“Üniversitemizi kalite ve mükemmeliyet odaklı yönetmeye 
çalışıyoruz. Bununla ilgili de geçen sene Türkiye’de Kalite 
Süreklilik Ödülü’nü aldık, şimdi ise Avrupa ödülüne 
başvuruyoruz. Gelecek hedeflerimiz çerçevesinde de 
eğitim ve öğretimde tüm bölümlerimizin akredite olmasını 
sağlayacağız, yani üniversitemizi evrensel normlara 
oturtmaya çalışıyoruz. Yabancı öğrenci sayımız da son 
yıllarda yaklaşık 15 kat arttı. 200 yabancı öğrencimiz 
vardı, şimdi bu sayı 2500’e ulaştı. Biz bunu 5000’e 
yükseltmeyi hedefliyoruz. Evrensel bir üniversite nasıl 
olmalıysa, o doğrultuda yol alıyoruz. 10 sene sonra 
Sakarya Üniversitesi Türkiye’de çok daha fark edilir bir 
üniversite olacaktır.”
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“Sakarya’da gelecekteki benzeri projelere örnek 
teşkil etmesi adına Haşim Gürdamar Bilgisayar 

ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’ni çok önemsiyoruz. 
Amaç yeni bir bina yaptırmak değil, bir 

üniversitenin şehirle, şehrin üniversiteyle destek 
ilişkisinde önemli bir model oluşturmak.” 
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babadan oğula geçen tezgâh

“Piliç değil,  
‘Şenpiliç’ satıyoruz”
Şenpiliç’in Batman bayisi Esfa Gıda, beş ayrı ildeki 
şubeleriyle bölgenin hakimi… Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdülbari Polat ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Halim Polat çocuk yaşlarında tanıştıkları beyaz et 
sektöründe büyük bir istek ve başarıyla yollarına devam 
ediyorlar. Öyle ki “Bayii olarak Şenpiliç hayranıyız” 
diyorlar.

Abdülbari Polat: “1974 Batman doğumluyum. Kendimi bildim bileli ticaretin 
içindeyim. İlkokul çağlarımda bile babamın yanına gider, iş öğrenirdim. Tüm 
öğrenim hayatım boyunca da hem okudum hem de aile işlerinde çalıştım. 
Babam inşaat işinden, kömür ticaretine, galericilikten emlakçılığa pek çok 
sektörde faaliyet göstermiş, Batman’da tanınan biridir. Biz de ‘Artık senin 
istirahat dönemin’ diyerek kendisini emekliye ayırdık.” 
 
Sektöre nasıl adım attınız?
“1996 yılında, ben de üniversite öğrencisiyken, dönemin koşullarını da 
göz önünde bulundurup gıda sektörüne girerek, bu sektörde ilerlememiz 
gerektiğine karar verdik ve ilk piliç bayiliğini aldık. 1998’de de Şenpiliç’le 
tanıştık. Başlangıçta bizi bu sektörle tanıştıran büyük ağabeyimizle birlikte 
farklı şehirlerde bayiliklerle 3 kardeş ortak ilerledik. 2010 yılında ağabeyimizle 
yollarımızı ayırdık ve biz Şenpiliç bayiliğine devam ettik. Burada ağabeyimizin 
katkılarını da vurgulamamız gerekiyor. Gösterdiği yolda ilerleyerek bugünlere 
başarıyla geldik. Şu anda en büyük oğlum Azat, Siirt bölge bayimizin 
sorumlusu… Biz bayrağı büyüklerimizden devraldık, ileride de kendi 
çocuklarımıza devredeceğiz.  
 
“Batman, Siirt, Bitlis, Malatya ve Elazığ olmak üzere 5 ilde şubemiz 
bulunuyor. Hepsinin kendine ait deposu, dağtım aracı ve ekibi var. 
Şubelerle birlikte aylık satış kapasitemiz 500 tondur. Toplam 23 aracımızın 
13 tanesi burada, yani Batman’da. 5 tane de tırımız var, böylelikle kendi 
nakliyemizi kendimiz yapıyoruz. Beş şubede toplam 70’e yakın çalışanımız 
görev yapıyor. Buradaki ekibimiz ise 34 kişi… Kurumsallaşma çabasıyla 
çeşitli adımlar atıyoruz ve Esfa Gıda olarak işimizi daha iyiye taşımak için 
alanında uzman kişilerden oluşan departmanlar kurduk. Satış ve 

pazarlama, bilgi işlem, muhasebe, ar-ge, lojistik departmanlarımız bulunuyor.  

“Üç yılda bir bütün araçlarımız yenilenir. Amacımız servis hizmetinde 
aksaklık yaratmayacak şekilde çalışmak… Bu anlamda hayata geçirdiğimiz 
uygulamalardan biri de pazar günleri bile bir çalışanımızın nöbetçi olarak 
görev başında olması… Böylelikle büfe, market gibi satış noktalarının pazar 
günü dahi ürün ihtiyacını karşılayabiliyoruz. 

“Her ay düzenli olarak her kademedeki personelimize eğitim veriyor, 
periyodik toplantılar düzenliyoruz. Eğitimler daha çok müşterilerimizle iletişim 
ve satış teknikleri üzerine… Her fırsatta ‘Biz piliç satmıyoruz, ‘Şenpiliç’ 
satıyoruz’ diyoruz ve bu algıyı güçlendirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimizin iyi 
günlerinde, kötü günlerinde manevi olarak her zaman yanlarında olmaya 
çalışıyoruz. Bir aile gibi sıkıntılarımızı paylaşıyor, birbirimize destek oluyoruz. 
Tanımasak bile civcivi yetiştiren üreticiden civcivleri kesimhaneye ulaştıran 
şoförlerimize, Şenpiliç fabrikalarında çalışanlardan, tırlarla bayi sevkiyatını 
yapanlara kadar bu bir zincir… Bu işte herkesin emeği var. Herkes zincirin bir 
halkası…” 
 
“Şenpiliç’in güvenilirliği kalitesindedir”
“Gelecek hedeflerimiz ‘bölgenin en iyisi’ olmak, ‘en büyüğü’ olmak yeterli 
değil. Bölgeye hakim olmak istiyoruz.  Bu anlamda hedeflerimizi yüksek 
tutuyoruz. Her geçen gün gelişen dünyaya ayak uydurmak için yenilikçi 
olmaya çalışıyoruz. Hem teknolojiyle, hem teknik donanımımızla, hem 
bilgimizle... Bilgi çağındayız ama o bilginin çabuk unutulduğu bir zamanı 
yaşıyoruz. Dolayısıyla bilgiyi sürekli taze tutmak lazım. Bana göre en önemlisi 
bu. Şu anda bütün yatırımımız Şenpiliç’le daha başarılı işler yapmak 
üzerine…  
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“Bölgemiz, kültürü gereği taze pilice fazla alışık değildi. Yaklaşık 15 sene 
öncesine kadar tavuk, yok denecek kadar azdı.  Bizler ise tavuğun önü 
açık bir gıda ürünü olduğunu düşündük. Gerçek şu ki doğu, güneydoğu 
bölgelerinde kırmızı ete talep daha fazla… Çünkü yemek kültürümüz kırmızı 
et ağırlıklı. Fakat başka bir gerçek de var ki; beyaz et  kırmızı ete oranla daha 
uygun fiyatlı bir protein kaynağı ve sağlıklı… Dolayısyla beyaz et tüketimi 
gün geçtikçe artıyor. Biz de beyaz etin sağlıklı ve bütçeye hitap eden bir gıda 
ürünü olduğunu tüketicilere anlatmak için çalışıyoruz.

“Bize göre en büyük reklam görünürlük… Her ürünü, her noktada 
bulundurabilirsek en büyük reklamı yapmış oluruz. Merkezdeki bir 
alışveriş merkezinden tutun, ufak bir mahalledeki bakkala kadar ürün 
temin etmeye çalışıyoruz. Büyümekten çok her ürünü müşteriye 
ulaştırmayı hedefliyoruz. Piyasadaki en büyük avantajımız da güven… 
Bizim personelimiz sık değişmez, en yeni elemanımız 5-6 yıldır bizimledir. 
Ayrıca fiyat politikamızda da istikrarlıyızdır. Fiyatlarımızın bölgelere göre 
değişmediğini müşterilerimiz bilir. 

“Şenpiliç, bayileriyle elele yürüyen yönetim anlayışıyla her geçen gün kendini 
yenileyen ve büyüyen bir kurum. İşimize duyduğumuz heyecanı bize aşılayan 
Sayın Haşim Gürdamar’a da bu vesileyle şükranlarımızı iletmek isteriz. Esfa 
Gıda olarak Şenpiliç hayranıyız ve işimizi zevkle, istekle, heyecanla yapıyoruz. 
Bu işi içselleştirdik. Zaten öyle de olmalı ki, her yeni güne bir şeyler 
katabilelim. Ancak bu şekilde başarıya ulaşılabilir ve ilerleyebiliriz.

“Şenpiliç’in en büyük özelliği şeffaflığı ve dürüstlüğü… Şenpiliç’in güvenilirliği 
kalitesindedir. Üretim kalitesiyle, marka bilinirliğiyle, artan pazar payıyla ön 
planda bir kurum. Biz de bayi olarak aynı paralelde ilerlemek için çalışıyoruz. 
Şenpiliç geleceği çok parlak bir aile ve biz de bu ailenin bir parçası, bu 
markanın bir temsilcisi olarak bu başarıya ne kadar çok katkıda bulunabiliriz 
diye hedefler belirliyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz.” 

“Haşim Gürdamar önümdeki en büyük örnektir”
Halim Polat: “1987 doğumluyum. Lise öğrenimimden sonra çalışma 
hayatına atıldım ama öğrencilik hayatım içerisinde de sık sık buraya 
geliyordum. Bu bir şekilde bağımlılığa dönüştü ve o gün bugündür bu 
bağımlılık devam ediyor. Tabii ki doğrudan yönetime girmedim. Çok genç 
yaşlarımdan beri burada çalışarak yetiştim. Depoculuk, satış, muhasebe 
derken her kademede bu işi öğrendim. ‘Çekirdekten yetişme’ derler ya, 
ben de çekirdekten yetiştim. Bu açıdan Sayın Haşim Gürdamar önümdeki 
en büyük örnektir. Sabah saat 7’de ayağında çizmeleriyle kesimhaneyi 
dolaştığını gördüğüm günden beri elimden gelenin en iyisiyle işimize sahip 
çıkıyorum. İki kardeş çok iyi anlaşıyoruz. Ağabeyim Yönetim Kurulu Başkanı, 
ben ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak muhasebe ve finanstan 
sorumluyum. 

“Bayi tarafında çekirdekten yetişmenin önemine inanıyorum. Çünkü bu 
meslekte ilerlemek ve bayi olarak büyüyebilmek için işlerin nasıl yürüdüğünü 
sıfırdan başlayarak öğrenmek gerekiyor. Çok hareketli piyasası olan bir iş 
yapıyoruz, o yüzden ben işimizi bir merdivenin basamaklarına benzetiyorum. 
Sürekli yukarı çıkmanız gerekiyor. Durmak yok! Durduğunuz zaman 
gerilemeye başlarsınız. Bu nedenle ‘bir adım daha yukarı nasıl çıkabilirim’ 
diye düşünerek hedefler koyuyoruz.

“Haşim Bey’le ilk tanışan ve bayilik alarak bizi bu sektörle tanıştıran büyük 
ağabeyimiz bize hep ‘Haşim Bey’in her sözü altın değerinde’ derdi. Ben 
de katıldığım her toplantıda Haşim Bey’i dikkatle dinlerim. Tüm sözleri 
gerçekten altın değerindedir ve bir bakarsınız ki geçen zaman içinde 
söylediği her şey gerçekleşmiş. Ondan öğrendiğimiz ve bundan sonra da 
öğreneceğimiz daha çok şey var.”

yuvarlak masa

Biyogüvenlik ve 
hayvan refahı 
denilince...
Piliç yetiştiriciliğinde 
biyogüvenlik ve hayvan refahı en 
çok üzerinde durulan konuların 
başında geliyor. Her ikisi de 
verimli ve kaliteli üretim için 
tartışılmaz bir öneme sahip. Bu 
gerçekten yola çıkarak bilgi ve 
fikir paylaşımında bulunmak 
amacıyla Şenpiliç’in 
üreticilerinden Fahrettin 
Özdemir Çiftliği, Sürkar 
Çiftliği ve Sarıhan 
Tarım’a sorduk: 

• Biyogüvenliğin önemi nedir?
• Hayvan refahı için ne gibi 

yapılandırmalar gerekiyor?
• Forkliftle konteynıra yüklemenin 

avantajları nelerdir?
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Sürkar Çiftliği’nin sahibi Ergün İbrahimbaş
 “1969 Trabzon, Sürmene doğumluyum. Beş kardeşiz ve 
farklı alanlarda faaliyet gösteren aile şirketimiz var. İşimizin bir 
tanesi de piliç üreticiliği... 2008 yılında iki kümesle Şenpiliç’in 
üreticiliğine başladık. Şu anda Sakarya’da Tuzak-Yeşilyurt’ta 
3 çiftlik ve toplam 13 kümesimiz bulunuyor. Bunlardan 
10 tanesi faaliyette, 3 tanesinin de inşaatı bitmek üzere. 
Kapasitemiz 400.000 civarında. 10 kümesimizde 10 aile 

çalışıyor. Onlar da koyduğumuz prim sistemine bağlı olarak kendi içlerinde rekabet 
ediyorlar. Zaman içinde kendileriyle aile gibi olduk. Böylelikle onlar da işlerini 
severek yapıyorlar ve sahipleniyorlar.”
 
Sarıhan Tarım’ın sahibi Talat Sarı

“1964, Gümüşhane Şiran doğumluyum. 1972 yılında 
yumurtayla başladığımız işe 1985 yılında yetiştiricilikle devam 
ettik. Yetiştiricilik baba mesleğimiz. Entegrasyonun henüz 
olmadığı dönemlerde babamın üretim çiftliği vardı. 2004 
yılında Şenpiliç’le tanıştık. Sonra babamı emekli ettik. Kendisi 
85 yaşında ama burayı özlüyor ve işlerle ilgilenmek istiyor. 
Oğullarım Azer Sarı ve Yemen Sarı da okuldan çıkıp çiftliğe 

geliyor, boş zamanlarının çoğunu çiftlikte geçiriyordu. Böylelikle onlar da işi öğrendiler. 
15 yaşında bir de ufak oğlum var ve bizimle birlikte yetişiyor. Şimdi Azer, Sarıhan 
Tarım’ın Gebze Tepecik Köyü’nde bulunan çiftliğimizin idarecisi, Yemen ise şu anda 
içinde bulunduğumuz Osmaneli’ndeki çiftliğin idarecisi... Sarıhan Tarım olarak Bilecik 
Osmaneli ve Gebze Tepecik Köyü’ndeki çiftliklerimizde 210.000 kapasiteyle üretim 
yapıyoruz. Her 2 çiftliğimizde de 2’şer kümesimiz ve 8 tane çalışanımız var. Hedefimiz 
2017 sonunda 500.000 kapasite. ”

Fahrettin Özdemir Çiftliği’nin sahibi 
Fahrettin Özdemir

“1963 Artvin Şavşat 
doğumluyum. Ziraat 
Mühendisliği mezunuyum. 
1992-1994 yılları arasında 
Şenpiliç’in satış biriminin 
kurulma ve gelişim sürecinde 
birimin başında görev aldım. 

2009 yılında işin üretim kısmında yer almaya 
karar verdim ve Sakarya’nın Hendek’e bağlı 
Güldibi Köyü’nde Fahrettin Özdemir Çiftliği’ni 
kurduk. Çiftliğimiz 2010 yılında faaliyetine başladı 
ve o zamandan beri de 30.000 kapasiteyle 
Şenpiliç’le çalışıyoruz. Bu çiftliğin biraz daha 
aşağısında çift katlı tasarladığımız 70.000 
kapasiteli ikinci bir çiftliğin yapım aşamasındayız. 
Böylelikle 3 yıl içinde 100.000 kapasiteyi 
hedefliyoruz.”   

“Piliç yetiştiriciliği titizlik istiyor, teknolojiyi 
takip edip uygulamak gerekiyor. Eğer tesisi 
iyi yapmadıysanız, biyogüvenlik kurallarına 
uymazsanız, kendiniz de işi öğrenmemişseniz 
başarıyı elde etmeniz ve ayakta kalmanız çok 
zor. Biz de önce işi öğrendik, ardından bizimle 
birlikte çalışacak olanlara öğreterek onları 
yetiştirdik ve kaliteli üretim çıkarmaya başladık. 
Öğrendikçe görüyorum ki daha yapılacak çok iş, 
öğreneceğimiz çok şey var.”

 Fahrettin Özdemir: “Bizce piliç üretimi yapmakla yapmamak 
arasındaki ince çizgiyi biyogüvenliğe verilen önem belirliyor. 
Bunu da tecrübelerimizle gördük. Biyogüvenliğe önem 
vermeyecekse kimse bu işe heves etmemeli. Biyogüvenliğe 
yapılacak yatırım tesise yapılacak yatırımdan daha önemsiz 
görülemez. Biyogüvenlik bütün üretici arkadaşlarımızın 
içinde olduğu bir bütün olarak düşünülmeli… Sadece bizim 
biyogüvenlik kurallarını uygulamamız yeterli olmaz, bu bir 
zincir ve biz zincirin bir halkasıyız. Eğer halkalardan biri 
zayıf olursa biz ne kadar önlem alsak da performansımız 
etkilenecektir. Bu nedenle ‘hep birlikte güvenlik’ diyerek 
biyogüvenlik konusuna dikkat çekmek istiyoruz.  Tesislerde 
çalışanlar da bu işin öneminin, ciddiyetinin farkına varmalı, 
inanmalı… Bakıcıları belirlemenin en önemli kriteri de 
biyogüvenlik konusundaki bilinç ve inanç olmalı…” 

 Ergün İbrahimbaş: “Biyogüvenlik bu işte en önemli konu…  
Kümeslerimize dışarıdan hiç kimse giremez. İçeriye hayvan 
girişini önlemek için çiftliği yapmadan önce ilk yaptığımız iş 
etrafını kapatmak oldu. Çiftliğimizin girişinde beton alandan 
önce yıkama havuzumuz var.  Saha betonları sayesinde 
hayvan çıkışının ardından tazyikli suyla yıkıma yapılıyor ve 
su birikintisi olmuyor, böylelikle koku da olmuyor. Gelen 
yem araçlarının dezenfeksiyonu da önemli. Yem tüketimimiz 
fazla olduğu için bize gelen yem tırları doğrudan fabrikadan 
geliyor. Bu açıdan şanslıyız; sahada dolaşmadığı için risk 
azalıyor. Hastalıktan korunmak için biyogüvenlik önlemlerini 
yerine getirmek şart! Biyogüvenlik önlemlerini aldığımız için 
performans bakımından iyi üreticilerden biriyiz.”  

 Talat Sarı: “Biyogüvenlik önlemleri hayvanın sağlığı ve 
dolayısıyla üretim verimliliğimiz açısından eksiksiz hayata 
geçirilmelidir. Biyogüvenlik önlemleri sayesinde daha yüksek 
performans elde edip, sağlıklı hayvanlar yetiştirerek Şenpiliç’e 
teslim ediyoruz. Bu hem Şenpiliç için, hem bizim için, hem 
de milli servet olarak kazanca dönüşecektir. Biyogüvenlik 
çalışmaları kapsamında önemli miktarda yatırım yaptık ama 
sağlıklı üretimle bu yatırımın bize geri dönüşü olacağının 
bilincindeyiz. Damızlıktan kuluçkahaneye kadar uygulanan 
biyogüvenliğin, civcivin yetiştirme tesisine geldiğinde 
devam etmesi gerekir. Biyogüvenlik kurallarını harfiyen 
uygulayabilmek için çiftliklerin şartlarının da uygun olması 
gerekmektedir. Biz tesisleri kurarken biyogüvenlik kurallarını 
de rahatlıkla uygulayabileceğimiz şekilde kurduk. Araç 
dezenfeksiyon istasyonlarından, kümeslerin giriş antrelerindeki 
el ayak havuzlarına, üreticinin yanında çalışan bakıcıların 
giyiminden, lojman imkânlarına varana kadar her şeyimiz 
biyogüvenlik kurallarına uygundur. Altlığı depolama yerlerimiz 
hazırdır, dışarıdan gelen araçlar içeriye mikrop girmeyecek 
şekilde ilaçlanır.” 

Sizce biyogüvenliğin önemi nedir?

Sürkar Çiftliği
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Hayvan refahı için ne gibi yapılandırmalar gerekiyor?
 Fahrettin Özdemir: “Hayvan refahını artırmak için biz son olarak fan 

sisteminde bir değişikliğe giderek, mini fanları devreye soktuk. Böylelikle 
kayıplar da azaldı. Hayvan refahını artıracak bir diğer önemli husus 
ise altlık… Biz altlığı hemen hemen hiç ıslak bırakmayacak şekilde 
önlemler alıyoruz. Altlıkta çok ıslanan 
bölümler olursa bu bölümleri temizliyor 
ve talaşla yeniliyoruz. Civciv de o kadar 
duyarlı ki hemen olumlu tepki veriyor. 
Hayvan büyüdüğünde temizleme işlemi 
zor olacağından herhangi bir ıslanma 
olasılığına karşı da sürekli kontrol ve gözlem 
halindeyiz.” 

 Ergün İbrahimbaş: “Hayvan refahı için 
teknolojiyi takip edip uygulamanın yanında 
tedbiri ve titizliği de elden bırakmamak gerekiyor. 
Çünkü civciv, kümesimizde durduğu süre boyunca 
bakıma ve ilgiye ihtiyacı olan bir hayvan. Bu 
nedenle hayvan refahının ilk adımı bence hayvana 

iyi bakmaktan geçiyor. Tesis çalışanlarının da civcive gösterdiği 
özen ve hayvan refahı konusundaki bilinçli yaklaşımı 

çok önemli olmakla birlikte, bu anlamda 
havalandırma kalitesine, metrekareye koyulan 
hayvan sayısına ve altlığın kuru olmasına 
da dikkat edilmeli. Bunları sağlayınca 
performansımız da artıyor.”

 Talat Sarı: “Gelecekteki yeni projelerimizde 
şimdiden hayvan refahı için gerek 

tecrübelerimizden yola çıkarak gerekse bilir kişilere 
danışarak gerekli koşulları hesaplıyoruz. Üreticilik 

mekanik bir iş değil; vefa, sorumluluk ve tedbir 
istiyor. Evet, otomasyon önemli ama her şey demek 

değil. Hayvan refahı için Avrupa’nın değerlendirmelerine 
baktığınız zaman kümes içinde metrekareye düşen hayvan 

sayısı ön plana çıkıyor. Hayvan sağlıklı ve stressiz bir şekilde 
büyüyecek ki üretim verimli olsun. Bunun için metrekareye 

düşen hayvan sayısına dikkat etmek çok önemli.”

Forkliftle konteynıra yükleme 
yapılmasının avantajları nelerdir?

 Fahrettin Özdemir: “Daha kısa zamanda yükleme yapıldığı için 
hayvan refahı arttı. Stres azaldı diyebiliriz. Yaralanmaları önleyen 
sistem sayesinde ürün kalitesi de arttı. Elle yüklemeye göre 
ölüm vakaları azaldı. Yüklemenin bu sayede kısa 
zamanda bitmesi tesis çalışanlarının yükünü 
azalttı. Gerekli eleman sayısı azaldı, 
bu da işletme masraflarını pozitif 
yönde etkiledi. Elle yükleme esnasında 
civcivin uzun süre yemden ve sudan 
faydalanamaması nedeniyle ortaya 
çıkan gramaj kaybı önemli ölçüde 
azaldı. Kesimhaneye ulaşım sürecinde 
yaşanan kayıplar minimuma indi. 
İnsan gücünün azalmasıyla sevk 
ve idarenin daha kaliteli hale 
gelmesinin, biz üreticilere de iş 
performansı bakımından olumlu 
yansımaları oldu. Tabii şunu göz 
önünde bulundurmak lazım: 
Forklift bu sistemde başrolde 
olduğu için bozulursa iş durur, 
dolayısıyla bunun önlemini almak 

da gerekir.”

 Ergün İbrahimbaş: “Konteynırlı yükleme çok başarılı bir çözüm. 
Her şeyden önce elle yüklemeden daha hızlı… Bu 

da işlerin zamanında yürümesini sağlıyor. En 
önemlisi de zayiat olmuyor olması… Az personel 
gerektirmesi de konteynırla yüklemenin en 
büyük avantajlarından...”

 Talat Sarı: “Forkliftle yüklemenin bize ve firmaya 
çok büyük avantajları var. Önceki sistemde ister 
istemez hayvan darbe görüyor, yaralanıyordu. 
Forklift sisteminde insan gücü, zaman kaybı 
daha az… Bu sistem sağlıklı yetiştirdiğin 

hayvanın sağlıklı bir şekilde fabrikaya 
gitmesi demektir, bu da kazanç 
anlamına gelir. Böylelikle B kalite 
ürünler de daha az olacaktır.  Bu da 
hem Şenpiliç’e hem üreticiye kazanç 
olarak geri dönerken maddi ve manevi 
de memnuniyettir. Problemsiz bir 
teslimat, üreticinin bir sonraki döneme 
daha istekli başlamasını sağlıyor.”
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 “Şenpiliç’in bünyesinde 
bulunan herkesin çok 
dikkatli, işini heyecanla 
yapan, yaptıkları işe çok 
önem veren insanlar 
olduklarını biliyoruz. 
Şenpiliç’in sektöre yön 
veren, ilklere imza atan 
uygulamalarını takdir 
ediyoruz. Yeni sistemleri 
hızla uygulayan ve uyum 
sağlayan bir kurum. 
Ayrıca Şenpiliç’i hızla 
gelişen yatırımları ve 
eğitim alanındaki sosyal 
sorumluluk çalışmaları 
bakımından da takdir 
ediyoruz. Sektöre kaliteli 
eleman yetiştirerek 
Türkiye’nin geleceğine de 
yatırım yapıyorlar.”

 “Şenpiliç kuralları 
olan, o kurallar 
içerisinde işini iyi yapan 
büyük bir firma.”

 “Şenpiliç olmazsa biz olmayız. Şenpiliç büyüme istikrarı 
olan bir şirket. Büyüme istikrarı olan şirketlerle çalışmak 
bize de olumlu yansıyan bir durum. İleriye dönük 
projeleri, kapsamlı fikirleri olan şirketlerle çalışarak bizler 
de büyür ve gelişiriz. Şenpiliç de böyle bir firma…”
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şen haberler

Süper 
Kahramanlar 
Şenpiliç’le 
buluştu

Şenpiliç, İSO 500 listesinde 86. sırada

Şenpiliç, Warner Bros ile yaptığı lisans anlaşması 
kapsamında, çocukların en sevdiği Süper 
Kahramanlar karakterlerini ambalajlarına taşıdı. 
Bundan böyle Şenpiliç’in nugget, schnitzel, çıtır 
burger, minik sosis, piliç burger köfte, parmak 
köfte gibi pratik ürünleri Süper Kahramanlar’ın 

yer aldığı özel ambalajıyla satış noktalarında 
yer alacak. Çocukların severek yemek 
yemelerini ve protein almalarını sağlamak, 

böylelikle annelere bu konuda destek olmak 
amacıyla hazırlanan Süper Kahramanlar 

ambalajlı ürünler, geleceğin süper kahramanları 
çocuklarımıza özel… 

Türkiye piliç eti sektörünün lideri Şenpiliç hızlı 
büyüme sürecinde emin adımlarla yürüyor. İSO 
(İstanbul Sanayi Odası) tarafından açıklanan 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 
listesine göre Şenpiliç, 2013 yılında bir önceki 
yıla göre 10 puan birden yükselerek 890 
milyon TL cirosu ile Türkiye’nin en büyük 500 
sanayi kuruluşu arasında 86. sırada yerini aldı. 

Bu yıl üretim kapasitesini 320 bin tona 
yükselterek, sektördeki liderliğini pekiştiren 
Şenpiliç, 2001-2013 yılları arasında cirosunu 
tamamen öz sermayesiyle 33 kat artırarak 
sadece gıda sektöründe değil, diğer sektörlerde 
de ender görülebilecek bir başarıya imza attı.

Şenpiliç’in İSO 500’de son 4 yıl içindeki 
sıralaması şöyle:

2010: 99.   Ciro: 539 milyon TL
2011: 98.   Ciro: 671 milyon TL         
2012: 96.   Ciro: 745 milyon TL         
2013: 86.   Ciro: 890 milyon TL

Şenpiliç, “Tüm Tüketicilere 
Tavsiye Edilen Marka” seçildi
Şenpiliç, Avrupa Birliği’nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği tarafından tüm 
tüketicilere tavsiye edilen markalar arasında seçilerek, “Tüm Tüketicilere 
Tavsiye Ediyoruz” logosuna ve sertifikasına sahip oldu.

Şenpiliç, kısa Adı TTKD olan, 
Avrupa Birliği’nde Tüm Tüketicileri 
Koruma Derneği tarafından “Altın 
Marka Projesi” kapsamında “tüm 
tüketicilere tavsiye edilen marka” 
seçildi. “En az şikâyet alan ya da hiç 
almayan markalar”ın belirlenmesiyle 
yapılan değerlendirme sonucunda 
Şenpiliç, gıda sektöründe piliç üretimi 
alanında 2013 yılı ve 2014’ün 
ilk 8 ayı içerisinde “en az şikâyet 
alan marka” olarak belirlendi. Bu 
doğrultuda Şenpiliç, “tüketicilere 
tavsiye edilecek” nitelikte olduğundan 
marka değerinin geliştirilmesine 
katkı sağlamak amacıyla TTKD jürisi 
tarafından “Ağustos 2014” itibarıyla 

“Tavsiye Edilen Marka” ilan edilerek, 
“Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz” 
logosu ile sertifikasını kullanma 
hakkına da sahip oldu.

Bu kapsamda TTKD tarafından  
6 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen 
törenle 2014 yılı içinde aralarında 
telekomünikasyon, giyim, kozmetik, 
mobilya gibi farklı sektörlerden kaliteli 
marka üreten kurumlara “Tüm 
Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz” logosu 
ve sertifikası ile bu markaların ortaya 
çıkartılmasında ve tüketicinin bilincine 
yerleşmesinde emeği geçen kurum 
yöneticilerine “Altın Adam” ödülü 
verildi.
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Ekmek nimet demek, 
nimete hürmet gerek

Dünyada ve ülkemizde yaşanan gıda israfı önemli boyutlara ulaşmış 
olup maalesef her geçen gün artış göstermektedir. Küresel iklim 
değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık ve bunun gıda fiyatlarında ciddi 
artışlara neden olması, gıda güvenliğinin önemini artırdığı gibi gıda israfı 
konusunda da harekete geçilmesini gerekli kılıyor.

Bu doğrultuda Toprak 
Mahsulleri Ofisi öncülüğünde 
yürütülen “Ekmek İsrafını 
Önleme Kampanyası”na 
dikkatinizi çekmek istiyoruz.

gündem

Ekmek israfının toplumumuzun gündemine 
taşınması ve israfın azaltılması düşüncesiyle 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 
2008 ve 2012 yıllarında ekmek üretimi, 
tüketimi ve israfıyla ilgili ülke genelinde iki 
araştırma yaptırıldı. 2012 yılı araştırmasına 
göre; 2008 yılındaki israf oranının %20 artış 
gösterdiği, günde 6 milyon ve yılda 2,17 

milyar adet ekmeğin israf edildiği, bunun yıllık 
parasal karşılığının ise 1,6 milyar TL olduğu 

tespit edildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre bir yılda ekonomik değeri 
1 trilyon ABD Doları’na karşılık gelen 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor. Nitekim ABD ve 
Kanada gibi gelişmiş ülkelerde üretilen gıdanın yaklaşık %40’ı, AB’de ise üretilen ekmeğin 
%30’u israf ediliyor. Oysa dünyadaki genel gıda kaybı ve israfının dörtte bir oranında 
önlenmesiyle bile yetersiz beslenen 842 milyon insanın gıda ihtiyacı karşılanabiliyor, açlık 
ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan ölümler önlenebiliyor.

Ekmek, tüm dünyada temel besin kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Vücudumuzun 
ihtiyacı olan günlük besin değerlerinin birçoğunu ekmekten karşılıyoruz. Örneğin; 
ihtiyacımız olan günlük enerjinin ortalama %44́ ünü sadece ekmekten, %58́ ini ise diğer 
tahıl ürünleri ve değişik gıdalardan sağlıyoruz.

Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası
Ekmek israfı ile israftan kaynaklanan ekonomik kayıpların önlenmesi ve daha sağlıklı 
olan tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılması konularında toplumsal bilinç 
oluşturulması amacıyla 17 Ocak 2013 tarihinde “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” 
başlatıldı.

Kampanya, Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ve TMO’nun koordinasyonunda bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar, üniversiteler, 
belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum, özel sektör ve medya 
kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yürütülüyor.

Kampanya çalışmaları; afiş, broşür, kitap, magnet ve film gibi basılı ve görsel materyaller, 
SMS ve e-posta gönderileri, sosyal paylaşım kanalları, panel, sempozyum, fuar, 
konferans ve yarışma gibi etkinlikler, basın açıklamaları, medya çalışmaları ve benzeri 
uygulamalarla yürütülmekte ve toplumumuz israf konusunda bilinçlendirilmektedir. Bu 
kapsamda, on binlerce kişinin çalışma ve katkılarıyla ülkemizin dört bir yanında 1000’e 
yakın etkinlik gerçekleştirildi.

Toplumumuzca kutsal kabul edilen ve sofralarımızın baş tacı olan ekmek, 
aynı zamanda alın terini, paylaşmayı ve bereketi ifade ediyor. Ancak 
kendisine atfedilen onca kutsallığa rağmen gerek dünyada gerekse 
ülkemizde en fazla israf edilen gıda ürününün maalesef ekmek olduğunu 
görmekteyiz. Ülke olarak gıda üretimi ve gıdaya erişim konusunda 
avantajlı durumda bulunmamız, bize sahip olduğumuz gıda kaynaklarını 
israf etme hakkını vermemektedir.
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Kampanya ile ülke 
ekonomimiz  
2,8 milyar TL kazandı
Kampanyanın toplumdaki etkisinin 
ölçülmesi amacıyla 2013 yılı sonunda 
TMO tarafından yeni bir araştırma 
yaptırıldı. Bu araştırmanın sonuçlarına 
göre kampanya ile tüketimde sağlanan 
tasarruf ve çöpe atılmaktan kurtarılan 
ekmekler sayesinde ekonomimize önemli 
katkılar sağlandığı görüldü.

Nitekim 2012 yılında 5 milyon 950 bin 
adet olan günlük ekmek israfı, 2013 
yılında %18’lik azalışla 4 milyon 900 bin 
adede düşürüldü. Bu suretle günlük 1 
milyon 50 bin adet, yıllık ise 384 milyon 
adet ekmek israf edilmekten kurtarıldı.

Ayrıca kampanyayla tam buğday ekmeği 
tüketiminin teşvik edilmesi sonucunda 
tam buğday ekmeği tüketiminde %93’lük, 
kepekli ekmek tüketiminde ise % 283’lük 
artış sağlandı.

2012 yılında israfın parasal karşılığı 1,6 
milyar TL iken kampanya çalışmalarıyla 
bu rakam 1,3 milyar TL’ye indirilerek 
300 milyon TL değerinde ekmek çöpe 
atılmaktan kurtarıldı.

Kampanyanın etkisiyle halkımızın ekmeği 
ihtiyacı kadar satın alarak kontrollü 
tüketmesi sonucu ekmek tüketimi için 
yapılan 26 milyar TL’lik harcama, 2013 

yılında 23,5 milyar TL’ye gerileyerek 2,5 
milyar TL tasarruf sağlandı.

Sonuç olarak; ekmek tüketiminden 
sağlanan tasarrufa, çöpe atılmaktan 
kurtarılan ekmeğin değeri ilave edildiğinde 
ekonomimizde yıllık 2,8 milyar TL tasarruf 
sağlanmış oldu.

Ekmek israfı konusunda toplumda 
oluşan duyarlılık devam ettiği sürece milli 
ekonomiye her yıl yaklaşık bu seviyelerde 
katkı sağlanmış olacak.

Türkiye’de yürütülen kampanya 
çalışmalarını ve elde edilen kazanımları 
değerlendiren Dünya Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO), Ekmek İsrafını Önleme 
Kampanyası’nı dünyada israf konusundaki 
çalışmalara katkıda bulunan örnek 
uygulama olarak gösterdi.

Ayrıca kampanya, Ekonomik Kalkınma 
ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) her yıl 
yayımladığı “2014-2023 OECD FAO Tarım 
Görünüm Raporu”nda da yer almıştır.

İnsanların tüketim alışkanlıklarındaki 
kalıcı değişim uzun vadede mümkün 
görülmesine rağmen kampanya 
kapsamında yürütülen faaliyetlerle 
kısa sürede önemli mesafe kat edilmiş 
olması, halkımızda israf etmeme bilincinin 
oluşmaya başlaması ve kaynakların 
korunması bakımından büyük önem 
taşıyor.

İsraf ettiğimiz her dilim ekmekle 
neleri çöpe attığımızı bir kere 
daha düşünmeliyiz!
İsrafa neden olmamak için ekmeği;

• planlayarak üretmeli,
• ihtiyaç duyulduğu kadar almalı,
• dilimleyerek servise sunmalı,
• gününde tüketilecekse poşette muhafaza 
etmeli,
• uzun sürede tüketilecekse buzdolabında ya 
da derin dondurucuda saklamalı,
• bayatlamışsa yemek ve tatlı yapımında 
kullanmalıyız.

Kampanya ile elde edilen kazanımların 
kaybedilmemesi ve azalış trendine giren 
israfın daha da azaltılması bakımından bu 
hususlarda toplumumuzda oluşmaya başlayan 
bilinçlenmenin sürdürülmesi gerekiyor. 
Ancak hedeflenen başarıya ulaşılabilmesi için 
toplumun bütün kesimlerinin duyarlılığı ve 
desteğinin bu yıl da sürmesi gerekiyor. Çünkü 
çöpe atılan her dilim ekmekte milli servetimiz, 
doğal kaynaklarımız, emeğimiz ve geleceğimiz 
de heba oluyor. 

Kampanyayla ilgili oluşturulan  
“www.ekmekisrafetme.com” isimli internet 
sitesinden ekmek israfıyla ilgili bilgi, haber ve 
materyallere ulaşılabilmektedir. Bu siteden 
edinilecek bilgilerle ekmeğimizi kullanırken daha 
hassas davranabilir ve çevremizi bu konuda 
bilgilendirebiliriz.
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şefin tarifleri

Ekmeğimizi israf etmeyelim!

EKMEK BÖREĞİ 
(Aslı Alkan)
MALZEMELER
• 10 dilim bayat ekmek
• 4 yumurta
• 1,5 su bardağı süt
• 300 gr kıyma
• 1 büyük soğan
• 1,5 çay bardağı sıvı yağ
• 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
• Tuz ve karabiber

YAPıLıŞı
Rondodan geçirdiğiniz 10 dilim bayat ekmeğin içine 3 
yumurta, 1 bardak süt, az miktarda tuz ve karabiber 
koyduktan sonra yoğurun ve dinlenmeye bırakın. Daha 
sonra ince ince doğradığınız soğanı, 1 çay bardağı sıvı 
yağ ile pembeleşene kadar kavrun ve kıymayı ilave 
edin. Kıyma kavrulunca tuz ve karabiber ilave edin. 
Yoğrulmuş ekmeğin yarısını, içini yağladığınız borcamın 
dibine bastırarak yayın. Birbirlerinin üzerine gelecek 
şekilde kıymalı harcı, kaşar peynirini ve diğer ekmek ha-
murunu ilave edin. 1 yumurtayı yarım su bardağı süt ve 
yarım çay bardağı sıvı yağ ile çırparak üzerine dökün. 
180 derece fırında yaklaşık 15 dakika kadar pişirdiğiniz 
böreği sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.

ÇİKOLATA PARÇALI BAYAT 
EKMEK KEKİ
(Filiz Çatalkaya Orhan)

MALZEMELER
•3 su bardağı rondodan geçirilmiş bayat ekmek
•2 su bardağı süt
•2 adet yumurta
•1 su bardağı toz şeker
•2 çorba kaşığı kakao
•½ su bardağı damla çikolata
•1 su bardağı fındık ya da badem
•1 tatlı kaşığı tereyağı
 •Servis için: Pudra şekeri

YAPıLıŞı
Rondodan geçirdiğiniz ekmeği sütle ıslatıp, mikser yardımıyla çırpın. 
Ayrı bir kapta yumurta ve toz şekeri mikser yardımıyla kabarana dek 
çırpın. Kakao, damla çikolata, kıyılmış fındık veya bademi şekerle 
kabartılmış yumurtalı karışıma ilave edin. Spatula yardımıyla küçük 
hareketlerle karıştırın. Ardından sütle çırpılan ekmeği bu karışıma 
ilave edin. Kek kalıbını yağlı kâğıtla kaplayın ve tereyağı sürün. 
Karışımı kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 
50 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız keki soğumaya bırakın. 
Soğuyan kekinizi servis tabağına alın ve üzerine pudra şekeri 
serperek servis yapın. Afiyet olsun.

PATLICANLI EKMEK KEBABI
(Cahide Sultan)

BAYAT EKMEKLİ PROFİTEROL 
(Semra Uyar)

Üzeri için:
•1 büyük kase koyu kıvamlı yoğurt
•2 diş sarımsak
•1 yemek kaşığı tereyağı
•Toz kırmızı biber

Sosu için:
• 1 paket süt kreması
• 1 paket kakao (25 gram)
• 3 yemek kaşığı şeker
• 1 paket bitter çikolata (80 gram)
• 1 yemek kaşığı tereyağı

Ekmek, tüm dünyada temel besin 
kaynaklarından biridir. Toplumumuzca 
da kutsal kabul edilen ve sofralarımızın 
baş tacı olan ekmek, maalesef gerek 
dünyada gerekse ülkemizde en fazla 
israf edilen gıda ürünüdür. Bayat 
ekmekle yapabileceğiniz birbirinden 
lezzetli yemek tariflerini uygulayın, siz de 
ekmek israfına engel olun. 

ISPANAKLI EKMEK 
(Filiz Çatalkaya Orhan)

MALZEMELER
Hamuru için:
•250 gr. çekilmiş ekmek içi
•4 su bardağı un
•2 çorba kaşığı zeytinyağı
•2 çay kaşığı tuz
•Aldığı kadar su
İç malzemesi için:
•ıspanak yaprağı (çiğden)
•250 gr. kıyma
•1 orta boy soğan
•Tuz
Üzerine sürmek için tereyağı

YAPıLıŞı
Bir kabın içinde mutfak robotunda çektiğiniz ekmek içlerini, 
unu ve tuzu harmanlayın. Zeytinyağını ilave edin ve suyu 
azar azar ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında hamur 
haline gelecek şekilde yoğurun. Hamurun dinlenmesi için 
üzerine nemli bir bez örtün. Ardından ıspanak yapraklarını el 
yordamıyla doğrayın. Diğer tarafta soğanı ince ince doğrayarak 
1 kaşık yağ ile kavurun ve içine kıyma ile tuzu ilave edin. İyice 
kavrulan kıymaya ıspanak yapraklarını da ilave edin. Dinlenen 
hamuru küçük küçük parçalara ayırarak merdane ile tabak 
büyüklüğünde açın. Açtığınız hamurun yarısına ıspanaklı ve 
kıymalı harcı koyup kapatın. Kenar kısımlarının yapışması ve 
güzel görünmesi için herhangi bir kapak ya da tabak yardımı 
ile kesin. Bu şekilde hazırlanan hamurları sac ya da yağsız 
tavada arkalı önlü pişirin ve sıcakken üzerine tereyağı sürün. 
ıspanaklı ekmekleri açılan hamura tahin sürüp, içine sadece 
ıspanak koyarak da hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.

MALZEMELER
•5 dilim bayat ekmek
•250 gr. kıyma
•2 adet orta boy domates
•3 adet yeşil biber
•1 adet kuru soğan
•3 adet kemer patlıcan
•½ demet maydanoz
•Tuz, karabiber, çok az kimyon
•2 yemek kaşığı zeytinyağı
•1 su bardağı ayçiçek yağı (Patlıcanları kızartmak için.)

YAPıLıŞı
Patlıcanları küp küp doğrayıp üzerine tuz serpin. 1 saat kadar 
bekletip yıkayın ve kurulayın. Patlıcanları bol yağda kızartın. 
Ekmekleri küp küp doğrayın ve fırında hafif kızartın. Soğan ve 
biberi zeytinyağında soteleyin, içine kıymayı ekleyip kavurun. 
Domatesi doğrayıp ilave edin. Domates suyunu çekmeye yakın, 
ince doğranmış maydanoz ve baharatları ekleyip bir taşım 
kaynatın ve ocaktan alın. Harç sıcakken ekmeklerin üzerine 
kızartılmış patlıcanları döşeyin. En son sarımsaklı yoğurdu döküp, 
kırmızı biberli yağı gezdirin. Sıcakken servis edin. Afiyet olsun.

MALZEMELER
• 10-15 dilim bayat ekmek
• 1 su bardağı kuru üzüm
• 5-6 adet kuru incir
• 1 su bardağı dövülmüş ceviz
• 1 su bardağı süt
• 3 yemek kaşığı şeker
• Vanilya
Kreması için:
• 1 litre süt
• 2 yemek kaşığı un
• 2 yemek kaşığı nişasta
• 5 yemek kaşığı şeker
• Vanilya

YAPıLıŞı
Rondodan geçirdiğiniz 10-15 dilim bayat ekmeği yumuşaması 
için 1 bardak sıcak süt ile ıslatın. İçine üzümü, cevizi, inciri, 
vanilyayı ve şekeri ilave ederek karıştırdıktan sonra elinizde 
top haline getirin. Diğer tarafta 1 litre sütle kremayı pişirip 
hazırladığınız topları kremaya bulayın ve buzdolabında 1-2 saat 
kadar bekletin. Son olarak 1 paket süt kreması ile çikolata, 
şeker, tereyağı ve kakaoyu karıştırarak kaynatın. Krema ılıdıktan 
sonra topların üzerine dökerek servis edin. Afiyet olsun.
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gizli yetenek

Şenpiliç’te 
bir genç şair
Haluk Engin henüz 24 yaşında… 

Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun ve Şenpiliç’in 
Hendek Yem Fabrikası’nda Üretim 

Mühendisi olarak görev yapıyor. 
Sakin kişiliğiyle ön plana çıkan Engin, 

severek yaptığı mesleğinin yanına 
bir de şiiri katmış. Haluk Engin’le 

yaptığımız röportajı ve şiirlerini sizlerle 
paylaşıyoruz. 

Şiir yazmaya nasıl ve ne zaman başladınız?
“Aile ve arkadaş çevremde edebiyatla ilgilenen yok, ancak 
ben çocuk yaşlarımda her ilkokul çocuğunun yaptığı gibi 
akrostiş şiirler yazıyor, saçma da olsa bir şeyler karalayıp 
duruyordum. Ama aslen üniversite yıllarımda şiir yazar 
oldum. Lise hayatım yurtta geçti, mühendislik öğrencisi 
olduğum için de üniversite hayatım çok sosyal değildi. 
Duygusal ve hassas kişilik yapımla yoğun ve yalnız geçen 
öğrencilik yıllarım birleşince yazmaya daha çok meyilli oldum 
sanırım. Zaten konuşmayı değil, dinlemeyi seven biriyim. Her 
zaman ‘iki dinle, bir söyle’ felsefesiyle yaşarım.”

“Çocukluğumla şimdiki yapım birbirine de çok zıt. Yaramaz 
denecek kadar çok hareketli ve sosyal bir çocuktum. Herkes 
beni tanırdı. Çok neşeli ve komiktim. Büyüklerim bana taklit 
yaptırır, şarkı söyletirdi. Lise yıllarımla birlikte daha içine 
kapanık bir yapıya büründüm. Kitap okumayı çok severim ve 
yapım gereği okuduğum kitaplardan da etkilenirim. Üniversite 
yıllarımda derslerimden kalan zamanlarda da çok kitap 
okudum, çok şiir yazdım. Kitap okumanın ve şiir yazmanın 
yanı sıra dram türünde filmler de hep ilgimi çekmiştir. 
Yaşadığım birkaç hüzünlü olay da şiirle daha yakın olmama 
neden oldu ve sanırım daha duygusal, daha hüzünlü şiirler 
yazmaya itti beni…”

“Şiir içimde biriktirdiklerimi dökmenin, duygularımı dışa vurmanın bir yolu… 
Sakin dururum ama içimde volkanlar patladığı olur. Şiir bu açıdan beni rahatlatıyor.”

“Şiir” sizin için ne anlama geliyor?
“Şiir içimde biriktirdiklerimi dökmenin, duygularımı dışa vurmanın bir 
yolu… Daha önce de söylediğim gibi yapı olarak içine atan biriyim ve 
kolay kolay dışa vurmam kendimi… Bu her konuda böyledir. Sakin 
dururum ama içimde volkanlar patladığı olur. Şiir bu açıdan beni 
rahatlatıyor. Aklıma geldiği şekliyle içimdekini nasıl ifade ederim diye 
düşünerek yazarım şiirlerimi...”

Kaç şiiriniz var?
“Kaç şiirim var net olarak bilmiyorum, ama yaklaşık 150 tanedir. 
Deftere yazar, oradan bilgisayar ortamına geçiririm ve bir şey olmasın 
diye farklı yerlere kopyalayarak yedeklerim. Şiirlerimi sadece çok yakın 
arkadaşlarımla paylaşırım. Onların da yorumları hep olumludur. Bana 
sorarsanız ben bütün şiirlerim güzel derim.” 

Beğendiğiniz şairler kimler?
“Her ne kadar şiir yazmayı çok sevsem de, şiir kitabından çok hikâye 
ve roman okurum. Beğendiğim ve okuduğum şairler ise Can Yücel, 
Özdemir Asaf, Ahmet Selçuk İlkan ve İbrahim Sadri’dir. Fakat tarz 

olarak Ahmet Selçuk İlkan’a daha yakın hissediyorum kendimi...”  

“Sessizliğin sesini dinlemesini çok severim”
“Şu anda çok yoğun bir çalışma dönemindeyiz. Bu nedenle pek fırsat 
bulamıyorum şiir yazmaya ama uzun süre yalnız kaldığımda ilham 
gelir ve yazarım. Genellikle haftasonları olmak üzere balık tutmak 
da hobilerim arasındadır. Balık tutmayı sevme nedenlerimden biri 
kendinizle baş başa kalabildiğiniz bir hobi olması… Sessizliğin sesini 
dinlemesini ve yalnız kalmayı çok severim. Bu nedenle balık tutarken 
de huzur bulurum ve saatlerce oturup balık tutabilirim. Balık tutarken 
de ilham gelir ve kağıda dökerim içimdekileri…” 

Yayınlanmış şiirleriniz var mı?
“Üniversite yıllarımda bir şiir kitabım olsun diye hayal ederdim ama şu 
anda böyle bir girişimim yok. Kendimi geliştirmem gereken çok şey var. 
Okuduğum her kitabın da beni biraz daha geliştirdiğini düşünüyorum. 
Mühendisliği büyük bir istekle okudum ve mesleğimi çok severek 
yapıyorum ama edebiyatla ve şiirle daha fazla iç içe olmayı isterdim.”

Dediğin gibi sevilen
Gözyaşlarımızda gizliydi duygularımız
Gecelerimize şahit tutmazdık birbirimizi
Sen Nazım Hikmet’e sığınırdın geceleri
Mısraların arasında bana sitem bulurdun
Okuduğun kelimelerde çağlardın bana
Bense duyardım geceleri camın kenarından
Rüzgâr alıp getirirdi söylediklerini
Ben de usulca Necip Fazıl okurdum
Anlam verirdim sana mısralarda
Anlam veremediğim zamanlar da olurdu
Severken yasaklanmış sevgiden
Kalp atışlarının manasızlaşması

Dünyanın üzerimize gelmesi
Ve hayrete şayan

Kafa tutardık kavuşmalara
Ne kadar imkânsız sevmişiz ki

Bir kavuşma yoktu yıldız torbamızda
Geceleri açar torbamızdaki yıldızlara bakardık

Bir kavuşmayı görmezdik orada

Rüzgâra bıraktık kendimizi
Nereye götüreceği belli değil bizi
Belki seni Kaf Dağı’na
Beni de Anka kuşunun kanatlarına
Kavuşmak, bir Anka kuşunun
Bir Kaf Dağı’na uçması aslında
……………………………………………….
Bakma öyle güldüğüme
Benim adım ayrılık…
Bir sonbahar akşamı gelirim
Yapraklar dökülürken ağaçlardan
Kış gelmeyecek gibi sıcacık bir güneş
Olduğu zaman!
Ayrılık da gelmeyecek
Sandığın an!
Ben gelirim
………………………………

Yüreğim yangın yeri
Üstüme yalnızlıkları örtmüşüm
Ayaklarım çıplak
Yokluğunda gezinir gecenin
……………………………..
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dosya

Tatil bitti,  
şimdi okul zamanı

Yaz tatili bitti ve okullar açıldı. Uzun bir aradan 
sonra okula başlayan çocukları okula adapte 

etmek veya özellikle okula yeni başlayan 
öğrencileri okula alıştırmak, okulu sevdirmek bir 

hayli zor olabiliyor. Bu noktada velilerin yaklaşımı, 
çocuklarına gösterdikleri anlayış ve verdikleri 

destek büyük önem taşıyor.

Adaptasyon Süreci 
Özellikle okula yeni başlayacak olan öğrencileri okula alıştırma 
konusunda veliler bir hayli zorlanıyor. DBE Davranış Bilimleri 
Enstitüsü’nden Psikolog Cemre Soysal, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, okulların açılmasıyla hem çocukları hem de 
ailelerini tatlı bir telaş sardığını ifade ederek; “Velilerin, 
çocuklarının hazırlandıkları bu yeni maratonda dikkat etmesi 
gereken pek çok nokta bulunuyor. Ebeveynlerin yanlış 
davranışları yüzünden binlerce öğrencinin eğitim dönemi 
kötü geçebiliyor. Çocuklar yaz tatilinde okul dönemine 
kıyasla daha serbest oldukları için onları en zorlayacak konu 
yeniden düzenli ve disiplinli hayata dönüş yapmak olacaktır. 
Bu nedenle çocuklar üzerinde motivasyon oluşturulması 
gerekiyor” diyor.  

Cemre Soysal, bir önceki sene okula gitmiş çocukların okula 
başlamalarında çeşitli motivasyonlar olduğuna da dikkat 
çekiyor: “Her ne kadar yeniden ders çalışmaya başlayacakları 
için huysuzlansalar da tatil boyunca görmedikleri arkadaşlarına 
kavuşmak onlar için oldukça heyecan vericidir. Okullarında 
yapılan herhangi bir değişiklik, sınıflarının yerinin değişmesi 
gibi küçük detaylar da onları mutlu edebilir. Okul konusunda 
hevesli olmayan çocuklara ders haricindeki avantajlar 
hatırlatılarak duyguları olumluya çevrilebilir. Bu sene ilk defa 
okula başlayacak çocuklar ise çok daha değişik bir heyecanın 
içindeler. Onlar, büyümenin çok büyük bir adımı olan okul 
hayatına başlangıç aşamasındalar. Her ne kadar daha önce 
anaokulu veya hazırlık sınıfına gitmiş olsalar da birinci sınıfın 
önemi her zaman farklıdır. En önemlisi okuma, yazma 
öğrenilecek bir seneye başlangıç yapıyor olmalarıdır.”

Psikolog Cemre Soysal, velilerin bu kritik dönemde dikkat 
etmesi gereken unsurları şöyle sıraladı: 

•“Hayat düzeninizi 
okullar açılmadan 
bir hafta 

kadar önce okula göre yeniden düzenleyebilirsiniz. 
Böylece okula adaptasyon kolaylaşacaktır.
•Ailecek okul alışverişine çıkabilirsiniz. Yeni kıyafetler, 
kırtasiye eşyaları çocukları okulun başlaması konusunda 
heyecanlandıracaktır. 
•Çocuğunuzdan, başlayacak okul dönemine dair 
hedeflerini düşünmesini isteyebilirsiniz. Unutmayın ki 
kendi koyduğumuz hedefler için çalışmak daha kolaydır.
•Bu sene sonunda sınava girecek öğrenciler biraz 
daha endişeli olabilirler. Okulun başlamasının bir 
diğer anlamı, geçecek her günle sınava bir adım daha 
yaklaşacak olmalarıdır. Sınava hazırlık yolunun zor 
olduğunu ama bu yolun sonunun aydınlık olduğunu da 
hatırlatarak çocuğunuzu cesaretlendirebilirsiniz.”

Ev Ödevleri
Ev ödevleri belki de pek çok çocuğun korkulu rüyası… Okuldan 
gelince oyun oynamak veya televizyon seyretmek varken ödev 
yapma zorunluluğu çocuklarımızı ister istemez etkiliyor.

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Genç Psikolojik 
Danışmanlık Merkezi’nden Uzman Klinik Psikolog Merve 
Soysal Başa konuyla ilgili şunları söyledi: 

“Ev ödevleri, çocuk ilkokula başladığı andan itibaren etkisini 
evin içinde hissettirir. Okulda geçirdiği uzun ve yorucu saatlerin 
üzerine evde de oyun oynaması sınırlandırılmakta ve birtakım 
zorunluluklara ‘ödev’ denilerek yapması beklenmektedir. 
Bazıları bu durumu olduğu gibi kabullenirken bazıları da itiraz 
edip ellerinden geldiğince direnirler. Özellikle ikinci grupta yer 
alanlar, evde anne ve babayla çatışmaya girer ve bir kaos 
ortamı yaşanmaya başlar. Oysa çocukta tanısı konmuş dikkat 
eksikliği, öğrenme bozukluğu gibi problemler yoksa veya çocuk 
duygusal sorunlar yaşamıyorsa birkaç küçük ama önemli 
ayrıntı ile durum kolaylıkla çözümlenebilir.
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“Ders çalışmayı zevkli hale getirebilmek için:
•Çocuğunuza, ödev yapmanın onun sorumluluğunda bir iş 
olduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatın. Yapmadığı durumlarda 
sonuçlarını yaşamasına izin verin.
•Ödevlerinin mükemmele ulaşmasının beklenmediği, sadece 
üzerinde yeterli süre ve eforla çalışılması gerektiğini anlatın. 
•Okul başladığı günlerden itibaren çocuğunuzun yaşına ve dikkat 
süresine uygun bir program oluşturun. Bu konuda tutarlı olun. 
Baştan itiraz etse de sizin net tavrınız bu programın onda da 
yerleşmesini sağlayacaktır. 
•Eve geldikten sonra bir şeyler yemesini ve bir süre dinlenmesini 
sağlayın. Bu esnada sohbet edip keyifli paylaşımlar yaşayabilirsiniz. 
Televizyonu ve bilgisayarı açmasına, oyun oynamasına veya 
bahçeye çıkmasına da ödevlerini bitirdikten sonra izin verin. Bu 
aktiviteleri ödül olarak kazanabileceği bir program hazırlayın. 
•Çocuğunuzun yaşı küçükse, ödevlerini bitirdikten sonra beraberce 
vakit geçireceğiniz bir ‘oyun zamanı’ koymaya gayret edin. 
•Sürekli ‘ders çalış’ demek onu bu konuda hiçbir şekilde motive 
etmeyeceğinden, onu derse oturtmak için daha etkili yollar 
bulmalısınız. Örneğin, yukarıdaki ödüllerin ödevlerin bitmediği 
takdirde asla gerçekleşmeyeceğini bilmesini sağlayın. 
•Ödev yapmaya en uzun veya zor gelen dersten başlamasını ve 
giderek daha kolaylarına geçmesini sağlayın. Ders çalışırken giderek 
yorulacağından en zevklileri ve kolayları en sona kalmalı ki yapması 
daha rahat olsun.  
•Ders çalıştığı ortamı temiz ve düzenli tutması için teşvik edin. 

Bu sayede çalışırken dikkati başka şeylere dağılıp ödev süresini 
uzatmayacaktır. 
•Ders çalıştığı ortamın etrafında onun dikkatini dağıtacak televizyon 
sesi, küçük kardeşin odada dolaşması, telefonların durmadan 
çalması gibi uyaranların olmamasını sağlayın. 
•Ödevleri için gerekli malzeme ve materyalleri mutlaka temin edin. 
Özellikle proje ödevleri için gereken materyaller olabildiğince farklı 
ve özelse onun da motivasyonu artacaktır. 
•Bir ödev bitip bir diğerine başlamadan masadan kalkmasını, kısa 
da olsa bedensel hareketler yapmasını destekleyin. Televizyonu 
açmak yerine bir topla oynayabilir ya da dans edebilir. 
•Ders çalışması bittikten sonra mutlaka serbest bir zamanı olsun. 
Çocuğun kendi istediği şeylere de gün içinde vakit ayırabileceğini 
bilmesi onu rahatlatacaktır.”

Tatil Psikolojisi ve Sorumlulukları Geliştirme
DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Genç Psikolojik 
Danışmanlık Merkezi’nden Uzman Klinik Psikolog Şeyda Özdalga ise 
tatil psikolojisinden çıkamamanın getirdiği davranışsal ve duygusal 
sorunlar üzerine şunları söylüyor:

 “Tatil dönemi sona erdiğinde, düzen, program, çalışma demek 
olan okul dönemine geçmek stres yaratmakta, okulun başlamasıyla 
ilgili davranışsal ve duygusal sorunlar görülebilmektedir. Ödevlerini 
erteleyenler, yapamayanlar, arkadaş ilişkileriyle ilgili sosyal sorun 
yaşayanlar, akademik başarılarıyla ilgili öğrenme, dikkat problemi 

olanlar, öğretmen ve okulla ilgili olumsuz anıları olanlar, yüklü bir sınav 
temposuna hazırlananlar, tatilin eğlencesine doyamayanlar isteksizlik, 
dersler, arkadaşlar, okul, öğretmenler gibi okulla ilgili şikâyetlerini dile 
getirmeye başlayabilirler.

“Keyifli ve rahat bir dönemden, sınır, disiplin, kurallar, sınav maratonu 
dönemine geçişe uyum sağlamanın bazı koşulları vardır. Derslere 
uyum sağlamak, dikkat, konsantrasyon ve ders performansıyla ilgili 
davranışsal sorunlar ile öfke, yorgunluk, isteksizlik gibi duygusal 
sorunların düzenlenmesi bu koşullara bağlıdır. Okulu ve dersleri 
sevmeyenler, öğrenme, dikkat ve sosyal sorunlar yaşayanlar okul 
fobisini daha çok yaşamaktadırlar. 

“Çocukların psikososyal gelişimi, sağlam kişilik yapısı, okul ve 
derslerdeki başarısı ana babanın yaklaşım ve ilgisiyle de yakından 
ilgilidir. İletişime açık, çocuğun bir birey olarak değerli görüldüğü, 
fikirlerine saygı duyulduğu ve fikirlerini özgürce ifade etmesine ortam 
sağlandığı,  dersleriyle olduğu kadar sosyal ve psikolojik olarak 
ilgilenilen aile yapısı içindeki çocukların okul başarılarının 
arttığı bilinmektedir. Karnelere olan yaklaşım onun öz 
saygısı ve kendine güveni için önemlidir. 

“Bu doğrultuda; 
•Duygusal, fiziksel ihtiyaçlarının yeterince sağlanması 
gerekir.
•Bireysel farklılıklarını tanıyıp, kabul edin. ‘Senden zaten 
90 bekleyen yok’ demek ‘sen zaten bu notu alamazsın’ 
algısını yaratır. Bu da onun değersiz, başarısız kişilik 
geliştirmesine neden olur. 
•Sadece başarısızlığını değil, başarılı yönlerini de dikkate 
almalısınız. 

•Başarılı olduğu durumlarda ödüllendirin. Olumlu destek olumlu 
gelişmeleri artırır.
•Onu başkalarıyla kıyaslamayın, alay edip, memnuniyetsizliğinizi 
göstermeniz kendine olan güvenini azaltır.
•Ev içinde demokratik, eşler arası ortak tavır ve tutum benimseyip, 
çocuklarınıza dönük ilgi ve dikkatinizi dengeli bir şekilde dağıtın. 
•Karne günü hesaplaşma günü değildir. Başarısızlığı önceden 
kabul mesajı verirseniz, kaygısını azaltmış olursunuz. 
•Başarısız derslerini düzeltebileceğine olan inanç ve güveninizi 
çocuğunuza ifade edin.
•Sorumluluk geliştirmesine yardımcı olun. Saat kurup yataktan 
kendi başına kalkması, ayakkabısını bağlaması, tuvalet temizliğini 
yapması, giysilerini kendi seçip giymesi, dişlerini düzenli 
fırçalaması, tabağını kaldırması gibi sorumlulukları alması 
konusunda destekleyici olun ki ödev yapma sorumluluğunun da 
temelleri atılmış olsun. Bu nedenle tatil döneminde de ödevlerini 
birlikte yapmayın. Yapılan ödevi kontrol edin.
•Bilimsel ve yaratıcı düşünmesine katkı sağlayın. Bilim yaşamın 

içinden çıkmıştır. Çocukluk meraklarına ait sorularını cevaplayın. 
Gözlemler yapmasını sağlayın. Suyun kaynaması, buzun 
erimesi, ayın gözlenmesi, bitkilerin sararması gibi değişimleri 
bilinçli takip edin.

•Fiziksel kontrollerini yaptırın. Görme ve işitme ile ilgili başarısını 
etkileyebilecek kontrollerini düzenli yaptırın. 
•Gerekirse öğrenmenin nöro-gelişimi açısından sorunlarını 
tespit edecek danışman desteğine başvurun. Zekası normal ve 
normalin üstünde olduğu halde özel öğrenme güçlüğü yaşayan 
öğrenciler vardır. Hangi alanda sorun yaşadığını tespit etmek için 
profesyonel bir destek alın.”
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gezi

Hasankeyf’in asıl adı “Hısn-keyfa”, 
yani “Kaya Kale”...  Bu ismi 
doğal kayalardan oluşan kalesi ve 
korunaklı yapısı sebebiyle almış. 
Tarih boyunca farklı isimlerle 
anılan eski şehrin adı Osmanlı 
belgelerine “Hısnkeyf” olarak 
geçerken, cumhuriyetin ilanından 
sonra ise dilimize uygun hale 
getirilerek “Hasankeyf” olmuştur.

Hasankeyf… 
Suskun, 
Gizemli, 
Çekici 

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Mezopotamya’da 
bulunan Hasankeyf, bugün Batman’ın merkezine 37 kilometre 
uzaklıktadır. Güneyinde Güneydoğu Midyat Dağları, kuzeyinde ise 
Raman Dağları bulunmaktadır. Sümerler, Akadlar, Asurlar, Babiller, 
Medler, Persler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Artuklular, 
Mervaniler, Selçuklular, Eyyubiler, Moğollar, Osmanlılar ve Türkler’den 
gelen, yaklaşık 10 bin yıllık geçmişe sahiptir. Kuzeyden güneye kıvrılıp 
giden Dicle Nehri üzerinde yer alması ve tarihte ticaretin 
önemli bir kısmının nehir yoluyla yapılması nedeniyle 
Hasankeyf, ticari ve ekonomik olarak da gelişmiş, 
tarih boyuca stratejik önemini korumuştur. 
Günümüzde ise geçmişte yerleşim alanı 
olarak kullanılan binlerce mağarasıyla, 
iki yakasını ayıran Dicle Nehri kıyısında 
kurulan tarihi köprüsü, evleri ve 
camisiyle turistik açıdan oldukça ilgi 
çeken bir bölge… 

Mağaraların tam olarak hangi 
tarihte, kimler tarafından oyulduğu 
bilinmese de çeşitli mağara 
resimleri bölgede yaşamın M.Ö 9. 
yüzyılda başladığını göstermektedir. 
Diyarbakır ve Cizre arasında önemli 
bir kara ve su yolu güzergâhında olması 
ve ticaret yollarının buradan geçmesi bir 
yerde Hasankeyf’i kültürlerin de kavşak noktası 
haline getirmiştir. Bölge stratejik önemi sebebiyle 
Bizanslılar tarafından askeri üs olarak kullanmış ve 
M.S 4. yüzyılın ortalarında yine Bizanslılar tarafından buraya bölgeye 
adını veren kayadan sağlam bir kale yapılmıştır. Bizanslılar M.S 7. 
yüzyılın başlarında Hz. Ömer’in bölgeyi İslam topraklarına katmasına 
kadar burada hüküm sürmüştür. Bu tarihten sonra bölge sırasıyla 
Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler ve Mervaniler’in idaresi altında 
kalmıştır. Selçuklu Sultanı Alparslan’ın komutanlarından Artukoğlu 
Sökmen, 1101 yılında “Hısn-ı Keyfa Artukluları” adıyla bir devlet 
kurmuş ve böylece Hasankeyf 130 sene Artuklular’ın “Hısn-ı Keyfa” 
ve “Amida” (Diyarbakır) beyliklerinin başkenti olmuştur. 1232 yılında 
Eyyübi Hükümdarı Eı-Melikü’l Kamil, şehri zapt ederek Artukoğulları’nın 

hâkimiyetine son vermiş, Hasankeyf emirliğini de oğlu Eı-Melikü’s 
Salih’e bırakmıştır. 1260’ta gerçekleşen Moğol istilasındaki yağma 
ve tahribattan Hasankeyf büyük zarar görmüş ve bir daha eski haline 
dönememiştir.

1461-1482 tarihleri arasında Akkoyunlu hâkimiyetinde kalan 
Hasankeyf, Karakoyunlu ve Mardin Beyleri arasında süren çekişmelerde 
sık sık el değiştirmiş, 1517 yılında Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. 

17. yüzyıldan sonra, Hasankeyf’ten geçen tarihi ticaret 
yolunun değişmesi bu kenti önemli ölçüde etkilemiş, 

1867 yılından sonra Midyat’a bağlı bir nahiye 
konumuna düşmüştür. 1926’da Gercüş 

ilçesine bağlanan Hasankeyf, Batman’ın 
1990 yılında il olması üzerine ilçe olarak 
Batman’a bağlanmıştır.

Hasankeyf Kalesi
Bizanslılar döneminde sınırları 
Sasaniler’e karşı korumak amacıyla 
yapılan kale, tamamen doğal 
kayalardan oluşmuştur. Biri doğuda 

biri batıda olmak üzere iki merdivenli 
yol ile buraya ulaşılmaktadır. Doğudaki 

yol hayli geniş, moloz taşlarla döşenmiştir. 
Üzerindeki kitabeden Eyyübiler döneminde, 

Eyyübi Sultan Süleyman tarafından yaptırıldığı 
anlaşılan kalenin taş kapısı zarafetiyle oldukça 

dikkat çekicidir. Kalenin kuzeyinde kayalara oyulmuş, 
tamamen gizli ama yıkılmalar sonucu kısmen ortaya 

çıkmış iki merdivenli yol bulunmaktadır. Normal yollarla kaleye su 
çıkarılamadığı dönemlerde kalede yaşayanlar bu merdivenli yollarla 
Dicle’den su ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Kalenin 
kuzeydoğu ucunda dev bir kule 
gibi yükselen Küçük Saray 
yer almaktadır. Ayrıca 
kalede Ulu Cami ve 
Büyük Saray gibi 
önemli yapılar da 
bulunmaktadır.
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Zeynel Bey 
Türbesi 
Dicle’nin kuzey yakasında 
yer alan türbe, 1462-1482 
yılları arasında Hasankeyf’e 
hâkim olan Akkoyunlu 
hükümdarı Uzun Hasan’ın, 
Otlukbeli Savaşı’nda 
yaralanıp burada ölen oğlu 
Zeynel Bey için yaptırılmıştır.  
Zeynel Bey Türbesi, dıştan 
silindirik görünüşüne 
karşılık, içten sekizgen 
planlıdır. Gövde yüzeyinde 
firuze ve lacivert renkli sırlı 
tuğla kaplamalarla mozaik 
çinilerden oluşan bitkisel ve 
geometrik dekorasyonun yanı 
sıra, yukarıdan aşağıya doğru 
izlenen ma’kıli, yani köşeli 
yazılar, koyu lacivert ve firuze 
renkli sırlı tuğlaların dikey 
istifiyle oluşturulmuştur.

Hasankeyf 
Köprüsü
Ortaçağ’da yapılan taş köprülerin 
en büyüğü olarak bilinen antik 
köprünün, 12. yüzyılda Artuklu 
Fahrettin Karaaslan tarafından 
yapıldığı söylenmektedir. 
Ancak Hasankeyf 638 yılında 
Müslümanlarca fethedildiği sırada 
bir köprüden bahsedilmektedir, bu 
nedenle köprünün antik bir temel 
üzerinde yapılmış olması ihtimali 
üzerinde duruluyor. Doğu ve 
batıdaki küçük kemerler dışındaki 
ortadaki büyük kemerler tamamen 
yıkılmış durumda… Yapılan 
araştırmalara göre düşman şehre 
saldırdığı zaman kaldırılması 
amacıyla köprünün en büyük 
kemerin ortası ahşaptan yapılmış, 
böylece düşmanın şehre girişinin 
engellenmesi amaçlanmıştır. 
Ayrıca köprünün orta ayaklarının 
üzerinde 12 burcu temsil ettiği 
tahmin edilen simgeler yer 
almaktadır.

Sultan Süleyman 
Külliyesi 
Minare kaidesindeki kitabeye 
göre külliye Eyyubi Sultanı 
Süleyman tarafından 1407 
yılında yaptırılmıştır. Cami, 
medrese imaret ve türbelerden 
oluşmaktadır. Külliyenin doğu 
ucundaki türbede 1432 yılında 
ölen Sultan Süleyman’ın 
mezarı bulunmaktadır. Sultan 
Süleyman Camisi’nin en önemli 
bölümü günümüze kadar 
gelebilmiş olan minaresidir. 
Avlu giriş kapısının güneyinde, 
dikdörtgen kaideli minarenin 
kaidesinin her cephesine ma’kıli 
hatlı Arapça yazı panoları 
yerleştirilmiş ve minare dört 
kuşakla bölümlere ayrılarak 
farklı motiflerle süslenmiştir. 
Caminin mihrabı, çift renkli taş 
geçmelerle hareketlendirilmiştir. 
Minare, bitişiğindeki taç kapı 
ve bunun güneyindeki çeşme 
ile birlikte anıtsal bir cephe 
oluşturmaktadır. Üzerindeki inşa 
kitabesine göre çeşme Sultan 
Süleyman tarafından 1416 
tarihinde yaptırılmıştır. 

El-Rızk Cami 
Dicle Nehri’nin kıyısında, 
Hasankeyf Kalesi ve 
Hasankeyf Köprüsü arasında 
yer alan El-Rızk Cami, 
Eyyubi Hükümdarı Sultan 
Süleyman tarafından 1409 
yılında yaptırılmıştır. Cami; 
harimin, yani cemaatin 
namaz kılmaları için ayrılmış 
bölümün kuzey duvarı ile 
avlu giriş cephesi, taç kapı 
ve minaresi ile günümüze 
ulaşmıştır. Bugün caminin 
en çok dikkat çeken bölümü 
30 metre yüksekliği ve 
iki ayrı merdivenle çıkılan 
şerefesidir. Caminin 
kuzeydoğu köşesine bitişik 
yüksek kare prizma kaide 
üzerindeki minare, küçük 
mozaikler halinde kesilmiş 
renkli taşlar ve kakma 
tekniği ile düzenlenmiş 
ince geometrik örgülerle 
kaplanmıştır. Ayrıca avluda 
bulunan havuz ve içeride yer 
alan kuyu, nehirden buraya 
su taşındığını göstermektedir.
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eğlencelik

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...

Kolay Seviye Orta Seviye Zor Seviye

Çit

Sudoku

ABC Bağlama

RALLİ

Yaz tatilinde tanışmış beş arkadaş en iyi kimin 
araba kullandığına dair iddiaya girerler. Tartışmaya 
son vermenin en iyi yolunu arabalarına atlayıp 
yarışmakta buldular. En iyinin kim olduğunu ve 
kullanılan arabaların motor hacimlerini buyurun 
bulun.

1. Adı dört harfli olmayan Tok beşinci olmuştu ama 
motorunun hacmi 1600 cc değildi.
2. Cenk 1500 cc’lik motor hacmiyle, Bayraktar’ın 
bir sıra önünde yer aldı. En düşük motor hacmiyle 
yarışa katılan Dikalın’dır.
3. 1500 cc’lik araçla ikinci olan Kaya değildir. 
Remzi üçüncü olmuştur.
4. 1450 cc’lik aracı kullanan kişi Acar’dan bir sıra 
sonra yarışı tamamlamıştır.
5. Hakan’ın arabasının motor hacmi Nejat’ın 
arabasının motor hacminden fazlaydı.

Cevap Anahtarları

Mantık Oyunu




