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2019 Pazar Araştırması Sonucu
Tavuk Ürünleri Kategorisi'nde
"Yılın Seçilmiş Ürünü"
"Şenpiliç Marinasyonlu Ürün Serisi" oldu.

Marinasyonlu Ürün Serisi
Mangallık Piliç Pirzola • Acılı Piliç Kanat İncik
Dağ Kekikli Piliç Biftek • Soslu Piliç But Sarma

► İpek Üstündağ'a İki Önemli Ödül ► Çukurova Tesislerimiz Kademeli Üretime Başladı
► Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması ► Sağlıklı Beslenmede Proteinin Yeri
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1
Önsöz

Merhaba,
Bu sayımızı geçtiğimiz yıl temellerini attığımız Çukurova tesislerimizde Şubat ayı sonu
itibarıyla kademeli olarak üretimlerimizin başladığının haberini vererek açmak istiyoruz.
Yönetim Kurulu Başkanımız İpek Üstündağ her yıl düzenlenen “Anadolu 500 Ödülleri”nde
“Anadolu’nun En Güçlü Kadın Patronu” seçildi. Ayrıca ana teması “Kadının Gücü” olarak
belirlenen Yılın En’leri Zirvesi Ödül Töreni’nde ise İpek Üstündağ’a “Gıda Sektöründe
Yılın En Başarılı İş Kadını Ödülü” takdim edildi.
Bir ödül de marinasyonlu ürünlerimize geldi. Nielsen Türkiye tarafından tüketiciler arasında
gerçekleştirilen pazar araştırması sonuçlarına göre “Marinasyonlu Ürün Serimiz”le
“2019 Yılın Seçilmiş Ürünü” ödülünü kazandık.
Yapılan araştırmalar ülkemizde tuz tüketiminin Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen
değerin üzerinde olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda T. C. Sağlık Bakanlığı ile
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) bir araya gelerek, aşırı tuz
tüketiminin azaltılmasını teşvik etmek amacıyla “Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat
Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması İşbirliği Platformu”nu oluşturmuştur. Tuz tüketiminin
sağlıkla ilişkisini anlatan yazımızı dergimizin sayfalarında bulabilirsiniz.
Şimdiden tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, annelerimizin
Anneler Günü’nü, gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı
ve babalarımızın Babalar Günü’nü kutlarım.
Ramazan ayının tüm ülkemize iyilik, bereket ve huzur getirmesini dilerim. Bu vesileyle
şimdiden tüm Şenpiliç Ailesi’nin Ramazan Bayramı’nı kutlarım.

Gül Gürdamar Altıkulaç
Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
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Kadirli Kesimhanemiz ve
Adana Yem Fabrikamızda
kademeli olarak üretim başladı
2018 yılında temellerini attığımız Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nde
kurulan kesimhanemizde ve Adana yem fabrikamızda
Şubat ayı sonu itibarıyla kademeli olarak üretim başladı.
Şubat ayında Çukurova Bölgesi’ndeki
yetiştirici çiftliklerimize ilk civciv
girişlerinin yapılmasının ardından Kadirli
kesimhanemizde Mart ayının sonunda
deneme kesimleri yapılmıştır. Deneme
kesimlerinin ardından Nisan ayı itibarıyla
standart üretim başlayacaktır. Buna
paralel olarak Çukurova Bölgesi’ndeki
yetiştirici çiftliklerimize, Sakarya’daki
kuluçkahanelerimizden her gün civciv
sevkiyatımız devam etmektedir.

Kadirli Fabrikamızdan
ilk sevkiyat gerçekleşti.
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Kadirli kesimhanemizde Mart ayında
yapılan deneme kesimlerinin ardından,
Nisan ayı itibarıyla standart üretim başladı.
Bu doğrultuda Çukurova Bölgesi’nde
toplam 5,5 milyon broyler piliç kapasitesine
sahip yetiştirici çiftlikle iş birliği
yapılmaktadır. Üretimin başladığı
Adana yem fabrikamızdan da yetiştirici
çiftliklerimizde büyüyen civcivlerimiz
için günlük 450 ton yem sevkiyatı
yapılmaktadır.

Adana Yem Fabrikamızda üretim başladı
Şubat ayı itibarıyla Adana Yem Fabrikamızda da
üretim başladı. Yem fabrikamızdan yetiştirici
çiftliklerimizde yetişen piliçlerimiz için altı
aracımızla günlük 450 ton yem sevkiyatı yapılmaktadır.
Hedef günde 225.000 adet
Çukurova Bölgesi’nde toplam 5,5 milyon broyler
piliç kapasitesine sahip yetiştirici çiftlikle iş birliği
yapılmaktadır. Piliçlerimiz on iki aracımızla yetiştirici
çiftliklerimizden alınarak fabrikamıza
sevk edilmektedir.

Şenpiliç
Adana Yem Fabrikası

Ayrıca bölgedeki yetiştiricilerimize dört veterinerimiz
sağlık hizmeti vermekte, bunun yanı sıra dezenfeksiyon
ve yükleme ekiplerimizle birlikte kalite birimlerimiz de
hizmet vermektedir.
Kadirli kesimhanemiz tam kapasite üretime geçtiğinde
5,5 milyon olan broyler piliç kapasitemizi iki katına
çıkarmak üzere gerekli sayıda yetiştirici çiftlikle iş
birliği yapılacaktır. Bu doğrultuda bölgede broyler
yetiştiriciliğinin artması için çiftlik yatırımlarının da
artması gerekmektedir. Alt yapısı ve teknik donanımıyla
kesimhanemiz ve yem fabrikamız tam kapasite üretim
için hazırdır.
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İpek Üstündağ iki önemli
ödülün sahibi oldu
“Anadolu’nun En Güçlü Kadın Patronu”
Şenpiliç Yönetim Kurulu
Başkanı İpek Üstündağ,
“Anadolu’nun En Güçlü
Kadın Patronu” seçildi.
Ekonomist Dergisi ile Türk Ekonomi
Bankası (TEB) iş birliğiyle 15 yıldır
düzenlenen ve bir gelenek haline
gelen “Anadolu 500 Ödülleri”,
7 Mart Perşembe akşamı
düzenlenen törenle sahiplerini
buldu. Anadolu 500 Ödülleri’nde
Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı
İpek Üstündağ, “Anadolu’nun En
Güçlü Kadın Patronu” seçildi.
Törene, Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli, TEB Genel Müdürü
Ümit Leblebici ve şirket yöneticileri
katıldı. Törende konuşan TEB Genel
Müdürü Ümit Leblebici “Anadolu
şirketlerinin rekabet gücü gurur
kaynağımız” dedi.

“Gıda Sektöründe Yılın En Başarılı İş Kadını”
Ekonomize Dergisi ve Ankara Sesi Gazetesi iş birliğiyle Yılın En’leri Zirvesi Ödül Töreni
Ankara’da düzenlendi. Ana teması “Kadının Gücü” olarak belirlenen ödül töreninde,
Türk toplumunda kadının siyasetten ekonomiye, sanattan medyaya kadar yönlendirici,
uzlaştırıcı ve yaratıcı deneyimlerine ışık tutuldu. Bu bağlamda en başarılı kişi ve
kuruluşların belirlendiği ödül töreninde, Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ’a
“Gıda Sektöründe Yılın En Başarılı İş Kadını Ödülü” takdim edildi.
Medyamize Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kadir Gürbüz, bu
yıldan itibaren törenin konseptinde önemli bir değişikliğe gittiklerini,
artık Yılın En’leri Ödül Töreni’nin her yıl farklı bir tema altında
gerçekleşeceğini anlattı. Bu yılki temanın “Kadının Gücü” olarak
belirlendiğini ifade eden Dr. Kadir Gürbüz, “İstiklal mücadelemiz,
Nene Hatun başta olmak üzere parmağındaki alyansını mücadele
için feda eden güçlü kadınlarımızla kazanıldı. Cumhuriyet’in temeli,
bu ülkeye inanan kadınlarımızla atıldı ve Türkiye geleceğe yine
kadınlarımızın desteğiyle umutla bakıyor. ‘Güçlü kadınlar, güçlü
Türkiye’ mottosuyla, bu yılki temamızı ‘Kadının Gücü’ olarak
belirledik” diye konuştu.
İnşaattan lojistiğe, bilişimden gayrimenkule pek çok sektörde
başarılı olanlara ödüllerin takdim edildiği törene, çok sayıda
siyasetçi ve bürokrat katıldı.
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Yılın Seçilmiş Ürünü
" Şenpiliç Marinasyonlu Ürünler"
Nielsen Türkiye tarafından tüketiciler arasında gerçekleştirilen
Yılın Seçilmiş Ürünü 2019 pazar araştırması sonuçlarına göre
“Tavuk Ürünleri” kategorisinde “Marinasyonlu Ürün Serimiz”le
Yılın Seçilmiş Ürünü 2019 birincisi olduk.
Hızlı tüketim sektöründe, yenilikçi ürünlerin en iyilerini
ödüllendiren ve her faaliyet gösterdiği ülkede inovasyon
adına büyük bir referans olan “Tüketici İnovasyon
Ödülü"nün 2019 yılı kazananları belli oldu.

Mangallık
Piliç Pirzola

Acılı Piliç
Kanat İncik

Nielsen’in 4 binden fazla tüketiciyle birebir görüşerek
yaptığı tamamen bağımsız tüketici araştırması
sonucunda “Şenpiliç Marinasyonlu Ürün Serisi”
“Yılın Seçilmiş Ürünü 2019” ödülünü aldı.

Dağ Kekikli
Piliç Biftek

Soslu Piliç
But Sarma

Şenpiliç'in bez torbaları hazır
Çevreye büyük zarar veren
plastik poşetlerin kullanımını azaltmak ve
sıfır atık projelerine destek olmak amacıyla
tüm Türkiye'de bez torba kullanımına
yönelik kampanyalara Şenpiliç de katıldı.
Doğada ancak 20 yılda yok olan, insanların, hayvanların
ve bitkilerin yaşamına büyük zarar veren plastik
poşetlerin kullanımını azaltmak için Şenpiliç olarak
biz de harekete geçtik ve bez torbalarımızın
dağıtımına başladık.
Tüm satış ve pazarlama aktivitelerinde kullanılacak
olan bez torbalarımız, marketlerde de kampanyalı
ürünlerimizle birlikte tüketicilerimize hediye
edilecek.
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Şenpiliç, hafifletilmiş Volvo Trucks
çekicilerini teslim aldı
Volvo Trucks Türkiye Distribütörü Temsa İş Makinaları'ndan, yem silobası taşımada
kullanılmak üzere, terzi usulü hazırlanmış 4 adet Volvo FH 460HP 4x2 çekici
alımı gerçekleştirildi. Şenpiliç’in ihtiyaçları doğrultusunda ve özellikle
hafif araç beklentisine uygun olarak tasarlanan çekicilerle, yükleme kapasitesi
artırılarak sefer başına maliyet avantajı sağlandı.

Ağır ticari araç sektöründe, müşterilerinin ihtiyaçlarına
uygun, terzi usulü üretilmiş çekici ve kamyonlar sunan
Volvo Trucks, bu yönüyle öne çıkıyor. Şenpiliç de kendi
ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış Volvo Trucks
çekicileri tercih etti.
Yapılan modifikasyonlar sayesinde dayanıklılık,
verimlilik ve güvenlikten ödün verilmeden, çekici
ağırlığında 1 tona ulaşan bir hafifletme gerçekleştirildi.
Şenpiliç bu sayede artan yük kapasitesi ile birim sefer
kârlılığını artırmayı hedefliyor. Şenpiliç'in Adapazarı'nda
bulunan tesislerinde gerçekleşen teslimat törenine,
Şenpiliç Yem Fabrikası Müdürü Özgür Bülbül ile Temsa
İş Makinaları’ndan Marmara Bölge Müdürü Bora Gür ve
Ürün Yöneticisi Yusuf Can katıldı.
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Teslimat töreninde açıklamada bulunan Şenpiliç
Yem Fabrikası Müdürü Özgür Bülbül, Volvo Trucks’ın
kendilerine özel çekici tasarlamasına vurgu yaparak
şunları dile getirdi: “Yoğun bir sevkiyat trafiğimiz var.
Bu yoğun trafik içinde hem sorun çıkartmayan hem
de verimlilik ve maliyet açısından bize avantaj sunan
bir firma arayışındaydık. Volvo Trucks ağır ticari araç
sektöründe güvenlik ve kalite denilince akla gelen ilk
markalardan. Volvo Trucks Türkiye Distribütörlüğü’nü
yürüten Temsa İş Makinaları tüm beklentilerimizi
karşılayacak teknik imkânları sundular. İstediğimiz
çekicileri tek tek birlikte oluşturduk.”
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Konaklama, ağırlama ve gıda sektörünün en kapsamlı fuarında

Şenpiliç’i profesyonellerle buluşturduk
ANFAŞ Food Product 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı 16-19 Ocak 2019 tarihleri
arasında Antalya’da düzenlendi. 4 gün boyunca 435 katılımcının 3.500’ün üzerinde
markasını sergilediği fuar, Türkiye’den ve 36 ülkeden 50 binin üzerinde profesyonel
ziyaretçiyi ağırladı. Gıda sektörünün Türkiye’deki en büyük buluşması olan fuarda
Şenpiliç olarak standımızla yoğun ilgi gördük.

Otel, restoran, kafe gibi işletmelerin, şeflerin,
hipermarket ve zincir marketlerin, gıda toptancılarının
ziyaret ettiği fuarda Şenpiliç standı yoğun ilgi gördü.
Ulusal ve uluslararası boyutta birebir görüşmeler
yaparak ziyaretçilerle bir araya geldiğimiz standımızda
www.ciftliktensofraya.net sitemizi tanıtmak amacıyla
ziyaretçilerimiz için çeşitli aktiviteler ve yarışmalar da
düzenledik.
Fuarda Türkiye’nin masterchefleri de bir araya geldi.
TAFED - Türkiye Aşçılar Federasyonu, AGEB - Antalya
Gastronomi Eğitimcileri Birliği Derneği ve ANFAŞ
iş birliğiyle, turistik tesislerde yerli malı kullanımını
teşvik etmek amacıyla başlatılan “869 Yerliyse Yeriz”
kampanyası Food Show’da sanata dönüştü. Endüstriyel
mutfak ekipmanlarından gıda ürünlerine kadar
tamamen yerli malı ürünler kullanılarak yarışma, şov,
workshop ve gösteriler gerçekleştirildi. Türkiye’nin en
yüksek katılımlı aşçılık buluşması olan organizasyonda
3.500’ün üzerinde şef buluştu.
NİSAN - HAZİRAN 2019 / SAYI 25 /

10
Şen Haberler

Çocuk Sahibi Olan Takım Arkadaşlarımız
ABDULLAH KARAHAN
HAMDİ KARADURMUŞ
ALİ ERSU
ERDOĞAN ERSOY
KAZIM AKKAYA
HAMZA BOZDAĞ
CAFER ADIGÜZEL
ÇAĞRI YAŞİN
MELTEM DEMİRKESEN
DİLAVER AVKAN
RIDVAN ŞEKER
HÜLYA ÖZTÜRK
VOLKAN ÖZTÜRK
MUHAMMET AY
ONUR DEMİRKESEN
SİNAN AKAY
İSMAİL YENER
GÜLSADE KOCAKOÇ
HAKAN EŞME
BEHİÇ MERİÇ
CİHAN GÖKÇEAĞAÇ
CAN BOZKURT
ERCAN ÇAVDAR
HAZIM ÇELİK
İSMET EROL
ÖZKAN ÖKSÜZ
BÜLENT ERTEKİN
MUHAMMET KOCAKOÇ

Elektrik ve Mekanik Bakım Elemanı
Satış Muhasebe Yetkili Yardımcısı
Destek Kadro
Damızlık Çiftlik Elemanı
Damızlık Çiftlik Elemanı
Plasiyer
Plasiyer
Plasiyer
İleri İşlem Elemanı
Destek Kadro
İleri İşlem Üretim Sorumlusu
İleri İşlem Elemanı
Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı
- 18 Depo Elemanı
İleri İşlem Elemanı
Damızlık Çiftlik Elemanı
Arıtma Elemanı
Parça Piliç Elemanı
Bakım Onarım Elemanı
Elma Bahçesi Müdürü
Bütün Piliç Elemanı
Plasiyer
Damızlık Çiftlik Elemanı
İleri İşlem Elemanı
Arıtma Elemanı
Damızlık Çiftlik Elemanı
Makine Takip Elemanı
Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı

Evlenen Takım Arkadaşlarımız
ERKAN VAROL
EFECAN ÇAĞLAR
TANER TENKOĞLU
EBRU KELEŞ
ÖZCAN ALKAN
OĞUZ KARA
KADİR KÜRECİ
TÜLAY KARA
ADEM TIKAN
MUHAMMED YUSUF ÇELİK
NURİ ÜLÜFER
CEREN ERDEM
ESMA TOPUZ
ÖZGÜR TOPAL
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Bütün Piliç Elemanı
Satış Yetkilisi
Kantar Elemanı
İleri İşlem Elemanı
Parça Piliç Elemanı
Broiler Planlama Depo Elemanı
Yem Fabrikası Müdürü
Parça Piliç Elemanı
Kıyma Üretim Elemanı
Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı
Plasiyer
Bordro ve Özlük Yetkilisi
Finansman Yetkili Yardımcısı
Satış Yetkilisi

ALİ EFİLOĞLU
MUSTAFA YILDIZ
FERDİ BİÇİL
SELÇUK OLFAZ
ÖZGÜR ERTÜRK
EMRAH KURT
YİĞİT GÜRSEL
CİHAN BİNAY
AMİNE KARAKAYA EROL
BURHAN SOY
EMRAH ALTICAN
MUHAMMET ENES NAZLI
İSMAİL KORHAN
ERTUĞRUL TUNA
HALİT CENGİZ
NECDET TAZEGÜL
EROL TÖNGEL
AHMET ÇAKMAK
EROL SAYIN
BURAK SOLAK
SEMİH DOĞAN
CANDAŞ KAYA
NESLİHAN AYDINOĞLU
SAMET DURAK
SABAHATTİN ÖZBEK
MURAT ÇUBUK
ERCAN YILMAZ

Bütün Piliç Elemanı
Bütün Piliç Elemanı
Plasiyer
Plasiyer
Parça Piliç Elemanı
Satış Yetkilisi
Bilgi Teknolojileri NONSAP Yöneticisi
Damızlık Çiftlik Elemanı
Parça Piliç Elemanı
Elektrik ve Mekanik Bakım Elemanı
Lift ve Mısır Kurutma Elemanı
Plasiyer
Shring ve Şok Tünelleri Elemanı
İdari İşler Elemanı
Kalite Kontrol Teknikeri
Plasiyer
Temizlik Elemanı
Destek Kadro
Genel Müdürlük Destek Kadro
Mekanik Bakım Elemanı
Bütün Piliç Elemanı
Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı
Cinsiyet Ayrım Elemanı
Kalite Kontrol Teknikeri
Kesim Elemanı
Sakatat Üretim Elemanı
Kıyma Üretim Elemanı
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerine

Kanatlı Sektöründe Veteriner Hekimlerin
rolünü anlattık
Şenpiliç, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından Mart ayında
Ankara Ticaret Odası’nda gerçekleşen “VetAnka 6. Kariyer Günleri ve Sektörle Buluşma”
etkinliği kapsamında verilen eğitim seminerlerine davet edildi. Şenpiliç Canlı Üretim
Broiler Planlama Yöneticisi Murat Pat, Veteriner Fakültesi öğrencilerine kanatlı
sektörünü ve sektörde veteriner hekimlerin rolünü anlatan bir seminer gerçekleştirdi.
Öğrencilere, veteriner hekimliğin çalışma alanlarını
daha iyi tanıtmak ve doğru kariyer planı yapmalarını
sağlamak amacıyla gerçekleştirilen sunumda, kanatlı
eti sektörü de tanıtıldı. Türkiye’de doğrudan 600.000,
dolaylı olarak da 2,4 milyon kişinin sektörden geçimini
sağladığını belirten Murat Pat, sektörde veteriner
hekimliğin avantajlarını anlattı ve kanatlı sektörüyle
ilgili pek çok sektörel veri de paylaştı.

Hızla büyüyen kanatlı sektörünün son derece dinamik
ve güçlü olduğunu vurgulayan Murat Pat, semineri
mezun olacak öğrencilerin mesleki kariyerlerini
en yüksek verimlilikle sürdürmelerine yardımcı olacak
ve mesleki sinerjiyi sürekli kılacak bilgiler vererek
tamamladı. Bizleri davet eden Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi ve Anka Öğrenci Topluluğu’na
teşekkür ederiz.

Seminerin amacı Veteriner Fakültesi öğrencilerinin; veteriner hekimliğin
çalışma alanlarını daha iyi tanımalarını ve doğru kariyer planı yapmalarını sağlamak,
mesleğin avantajlarını ve çalışma şartlarını tecrübelerimizden yola çıkarak aktarmak,
Türkiye’de Veteriner Hekimlik ve hayvancılık sektörünün gelişimine
katkıda bulunmalarına yardımcı olmak, veteriner hekimin sektördeki
önemini vurgulamak, bu sayede mesleki kariyerlerini en yüksek verimlilikle
sürdürmelerine yardımcı olmak, mesleki sinerjiyi sürekli kılarak veteriner hekimlikte
birlik ve beraberliği pekiştirmektir.
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Dünya Veteriner Hekimler Günü
Dünya Veteriner Hekimler Birliği, her yıl Nisan ayının son cumartesi gününün
“Dünya Veteriner Hekimler Günü” olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır.
Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada kutlanan “Dünya Veteriner Hekimler Günü”
vesilesiyle Şenpiliç Veteriner Hekimi Kazım Durmuş’la gıda güvenliğinde hayvan sağlığının
önemini ve broiler yetiştiriciliğinde veteriner hekimlerin rolünü konuştuk.
Kazım Durmuş: “Doğrudan toplum sağlığını
etkileyeceği için çiftlikten sofraya kadar tüm üretim
süreçlerinde hayvan sağlığı çok önemlidir. Bu nedenle
veteriner hekimlik çiftlikten sofraya her aşamada
etkili olan bir meslektir. Burada birincil amaç ‘sağlıklı
hayvan, sağlıklı gıda’ prensibinden yola çıkarak,
hayvanları hastalıklardan korumak ve topluma sağlıklı
gıdanın ulaşmasını sağlamaktır.
“Veteriner hekimler tarafından hayvanlarda
oluşabilecek hastalıkların önlenmesi için biyogüvenlik
programları ve doğru sevk idare yöntemleri
uygulanmaktadır. Bu uygulamalar doğrultusunda
sağlıklı hayvansal gıdalar üretilerek bu gıdalar
vasıtasıyla insanlara hastalıkların bulaşması engellenir.
Bu uygulamalara ve önlemlere rağmen hasta olan
hayvanların tedavi edilmesi de veteriner hekimlerin
görevidir.

Şenpiliç
Veteriner Hekimi
Kazım Durmuş

“Dünyada 200’den fazla, Türkiye’de ise 80 kadar
hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık (zoonoz)
bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın ihbarı mecburi
olarak kabul ettiği 50 hastalıktan 26’sı hayvanlardan
insanlara bulaşan zoonoz hastalıklardır. İnsanlarda
görülen mikrobik hastalıkların %75’inin de hayvansal
kökenli olduğu bildirilmektedir."

Bir veteriner
hekimin temel görevi;
insanların yeri
geldiğinde besin
kaynağı, yeri geldiğinde
geçim kaynağı,
yeri geldiğinde de
en yakın dostu olan
hayvanların sağlığını
korumak, gerektiğinde
tedavi etmek, dolayısıyla
toplum sağlığına
hizmet etmektir.
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Sürdürülebilir gıda üretiminde
veteriner hekimliğin önemi
“Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9.7 milyar kişiye
ulaşacağı tahmin edilmektedir. Buna bağlı olarak
hayvansal proteine olan talep artacaktır. Veteriner
Hekimler hayvan hastalıklarını önleyerek ve kontrol
ederek, yeterli ve güvenli, yüksek kaliteli gıdaların
elde edilmesinde, insanların ve hayvanların sağlığının
ve refahının iyileştirilmesinde önemli bir rol oynarlar.
Aynı zamanda sürdürülebilir ve verimli hayvancılık
üretim sistemlerinin gelişimini sağlayarak,
gelecek nesiller için yeterli ve sağlıklı kaynakların
oluşturulmasına katkıda bulunurlar.
“Sürdürülebilir ve verimli hayvancılık üretimi doğru
bir planlama, kaliteli üretim ve ürünün değerinde
pazarlanabilmesi ile mümkündür. Plansız ve bireysel
olarak yapılan hiçbir üretim sağlıklı, ekonomik ve
sürdürülebilir değildir. Bu nedenle günümüzde olduğu
gibi kanatlı sektörünün sürdürülebilir olmasında
gelecekte de veteriner hekimlerin rolü büyük olacaktır.”
İstihdam oranı en yüksek meslek
veteriner hekimlik
“Her meslekte olduğu gibi Veteriner Hekimlikte de
işinizi sevmek, başarılı olmanın birinci kuralıdır.
Bir saha veteriner hekiminin; yoğun tempolu özel
sektör ortamında iletişim yetenekleri yüksek, ekip
çalışmasına yatkın, dikkatli, sabırlı, özverili ve
sorumluluk sahibi olması önemlidir.
"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre
Türkiye'de 2018 yılında istihdam oranı en yüksek
meslek veteriner hekimlik. Rakamlarla ifade edecek
olursak üniversite mezunlarının istihdamında en yüksek
oran yüzde 80,1 ile veteriner hekimlikte görülüyor.
Yani her 10 veteriner hekimden 8'i iş sahibi... Veteriner
Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler özel sektörde ya
da kamuda çalışabilecekleri gibi isterlerse kendi işlerini
de kurabilirler."

Geleceğimizi tehdit eden en büyük
sıkıntılardan biri güvenli gıdaya ulaşma
sıkıntısıdır. Güvenli gıda, sürdürülebilir
kalkınmanın en önemli konularından biridir.
Gıda güvenliğinin temelini veteriner hekimler
oluşturmaktadır. Veteriner hekimler
olmadan sürdürülebilir gıda güvenliğinin
sağlanması mümkün değildir.
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Şenpiliç
Veteriner
Hekimleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 2018 yılında
istihdam oranı en yüksek meslek veteriner hekimliktir. Üniversite mezunlarının
istihdamında en yüksek oran yüzde 80.1 ile veteriner hekimlikte görülüyor.
Yani her on veteriner hekimden sekizi iş sahibi...

Veteriner hekimlerin görevleri
“Şenpiliç bünyesinde 50’den fazla veteriner hekim
görev almaktadır. Göreve yeni başlayan veteriner
hekimlerimiz önce oryantasyon programına
alınır. Program sonunda veteriner hekimlerimizin
sorumlu olacakları bölgeler belirlenir.
“Veteriner hekimlerimiz görevleri dahilinde rutin çiftlik
ziyaretlerinde bulunarak;
• Hayvan sağlığının ve refahının korunması için önlem
alarak, yani “koruyucu hekimlik” yaparak, üretimin
istenilen seviyede olmasını sağlarlar.
• Canlı bakımıyla ilgili üreticilerimizi sürekli olarak
bilgilendirirler.
• Sürülerin performans durumlarını kontrol ederler.
• Biyogüvenlik uygulamalarının gerekli kontrollerini
yaparlar.
• Tüm bu çalışmaları düzenli olarak kayıt altına alarak,
raporlarlar.

“Üniversitelerin sektörle iş birliği içinde olması,
veterinerlik hizmetlerinin desteklenmesi ve veterinerlik
eğitiminin kalitesinin artmasında faydalı olacaktır.”

Şenpiliç
Canlı Üretim
Broiler Planlama
Yöneticisi
Murat Pat

Her meslekte
olduğu gibi
Veteriner Hekimlikte de
işinizi sevmek, başarılı
olmanın birinci kuralıdır.
Kanatlı sektöründe saha
veterineri olarak görev
yapan meslektaşlarımız,
sağlıklı ve hijyenik
koşullarda yetiştiricilik
yapılmasında çok önemli
bir rol üstlenerek,
sürdürülebilir gıda
üretimine katkı
sağlamaktadırlar.
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“Daha büyük hedefler için
hem Şenpiliç’in hem de
bizim gücümüz var”
1964 yılında kurulan Kırmızıyeşil A.Ş., merkezi Bodrum’da bulunan ve 3 şubesiyle faaliyet
gösteren bir firma. 2013 yılından beri de kendi kanallarına Şenpiliç ürünlerinin satışını
gerçekleştiriyor. Sektöre baba mesleği olarak başlayan ve Kırmızıyeşil’in
ikinci nesil patronu olan Oğuz Kırmızıyeşil’le turizm sektörüne iyi hizmet verebilmenin
ve satış pazarlama alt yapısının öneminden, 2019 yılında turizmden beklentilere,
genç yaşta aile şirketinde çalışmanın değerine kadar pek çok konuda sohbet ettik.
üzerinden hizmet vermeye başladık. Bir süre sonra bu
bölgelerde de şube açma gerekliliği doğdu ve Marmaris
ile Kuşadası şubemizi açtık. Şu an ağırlıklı olarak
dondurulmuş gıda operasyonunda üç şubeyle İzmir
turizm sınırından Antalya sınırına kadar olan bölgede,
yani Güney Ege’de hizmet veriyoruz.”

Kırmızıyeşil A.Ş.
Oğuz Kırmızıyeşil

“Ailem 1987 yılında turizm sektöründe faaliyet
göstermek üzere Bodrum’a yerleşti. İki otelimiz var
burada. Babam iş adamı ve Bodrum’a yerleşmeden
önce farklı bir sektörde distribütörlük yapıyordu.
Ailenin en küçüğü olan ben ve diğer üç kardeşim de
İstanbul’da eğitim hayatımızı sürdürüyor, yaz tatillerini
de Bodrum’da geçiriyorduk. Babamız iş adamı olunca
çocuklarını da boş bırakmıyordu tabii... Tatillerde,
bize iş öğretmek amacıyla otelin çeşitli bölümlerinde
görevler verir, bir nevi staj yaptırırdı. Ben de o dönemler
iş hayatına küçük adımlar atmış oldum.
“İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun
olduktan sonra 1998 senesinde ben de Bodrum’a
yerleştim. Perakendenin zincirleşmeye başladığını,
dolayısıyla da ev dışı tüketimin büyüyeceğini fark
edince, ‘Kırmızıyeşil’ isimli dağıtım şirketimizle içecek
sektöründe distribütörlüğe başladık ve hemen ardından
gıda sektörüne de girdik. Ağırlıklı olarak otellerle ve
kısmen de restoranlarla çalışmaya başladık.
“İlerleyen yıllarda Bodrum’da hizmet verdiğimiz ve
Kuşadası’nda, Didim’de, Fethiye’de ya da Marmaris’te
oteli, şubesi bulunan müşterilerimize de Bodrum
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“2019 yılında daha yüksek tonajları hedefliyoruz”
“Ev dışı tüketimde dondurulmuş gıdanın yeri birinci
sırada... Şenpiliç’le tanışmamız da bu vesileyle
oldu. 2003-2005 yılları arasında Bodrum’da
Şenpiliç’in bayisiydik. 2013 yılında da Kırmızıyeşil
olarak Şenpiliç’le iş birliği yapmaya başladık ve
Şenpiliç’in ürünlerini satın alarak kendi bölgemizdeki
kanallarımıza satışını gerçekleştiriyoruz. Dondurulmuş
ürünlerin yanı sıra şarküteri ve döner grubunun da
satışını yapıyoruz. Üç şubede toplam 600 ton satış
rakamımız var. Özellikle 2018 yılında yakaladığımız
ivmeyle bugün iş birliği olarak Şenpiliç’le çok güzel bir
noktadayız. 2019 yılında tonaj hedeflerimiz daha fazla,
çünkü bu yıl turizmden beklenti büyük.”
“Hizmetimizin kalbi tesistir”
“Alt yapıya önem veren bir şirketiz. Her şubemizin
kendi yöneticisi, sorumluları ve kadrosu var.
Üç şubede yaklaşık 50 kişilik bir ekibimiz, 20 frigrofik
aracımız, 8.000 metrekare depolama alanımız ve bu
depolama alanına dahil 1.700 metrekare soğuk hava
depolarımızla güçlü bir ağ kurduk. Soğuk odaların hepsi
yüksek tavanlı, raflı sistemlerin olduğu alt yapısı sürekli
yenilenen alanlardır. Biliyorsunuz bizim hizmetimizin
kalbi tesistir.
“Ev dışı tüketimde ürünün kalitesinin yanında, ürünün
hizmetini, pazarlamasını yapan şirket de çok önemli.
Dağıtıcı olarak alt yapınız ne kadar güçlüyse o kadar
başarılı olursunuz. Çünkü gıda ürünü satıyoruz,
profesyonel mutfaklarda, profesyoneller tarafından
işlenen, pişirilen ve sunulan bir ürün... O nedenle
müşterilerimiz için ürünün teslim koşulları, ısı
değerleri, son tüketim tarihleri, fiziki şartları çok
önemli. Aynı perakendede olduğu gibi. Dağıtıcı
firma bunları ne kadar doğru yaparsa, müşteri
memnuniyeti de o kadar iyi oluyor.”
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“Biz müşterimize ‘yok’ diyemeyiz”
“Turizm sektörü ev dışı tüketimde diğer sektörlerden
daha zor. Dağıtımını yaptığımız her ürünü temin
edebiliyor olmalıyız. Her şeyden önce sezona bağlı
hareket etmek zorunda kalıyoruz. Mevsimsel olarak
insan sayısının çok arttığı, hava sıcaklıklarının 45-50
derecelere vardığı oluyor. Böyle zamanlarda hizmet
vermek kolay değil. Çaba ve sistem gerektiriyor.
“Bir otel düşünün 500 kişilik, hatta 2.000 kişilik...
O kadar insana aynı anda üç öğün yemek hizmeti
vermek zorunda. Çok büyük bir organizasyon.
Bu nedenle kısıtlı zamanlarda anlık talepler olabiliyor.
Bu taleplere cevap vermemiz şart! Biz müşterimize
‘yok’ diyemeyiz.”
“Sezonluk işlerde bir hatanın telafisi bir sene
sonraya kalır”
“Kışın bir anda durulabiliyoruz ama müşteri
ziyaretlerimiz ve sonraki sezon için hazırlıklarımız
başlıyor. Operasyon süreçlerimiz zaten 12 ay
kesintisiz devam ediyor. Hangi müşterilere,

hangi ürün portföyünde, ne tonajda gideceğimizi
belirliyoruz. Böylelikle gerekli görüşmeleri ve gerekli
depolamaları belirli zamanlarda yapma imkânımız
oluyor. Bunları doğru bir sıralamayla yapmazsak
hizmetimiz aksar. Burada da ürün portföyümüzün
eksiksiz olması, depo, lojistik ve personel alt yapısının
önemi, yani hizmet kalitesi devreye giriyor. Sezonda
kaliteli hizmeti müşteriye vermek için bunların hepsi
bir bütün.
“Sezonluk iş yaptığımız için bizim hatamızın kısa
süreli telafisi olmaz. O sezon bir işi kaçırırsanız ya
da hata yaparsanız, telafi etmek için bir sonraki
sezonu beklemek zorundasınız. Yani bir yıl kaybetmiş
olursunuz. O nedenle yoğun bir sezonda müşteri
memnuniyeti yaratabilmek için öncelikle hedefimizi
ve o hedefe giderken neler yapmamız gerektiğini
iyi belirliyoruz, çünkü hedefinizi ne kadar doğru
belirlerseniz o kadar iyi sonuç alırsınız.”

Ev dışı tüketimde dondurulmuş gıdanın yeri birinci sırada...
Şenpiliç’le tanışmamız da bu vesileyle oldu. Dondurulmuş ürünlerin yanı sıra şarküteri ve
döner grubunun da satışını yapıyoruz. Üç şubede toplam 600 ton satış rakamımız var.
Özellikle 2018 yılında yakaladığımız ivmeyle bugün iş birliği olarak Şenpiliç’le çok güzel bir noktadayız.
2019 yılında tonaj hedeflerimiz daha fazla, çünkü bu yıl turizmden beklenti büyük.
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“Şenpiliç ürünlerinin kalitesiyle ve Kırmızıyeşil olarak eksiksiz
hizmetimizle çok iyi yönde geri dönüşler alıyor, başarılı bir çizgide ilerliyoruz.
Bunu da biz değil, müşteri söylüyor. En doğru yorumu her zaman müşteri yapar.
Şenpiliç ürünlerinden ve Kırmızıyeşil’in hizmetlerinden çok memnun olduklarını
dile getiriyorlar. Bu bakımdan Şenpiliç’le müthiş bir sinerji
yakaladığımızı düşünüyorum.”
“Şenpiliç istikrarlı bir büyüme trendi yakaladı”
“Şenpiliç çok istikrarlı bir büyüme trendi yakaladı.
Kurumsal alt yapısı çok kuvvetli. Birlikte çalıştığımız
ekip pozitif ve yapıcı. Ürünlerin ne kadar kaliteli
olduğunu söylememe gerek bile yok. Bu, bizim de satış
faaliyetlerimize çok olumlu yansıyor.
“Bütün bunların yanı sıra Şenpiliç’te gözlemlediğim ve
çok hoşuma giden bir durumu da söylemek istiyorum:
Çalışanlarla o kadar değerli bir ilişki kurulmuş ki;
çalışan-patron ya da çalışan-şirket ilişkisi yerine, tüm
çalışanlar kendi şirketleriymiş gibi, şirket ortağıymış
gibi sahiplenerek çalışıyorlar. Bence Şenpiliç’in
bugünkü başarısında bu iletişim şeklinin önemi
çok büyük.”
“Özellikle bu bölgede daha yapılacak çok iş var”
“2016-2018 yıllarında Rusya ve Avrupa ile yaşanan
siyasi durumlar nedeniyle maalesef turizmde bazı
sıkıntılar yaşandı. 2018 yılında Rusya’dan gelen
turistlerin sayısında artış yaşamaya başladık. Bu sene,
hem turizmcilerle yaptığımız konuşmalara hem de
fuarlardan çıkan sonuçlara bakacak olursak, görünen
o ki Avrupalı turist sayısında da artış olacak. O nedenle
bu yaz turizmde ciddi bir büyüme öngörüyoruz. Arap
turistle beraber 2018’e göre Güney Ege tarafında
%15-20 seviyesinde bir artış bekliyoruz. Bu anlamda
yan sezon dediğimiz Nisan-Mayıs ve Ekim aylarında da
bir doluluk artışı beklentisindeyiz. Bu artış da talep ve
tüketim ihtiyacı doğuracak. Özellikle bu bölgede daha
yapılacak çok iş, gidilecek çok yol var ve çok daha güzel
sonuçlarla Şenpiliç’le iş birliğimize devam edeceğimizi
düşünüyorum.
“Hep ileriye giden, iyiyi yapmaya çalışan ve yüksek
tonajları hedefleyen bir şirketiz. Müşterilerimiz de
bizden bunu bekliyor. Şenpiliç gibi güçlü bir marka
ve kaliteli ürünler, Kırmızıyeşil gibi iyi bir satış ağı ve
hizmetle birleşince her zaman iyi sonuçların çıkması
kaçınılmaz. Hem Şenpiliç’in hem bizim gücümüz ve
alt yapımız var. Kadirli’de faaliyete geçecek olan yeni
tesislerle çok daha büyük bir üretim gücü ortaya
çıkacak. Biz de üzerimize düşeni yapacağız.”

“Şenpiliç bizim bildiğimiz,
sevdiğimiz, büyük bir marka.
Bir de; ben Sakarya doğumluyum
ve bu anlamda Şenpiliç’in
benim için ayrı bir yeri var:
Memleketimin markası...”
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“‘Mümkün değil Bodrum’da yaşamam’ derdim”
“Genellikle nasıl yetiştiriliyorsanız arkası da öyle
geliyor ve aile şirketiniz varsa baba faktörü ön planda
oluyor, baba yönlendirici oluyor. Galatasaray Lisesi
mezunu olduğum için Fransızcam çok iyidir ve okurken
acentelerde yarı zamanlı rehberlik yapardım. Mezun
olduktan sonra turizm sektöründe veya bir kurumda
beyaz yaka olarak çalışabilirdim. Fakat profesyonel
çalışma hayatını hiç denemedim, ailemin yolundan
gittim. Hayatın sizi nereye sürükleyeceği belli
olmuyor. Bütün hayatım, bütün çevrem, arkadaşlarım
İstanbul’daydı. ‘Mümkün değil Bodrum’da yaşamam’
derdim. Gelin görün ki Bodrum’a yerleşeli 20 yıl oldu.”
“Çocuklarımıza fanusun dışını göstermeliyiz”
“İleride sadece aile şirketlerinde çalışmak için
değil, çok başka sektörlerde çalışacak olsanız da
öğrencilik yıllarında iş deneyimi edinmek çok önemli.
Üniversiteden mezun olduğumda iş yapış şeklimde ve
iş ilişkilerimde akranlarımdan daha ileri durumdaydım.
Onların mezun olduktan sonra deneyimlediklerini
ben 15-16 yaşlarımda deneyimlemiştim. Tabii bir de
deneyimimin turizm sektöründe olmasının çok farkı
var. Çocukluk dönemimiz her türlü milletten insanla
İngilizce ve Fransızca konuşarak geçti. Hem yabancı
dilim hem de insan ilişkilerim gelişti. Kısacası; eğitimle
birlikte, özellikle ortaokul-lise yıllarında bir meslekte
pratik sahibi olmak hayatınıza çok şey katıyor.

Özellikle günümüzde
çocuklar aile içinde tam bir fanusta
büyüyorlar. Bu fanusun dışında
neler olup bittiğini
geç gördüklerinde hayatları
olumsuz etkileniyor.
Hayatta nelerin doğru veya yanlış
olduğunu gösterebilecek ortam,
iş ortamı. Çünkü zorlayıcı birtakım
şartlar var. Bu nedenle fanusun
dışını mutlaka çocuklarımıza
göstermeliyiz.
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“Benim de 15 yaşında bir oğlum var. Onu yaz aylarında
burada staj gibi çalışmaya teşvik ediyorum. Çünkü
öğrencilik yıllarında edinilen iş tecrübesinin kişisel
gelişime katkısı çok.
“Özellikle günümüzde çocuklar aile içinde tam bir
fanusta büyüyorlar. Bu fanusun dışında neler olup
bittiğini görmediklerinde veya geç gördüklerinde
hayatları olumsuz etkileniyor. Hayatta nelerin doğru
veya yanlış olduğunu gösterebilecek ortam, iş ortamı.
Çünkü zorlayıcı birtakım şartlar var iş ortamında...
Aile hayatında, sosyal ortamlarda bu hayatın başka
koşulları olduğunu göstermek mümkün değil.
Bu nedenle fanusun dışını mutlaka çocuklarımıza
göstermeliyiz.”

“Doğru sektörü doğru analiz etmeden
başarı olmaz”
“Bu mesleği ticareti seven, ticarete heves duyan
gençlere tavsiye ederim. Çok meşakkatli bir iş
olmasının yanı sıra dinamik ve tatmin edici bir iş alanı.
Sürekli insanlarla iletişim halindesiniz, sürekli yeni
hedefler belirleyip pazarlama stratejileri geliştirmeniz
gerekiyor. Bu anlamda heyecanı da var.
“Şu noktaya da önemle değinmek isterim; nasıl
tıp okumadan doktor olamıyorsanız, mühendislik
okumadan mühendis olamıyorsanız, işletme okumadan
da bir işletmeyi hakkıyla yürütecek bir işletmeci
olamazsınız. İşletmeciliğin de bir üniversitesi var ve
bu meslekte çalışmak isteyenlerin bu alanda eğitim
almalarını öneririm. Çünkü doğru sektörü doğru
şekilde analiz etmeden başarılı olmak imkansız.”

Sezonluk iş yaptığımız için bizim hatamızın kısa süreli telafisi olmaz.
O sezon bir işi kaçırırsanız ya da hata yaparsanız, telafi etmek için bir sonraki sezonu
beklemek zorundasınız. Yani bir yıl kaybetmiş olursunuz. O nedenle yoğun bir sezonda
müşteri memnuniyeti yaratabilmek için öncelikle hedefimizi ve o hedefe giderken
neler yapmamız gerektiğini iyi belirliyoruz, çünkü hedefinizi ne kadar
doğru belirlerseniz o kadar iyi sonuç alırsınız.
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ciftliktensofraya.net
bilgi yarışmamız devam ediyor
www.ciftliktensofraya.net sitemiz üzerinden düzenlediğimiz bilgi yarışmamız devam ediyor.
Sitemizde yer alan videoları izleyerek, soruları doğru ve en hızlı şekilde cevaplayıp
yarışmamızı kazananlar Sakarya’da Esmer Market’in sahiplerinden Bülent Esmer ve
Şenpiliç İstanbul Cevizli Şube Tüccar Plasiyeri Serkan Yıldız oldu.
Esmer Market - Bülent Esmer: “Piliç etiyle ilgili
asılsız ve bilimsel dayanağı olmayan çok fazla bilgi
yansıtılıyor kamuoyuna. Sorarsanız herkesin piliç etiyle
ve nasıl üretildiğiyle ilgili bir fikri var ama kimse gerçek
bilgiye ulaşamıyor. Hem bu ürünleri satan bizlerin, hem
de halkımızın doğru bilgiye ulaşması çok önemli.
Bu nedenle ciftliktensofraya.net sitesi çok doğru bir
proje ve çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Siteye
bir işletmeci olarak değil, bir tüketici olarak baktığımda
merak ettiklerimi, varsa kafamdaki soru işaretlerini
gideriyor.
www.ciftliktensofraya.net

“Sitenin birebir tüketiciye ulaşıyor olması,
tüketicilerimizin doğrudan bilgilendirilmesini sağlıyor,
bilgi kirliliğini engelliyor. Yıllardır bu mesleğin içinde
olmama rağmen ben de üretimle ilgili bilmediğim bazı
detayları bu site sayesinde öğrenmiş oldum.
“Site üzerinden düzenlenen yarışmaya katılarak en kısa
sürede doğru cevapları verdim ve kazandım. Üç defa
yarışma hakkımız vardı. Bir, iki derken bir rekora imza
attım.”
“Tüketicilerimiz için güvenilir bir bilgi kaynağı”
“Tüketicilerimiz bize en çok piliçlerin büyüme
süreleriyle ilgili sorular iletiyorlar. Biz tüketicilerimize
piliç etinin son derece sağlıklı koşullarda üretildiğini,
insan sağlığını tehdit edecek hiçbir durum olmadığını,
kamuoyunda yayınlanan bu tür haberlerin bilimsel
bir dayanağı olmadığını anlatıyorduk.

Yarışma Kazananı
Esmer Market
Bülent Esmer
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Her ne kadar tüketicilerimiz yıllardır alışveriş
yaptıkları bir market olarak bizlere güvenseler de,
ciftliktensofraya.net sitesinin açılmasıyla güvenilir
bir markanın kaynağından sorularının cevaplarını
öğrenmeleri çok daha etkili oldu. Reyondaki
arkadaşlarımız da müşterilerimizin doğru bilgiye, doğru
kaynaktan ulaşmalarını sağlamak için siteyi anlatıyor ve
yönlendirme yapıyorlar.”
“Şenpiliç Sakaryamızın markası”
“Mesleğimiz gereği pek çok markayı tanıyoruz.
Satacağımız ürünler konusunda tercihimizi yaparken
o ürünün öncelikle müşterinin gözündeki marka
değerini ölçmek zorundayız. Müşterilerimizin güvendiği
markaları reyonlarımızda bulundurmalıyız.
Bu anlamda Şenpiliç çok güçlü bir marka. Bunun
yanı sıra ürünleri kaliteli. Hizmet kalitesine, sevkiyata
ve soğuk zincire çok önem veriyorlar. Bu bizim için
çok önemli. Bu sayede her zaman reyonumuzda taze
ürün bulundurabiliyoruz. Şenpiliç müşteriyi de iyi
algılayabilen bir marka, bu nedenle marka bilinirliği de
çok yüksek...
“2003 yılından beri marketçilik yapıyoruz ve çok uzun
yıllardır da Şenpiliç’le çalışıyoruz. Şenpiliç Sakaryamızın
markası... Bu bölgede hem beyaz et sektöründe hem
de eğitim alanında yatırımları çok. Bölge halkı için bu
yatırımlar çok değerli, bu nedenle Şenpiliç’in değeri
bizim için çok büyük...”

“Maalesef medyada
her haberi, her paylaşımı
doğru zanneden
tüketicilerimiz oluyor.
Bu nedenle
ciftliktensofraya.net
sitesi gibi güvenilir bir
kaynak olması çok önemli.
Biz de tüketicilerimizi
kaynağından doğru
bilgiye ulaşmalarını
sağlamak için
ciftliktensofraya.net
sitesine yönlendiriyoruz.”
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Tüketicilerimiz www.ciftliktensofraya.net sitemizi ziyaret ederek
sağlıklı, lezzetli ve ekonomik bir gıda ürünü olan piliç etinin
üretim süreçleriyle ilgili akıllarına takılan tüm soruların
bilimsel yanıtlarını bulabiliyorlar.
Cevizli Şube Tüccar Plasiyer - Serkan Yıldız:
“Site çok doğru düşünülmüş bir proje. Tüketicilerin
bilgilendirilmesi için çok faydalı. Çevremden bana da
sorular geliyor. Her ne kadar işin içinde olsam da bu
site sayesinde ben de daha net ifadelerle bu soruları
cevaplayabiliyorum ve doğru bilgiye ulaşmaları için
herkese mutlaka siteyi ziyaret etmelerini söylüyorum.
Çok olumlu geri dönüşler de alıyorum; ‘biz piliç etinin
böyle üretildiğini bilmiyorduk, çok şey öğrendik’
diyorlar. Doğruları öğrenmek hem tüketicilerin, hem de
sektörün yararına...
“Aynı şekilde yarışma da hem faydalı hem de çok
eğlenceliydi. Sorulara en hızlı şekilde cevap verebilmek
için ders çalışır gibi videoları izledim. Sonra yarışmaya
katıldım ve kazandım.”
“Gönül rahatlığıyla alabilirsin”
“Bir gün sahadayken bir kasap arkadaşımıza denk
geldim. Dükkânına bir müşteri girdi ve ‘Şenpiliç
alayım mı’ diye sordu. Kasap da ‘Gönül rahatlığıyla
alabilirsin’ diye anlatmaya başlayarak, ‘Girin
ciftliktensofraya.net sitesine üretimle ilgili
tüm detayları görün’ dedi. Müşterinin cevaptan tatmin
olduğuna ve siteyi inceleyeceğine eminim. Yani birebir
satış yapan arkadaşlarımız da siteden faydalanıyor ve
tüketicileri doğru yönlendiriyorlar.
“Ben kendi müşterilerime de soruyorum, hepsi siteyi
incelemiş ve çok faydalandıklarını söylüyorlar. Tekrar
tekrar videoları izleyip, kendi çevrelerine de yaymaya
çalıştıklarını anlatıyorlar. Doğruları öğrenmek hem
tüketicilerin, hem de sektörün yararına...”

“Her ne kadar
işin içinde olsam da
bu site sayesinde ben de
daha net ifadelerle
piliç eti üretimiyle
ilgili gelen soruları
cevaplayabiliyorum ve
doğru bilgiye
ulaşmaları için
herkese mutlaka
siteyi ziyaret
etmelerini
söylüyorum.”

“Burada bir aile gibiyiz”
“Altı yıldır Şenpiliç’te çalışıyorum. Öncesinde restoran
işletmeciliği yapıyordum. Dolayısıyla markayı da çok iyi
tanıyordum. Fakat işin içine girince Şenpiliç markasının
değerini, ürünlerinin farkını, sektördeki gücünü çok
daha iyi gördüm.
“Ürünlerimiz çok kaliteli; dayanıklı ve raf ömrü uzun...
Dağıtım ağımız çok geniş. Bunun yanı sıra köklü ve
güçlü bir firmayız. Yapılan yatırımlar ve alanında uzman
profesyoneller sayesinde geçmiş yıllarda pek çok
krizden daha da güçlenerek çıkmış bir kurum... Bütün
bunlar bir araya gelince bizler de sahaya çok güçlü
çıkıyoruz.
“Biz burada bir aile gibiyiz. Birbirimize saygılıyız. Herkes
işini en iyi şekilde ve severek yapıyor. Hepimiz çözüm
odaklıyız; işimiz en doğru şekilde yürüsün, güçlü
satışlar yapalım istiyoruz. Bölge müdürlerimiz ve satış
şeflerimizle iletişimimiz de çok iyi. Başta Kurucumuz
Haşim Gürdamar olmak üzere tüm yöneticilerimize
sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim; her geçen
gün büyüyen ve binlerce kişiye istihdam sağlayan bir
firmada çalışıyor olmaktan gurur duyuyorum.”
“Bir koli bile olsa önemli olan sözümüzü tutmak”
“Bizim işimizde ilişkilerin, iletişimin önemi çok büyük.
Kışın kar yağışlı bir günde, risk alıp hiç kimsenin araçla
çıkamadığı bir noktada olan bir bakkala ulaştım ve
istediği ürünleri teslim ettim. Aldığı ürün de sadece
bir koli ama burada önemli olan satış miktarı değil,
müşterimizin istediği malı teslim etmek ve sözümüzü
yerine getirmiş olmaktı. Biliyorum ki, o bakkal bunu
hiç unutmaz ve başka markayla çalışmaz.”

Yarışma Kazananı
Cevizli Şube
Tüccar Plasiyeri
Serkan Yıldız
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Sağlıklı beslenmede
proteinin yeri
www.ciftliktensofraya.net sitemiz üzerinden piliç eti yetiştiriciliği ve
piliç etinin güvenilirliğinin yanı sıra sağlıklı beslenme ile ilgili gelen soruları da yanıtlıyoruz.
Uzman Diyetisyen Olcay Barış, piliç etinde bol miktarda bulunan proteinin
sağlıklı beslenmedeki yerini anlatıyor.
“Dengeli beslenme’ vücudun tüm yaşam
fonksiyonlarının devam edebilmesi, büyümesi,
yenilenmesi ve hücrelerin çoğalması için tüm vitamin,
mineral, makro ve mikro besin öğelerinin bir arada
alınması demektir. Proteinin dengeli beslenmede yeri
çok büyüktür.

www.ciftliktensofraya.net

“Beslenme alışkanlıklarımızda karbonhidratlara çok
fazla yer veriyoruz. Gün içerisinde tükettiğimiz ekmek,
pilav, makarna, patates, hatta fastfood tarzı yiyecekler
bizi sağlıksız beslenmeye itiyor. Oysa ki; protein içerikli
beslenmek vücudun onarımı ve yapı taşları olan
amino asitlerin oluşumu açısından çok önemlidir.”
Peki nedir protein?
“Biraz daha detaylı anlatmak gerekirse; vücudun en
küçük parçası hücredir. Hücreler proteinden oluşur.

Uzman Diyetisyen
Olcay Barış
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Proteinin yapı taşları da “amino asit” adı verilen büyük
moleküllerdir. Vücudumuz bu amino asitleri kendisi
üretemez. Ancak protein içeren besinler yiyerek
vücudumuza amino asit sağlayabiliriz. Yediğimiz
protein içerikli besinler sayesinde hücrelerimiz sürekli
olarak yenilenir ve sayıları artar. Bu hücrelerin sayısı
arttıkça zihinsel ve bedensel gelişimimiz sağlıklı olur.
“Proteinler hayvansal ve bitkisel olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Gün içerisinde tüketmemiz gereken
proteinlerin %70’i hayvansal, %30’unun ise bitkisel
olması gerekmektedir. Protein yetersizliği kişilerde
en çok kansızlık olarak karşımıza çıkar, çünkü protein
hemoglobin ve kan yapımı için olmazsa olmazdır.”
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“Sağlıklı beslenme ile beraber
fiziksel aktiviteye de hayatımızda
yer vermeliyiz. Çünkü sağlıklı yaşamın
%70’ini sağlıklı beslenme, %30’unu da
fiziksel aktivite oluşturmaktadır.”
“Protein sağlığımızı korumamıza yardımcı olur”
“Obezite şu anda dünyadaki en büyük sağlık
sorunlarının başında geliyor. Erkeklerin %25’inde,
kadınlarınsa %41’inde obezite ile karşı karşıyayız.
Çocuklarda obezite oranı ise %20-25 civarındadır.
Bu nedenle kolestrolü düşürme, kan yağlanmasını
azaltma, kan şekerini düzenleme, tok tutma özelliğine
sahip ve kaliteli bir protein kaynağı olan piliç etini
öğünlerimizden eksik etmemeliyiz.

Sağlıklı beslenme tabağı nedir?
“Sağlıklı beslenme tabağının, yaşa, cinsiyete ve kişiye
göre değişmekle beraber, 4 ana besin grubundan
oluşması gerekmektedir:

“Sağlıklı beslenme ile beraber fiziksel aktiviteye de
hayatımızda yer vermeliyiz. Çünkü sağlıklı yaşamın
%70’ini sağlıklı beslenme, %30’unu da fiziksel aktivite
oluşturmaktadır. Çocukluk çağından itibaren fiziksel
aktivite, başta obezite olmak üzere Tip 2 Diyabet,
kalp ve damar hastalıkları gibi pek çok kronik
hastalıklara karşı koruyucudur. Bu yüzden Dünya
Sağlık Örgütü haftalık olarak 150 dakika fiziksel aktivite
önermektedir.”

“Bir menü planlayacak olursak; et ve et grubundan
tavuğu listemize ekleyelim. Ekmek grubundan bulgur
pilavını alalım. Sebze, meyve grubundan mevsim
yeşilliklerinden bir salata yapalım. Süt grubundan
da yoğurdumuzu koyalım. İşte sağlıklı, dengeli
beslenme tabağımızı oluşturmuş olduk. Sağlıklı besin
tabağımızda yağ ve şeker grubuna yer vermemeliyiz.

1. Ekmek ve tahıl grubu
2. Et grubu
3. Süt grubu
4. Sebze ve meyve grubu
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Et ve et grubundan piliç eti... Ekmek grubundan
bulgur pilavı... Sebze, meyve grubundan mevsim
yeşilliklerinden bir salata... Süt grubundan da yoğurt...
İşte sağlıklı ve dengeli beslenme tabağı örneği!

Proteinler, karbonhidratlarla beraber alındığında kan şekerini düzenlediği için diyabet hastalarının listesinde
mutlaka piliç eti yer almalıdır. Yüksek protein değerine sahip piliç eti sağlıklı, pratik ve ekonomiktir.
Çorbadan salataya, sandviçten ana yemeğe kadar çeşitlilik sunduğu için sofralarımızın vazgeçilmezidir.
Protein eksikliği nelere sebep olur?
• “Çocuklarda hücre yenilenmesi çok önemlidir.
Çocukluk çağında özellikle protein yetersizliği, 		
çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini engeller.
Örneğin; boy kısalığı, zeka gelişiminde sıkıntılar 		
gibi... Özellikle hem zayıf olan hem de yetersiz protein
alan çocuklarda ‘Kuvaşiorkor’ adındaki hastalığa
rastlanabilmektedir. Bu hastalığa maruz kalmamaları
için çocuklarda protein tüketimine çok dikkat etmek
gerekiyor.
• “Yetişkinlerde protein eksikliği nedeniyle çoğunlukla
‘anemi’ yani kansızlık görülür. Bunun yanında gün
içerisinde yorgunluk ve saç dökülmesi yetişkinlerde
protein eksikliğinin sıkça görülen sonuçlarıdır.
• “Yaşlılarda protein eksikliği ‘Sarkopeni’ adını 		
verdiğimiz kas kaybı olarak karşımıza çıkar.
/ SAYI 25 / NİSAN - HAZİRAN 2019

• “Hastalarda protein eksikliği ise karaciğer ve
böbreklerde sıkıntılara yol açarak, aynı zamanda
vücudun su tutup ödem oluşturmasına neden 		
olmaktadır.
• “Gebelikte protein eksikliği özellikle bebeğin 		
gelişimini aksattığı için doğumsal sıkıntılara
neden olduğu gibi çok fazla ödem oluşumuna da
sebep olabilmektedir.
• “Diyet yapanlarda protein yetersizliği saç dökülmesi
ve özellikle gün içerisinde halsizlik olarak karşımıza
çıkmaktadır.
• “Sporcularda protein yetersizliği kuvvetsizlik, 		
sakatlanma ve geç iyileşme şeklinde görülür.”
		

23
Çiftlikten Sofraya
Sağlıklı beslenme
tabağı kadar sağlıklı besin
piramidi de günlük yaşantımızda
kullandığımız bir örnek.
Bu besin piramidinin
en alt tabanını başlıca
enerji kaynağımız karbonhidratlar,
en üst kısmı ise yağ ve
şeker grubu oluşturur.
Besin piramidinin mantığı şudur:
Yukarıya doğru çıktıkça
daha az tüketmemiz gereken
besinleri görürüz.

“Protein, kan hücreleri ve hemoglobin yapımı için
gerekli olduğundan, anemi, yani kansızlık da protein
yetersizliğiyle ilgilidir. Protein yetersizliğinde sindirim
organlarında, özellikle ince bağırsak mukozalarında
bozukluklar sonucu besinlerin sindirilip emilmesinin
güçleştiği görülmektedir.
“Protein yetersizliğinde diğer besin öğelerinin vücutta
kullanılması da olumsuz yönde etkilenmektedir. Bunun
sonucu halsizlik ve kas kaybı oluşur, ciltte sıvı birikmesi
ile meydana gelen ödem gözlenir.”
Yaşlara göre beslenme
“Özellikle okul çağı enerji gereksiniminin en yüksek
olduğu dönemdir. Bu nedenle bu dönemde büyüme
ve gelişme için olmazsa olmaz olan proteinin yanı sıra
karbonhidrat tüketimi de çok önemlidir.

“Büyümenin devam ettiği ergenlik döneminde ise
protein ve kalsiyum ağırlıklı beslenmek gerekir. Mutlaka
et, süt, tavuk, balık, yumurta ve aynı zamanda yoğurt ve
ayran gün içindeki beslenmemize dahil edilmelidir.
“Yetişkinlik ve yaşlılık döneminde ise karbonhidratları
azaltıp, enerji gereksinimini minimuma çekmek, kas
kaybına karşı proteinlere ve sebze meyveye biraz daha
ağırlık vermek gerekmektedir.”
“Besin Piramidi” nedir?
“Sağlıklı beslenme tabağı kadar sağlıklı besin piramidi
de günlük yaşantımızda kullandığımız bir örnek.
Bu besin piramidinin en alt tabanını başlıca enerji
kaynağımız karbonhidratlar, en üst kısmı ise yağ ve
şeker grubu oluşturur. Besin piramidinin mantığı şudur:
Yukarıya doğru çıktıkça daha az tüketmemiz gereken
besinleri görürüz.”

Röportajın videosunu izlemek için
www.ciftliktensofraya.net adresini ziyaret edebilir
veya kare kodu (QR code) okutabilirsiniz.

www.ciftliktensofraya.net
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Aşırı tuz tüketiminin
azaltılması
T. C. Sağlık Bakanlığı “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli
Hayat Programı” ve “Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması
Programı” kapsamında toplumda sağlıklı beslenme ve fiziksel
aktivitenin artırılması amacıyla farklı sektörlerle iş birliği çalışmaları
yapmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii
Dernekleri Federasyonu (TGDF) ile bir araya gelerek, “aşırı tuz
tüketiminin azaltılmasının” her alanda teşvik edilmesi amacıyla
“Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Aşırı Tuz Tüketiminin
Azaltılması İşbirliği Platformu”nu oluşturmuştur.
Tuz, besinlerin doğal bileşiminde bulunduğu gibi deniz
tuzu ve kaya tuzu olarak da elde edilir. Genel olarak tuz
sodyum ve klorürden oluşur. Sodyum klorür içeriği tüm
tuzlarda (kaya, deniz, sofra tuzu) yaklaşık olarak aynıdır.
Deniz tuzu: Deniz suyunun buharlaştırılması ile elde
edilir.
Gıda sanayi tuzu: Gıda sanayinde kullanılan, doğrudan
son tüketiciye sunulmayan, iyotlu veya iyotsuz olarak
üretilen işlenmiş tuz veya yeraltı kaynak tuzudur.
Göl tuzu: Göl suyundan tekniğine uygun olarak üretilen
tuzdur.
İri salamura tuzu: Doğrudan son tüketiciye sunulan,
özellikle evlerde konserve, turşu, salamura ve benzeri
ürünlerin yapımında gıda muhafaza amaçlı kullanılan,
iyot içermeyen işlenmiş tuz veya yeraltı kaynak tuzudur.
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İşlenmiş tuz: Ana maddesi sodyum klorür olan ve insan
tüketimine uygun nitelikte üretilen deniz, göl ve kaya
tuzlarıdır.
Kaya tuzu: Yer altındaki tuz galerilerinden tekniğine
uygun olarak üretilen tuzlardır.
Sofra tuzu: Doğrudan son tüketiciye sunulan, ince
öğütülmüş, iyotla zenginleştirilmiş, rafine edilmiş veya
edilmemiş işlenmiş tuzdur.
Sofrada öğütme tuzu: Tüketici tarafından sofrada
öğütülmek üzere son tüketiciye sunulan, kristal halde
bulunan, iyot ilave edilmeyen işlenmiş tuz veya yeraltı
kaynak tuzudur.
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Yüksek kan basıncı
ülkemizde ölümlerin ve
sağlık sorunlarının
en önemli nedeni olan
kalp hastalıklarını da
beraberinde getirmektedir.
Ayrıca aşırı tuz tüketiminin
mide kanseri, osteoporoz,
böbrek hastalıklarının
gelişimiyle de yakından
ilişkili olduğu
belirlenmiştir.

Vücutta sıvı ve kan basıncı dengesinin düzenlenmesi, kas ve sinir
sisteminin düzgün çalışması için sodyum gereklidir. Bir yetişkinin
sağlıklı bir biçimde yaşantısını sürdürebilmesi için günde
1500 mg sodyuma ihtiyacı vardır. Bu değer bile son dönemde
bazı kaynaklarda yüksek olarak nitelendirilmektedir.
Tuz tüketimi ve sağlık
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2016 yılı verilerine göre;
• Dünyada birçok kişi önerilenin üzerinde tuz tüketmektedir
(ortalama 9-12 g/gün, önerilen maksimum düzeyin
2 katı kadar).
• Günlük tuz tüketiminin yetişkinlerde 5 gramın
altına düşürülmesi, kan basıncının azaltılmasına,
kardiyovasküler hastalık, inme ve koroner kalp hastalığı
riskinde azalmaya yardımcı olur.
• Dünya Sağlık Örgütü küresel olarak üye ülkelerin
toplumda tuz alımının azaltılması konusunda gönüllü
hedefler belirlemiştir ( 2025’e kadar %30 ). Tuz alımının
azaltılması toplumda sağlık göstergelerini geliştiren en
etkili maliyet etkin uygulamadır.

• Küresel tuz tüketiminin azaltılarak önerilen düzeylerde
tuz tüketilmesi ile her yıl 2.5 milyon ölümün
önlenebileceği tahmin edilmektedir.
Yapılan araştırmalar ülkemizde tuz tüketiminin Dünya
Sağlık Örgütü’nün önerdiği değerin üzerinde olduğunu
göstermektedir. Aşırı tuz tüketimi değiştirilebilir bir
sağlıksız beslenme uygulamasıdır ve birçok bulaşıcı
olmayan kronik hastalığın temelinde yer almaktadır. Aşırı
tuz tüketiminin önemli bir etken olduğu hipertansiyon,
dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içerisinde önemli
risk faktörüdür. Yüksek kan basıncı ülkemizde ölümlerin
ve hastalık yükünün en önemli nedeni olan kalp
hastalıklarını da beraberinde getirmektedir. Ayrıca
aşırı tuz tüketiminin mide kanseri, osteoporoz, böbrek
hastalıklarının gelişimiyle de yakından ilişkili olduğu
belirlenmiştir.
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Tuzu Azaltmak için 9 Önemli Neden!
Acıbadem Altunizade Hastanesi Nefroloji Uzmanı
Prof. Dr. Sevgi Şahin; düşük miktarda alındığında
hayatımızda önemli fonksiyonu olan tuzun, bunun tam
aksine ideal miktarın üzerinde tüketildiğinde ise zehirden
farksız olduğu uyarısında bulunarak, “Tuzun başta
böbreklerde hasar oluşturmaktan, kan
basıncını yükseltmeye kadar pek çok zararı
oluyor. Bu nedenle günlük tuz tüketimini
kısıtlamak yaşamsal öneme sahip” dedi
ve tuz tüketiminin azaltılması için 9 nedeni
anlattı.

Prof. Dr.
Sevgi Şahin

1) Kan basıncını yükseltiyor
“Tuz artışı kan basıncını yükseltiyor.
Tuz tüketimi arttığında aynı zamanda
kan basıncını düşürmek için alınması
gereken tansiyon ilaçlarının etkisi
azalıyor. Tuzla hipertansiyon arasında
doza bağlı ve doğrudan bir ilişki
mevcut. Tuz alımının azaltılması uzun
dönemde kalp damar hastalıkları ve
inme riskini azaltıyor. Örneğin, diyetle
alınan tuzun 10 gramdan 5 grama düşürülmesiyle
inme riski %23 ve kalp damar hastalıklarının riski de
%17 oranında azalabiliyor.”
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2) Böbreklerde kalıcı hasar oluşturabiliyor
“Tuzlu beslenme, sadece sistemik kan basıncını
yükseltmekle kalmıyor, böbrek hücreleri içindeki basıncı
da artırıyor. Bu hücrelerin içindeki basınç artışı böbreğin
süzme zarını proteinlere daha geçirgen hale getiriyor
ve idrarla proteinin dışarı atılımını artırıyor. Bu da uzun
dönemde böbrekte kalıcı hasar oluşturabiliyor.”
3) İnsülin direncini artırabiliyor
“Yüksek sodyum oranı kanda leptin düzeyini yükseltiyor.
Bu hormonun artışı karın bölgesindeki yağ hücrelerini
çoğaltıyor. Karın bölgesinde yağlanma da bel çevresinin
genişlemesiyle sonuçlanıyor. Bunun sonucunda insülin
direnci artıyor. Özellikle tuza duyarlı kişilerde diyette tuz
kısıtlandığında, insülin direnci düşüyor.”
4) Mide kanseri riskini yükseltiyor
“Yüksek sodyum içeren beslenme tarzı mide
mukozasında hasar oluşturuyor. Hasarlanan mukoza
kanserojen maddelere daha hassas hale geliyor ve kanser
gelişebiliyor. Bu nedenle tuzlu gıdalar, tütsülenmiş ve
salamura gıdalardan uzak durmak gerekiyor.”
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5) Kemik erimesini tetikleyebiliyor
“50 yaş üstündeki her iki kadından ve her beş erkekten
biri ‘osteoporoz’ olarak adlandırılan kemik yoğunluğu
azalması nedeniyle kemik kırıkları problemleri yaşıyor.
Yüksek tuz içeren beslenme tarzı, kemiklerden
kalsiyumun serbestleşmesine ve idrarla vücuttan
atılmasına yol açıyor. Sonuçta kemikler zayıflıyor ve
kolay kırılabilir hale geliyor. Menopoz dönemindeki kadın
hastalar ve yaşlılar özellikle yüksek risk altında oluyor.”
6) Böbrek taşına yol açabiliyor
“Tuzlu beslenme idrarla kalsiyum atılımını artırıyor.
İdrarda bulunması gerekenden fazla kalsiyum atılması
da böbrek taşı oluşumuna yol açabiliyor. Böbrek
taşları enfeksiyon odağı oluşturarak veya idrar yolunda
tıkanmaya yol açarak böbreklerde hasar gelişmesine
neden olabiliyor.”
7) Bağışıklık sistemini de etkiliyor
“Yapılan çalışmalar fazla tuz alımının bakteriler ve
yabancı maddelere karşı savaşan koruyucular olan
‘makrofajların’ fonksiyonunu azalttığını ortaya koyuyor.

Bunun sonucunda da bağışıklık sistemimiz bakteri ve
virüslere karşı zayıflıyor.”
8) Damar hastalığına bağlı demansı hızlandırabiliyor
“Damar hastalığına bağlı demans, bunamanın en
sık görülen türüdür. Zihinsel fonksiyonların tümünü
etkileyen bu tablo, beyin kan dolaşımının damar
sertliği nedeniyle bozulması sonucunda gelişiyor. Tuz
tüketiminin fazla olması, damar yapısını bozarak ve kan
basıncını yükselterek damar hastalığına bağlı demansı
hızlandırıyor.”
9) ‘Meniere hastalığına’ neden olabiliyor
“Denge bozukluğu, şiddetli baş dönmesi, bulantı ve
kusma ile karakterize ‘meniere hastalığı’, iç kulağın
hasarlanmasıyla ilgili bir sorun. Yüksek miktarda tuz
alımı vücutta su tutulmasına neden olduğu için iç
kulak basıncını artırıyor, hastalığın belirti ve bulgularını
şiddetlendiriyor. Meniere hastalığının tedavisinde tuzsuz
diyet son derece etkili oluyor.”

Hiç kuşkusuz, tuz içerdiği minerallerle vücudumuzun
yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmesinde
son derece önemli bir role sahiptir. Dünya Sağlık
Örgütü’ne göre günde ortalama 5 gram tuz
(bir silme çay kaşığı) almamız vücudumuz için yeterli.
Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki, Türkiye’de
tuz tüketimi maalesef 16-18 gramı buluyor.
Son yıllarda yapılan kısıtlamalarla bu miktarın
14,8 grama düşürüldüğü belirtiliyor.
Tuz alımını makul sınırlara
düşürebilmek için:
• Yemek masasına tuzluk koyma
alışkanlığından vazgeçin.
• Yiyecekleri baharatlarla tatlandırma
alışkanlığı edinin.
• Market alışverişleri sırasında ürünlerin
sodyum içeriğine bakmayı ihmal etmeyin.
• Gıdaların üzerinde sodyum miktarı
verildiyse bu rakamı 2,5 ile çarparak
tuz miktarını hesaplayabilirsiniz.
Örneğin; 100 gr üründe tuz miktarı
1,5 gramın, sodyum miktarı ise 0,6 gramın
üzerinde ise ‘yüksek tuzlu ürün’ 		
grubundadır.

• Ketçap, hardal, soya sosu vb. yiyeceklerin
tuz içeriği çok fazladır. Bu besinleri 		
mümkün olduğunca az tüketin.
• Tuz içeriğinin yüksek olabileceği hiç
aklımıza gelmeyen enginar, ıspanak ve
kerevizin 100 gramında sırasıyla
86/71/100 mg sodyum bulunur.
Bu besinleri pişirirken ekleyeceğiniz tuz
miktarını azaltmayı unutmayın.
• Salamura besinler de sodyum alımına
önemli oranda katkıda bulunuyorlar.
Bu besinlerden de mümkün olduğunca
kaçının.
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Çilek mevsimi
Yaz aylarının yaklaştığının en lezzetli ve renkli belirtisi
tezgâhlardaki çilekler... Çocuklar başta olmak üzere herkesin
severek yediği meyvelerin başında gelen çileği mevsiminde evinizden
eksik etmemeniz gerekiyor, çünkü faydaları saymakla bitmiyor.
Çilek, gülgiller familyası içinde yer alan kırmızı renkte
ve üzerinde sarı çekirdekleri, yani tohumları bulunan bir
bitkidir. Beyaz çiçekler halinde açarak gelişip meyveye
dönüşür. Otsu bir bitki olduğu için bahçelerde özel olarak
yetiştirildiği gibi kendiliğinden de yetişebilmektedir.
Dünya üzerinde isimlendirilebilmiş yirmiden fazla
çilek çeşidi bulunmakla birlikte farklı melezleri de
oluşturulmuştur. En çok tüketilen ve marketlerde satılan
çilek türü ise bahçe çileği olarak bilinen “fragaria” ile
“ananassa” melezidir.

Çilek aromasıyla, kokusuyla ve rengiyle
o kadar özel ve zengin bir meyve ki;
pastalardan sütlü tatlılara,
limonatadan süte, yoğurttan
reçele kadar çilekle hazırlanan
pek çok tatlı, yiyecek ve içecek
tarifi herkesin ağız tadına göre
lezzet alternatifleri sunuyor.
En basitinden, yazın bir bardak
soğuk suyun içine çilek
dilimleyerek suyu tatlandırmak
veya sabah kahvaltısı için
hazırlanmış bir kase sütlü tahıllı
gevreği, içine birkaç
adet çilek doğrayarak
lezzetlendirmek
mümkün...
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Kadınlarda kalp krizi riskini azaltıyor
• Dilimlenmiş bir fincan çilek sadece 53 kaloridir ve
3,3 gram lif içerir.
• Çilek, portakaldan daha fazla C vitaminine sahiptir.
Bir bardak çilek yetişkin bir kişinin günlük C vitamini
ihtiyacının %113'ünü karşılamaktadır.
• Kırmızı meyveler, düşük şekerli meyve olarak kabul
edilir. 100 gram çilekte 4,1 gram şeker vardır. Şeker
seviyesi en düşük kırmızı meyve ise ahudududur.
• Çilek, kan şekeri yüksek kişiler tarafından tüketilebilir.
Çünkü glisemik endeksi düşük olduğundan kan şekerini
yükseltmez. Tabii çok fazla yememek kaydıyla...
• Antioksidan ve polifenoller bakımından zengin
olan çilek, cildiniz üzerinde de faydalıdır.
Çilek cildinizin onarımını sağlar ve özellikle güneşten
hasar gören hücreleri yeniler.
• Çilek seviyorsanız rahatlıkla gülümseyebilirsiniz.
Çileğin içerdiği malik asit diş minelerinin beyazlamasına
yardımcı olur.
• Çilek kalp ve kardiyovasküler sistem için de çok
faydalıdır. Haftada üç kez çilek yemek özellikle
kadınlarda kalp krizi riskini azaltabilir.

Yiyeceğiniz zaman yıkayın
Çilek, toprağın üzerine yayılarak büyüyen bir meyve olduğu için
çok iyi yıkanmalı ve topraktan arındığından emin olunmalıdır.
Yalnız çilekler mutlaka tüketileceği zaman yıkanmalıdır ve
yıkandıktan sonra kesinlikle bekletilmemelidir.
NİSAN - HAZİRAN 2019 / SAYI 25 /
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Şefin Tarifleri

Şenpiliç'ten lezzetli tarifler
MALZEMELER
• 500 gram aşurelik 		
buğday
• 2 adet Şenpiliç 		
kalçalı but
• Tuz
• Karabiber

YAPILIŞI
Buğdayları 3-4 saat boyunca suda bekletin.
Şenpiliç kalçalı butları haşladıktan sonra
suyunu ayırın. Haşlanmış butların derilerini ve
kemiklerini ayırıp ince ince didin. Buğdayları
geniş bir tencereye alıp üzerini 4 parmak
geçecek kadar sıcak suyla doldurun ve
kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık
ateşte pişmeye bırakın. Buğday suyunu
çektikçe üzerine ayırdığınız tavuk suyundan
ekleyin. Buğdaylar pişip patlamaya başlayınca
10 dakika kadar tahta kaşıkla ezerek karıştırın.
Macunlaşmaya başlayan keşkeği tuz ve
biber ekleyerek lezzetlendirin. Tavuk etlerini
ilave ederek yarım saat arada karıştırarak
pişirmeye devam edin. Kırmızı toz biberle yağı
kızdırarak üzerine dökerek servis yapın.
Afiyet olsun.

Tavuklu
Keşkek

MALZEMELER
• 2 paket Şenpiliç kanat
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı silme 		
pul biber
• 1 çay kaşığı kekik

Üzeri için
• Kırmızı toz biber
• Tereyağı ya da 		
sıvı yağ

Garnitürü için
• 7 adet yeşil biber
• 10 adet cherry 		
domates
• 1 yemek kaşığı
sıvı yağ
• 1 çay kaşığı silme tuz

YAPILIŞI
Kanatları iyice yıkayıp bir tencereye alın,
1 tatlı kaşığı tuz serperek üzerini geçecek
şekilde su ilave edip haşlayın. Haşlanan
kanatları büyük boy bir tepsiye veya fırına
dayanıklı kaba dizin. Garnitürü için bir kaba
bütün olarak domatesleri ve 3-4 parçaya
böldüğünüz biberleri alın. Üzerlerine sıvı yağı
ve tuzu ilave edip harmanlayın. Daha sonra
kanatların üzerine yayın. Tepsinin üzerini
yağlı kağıt ile kapatın. Önceden ısıtılmış
200° fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
Yağlı kağıdı alıp sebzelerin üzerleri
kızarana kadar pişirmeye devam edin.
Hafif ve lezzetli yemeğiniz hazır.
Afiyet olsun.
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Haşlama
tadında
fırında kanat
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MALZEMELER
• 250 gram haşlanmış
ve kuşbaşı 		
doğranmış Şenpiliç 		
göğüs
• 1 adet yufka
• 100 gram bezelye
• 1 adet kabak
(küp doğranmış)
• 1 adet havuç
(küp doğranmış)
• 1 adet soğan
(küp doğranmış)
• 3 diş sarımsak
(ince dilimlenmiş)
• 1 tatlı kaşığı 		
domates salçası
• 200 ml su
(salçayı sulandırmak
için)

• 1 yemek kaşığı 		
tereyağı
• 1 yemek kaşığı
sıvı yağ
• 100 gram
kaşar peyniri
(rendelenmiş)
• 2 çay kaşığı tuz
Beşamel sos için
• 3 yemek kaşığı 		
tereyağı
• 3 yemek kaşığı un
• 3 su bardağı süt
• 1/2 tatlı kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı		
muskat cevizi
rendesi
• 1 çay kaşığı tane 		
çekilmiş karabiber

YAPILIŞI
Bir sos tenceresinde beşamel sosunu hazırlayın.
Tereyağı ve unu kokusu çıkana kadar kavurun.
Ardından yavaşça sütü ekleyin ve bu esnada çırpmaya
devam edin. Kaynama noktasına geldiğinde altını
kısın ve ara ara karıştırarak pişirin. Koyulaşmaya
başladığında tuz ve karabiberi ilave edin ve ocağın
altını kapatın. Ayrı bir tavada tavuklu harcı hazırlayın.
Isıtılmış tavaya sıvı yağı ve tereyağını koyup eritin.
Soğanları ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun.
Soğanlar pembeleşince tavukları ekleyin ve 4 dakika
soğanla beraber kavurun. Havuç, bezelye, kabak ve
sarımsakları da birer dakika arayla tavaya ekleyin
ve karıştırın. Son olarak su ile açtığınız salçayı, tuzu

MALZEMELER
• 1 kg orta boy kemer patlıcan
• 2 adet kuru soğan
• 250 gr kuşbaşı doğranmış
Şenpiliç göğüs
(normal boyuttan 		
daha küçük kesilmiş)
• 2 adet sivri biber
• 2 adet domates
• 1 yemek kaşığı salça
• Tuz
• Karabiber
• 1 diş sarımsak
• 1 yemek kaşığı
tereyağı

Tavuklu
Sultan
Kebabı
ve karabiberi de ekledikten sonra 5 dakika daha
ateşte karıştırın ve kenara alın. Bir adet yufkayı büyük
üçgenler halinde dörde bölün ve ona uygun olacak
bir kâsenin içerisine kenarlardan da eşit miktarda
yufka sarkacak şekilde orta kısmını oturtun. Yufkanın
içerisine tavuklu harcı yerleştirin ve kenarlardan
sarkan yufkaları içeriye doğru katlayıp bohçayı kapatın
ve ters çevirin. Ters çevirdiğiniz bohçayı uygun bir
borcam veya fırın tepsisine yerleştirdikten sonra
üzerine birer kepçe beşamel sos ve kaşar peyniri
koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kaşar
peyniri nar gibi kızarana kadar yaklaşık 15 dakika
pişirin ve servis edin. Afiyet olsun.

Tavuklu
Karnıyarık

• Sıvı yağ
• Domates
• Sivri biber
Sosu için
• 1 su bardağı sıcak su
• 1 yemek kaşığı salça
• Tuz
• Karabiber

YAPILIŞI
Patlıcanları alacalı soyup tuzlu suda bekletin. Sonra
yıkayıp kurulayın ve sıvı yağda kızartın. Soğanları ve
sarımsağı ince ince doğrayıp tereyağında döndürün.
Üzerine tavuk etlerini ilave edip rengi dönene kadar
kavurun. Sonra ince ince doğradığınız sivri biberleri ve
domatesleri ilave edip kavurmaya devam edin.
Son olarak salçayı, tuzu ve karabiberi ilave edip
domatesler suyunu çekene kadar pişirin.

Kızaran patlıcanların orta kısmını bıçakla kesin ve
tavuklu harç ile doldurun. Üzerlerini sivri biber ve
domates dilimleri ile süsleyebilirsiniz. Sosu için bir
kâseye suyu, salçayı, tuzu ve karabiberi koyup iyice
karıştırın. Sosu karnıyarıkların üzerinde gezdirin.
Önceden ısıtılmış 200° fırında kızarana kadar pişirip
sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.
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MANTIK BULMACA
MANTIK BULMACA

Bal›kesir
‹L
CITY

‹stanbul
Kocaeli

Plakia

Nicomedia

Helenapolis

Bathonea

Yürüyen Köﬂk

Su Köﬂkü

Osman Hamdi Bey Evi

TAR‹H‹ B‹R MEKAN ANT‹K B‹R KENT

Karesi Türbesi

Uzunkum Plaj›

Saralkent Halk Plaj›

Narl› Plaj›

MAV‹ BAYRAKLI
B‹R PLAJ

Cebeci Halk Plaj›

‹llerimizi tan›tt›€›m›z
bulmacam›zda bu kez
Marmara Bölgesi’ndeyiz.
Bu bölgemizde yer alan
dört ilimizdeki birer mavi
bayrakl› plaj›, tarihi bir
mekân› ve bu illerde
bulunan birer antik kenti
soruyoruz size. Bulabilir
misiniz?

‹PUÇLARI
1. Bal›kesir’deki tarihi bir mekan Karesi
Türbesi’dir.
2. Plakia Antik kenti’nin bulundu€u
ildeki mavi bayrakl› bir plaj Narl›
Plaj›’d›r.
3. Osman Hamdi Bey Evi, Nicomedia
Antik Kenti’nin bulundu€u ildedir
ama buradaki mavi bayrakl› plaj
Saralkent Halk Plaj› de€ildir.
4. Uzunkum Plaj› ile Su Köﬂkü ayn›
ildedir ama bu il, Helenapolis Antik
Kenti’nin bulundu€u Yalova de€ildir.
5. Cebeci Halk Plaj› ‹stanbul’da
de€ildir.

Yalova
Bathonea

Yürüyen Köﬂk

Helenapolis
Nicomedia
Plakia

Karesi Türbesi

Uzun Plaj

Osman Hamdi Bey Evi
Su Köﬂkü
Yürüyen Köﬂk

Nicomedia
Antik Kenti

Karesi Türbesi

ÇÖZÜMLER

BULMACA ÇÖZÜMLER‹

ÇENGEL BULMACA

KENT

MAV‹ BAYRAKLI
PLAJ

TAR‹H‹ B‹R MEKAN

ANT‹K B‹R KENT
MANTIK BULMACA
‹L

MAV‹
BAYRAKLI
B‹R PLAJ

TAR‹H‹
B‹R MEKAN

Bal›kesir

Narl› Plaj›

Karesi Türbesi

Plakia

‹stanbul

Uzunkum Plaj›

Su Köﬂkü

Bathonea

Kocaeli

Cebeci
Halk Plaj›

Osman Hamdi
Bey Evi

Nicomedia

Yalova

Saralkent
Halk Plaj›

Yürüyen Köﬂk Helenapolis

ANT‹K
B‹R KENT

