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Haşm Gürdamar'a
Fahr Doktora Unvanı
verld
MEB ş brlğyle
Şenplç Tasarım Becer
Atölyeler
" Uzaktak Köyden Br "
Haşm Gürdamar'ın
Byograf Ktabı
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Merhaba,
Yen yılın lk sayısıyla karşınızdayız. Bu sayımızı Kurucumuz ve Onursal Başkanımız
Haşm Gürdamar le lgl bzler mutlu eden ve onurlandıran k haberle açmak styoruz:
İlk habermz; Sakarya lne ve Ünverstes’ne desteklernden ötürü Haşm Gürdamar’a
Sakarya Ünverstes Senatosu tarafından verlen “Fahr Doktora” unvanı… İknc
habermz se; bundan yaklaşık k yıl önce çalışmaları başlayan ve Prof. Dr. Üstün
Dökmen tarafından kaleme alınan Haşm Gürdamar’ın byografs… “Uzaktak Köyden
Br” smyle okuyucularla buluşan Haşm Gürdamar’ın yaşam öyküsünün tüm Şenplç
Ales'ne ve gençlğe örnek olmasını dlyoruz.
Her zaman söyledğmz gb eğtm olmadan kalkınma mümkün olmaz. Bu nedenle
eğtme destek projelermze her geçen gün yenlern eklyoruz. 2019 yılında Sakarya
ve Osmanye’de Mll Eğtm Bakanlığı ş brlğyle Yazılım, Tasarım, Görsel Sanatlar ve
Müzk Atölyes olmak üzere tasarım becer atölyeler kurduk. Amacımız düşündüklern
hayata geçreblen, yenlkç, yaratıcı, grşmc nesller yetşmesn sağlamaktır.
Her yıl yüzlerce öğrencmze eğtm bursu sağlıyoruz. 21. Yüzyıl Eğtm ve Kültür Vakfı
(YEKÜV) ş brlğyle gerçekleştrdğmz eğtm bursu faalyetlermz kapsamında, kısıtlı
olanaklara sahp öğrenclermze burs mkanı sağlamaya devam edyoruz.
2019 yılı yen yatırımlarımızla ve sosyal sorumluluk projelermzle geçen oldukça verml
br yıl oldu. Geçtğmz yıl tarım sektörüne yatırım yaparak meyve üretmne başlamıştık
ve sonbaharda lk hasat ürünlermz aldık. Yen yılda da meyve üretmnde faalyetlermze
devam edeceğz.
Bu vesleyle 2020 yılının ülkemze ve tüm Şenplç Ales’ne sağlık, huzur, başarı ve
bereket getrmesn dlerm.

Gül Gürdamar Altıkulaç
Pazarlamadan Sorumlu
Yönetm Kurulu Üyes
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Geçtiğimiz Ekim ayında Sakarya Üniversitesi Kültür ve
Kongre Merkezi’nde yapılan törene Sakarya Valisi
Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Temel
Gürdal, Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer
Tonguç, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nejat Yumuşak, Sakarya Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ile öğretim
üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

basamak olarak görüp tırmanmaya çalışırsanız, başarı
merdiveninin basamaklarını tırmanarak daha iyiyi elde
edebilirsiniz' diyorum.

“Başarıda iş birliğinin önemi çok büyüktür”
Şenpiliç Kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim
Gürdamar’ın hayat hikâyesini anlatan kısa filmin
gösterilmesinin ardından törende bir konuşma
gerçekleştiren Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir
şunları söyledi: “Yalnızca eğitim alanında değil,
üretimimizle, istihdamımızla, katma değerimizle,
ihracatımız ve döviz girdimizle sanayi alanında da
başarılı olmak zorundayız. İnsanımızın ihtiyaç duyduğu
gıda ürünlerini üretmek için tarım alanında da başarılı
olmak zorundayız. Ülkemizin tarihi, turistik, doğal
değerlerini en iyi şekilde tanıtarak turizm alanında da
başarılı olmak zorundayız. Ülkemizin ihtiyacı tam olarak
da budur. Bu başarıda iş birliğinin önemi çok büyüktür.
Üniversitelerimizin yalnızca eğitimdeki başarıları
hedeflemeleri yeterli değildir; aynı zamanda sanayi ve
ticaretle, turizmle de iç içe olup onların başarılarını da
takip ederek gayretlerini ortaya koymalıdırlar.
“Bugün hayırsever bir iş adamımıza verilecek olan
Fahri Doktora Unvanı törenini gerçekleştireceğiz.
Üniversitemiz yalnızca kendi yerleşkesi içerisinde
başarıyı yakalamakla kalmamış, gündemi de takip
ederek, ilimize hem istihdam hem hayırseverlikleriyle
katkı sağlamış ve takdir edilmesi gereken bir
büyüğümüze önem verip, fahri doktora unvanıyla
kendisini taçlandırmak istemiştir.”
“Sanayicinin mutluluğu kendi işletmesinden
evlerine ekmek götürenlerin mutluluğudur”
Haşim Gürdamar’ın Sakarya’ya ve Sakarya
Üniversitesi’ne önemli katkıları olduğunu belirten
Nayir konuşmasına şöyle devam etti: “Ben de bugün
iki ayrı sevinci bir arada yaşıyorum: Birincisi; görev
yaptığım şehirden üretim, istihdam, katma değer
oluşturan böylesi bir hayırsever büyüğümüzün çıkması
ve Fahri Doktora unvanına sahip olacak olmasıdır.
İkincisi; hayırsever iş adamımız ile aynı şehirde doğmuş
olmanın bir Erzincanlı olarak gururunu yaşarken, bu
unvanı kendim alıyormuş gibi heyecan duyuyorum.
“Her hafta gerçekleştirdiğimiz okul ziyaretlerinde
öğrencilerimize ümidi ve geleceğe güveni aşılamaya
çalışıyorum. ‘Hayat önünüze değişik engeller çıkarabilir.
Siz onu engel olarak görürseniz geri dönersiniz, ancak
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Prof. Dr. Fath Savaşan:
“Haşm Gürdamar başarılı ş adamı
kmlğyle gençlermz çn
örnek br grşmc, ş adamlarımız çn
örnek br hayırseverdr. Eğtme verdğ
destekle madd zengnlğn
gönül zengnlğyle taçlandıran
örnek br şahsyettr.”
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“Hayat hikâyesini izlediğimiz hayırsever iş adamımız
Haşim Bey’de de aynı hususları gördük. Elektriği
olmayan bir köyde doğması, küçük yaşta babasını
kaybetmesi dezavantaj olarak görünebilir. Ancak
hayattaki başarılar dezavantajları avantaja çevirme
sanatından geçiyor. Haşim Gürdamar karşısına çıkan
her zorluğu birer engel olarak değil, birer basamak
olarak görmüş ve başarı merdiveninin basamaklarını
tırmanarak bugünkü duruma gelmiştir. Bugün binlerce
aileye iş ve aş imkânı sağlamanın kendilerine ayrı bir
mutluluk verdiğini görebiliyoruz. Sanayicinin mutluluğu
yalnızca kendi adına bir şeyler kazanmasıyla değil,
kendi işletmesinden evlerine ekmek götürenlerin
mutluluğunu da hissetmesiyle olur.
“Sanayicilerimizle güzel bir iş birliği sağlayan
üniversitemizi de tebrik ederim. Burada bir vefanın ve
kadirşinaslığın emeğini görüyorum ve bu örneklerin
artmasını diliyorum. Daha başarılı ve hayırsever iş
adamlarımızın bu örneklere bakarak yetişmelerini umut
ediyorum. İnşallah bu güzel coğrafyada güçlü olmanın
hazzını hep birlikte yaşarız. Hayırsever iş adamımız ve

büyüğümüz Haşim Gürdamar Bey’e tebriklerimi ifade
ederken, böyle bir fikri gerçekleştiren üniversitemize ve
senatomuza teşekkür ediyorum.”
“Haşim Gürdamar maddi zenginliğini gönül
zenginliğiyle taçlandırmıştır”
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan,
Haşim Gürdamar’ın Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri
Fakültesi’ni yaptırmakla kalmadığını, desteğini her
zaman sürdürdüğünü, çok sayıda öğrenciye burs
verdiğini aktararak; “Bugün burada anlamlı bir töreni
icra ediyoruz. Üniversitemize ve özellikle Bilgisayar
ve Bilişim Bilimleri Fakültemize desteğinden ötürü iş
adamı, kıymetli büyüğümüz Sayın Haşim Gürdamar’a
fahri doktora takdim edeceğiz. Geçen yıl Akademik
Başarı Ödülleri’ni verirken de, mezuniyet törenimizde
de Sayın Gürdamar’ı en yüksek destekleriyle
yanımızda gördük. Kendileri başarılı iş adamı kimliğiyle
gençlerimiz için örnek bir girişimci, iş adamlarımız için
örnek bir hayırseverdir. Eğitime verdiği destekle maddi
zenginliğini gönül zenginliğiyle taçlandıran örnek bir
şahsiyettir” dedi.
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“Kaynaklar tükense bile gayretin asla
tükenmeyeceğini göstermiştir”
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nejat Yumuşak ise törende
dünyanın ancak örnek insanların davranış ve başarı
öyküleri ile değişebileceğini söyledi. Prof. Dr. Yumuşak;
“Sakarya Üniversitesi, dünyamızı ve ülkemizi etkileyen
başarı hikâyelerini, yeni tutku ve heyecanları harekete
geçirmek amacıyla, akademisyenleri ve öğrencileri
buluşturmayı önemseyen bir üniversitedir” dedi.
Haşim Gürdamar’ın bir başarı hikâyesi oluşturduğunu
söyleyen Yumuşak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Haşim Gürdamar, ‘Türkiye'nin petrolü insanıdır’
yaklaşımıyla ülke çapında ve özellikle Sakarya’da
gelecek yüzyılda ülkemize en yüksek momentumu
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sağlayacak bilgisayar ve bilişim alanında mühendis
yetiştiren fakültemize etki değeri yüksek olanaklar
sağlamıştır.
“Ayırdığı fonlarla yüzlerce öğrencimize eğitim desteği
sağlamış, eğitime sunduğu doğrudan katkılarla
yetişmiş nitelikli insan gücünün gelişmesine vesile
olmuştur. Bütün kaynaklar tükense bile gayretin asla
tükenmeyeceğini, en kıymetli alışkanlığın üretkenlik,
en büyük bereket kaynağının iktisat, çalışkanlık ve
risk yönetiminin ise başarının en temel anahtarı
olduğunu açık bir biçimde bize göstermiştir. Sayın
Haşim Gürdamar Beyefendi’ye ülkemize, gençlerimize,
öğrencilerimize ve biz akademisyenlere gösterdiği bu
değerli öğreti ve örnek serüvenden dolayı sonsuz
saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum.”
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“Çocuklarımızı topluma değer katacak şekilde
yetiştirmeliyiz”
Fahri doktora unvanı vererek kendisini onurlandıran
Sakarya Üniversitesi Senatosu’na teşekkür eden Haşim
Gürdamar konuşmasına şöyle devam etti: “Ben devlet
okullarında ve devlet üniversitesinde aldığım eğitimle
hayata başladım. Zor şartlara katlandım. İş hayatım
boyunca hep doğru olanı yapmaya çalıştım. Yaptığım
işi daha iyi yapabilir miyim, başkaları nasıl yapıyor diye
devamlı araştırdım. ‘Ben’ demedim, ‘biz’ dedim. İş birliği
yaparak başkalarının da imkânlarını güçlendirmeye
gayret ettim.
“Uğraştığım bir konu gelecekte bana, aileme, ülkeme
ne kazandıracak diye düşündüm. Kazandığım değerleri
devamlı büyütmeye ve toplum için kullanmaya çalıştım.

Neticede ben, ailem, iş arkadaşlarım, iş ortaklarım,
ülkem, özellikle de Sakarya bu teşebbüsümüzden
kazandı.
“Her zaman eğitime önem veren bir yatırımcı oldum.
Çünkü ben iş hayatına tek sermayesi iyi eğitim olan
biri olarak başladım. Bizim petrolümüz iyi eğitimli
insanımızdır. Bugün Türkiye’de her türlü olanak ve fırsat
mevcut. Bunları değere dönüştürecek insanlar lazım.
Çocuklarımız ailelerin olduğu kadar topluma da aittir.
Onları topluma değer katacak şekilde yetiştirmeliyiz.”
Konuşmaların ardından Sakarya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fatih Savaşan, Haşim Gürdamar’a cübbesini
giydirerek fahri doktora belgesini takdim etti.

Haşm Gürdamar:
“Her zaman eğtme önem
veren br yatırımcı oldum.
Çünkü ben ş hayatına
tek sermayes y eğtm olan
br olarak başladım.
Bzm petrolümüz
y eğtml nsanımızdır.
Bugün Türkye’de her türlü
olanak ve fırsat mevcut.
Çocuklarımızı topluma
değer katacak şeklde
yetştrmelyz.”
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Toplam on bir bölüm ve yaklaşık iki yüz sayfadan
oluşan biyografide Haşim Gürdamar’ın çocukluğundan
ve doğduğu çevreden başlayarak tüm yaşamı
okuyuculara aktarılıyor. Gürdamar’ın soyağacı,
öğrencilik yılları, mühendislik dönemi, beyaz et
sektörüne girişi, ailesi ve arkadaşları geçmişten
fotoğraflar eşliğinde kitapta yer buluyor. Kitapta Haşim
Gürdamar’ın eğitim yatırımlarına ve öğrencilere yaptığı
konuşmalara da geniş yer veriliyor.
“Tarihe tanıklık ettim”
Haşim Gürdamar “Uzaktaki Köyden Biri” isimli
biyografisinin yazılmasına ilişkin şunları söyledi:
“Ben topraksız bir köylünün beş çocuğundan
biriyim. Küçük yaşta babamı kaybettim. Annemizin
gölgesinde kendi gayretimizle yaşama tutunduk. Beni
İstanbul’da ağabeylerim okuttular. Bu, çok güzel bir aile
dayanışması örneğidir.

“1958 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ni
bitirdiğimde tek sermayem; diplomam, kafamdaki
bilgiler, cesaretim ve kendime olan güvenimdi. Bugün
ise Şenpiliç Türkiye’nin en büyük ilk yüz sanayi
kuruluşundan biri. Bu nedenle kendimi övmek için
değil, benim gibi sıfırdan başlayanlara güç ve cesaret
vermek için hayat hikâyemin yazılmasını istedim.
“Yaşantımı anlatarak gençlere bir örnek sunmak,
onları, kendileri ve ülkeleri için bir şeyler yapmaya
heveslendirmek istiyorum. Yaşam öyküm gençleri
yüreklendirebilir, onlara cesaret verebilir.”
“Ben de, ülkem de zor günlerden geçtik. II. Dünya
Savaşı yıllarında ekmek, şeker, yağ gibi pek çok yiyecek
karneyle satılıyordu. Ben o günleri de gördüm, ileri
teknolojiyle Avrupa standartlarında üretimin yapıldığı
bu günleri de… O nedenle yaşadığım çağda tanıklık
ettiğim olaylara kayıt düşerek, gençlere ve geleceğe
ışık tutmak istiyorum.”

+DìLP*UGDPDU§+D\DWDDGHWDVÈIÈUGDQ
EDìOD\ÈSEXJQOHUHXODìWÈP<DìDQWÈPÈ
DQODWDUDNJHQoOHUHELU|UQHNVXQPDNRQODUÈ
NHQGLOHULYHONHOHULLoLQELUìH\OHU\DSPD\D
KHYHVOHQGLUPHNLVWL\RUXP<DìDP|\NP
JHQoOHUL\UHNOHQGLUHELOLURQODUD
FHVDUHWYHUHELOLU¨
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“Bu kitabı yazarak ben de gençlere güzel bir
örnek sunmak istedim”
Yazar Üstün Dökmen ise Haşim Gürdamar’ın
biyografisini kaleme almakla ilgili duygu ve
düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “Her kitabın
farklı bir serüveni, farklı bir yazılış amacı vardır. Haşim
Gürdamar Eylül 2017’de beni arayıp biyografisini yazıp
yazamayacağımı sorduğunda ‘düşüneyim’ dedim.
Yaşam öyküsünü ana çizgileriyle araştırdım, düşündüm
ve kabul ettim.
“Bugüne kadar kendisi, ailesi ve ülkesi için zor ödevler,
önemli işler üstlenen Sayın Gürdamar, biyografisinin
yazılmasını istemekle ülkemizin gençliğine ve
geleceğine seslenme konusunda bir görev daha
üstlenmiş oldu.

“Biyografi için ilk buluşmamızda bana ‘Ömrüm boşuna
geçmedi; çok sayıda insana, öğrenciye ve ülkeme
faydam dokundu. Bireysel olarak, tüketemeyeceğim
kadar ürettim. Mutluyum’ dedi. Yüzünde ve gözlerinde
sürekli dolaşan bir enerjiyle, çocukluğunu ve
çocukluğunun geçtiği yöreyi anlatmakla başladı.
Geçen iki yıl içinde aynı enerjiyle zaman zaman karşılıklı
gelerek bana anlattı, zaman zaman da kayıt cihazına
aktararak yaşam öyküsünü paylaştı.
“Bu kitabı yazmamın benim için de birtakım gerekçeleri
vardı. Bunlardan bir tanesi, benim de hayata sıfırdan
başlayıp yükselmiş, çevresinin de büyümesine ve
gelişmesine katkı sağlamış bir insanın yaşam öyküsünü
gençlere aktararak onlara, hayatta başarılı olma
konusunda güzel bir örnek sunmak istememdir.”

hVWQ'|NPHQ§%LULELQ\DSPDNELUGHQELUHROPX\RUEXQXQLoLQELQELUoDEDJHUHNOL
%LULELQ\DSDQEXONHQLQLQVDQÈELQLGHPLO\RQ\DSPDJFQHVDKLSWLU1LFHOLéLPL]LYH
QLWHOLéLPL]LDUWÈUDELOLUL]7HNELUDéDoWRKXPXQGDELURUPDQSRWDQVL\HOLWHNELU\XPXUWDQÈQ
LoLQGHELQOHUFHDLOHQLQHNPHéLVDNOÈGÈUêKWL\DFÈPÈ]RODQìH\DNÈOFÈOÈNoDOÈìNDQOÈN\ÈOPD]OÈNYH
GUVWONWU%XEL\RJUDILQLQ\HQL+DìLP*UGDPDUODUDYHVLOHROPDVÈQÈGLOL\RUXP¨
Prof. Dr. Üstün Dökmen kimdir?
Psikolog, TV programcısı, eğitimci ve yazar Üstün
Dökmen, 1954 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.
İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamlayan Dökmen,
Ankara Cumhuriyet Lisesi’nden mezun oldu.

Bilimsel kitaplarının ve makalelerinin yanı sıra şiir
kitapları, romanları ve tiyatro eserleri de bulunan Üstün
Dökmen, “Küçük Şeyler” isimli eseri ile Türkiye Yazarlar
Birliği’nin 2008 yılı Deneme dalındaki ödülüne layık
bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun
olduktan sonra aynı bölümde uygulamalı psikoloji
alanında yüksek lisans yaptı. Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
alanında 1986 yılında doktor, 1988’de doçent, 1995’te
ise profesör unvanını alan Dökmen, aynı üniversitede
uzun yıllar öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Bugüne kadar Avustralya ve çok sayıda Avrupa
ülkesinde gurbetçi vatandaşlarımıza maddi karşılığı
olmaksızın konferanslar veren Dökmen, “Üstün
Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi”nin
kurucusudur.

Sekiz yıl boyunca TRT’de 94 bölüm “Küçük Şeyler”
isimli programı ve TRT Radyo 3’te opera sanatçısı
Murat Akar ile birlikte, gençlere operayı sevdirmeye
yönelik “Biz Kim Opera Kim” adlı programı hazırladı.

Blmsel ktaplarının ve makalelernn
yanı sıra şr ktapları, romanları ve
tyatro eserler de bulunan Üstün Dökmen,
son olarak Şenplç Kurucusu ve
Onursal Başkanı Haşm Gürdamar’ın
yaşam öyküsünü kaleme aldı.
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hUHWLFL7RSODQWÈVÈ
6DNDU\DYHdXNXURYDE|OJHVLQGHNLUHWLFLOHULPL]LoLQKHU\ÈOG]HQOHGLéLPL]
hUHWLFL7RSODQWÈPÈ]ÈJHoWLéLPL](\OOD\ÈQGD.ÈEUÈVªWDJHUoHNOHìWLUGLN
hUHWLPGHYHULPLDUWÈUPDNLoLQJHOHFHNKHGHIOHULQVXQXPODUODYHILNLUDOÈìYHULìL\OH
J|UìOGéWRSODQWÈPÈ]LNLJQVUG

Sakarya, Adana, Mersin, Tarsus, Maraş ve Hatay
bölgelerinden üreticilerimizi misafir ettiğimiz
toplantı programımız kapsamında Şenpiliç Genel
Müdürü Aydın Başyurt açılış konuşmasını yaparken,
Canlı Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet İyneci ile Ross yetkilileri üretimde
verimlilik ve biyogüvenlik uygulamaları üzerine
sunumlar gerçekleştirdi. Karşılıklı fikir alışverişinde

bulunduğumuz toplantımızda entegre piliç eti
üretiminin kaliteli protein ihtiyacını karşılamada önemi
ve 2020 yol haritamız üzerine de detaylı görüşmeler
yaptık. Sunumların ardından üretimde performans
artıran üreticilerimize sertifikaları takdim edildi.
Programımız kapsamında toplantı ve sunumlardan
arta kalan zamanlarda misafirlerimiz için Kıbrıs
gezisi de düzenledik.

<HUOL0DUNHW+DIWDVÈªQGDVHNW|UOHEXOXìWXN
êVWDQEXO3HUDNHQGHFLOHU'HUQHéL 3(5'(5 YH3LQ*UXSRUJDQL]DV\RQX\ODJHoWLéLPL]
$UDOÈND\ÈQGDEHìLQFLVLG]HQOHQHQ<HUOL0DUNHW+DIWDVÈ§%LUOLNWHGDKDJoO\]¨
VORJDQÈ\ODSHNoRNILUPD\ÈYHELQOHUFH]L\DUHWoL\LELUDUD\DJHWLUGL
Ülke ekonomisinin ve perakende sektörünün
gelişimine katkı sağlamak amacıyla “Birlikte daha
güçlüyüz” sloganının kullanıldığı Yerli Market Haftası,
bu yıl 73 katılımcı firma, 5 bin 106 ziyaretçiyle yine
verimli ve dinamik bir atmosferde gerçekleşti.
Önemli konular ve değerli konuşmacılarla son derece
etkin hale getirilen iki günlük program kapsamında;
elektronik ticaret, yöresel ürünlerin gelişimi, aile
şirketlerinde dönüşüm ve kurumsallaşma ve satışta
verimlilik ana başlıklarında ilgiyle takip edilen oturum
ve konuşmalar gerçekleştirildi.
Üreticiler, bayiler ve perakendecilerle bir arada,
B2B görüşmeler gerçekleştirerek sektörü daha ileriye
taşımak için neler yapılabileceğini konuşma fırsatı
bulduğumuz Yerli Market Haftası’na aktivite
sponsoru olarak katkı sağladık.
/ SAYI 28 / OCAK - MART 2020
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0(%LìELUOLéL\OH
WDVDUÈPEHFHULDW|O\HOHULNXUGXN
ëHQSLOLoRODUDNHéLWLPHGHVWHNSURMHOHULPL]HKHUJHoHQJQ\HQLOHULQLHNOL\RUX]\ÈOÈQGD
0LOOL(éLWLP%DNDQOÈéÈLìELUOLéL\OH6DNDU\D GDYH2VPDQL\HªGHWDVDUÈPEHFHULDW|O\HOHULNXUGXN
Şenpiliç olarak Sakarya Serdivan Aydın Gürdamar
Ortaokulumuz’da müzik, yazılım ve tasarım, Osmaniye
Kadirli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müzik,
Sakarya Söğütlü Yeniköy İlkokulu'nda ise görsel
sanatlar olmak üzere tasarım beceri atölyeleri kurduk.
Tasarım beceri atölyeleriyle amacımız öğrencilerimize
üretim kültürünü aşılayarak düşündüklerini hayata
geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı, girişimci nesiller
yetişmesini sağlamaktır.
Sakarya Söğütlü'de bulunan Yeniköy İlkokulu'ndaki
atölyemizi ziyaret eden Sakarya Valisi Ahmet Hamdi
Nayir, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında öğrencilerin
yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda kendilerini
keşfetmelerinin hedeflendiği atölyeler kurulduğunu

belirterek öğrencilere şunları söyledi: “Sizler bu
atölyelerde bilim, sanat, spor, kültür ve yaşam
konularıyla ilgili istediğiniz çalışmayı yapabileceksiniz.
Böylece hem becerileriniz artmış olacak, hem de
sevdiğiniz alanla uğraşacağınız için hayata daha pozitif
bir pencereden bakabileceksiniz. Bu atölyelerde
kültüre, sanata, spora, bilime ve günlük hayatınıza ait
gönlünüzce çalışmalar yapabileceksiniz. Geleceğimizi
ve bugünkü mevkileri, makamları emanet edeceğimiz
kişilerin hem bilgili hem de becerikli olmasını istiyoruz.
Yüreğinizde sanata, spora, kültüre yer ayırmanızı
istiyoruz. Sizlere güveniyoruz, sizlere sunulan
bu imkânların karşılığını fazlasıyla vereceğinize
inanıyoruz. Projeye katkıda bulunan kurumumuza da
kendi adımıza ve sizler adına teşekkür ediyoruz.”

&DQOÈUHWLP\|QHWLP
PHUNH]LPL]WDìÈQGÈ
6DNDU\D QÈQ6|éWOêOoHVL QGHKL]PHWYHUHQ
ëHQSLOLo&DQOÈhUHWLP<|QHWLP0HUNH]LPL]
JHoWLéLPL]\ÈO\HQLDGUHVLQHWDìÈQGÈ&DQOÈ
UHWLP\|QHWLPPHUNH]LPL]EXQGDQE|\OH
6DNDU\D QÈQ(UHQOHUêOoHVL QGHEXOXQDQ
.XULìêì0HUNH]L QGHKL]PHWYHUHFHN
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+HPOH]]HWOLKHPL3KRQH;5KHGL\HOL
dXNXURYDE|OJHVLQGHVDWÈìDVXQXODQWDEDNOÈSLOLoHWLYHLìOHQPLìUQOHUGH
WNHWLFLOHULPL]H\|QHOLNL3KRQH;5|GOOoHNLOLìNDPSDQ\DVÈG]HQOHGLN
Çukurova bölgesindeki tüketicilerimize yönelik
iPhone XR ödüllü çekiliş kampanyamız yoğun
ilgi gördü. Şenpiliç tabaklı piliç eti ve işlenmiş
ürünlerinden satın alan tüketicilerimiz,

ambalajların içerisinden çıkan çekiliş kartlarındaki
şifrelerle kampanyaya katılım sağladı. Kazanan
tüketicilerimiz Ocak ayı sonunda belirlenecektir.

'R\IDUPPDUNDOÈ
UQOHULPL]UDIODUGD
Salam, sosis, sucuktan oluşan şarküteri grubu
ürünlerimiz Doyfarm markamız altında yeni
ambalajlarıyla satışta…

<HQL\ÈOD
oRNOH]]HWOLEDìODGÈN
Tavuk pilavdan oluşan lezzetli bir akşam yemeğinin
yanına nefis bir ayran yakışır diye, Şenpiliç Roaster
ürünümüzle 1 lt. Eker ayran hediye ediyoruz.
Marmara Bölgesi'nde seçili marketlerde
gerçekleştirilen kampanyamız yoğun ilgi görüyor.
/ SAYI 28 / OCAK - MART 2020

Doyfarm markalı ürünlerimiz:
• Büfe Salam 750 gr.
• Piliç Salam 200 gr. ve 380 gr.
• Izgara Salam 1.000 gr.
• Kangal Sucuk 250 gr.
• Baton Sucuk 380 gr.
• Dilimli Sucuk 400 gr.
• Minik Sosis 330 gr., 500 gr., 1.000 gr. ve 3.000 gr.
• Sosis 800 gr. ve 3.000 gr.
• Tabaklı Burger 300 gr.
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§dRFXNODUÈVÈQGÈNoDNDOSOHULPL]ÈVÈQÈ\RU¨
<HWHQHNOLYHoRFXNOXéXQGDQEHULKRELRODUDNHOLìL\DSDQELUJUXSHPHNOLHYKDQÈPÈ
\DSWÈNODUÈHOLìOHULQLNÈVÈWOÈLPNkQODUDVDKLSoRFXNODUDXODìWÈUDUDNGHéHUOHQGLUL\RUODU
êKWL\DoVDKLELRNXOODUDNLWDSYHNÈUWDVL\HGHVWHéLYHUHQëHQSLOLo*QHì8PXWWXU'HUQHéL
LìELUOLéL\OHNÈìPHYVLPLQLQGHJHOPHVL\OHDWNÈEHUHoRUDSJLELHOHPHéLJ|]QXUX
HOLìOHULQL.LOLV.DUDPHOLNêONRNXOXªQDJ|QGHUGL
Bir diğer hayırsever hanım: “Günlük hayatın
yoğunluğunu atmak ve dinlenmek için örgü örüyor,
el işi yapıyor, hobilerimizle ilgileniyoruz. Bu bizim için
aynı zamanda bir terapi yöntemi… Her şeyi örüyoruz
ama bu aralar kış mevsiminin de gelmesiyle en çok
yelek, atkı, bere, eldiven, patik, çorap gibi ısıtacak
giysiler örüyoruz ve artık örgülerimizi sosyal yardım
amaçlı yapıyoruz. Bu örgüler çok değerli olmayan,
ufak tefek şeyler ama yerini bulması önemli. Bir
çocuğu ısıtacağını, onu mutlu edeceğini bilmek bizi
mutlu ediyor. Bir amaç uğruna yapınca örgü örmek
daha keyifli olmaya başladı.

El işlerini hayır amaçlı yapan emekli ev hanımları ile
kısa bir sohbet ettik.
Engin Hanım: “Çok uzun yıllardır komşuyuz ve
hemen hemen her gün bir araya geliyoruz. Birlikte
dışarıya çıkıp vakit geçirdiğimiz zamanlar dışında
birimizin evinde toplanıp, bir yandan sohbet ederken
bir yandan da mutlaka bir el işiyle meşgul oluyoruz.
Örgü, nakış, dikiş, ahşap boyama, resim, rölyef gibi
her türlü el işini yapıyoruz. Sadece büyüklerimizden
görerek öğrendiğimiz doğrultuda el işi yapmıyoruz.
Olgunlaşma enstitüsüne gidenler veya el işi kurslarına
katılanlarımız da var.

“Kısıtlı imkânlara sahip olan insanlarımıza destek her
zaman maddi olmaz. Bizler de kendi imkânlarımız
dahilinde manevi destek olmaya çalışıyoruz. Hepimiz
emekli olmuş ama eli işleyen insanlarız. Yaşımız
icabı artık topluma sağlayabileceğimiz en iyi katkının
bu olduğunu düşünüyoruz. Sevdiğimiz hobilerimizi
faydaya dönüştürmeye çalışıyoruz. En büyük
mutluluğumuz bu...”

“Yaptığımız el işlerini kesinlikle maddi çıkar
gözeterek yapmadık, yapmıyoruz. Sevdiklerimize,
eşimize dostumuza hediye, hatıra olarak veriyorduk.
Bir müddet sonra yaptıklarımızı yardım amaçlı
değerlendirmek istedik. Son dönemde yaptığımız atkı,
bere, kazak gibi giysileri Şenpiliç’in vesile olmasıyla
Güneş Umuttur Derneği üzerinden Kilis Karamelik
İlkokulu’na gönderdik. Bu kış mevsiminde bir çocuk
ısınınca bizim de kalplerimiz ısınıyor.”

Yardımsever ev hanımları,
el emeği göz nuru el işlerini göndererek
destek olmanın yanı sıra ihtiyaç sahibi
çocuklarımızı giydirerek de
onları sevindiriyorlar.
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+HGHI2OLPSL\DWODU
ëHQSLOLo<DORYD%D\L%LURO*QG]ªQ0DVD7HQLVL0LOOL6SRUFXVXRéOXêEUDKLP*QG]
8dLIWOHU$YUXSDëDPSL\RQOXéXªQGDELULQFLRODUDNPLOOLED\UDéÈPÈ]ÈGDOJDODQGÈUGÈ
<LUPLLNL\DìÈQGDNLêEUDKLP*QG]PDVDWHQLVLQLYHVSRUXQNLìLVHOJHOLìLPGHNL|QHPLQLDQODWWÈ
Masa tenisiyle 9 yaşımda, ilkokul üçüncü sınıftayken
okulumuzda düzenlenen bir etkinlikte tanıştım. Şu
anda profesyonel spor kariyerime Fenerbahçe Spor
Kulübü’nde devam ediyorum ve milli sporcuyum.
Spor hayatımıza kulüp bazında başlayıp, elde
ettiğimiz başarılar neticesinde milli takım seviyesine
yükseliyoruz. Bunun için ben de çok mücadele
ettim. Hedefime ulaştığım ve milli bayrağımızı
dalgalandırdığım için mutlu ve gururluyum.
Her spor dalında olduğu gibi masa tenisinde
de başarılı olmak için doğru, disiplinli ve uygun
antrenman sisteminde çalışmak gerekiyor. El hissini
kaybetmemek ve sürekli formda kalmak çok önemli.
Bunun dışında kondisyon çalışmaları da oldukça önem
taşıyor.
Başarı fedakârlık istiyor, çünkü günlük yaşantınızın
önemli bir kısmını antrenmanlar oluşturuyor. Fitness
dahil günlük yaklaşık altı saatlik bir antrenman
programım var. Fiziksel gücün yanı sıra zihinsel
olarak da rahat olmak başarıyı olumlu yönde etkiliyor.
Motivasyon da çok önemli.
Başarıyı sağlayan önemli bir unsur da aile desteği…
Aile desteği ile bizler kendimizi daha güçlü
hissediyoruz. Benim ailem de en büyük destekçim.
Onlara her fırsatta teşekkür ederim.

çok önemli. Eğitim hayatıyla birlikte profesyonel
sporculuğu yürütmek bazı dönemler zor olabiliyor
ama bunu dengelemek, hem başarılı hem de örnek
olmak için gerekli. O nedenle sporcu arkadaşlarımızın
eğitimlerini tamamlamalarını kesinlikle tavsiye
ederim.
Eğitim, spordaki başarımızı da etkiliyor. Şöyle ki;
uluslararası turnuvalara katılıyoruz ve yabancı
sporcularla iletişime geçiyoruz ya da yabancı
kulüplerden teklif alabiliyoruz. Bu nedenle kesinlikle
yabancı dil bilmemiz gerekiyor. Ben de bu anlamda
disiplinli çalışarak elimden geleni yapıyorum. Disiplin
zaten yaşam tarzımızın bir parçası olmalı.
Ülkemizde amatör branşlarda masa tenisinin de
yaygınlaşmasını çok isterim. Turnuvalarımızın
medyada yayınlanması, masa tenisinin daha çok
insana ulaşmasını ve bu spora ilginin artmasını
sağlayacak, dolayısıyla ülkemizde sporun gelişimini
destekleyecektir. Hangi dalda olursa olsun bireylerin
çocuk yaşta sporla tanışması ve sporla iç içe
yaşaması kişisel gelişimleri ve gelecekleri için çok
önemli. Ülkemizde daha çok çocuğun sporla tanışması
için çaba sarf etmeliyiz.

Masa tenisi el-göz koordinasyonunu ve refleksleri
geliştiren güçlü bir spor dalı. Ayrıca zihnimizi
güçlendirmemizi de sağlıyor. Çünkü masa tenisi
oynarken rakipten gelen topa yön vermek için
saliseler içinde karar vermek ve harekete geçmek
gerekiyor. Bu nedenle bazı araştırmalar masa tenisinin
iyi bir beyin sporu olduğunu ve Alzheimer hastalığının
önlenmesinde ve tedavisinde önemli bir yeri
olduğunu da ortaya koyuyor.
Masa tenisi oynarken kendimi başarılı ve özgüvenli
hissediyorum. Biraz hırslıyım ve elimden geldiğince
centilmen bir sporcu olmaya çalışıyorum. Masa tenisi
dışında fırsatım oldukça futbol ve voleybol oynarım.
Yüzme ile de aram iyidir.
En büyük hedefim olimpiyatlara katılmak ve ülkemi
en iyi şekilde temsil etmek. Gelecekte de antrenör
olmak ve benden sonra gelen nesillere bu spor
dalındaki tüm bilgimi ve deneyimimi aktarmak
istiyorum. Ülkemizi temsil edecek başarılı sporcular
yetiştirmek istiyorum.
Aynı zamanda üniversite öğrencisiyim. Spordaki
başarının yanında eğitim hayatındaki başarı da
/ SAYI 28 / OCAK - MART 2020

İbrahim Gündüz’ün dereceleri:
2017 İslam Oyunları Takım İkinciliği, Azerbaycan
2018 U21 Çiftler Avrupa Şampiyonluğu, Belarus
2018 Akdeniz Oyunları Ferdi Üçüncülüğü, İspanya
2018 Portekiz ve 2019 İtalya Üniversitelerarası
Avrupa Ferdi Şampiyonluğu
2018 Portekiz ve 2019 İtalya Üniversitelerarası
Avrupa Takım Şampiyonluğu
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.ÈUÈNNDOHhQLYHUVLWHVL9HWHULQHU)DNOWHVL|éUHQFLOHULQH

.DQDWOÈ6HNW|UQGH9HWHULQHU+HNLPOHULQ
UROQDQODWWÈN
ëHQSLOLo.ÈUÈNNDOHhQLYHUVLWHVL9HWHULQHU)DNOWHVLWDUDIÈQGDQJHoWLéLPL](NLPD\ÈQGD
JHUoHNOHìHQ§8OXVDO,96$.8%LOLP.RQJUHVLYH6HNW|UHO%XOXìPD¨HWNLQOLéLNDSVDPÈQGD
YHULOHQHéLWLPVHPLQHUOHULQHGDYHWHGLOGLëHQSLOLo&DQOÈhUHWLP%URLOHU6DéOÈN<|QHWLFLVL
0XUDW3DW9HWHULQHU)DNOWHVL|éUHQFLOHULQHNDQDWOÈVHNW|UQYHVHNW|UGHYHWHULQHU
KHNLPOHULQUROQDQODWDQELUVXQXPJHUoHNOHìWLUGL
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 Kırıkkale Üniversitesi
Veteriner Fakültesi IVSA-KU Topluluğu’na teşekkür
ederiz.

Sunumun 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
vurgulayarak bu sayede mesleki kariyerlerini
en yüksek verimlilikle sürdürmelerine
yardımcı olmak
• Mesleki sinerjiyi sürekli kılarak veteriner
hekimlikte birlik ve beraberliği pekiştirmek
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Hacı Şahin: “Baba mesleğimiz süt işletmeciliği.
Uzun yıllardır süt, yoğurt, ayran, peynir üretimi
yapıyoruz. Zaman içinde faaliyet alanımıza tavuk
eti üretimini de ekledik ve Vitamin Çiftliği’ni kurduk.
Piliç yetiştiriciliği çok severek yaptığımız bir iş oldu.
Böylelikle bir kümes derken, sekiz kümese ulaştık.
“2018 yılında da Şenpiliç’le tanıştık. Şenpiliç’in
bölgemizdeki kesimhanesinin faaliyetlerine
başlamasıyla birlikte, kendilerine üretici olarak hizmet
vermeye başladık. Yani bölgede Şenpiliç’le iş birliğine
başlayan ilk üretim çiftliklerinden biriyiz. 220.000
civciv kapasitemizle çalışıyoruz. Bir aile şirketiyiz.
Kardeşlerim ve oğullarımla ortağız. Küçük oğlum
Sefa Şahin de Vitamin Çiftliği’nin her şeyinden
sorumlu.”
“Canlıya bakmak titizlik ister”
“Şenpiliç’le karşılıklı verim aldığımız ve uyumlu
çalıştığımız bir iş birliğimiz var. Şenpiliç’in civciv ve
yem kalitesi çok yüksek. Veterinerlik, biyogüvenlik,
nakliye ve diğer hizmetlerinden de çok memnunuz.
“Bizler de civcive ne kadar iyi bakarsak o kadar çok
verim alıyoruz. Çünkü sadece otomasyon yetmez.
Otomasyon dış hava şartlarına göre iç hava şartlarını
dengelemek için çalışır. Sensörler doğrultusunda
kümes içi şartlarını hayvan refahına uygun şekilde
dengeler. Ancak tabii ki otomasyonu da kontrol
etmek zorundasınız. En ufak bir arıza büyük
sonuçlar doğurabilir. Kısacası canlıya bakmak
titizlik ister.”
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“Çok duyarlı bir ekip”
“Şenpiliç’le kurumsal ilişkilerimiz de çok kuvvetli.
Ayrıca çok duyarlı ekipleri var. Bizim işimizde özellikle
bölgemizin iklim şartları nedeniyle gece gündüz aniden
gelişen sıkıntılar olabiliyor. Bununla ilgili de veteriner
hekimimize veya bir yetkiliye ulaşmamız gerekebiliyor.
Şenpiliç ekibine bir telefonla ulaşabiliyoruz. Böylelikle
var olan bir problemi en kısa sürede çözebiliyoruz.
Bu da kayıpları engelliyor. Bu durum bizi çok
rahatlatıyor. Şu anda sorunsuzca yılda 6 dönem üretim
yapabiliyoruz.
“Gelecekte Sarıçam ve Kadirli bölgelerinde olmak
üzere kümes sayımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.
Şenpiliç gibi biz de büyük düşünüyoruz.”
“Şenpiliç bölgemizde üretim kalitesini artırdı”
“Şenpiliç’in bölgede yatırım yapacağını duyduğumuzda
çok heyecanlandık, çünkü bölgeye faydası olacağından
emindik. Nitekim öyle de oldu. Beyaz et üretiminde
kalite yükseldi ve verim arttı. Üreticilerle iş birliği
güçlendi ve güvenilir ilişkiler gerçekleşmeye başladı.
Bölgesel ekonomimiz canlandı; hem istihdam, hem
faaliyet, hem de kapasite arttı. Yan sektörlerle
birlikte önemli bir ekonomik değer yaratıldı. Örneğin;
bölgemizin ülkemizdeki mısır üretiminde çok önemli
bir yeri var. Şenpiliç’in yem ham maddesinin en
önemli girdisinin başında da mısır geliyor. Dolayısıyla
yaptığı mısır alımıyla bölgenin ekonomisine büyük
katkı sağlıyor. Bu sadece bir örnek. Nakliyesinden
akaryakıtına, bakıcısından işçisine herkes bu ekonomik
değerden faydalanıyor ve bölgemiz kalkınıyor.
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Kısacası yaptıkları bu yatırım için Şenpiliç’e çok
teşekkür ederiz.
“Bu nedenle bölgedeki üreticilere de Şenpiliç’le iş birliği
yapmalarını öneririm. Devletimizden de beyaz et üretimi
için üreticilere teşvik vermelerini ümit ediyoruz. Çünkü
beyaz et önemli bir gıda ürünü ve üretimin artması
iki sebepten çok önemli: Sağlıklı beslenme ve ülke
ekonomisi…”
Sefa Şahin: “1992 doğumluyum. İstanbul Üniversitesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunuyum.
Üniversiteden mezun olduktan sonra altı ay kendi
mesleğimle ilgili işler yaptım. Sonra çiftliğimizde bir
konuda yardıma ihtiyaç oldu. Ben de destek olmak
amacıyla bir haftalığına gittim ve bir daha çıkamadım.
Zaman içinde her datayı öğrendim ve şimdi çiftliğimizin
her şeyinden sorumluyum. İki buçuk yıl oldu ve
keyifle çalışıyorum. Her geçen gün işimizi ilerletmeye
çalışıyoruz. Bu iş de çok dinamik ve beni tatmin ediyor.”
“Şenpiliç’le bir aile şirketi olduğumuzu
hissediyoruz”
“Şenpiliç’te her şey bir standart dahilinde ve bu
standart hiç değişmiyor. Babamın da söylediği gibi
civciv ve yem kalitesi en üst düzeyde. Veterinerlik
hizmetlerimiz çok başarılı. İlgilerinden çok memnunuz.
‘Hizmetlerimiz’ diyerek bizimmiş gibi konuşuyorum
çünkü Şenpiliç’le bir aile şirketi olduğumuzu
hissediyoruz. Her konuda bize çok yardımcı oluyorlar.
Gece gündüz, hafta içi hafta sonu demeden gereken her
koşulda iletişim halindeyiz.
“Biyogüvenlik ve dezenfeksiyon hizmetleri Şenpiliç’in
kendi ekipleri tarafından yapılıyor ve en ufak bir riske
yer verilmiyor. Dezenfeksiyondan sonra da numune
alınıyor ve gerekli tespitler yapılıyor, önlemler alınıyor.
Bu konuda Şenpiliç kurallara çok sıkı bağlı ve hiç taviz
vermiyor. Civciv girişinden önce kümeslerimizin en iyi
şekilde dezenfekte edilmesi, kaliteyi ve verimi artırıyor.
Tüm bunlar en iyi sonuçları almamızı sağlıyor.”

“Fakat her şey otomasyon ya da teknoloji demek değil.
Bizim işimiz gözleme dayalı. İyi bir yetiştirici hayvanın
dilinden anlamalı ve hızlı harekete geçmeli. Veteriner
hekimle sürekli istişare yapmalı. Böylelikle anında
müdahale edebilecek donanımda olmalı ve risklere
karşı önlem alabilmeli. Çünkü hayvan kendini anlatır.
Bakışıyla, yürüyüşüyle, yeme-içme şekliyle, kısacası
hal ve tavırlarıyla durumunu belli eder. Otomasyon
hayvanın hal ve tavırlarını size aktarmaz. Yetiştiricilikte
zamanla bu gözlem yeteneği gelişiyor zaten.”
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“Şenpiliç üreticisine sahip çıkıyor”
“Şenpiliç’in bölgemizde yatırım yapması biz üreticiler
için çok büyük önem taşıyor. Çukurova bölgesinde
önemli bir üretim açığı vardı. Adana’da kurulan yem
fabrikası ve Kadirli’de kurulan kesimhane ile üretimde
ve bölge ekonomisinin gelişiminde büyük bir ilerleme
kaydedildi.
“Şenpiliç Türkiye’de üretim kalitesiyle, güvenilirliğiyle,
ürünlerinin lezzetiyle, tedarikçileriyle kurduğu
ilişkileriyle çok güçlü bir firma. Bizler Şenpiliç’le
baştan sona profesyonel bir çalışma, organizasyon ve
uyum içindeyiz. Şenpiliç üreticisine, yani bizlere sahip
çıkıyor. Bu bizim için çok önemli. Kendimizi güvende
hissediyoruz. Şenpiliç’in bölgedeki kuluçkahanesinin
yapımının da tamamlanmasıyla her şey daha da verimli
ve hızlı ilerleyecek.”

Hacı Şahin: Şenpiliç’te kalite
civcivden başlıyor. Yemle, biyogüvenlik
kurallarıyla, üretimdeki titizlikle devam ediyor.
Soğuk zincirle vatandaşlarımızın sofralarına
ulaşana kadar bu titizlik sürüyor.
Bunların hepsi kalitedir, güvendir.

“İyi yetiştirici hayvanın dilinden anlamalı”
“Civcivlerimizin bebek bakar gibi üzerine düşüyoruz.
Özellikle yaz sıcaklarında başlarından ayrılmamamız
gerekiyor. İklim koşulları nedeniyle oluşabilecek
farklılıkların elimizden geldiğince önüne geçmeye
çalışıyoruz. Bunun için de gerekli yatırımları yapıyoruz.

Hacı Şahin
Sefa Şahin
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Sakarya Erenler Şenpiliç Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi

Sakarya Üniversitesi Haşim Gürdamar
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi

Sakarya Erenler Şenpiliç Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, 2009-2010 eğitim ve öğretim
yılında öğrencilerine kapılarını açtı. Öğrenci sayısı
2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla 650’dir.

2014-2015 eğitim öğretim yılında öğrencilerine
kapılarını açan Sakarya Üniversitesi Haşim
Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri
Fakültesi'nde 2.500’e yakın öğrenciye eğitim
verilmektedir.

• Okulda dört bölüm altında mesleki eğitim
verilmektedir:
- Gıda Teknolojisi
- Laboratuvar Hizmetleri
- Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
- Lojistik Hizmetleri
• 25 dersliği, 2 atölyesi, 15 laboratuvarı
bulunmaktadır.
• Örgün eğitimin yanı sıra istihdam garantili
kurslar düzenlenmektedir.
Her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmektedir.
Mezun olan öğrencilere ise Şenpiliç’in üretim
tesislerinde ve fabrikalarında iş imkânı
tanınmaktadır.
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• Fakülte üç bölümden oluşmaktadır:
- Bilgisayar Mühendisliği
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği
- Yazılım Mühendisliği
• 13 adet derslik ile 3 adet yazılım, 2 adet donanım,
2 adet otomotiv proje ofisi, 1 adet Sanal Gerçeklik
Laboratuvarı ve 1 adet özel temalı Siber Güvenlik
Laboratuvarı olmak üzere 9 adet laboratuvar
bulunmaktadır.
Bilgisayar ve bilişim alanında evrensel nitelikte
bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı,
paylaşımcı ve çağdaş bir öğretim kültürü sunarak
mesleki açıdan yetkin mühendisler
yetiştirmektedir.
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Sakarya Serdivan Aydın Gürdamar Ortaokulu

Okullara Kitaplık Projesi

2018-2019 eğtim öğretim yılı itibarıyla kapılarını
öğrencilerine açtı. 5., 6., 7. ve 8. sınıf seviyelerinde
yaklaşık 1.000 öğrenciye eğitim vermektedir.

Şenpiliç tarafından 2019 yılında 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle
Sakarya’da ve Osmaniye’de bulunan 43 okula
içerisinde eğitici, öğretici ve eğlendiren 150’şer
çocuk kitabının bulunduğu kitaplıklar hediye edildi
ve aralıklarla bu kitaplara yenileri eklenmektedir.
Bu okullarımıza masa tenisi, basketbol potası
gibi çeşitli spor malzemeleri desteği de sağlandı.
Küçük öğrencilerimiz tarafından sevinçle ve ilgiyle
karşılanan kitaplık ve spor malzemeleri projesi
yeni okullarla 2020 yılında da devam edecek.

• 24 dersliği, 2 fen laboratuvarı, bir spor salonu ve
bir konferans salonu bulunmaktadır.
• Biri orta ağır zihinsel engelliler, biri hafif düzey
zihinsel engelliler ve biri de otistik olmak üzere
3 adet özel eğitim sınıfı bulunmaktadır.
• Okul içerisinde bir Yazılım ve Tasarım Atölyesi,
bir de Müzik Atölyesi olmak üzere 2 adet tasarım
beceri atölyesi kurulmuştur.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
İnşaat Fakültesi Haşim Gürdamar Ek Blok
Şenpiliç tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) İnşaat Fakültesi’nde Çevre Mühendisliği
Bölümü ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı’nın birlikte
kullanımına uygun yeni bir ek binanın yapımı
sağlanmıştır. “Akıllı bina” olarak adlandırılan bu
ek binada her türlü teknolojik imkân mevcuttur.
• Pek çok ofis, derslik, toplantı salonu ile hizmet
sunmakta ve dünya standartlarında eğitim
vermektedir.
• Başta fakültenin en büyük laboratuvarı olan
Zemin Mekaniği Laboratuvarı olmak
üzere 4 büyük laboratuvar bulunmaktadır.
Çevre Mühendisliği Bölümü yaklaşık 45
hocasıyla üniversitenin eğitim veren en büyük
bölümlerinden biri olmakla birlikte, dünyada bu
kadar büyük kapsamlı çevre mühendisliği
bölümleri bulunmamaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Yılmaz Akdoruk Öğrenci Evi
Hem yaşam merkezi, hem de konuk ve öğrenci evi
olan İstanbul Teknik Üniversitesi Yılmaz Akdoruk
Öğrenci Evi’nin dış cephe ve iç mekân yenilemesi
Şenpiliç tarafından gerçekleştirilmiştir. İçerisinde
yemek alanları, sosyal tesisler, mağazalar bulunan
ve son derece modern bir şekilde yenilenen
öğrenci evinin çevre düzenlemesi de yine
Şenpiliç tarafından yaptırılmıştır.

Tasarım Beceri Atölyeleri
2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle
Sakarya Serdivan Aydın Gürdamar Ortaokulumuz’da
yazılım, tasarım ve müzik, Osmaniye Kadirli Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde müzik, Sakarya
Söğütlü Yeniköy İlkokulu’nda ise görsel sanatlar
olmak üzere tasarım beceri atölyeleri kurulmuştur.
Amacımız öğrencilerimize üretim kültürünü
aşılayarak düşündüklerini hayata geçirebilen,
yenilikçi, yaratıcı, girişimci nesiller yetişmesini
sağlamaktır.

Yüzlerce Öğrencimize Eğitim Bursu
Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle eğitime
öncelik vermeye başladığımız ilk günden beri,
21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) iş
birliğiyle, bayilerimiz ve tedarikçilerimizin de
değerli katkılarıyla, kısıtlı olanaklara sahip
öğrencilerimize burs imkânı sağlıyoruz.
Ülkemize ve milletimize başta eğitim alanında
olmak üzere destek vermeye devam edeceğiz. Bunu
gerçekleştirmek için sadece binalar yapmıyoruz; bu
binalarda eğitimle çocuklarımızı ve gençlerimizi bir
araya getiriyor, öğrenmeye hevesli bireyler olmaları
için ihtiyaç duyacakları her türlü teknik alt yapı ve
fiziki koşulları sağlıyor, geleceğe umutla bakmaları
için ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs imkânı
veriyor, mezun olduklarında staj ve iş olanakları
sunuyoruz. Amacımız geleceğe yön veren eğitimli,
bilgili, düşünen, öğrenen, hayallerinin peşinden
cesaretle giden, çok çalışan nesiller yetiştirmek ve
geleceğe hizmet etmektir! Bu nedenle eğitime yapılan
yatırımların yaygınlaşmasını ümit ediyoruz.

Siz de eğitime destek vermek ve kısıtlı imkânlara sahip öğrencilerimize
burs desteği sağlamak için bize ulaşın:
E-posta: burs@senpilic.com.tr
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“Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü mezunuyum.
Ailemin İstanbul’da gıda sektöründe hem ev dışı
tüketimde hem de geleneksel kanalda büyük çapta
faaliyet gösteren bir şirketi vardı ve Ankara’da da bir
şubemiz mevcuttu. Ben de aile şirketinde 2000 yılında
ticaret hayatına atıldığımda henüz mezun olmamıştım
ve son sınıfta okurken Ankara’daki şubemizde
çalışmaya başladım. İlk işim sevkiyat araçlarıyla ürün
dağıtmaktı, yani işe temelden öğrenerek başladım.
2002 yılında mezun olduktan sonra ailem beni
İstanbul’da çalışmam için çağırdı.
“2007 yılında askere gidene kadar İstanbul’da iş
hayatıma devam ettim, fakat askerlik görevimi
tamamladıktan sonra Ankara’ya dönerek ticaret
hayatımda tek başıma yol almak üzere ailemden
müsaade istedim. Aynı yılın sonunda Kazım Burak
Çakır, Mehmet Seçkin Gökbay ve Hacı Kaya Kavun
ile Öz Hassas Gıda’yı kurduk. Beş sene sonra Hacı
Kaya Kavun ortaklıktan ayrıldı ve diğer iki ortağımla
yolumuza devam ediyoruz.”

Öz Hassas Gıda
Özgür Karamollaoğlu

Okul kantnler
doğru yerde, doğru ürünün,
doğru kşye yedrldğ yerler.
Çünkü bu öğrencler gelecek
yıllarda taleb oluşturacak
olan tüketcler.
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“Ankara’daki devlet okulu kantinlerine
hizmet veriyoruz”
“Öz Hassas Gıda olarak on iki senedir dondurulmuş
gıda dağıtımı yapıyoruz ve ağırlıkla devlet okulu
kantinlerine işlenmiş piliç eti ürünleri tedarik ediyoruz.
Şenpiliç’in alt bayisi olarak da bu okullara schnitzel,
nugget, cordon bleu gibi kaplamalı ürünler, köfte ve
şarküteri grubu ürünlerini tedarik ediyoruz.
“İrili ufaklı iki yüze yakın okula ürün veriyoruz. Bazı
üniversitelerin yurtlarına ve kampüslerin içinde
bulunan kafelere, restoranlara da ürün tedariği
sağlıyoruz. Fakültelerin kantinlerine de ürün veriyoruz
ve bunlar artık kantin olmaktan öte birinci sınıf restoran
statüsünde yemek hizmeti sunan yerler diyebilirim.
“Tabii ki eğitim öğretim döneminde iş yoğunluğumuz
oldukça fazla oluyor ve okullar kapandığında da bu
kanalda işlerimiz yavaşlıyor. Bahar ve yaz aylarında
da Ankara’daki Altınpark, Gençlik Parkı, Göksu Park
gibi ziyaretçi yoğunluğu fazla olan büyük parklardaki
kafeler ve işletmeler de müşterimiz olduğu için faaliyet
yoğunluğumuz bu alana kayıyor.”
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“Sevkiyat kalitesi bu işin en önemli kısmıdır”
“Ankara ve ilçelerinde 10 kişilik ekibimiz ve 3 aracımız
ile satış yapıyoruz. Gün içinde yaklaşık kırk noktaya
teslimat gerçekleştiriyoruz. Sevkiyat ekibimiz sabah
08:00’de, satış ekimiz de 09:00’da geliyor. Satış
ekibi gelene kadar geçen bir saatlik sürede sevkiyat
araçlarımız yükleniyor. Satış ekibi de siparişler ve
teslimatlarla ilgili son kontrolleri yaptıktan sonra
en geç 10:00 gibi sevkiyat başlıyor ve sahaya çıkmış
oluyoruz.
“Dağıtım işinde zamanında sevkiyat elbette çok
önemlidir ama Öz Hassas Gıda olarak sevkiyatta başarı
bizim işimizin en önemli kısmıdır. Biz ürünlerimizi
zamanında kantinlere yetiştiremezsek, kantinci
teneffüs zili çalınca 150-200 öğrenciye istedikleri
sucuklu tostu ya da hamburgeri yapamazsa çok sıkıntı
olur. Çünkü ürünlerimiz kantinlerde hiç beklemeden
doğrudan tüketilmek üzere kantinci tarafından
hazırlanıyor. Bu nedenle sevkiyat kalitesi bizim işimizde
başarıyı belirler. Dolayısıyla işimizin en zor kısmı da
sevkiyat ama yıllardır bu işi yaptığımız için ekibimizle
birlikte sorunsuz ilerliyoruz.”
“Bizim müşterimiz çocuklar ve gençler”
“Okul kantinlerinde en çok kasap köfte rağbet görüyor.
Kasap köftenin her zaman yeri ayrıdır. İkinci sırada
pişmiş döner, üçüncü sırada schnitzel, nugget, çıtır
burger, cordon bleu olmak üzere kaplamalı ürünler,
daha sonra da şarküteri ürünleri geliyor. Yasaya göre
okul kantinlerinde satılacak yiyecek ürünlerinin pişmiş
ve dondurulmuş olması gerekiyor.

“Bizim müşterimiz ürünü raflardan kendisi seçen
nihai tüketici veya anneler değil. Bizim müşterimiz
öğrenciler, yani çocuklar ve gençler ve onlara bir
ürünü beğendirmek çok da kolay değil. Çünkü
çocuklar bir ürünü beğenmezlerse çok naif bir şekilde
beğenmediklerini belirtip yemiyor, bırakıyorlar. Lezzet
konusunda herhangi bir şekilde etki altında kalmaları
mümkün değil. Yani onları markayla ya da reklamla
etkileyemezsiniz. Sadece lezzetle etkileyebilirsiniz. Bu
nedenle onların damak tatlarına hitap edecek ürünlerle
karşılarına çıkmamız gerekiyor. Kantini işleten de
verimli satış yapabilmek için öğrencinin beğenisine
hitap eden ürünleri almak zorunda. Bu nedenle bence
okul kantinleri doğru yerde, doğru ürünün, doğru kişiye
yedirildiği yerler. Çünkü bu öğrenciler gelecek yıllarda
talebi oluşturacak olan tüketiciler.
“Ürünlerin güvenilirliği için soğuk zinciri kırmadan
doğru depolama, doğru sevkiyat ve teslimat yapıyoruz.
Biz ürünümüzden ve işimizi doğru yaptığımızdan
emin olduğumuz için güvenle işimizde ilerliyoruz.
Çünkü öğrencilerimizin sağlığı her şeyden önemli.”
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Bzm müştermz öğrencler, yan çocuklar ve gençler. Onlara br ürünü
beğendrmek çok da kolay değl. Lezzet konusunda herhang br şeklde
etk altında kalmazlar. Onları sadece lezzetle etkleyeblrsnz. Bu nedenle onların
damak tatlarına htap edecek ürünlerle karşılarına çıkmamız gerekyor.

“Okul kantinlerine tamamen odaklanmanız lazım”
“Okul kantinleri diğer satış kanallarından biraz daha
farklı ve zordur. Çünkü okul kantinindeki işletmeci
kendisi ile birlikte en fazla iki-üç kişilik ekiple çalışır.
45 dakikalık dersler esnasında teneffüs gibi çok kısa
bir sürede çok kalabalık bir öğrenci grubuna sunacağı
yiyecekleri hazırlamakla meşguldür. Teneffüs zili
çalar çalmaz da öğrenciler önünde kuyruk olur ve
kafasını işinden kaldırmaz. Saat 14.30’da da okulların
kapandığını göz önünde bulunduracak olursanız kendisi
ile görüşebilmek, ürün teslim edebilmek veya tahsilat
yapabilmek çok zordur. Dolayısıyla ürün teslimi ve
diğer görüşmeler için saati çok iyi ayarlamanız gerekir;
ya çok erken gidecekseniz ya da kantincinin müsait
olacağı anı beklemek zorundasınız. Bu da gün içindeki
diğer programlarınızı etkileyeceği için okul kantinleri ile
iletişim ve programlama çok önemlidir. Kısacası bu işe
tamamen odaklanmanız lazım.”
“İlk günden birlikte büyük başarılara
koşacağımıza inandım”
“Şenpiliç ileri işlem ürünlerinde lezzet ve kalite olarak
her geçen gün daha da ileriye gidiyor. Tüketicimiz
çocuklardan ve gençlerden oluşan zor bir profil ve
sahada ürünlerle ilgili talepleri ve geri dönüşleri

doğrudan alan bizleriz. Bu nedenle Şenpiliç sık
aralıklarla bizlerden tüketici taleplerini alır ve harekete
geçer.
“Şenpiliç’le yaklaşık bir yıllık bir iş birliğimiz var.
Yönetim şekli olarak kendini çok net ifade eden
kurumsal bir firma. Değişmeyen doğruları ve kuralları
var ve bu kurallara katı diyebileceğimiz kadar bağlılar.
‘Katı olmak’ korkutucu bir ifade gibi gelebilir ama bence
kuralları koymak ve kurallara bağlı kalmak kalitede
sürekliliğin birinci kuralıdır. Bizim de iş yapış şeklimiz bu
yöndedir. O nedenle çok uyumlu çalışıyoruz diyebilirim.
“Şenpiliç’in ekibi de çok dinç. Operasyonda ve iletişimde
sıkıntısız çalışıyoruz ve görüyorum ki Şenpiliç ekibi her
konuda elinden geleni yapıyor. Bizim için de önemli
olan bu çabayı görmek. Böyle olduğu müddetçe Öz
Hassas Gıda ve Şenpiliç olarak birlikte aşamayacağımız
zorluk yok. Bu sayede ilerleyen yıllarda çok daha büyük
başarılara koşacağımızdan eminim. Buna Şenpiliç’le iş
birliğine başladığımız ilk gün inandım.”

Öz Hassas Gıda
Mehmet Seçkin Gökbay
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“İleri işlem ürünlerin geleceği çok parlak”
“Günlük hayatın yoğunluğu ve gün sonundaki
yorgunluğu bireyleri hazır gıdalara yöneltiyor. Avrupa’da
yıllardır bizim sattığımız işlem görmüş salam, sosis,
sucuk ya da kaplamalı ürünler, yemeye hazır ürünler
olarak satılıyor. Türkiye’de de bu ürünlerin üretimi
son yıllarda yaygınlaşmaya başladı. Bu nedenle
işlenmiş ürünler gün geçtikçe daha çok tercih edilecek.
Dolayısıyla, bence gelecekte ileri işlem ürünlerin
çeşitleri fazlasıyla artacak. Böylelikle işlenmiş ürünlerin
ve bu ürünlerle hazırlanmış tüketime hazır gıdaların
pazarı yakın gelecekte çok büyüyecek.”
“Gelecek hedeflerimizin başında
satış alt yapımızı güçlendirmek var”
“Önümüzdeki yıl yaz ayları itibarıyla büfelere de
yönelerek satış ağımızı genişletmek istiyoruz. Gelecek
iki yıl içerisinde yüksek teknoloji ile donatılmış çok
büyük bir depo inşa etmeyi hedefliyoruz. Böylelikle satış
ekibimizi ve satış ağımızı da genişletebiliriz. Kısacası
satış alt yapımızı güçlendirmek istiyoruz.
“Ayrıca yakın illerin okullarına hizmet vermeyi
hedefliyoruz. Uzmanlık alanımızdan uzaklaşmadan
ürün gamımızı ve penetrasyonumuzu genişletmek
istiyoruz.”
“Ticarete bir kere girince çıkmak zor”
“Ticaret kafanızı kaldıramayacağınız kadar yoğun bir iş
alanı. Her anımız ticari ilişkilerimizin sağlıklı yürümesini
sağlamak için çalışmakla geçiyor. Dolayısıyla gün içinde
çok yoğun bir telefon ve e-posta trafiği oluyor.
Bu bakımdan ticaret hem yorucu, hem de riskli ama

bir o kadar da keyifli çünkü bu özellikleri ticareti
dinamik ve heyecanlı yapıyor. Ben de bu bakımdan
işimden keyif alıyorum.”
“Bir işi en alttan başlamadan öğrenemezsin”
“Aile ile çalışmanın hem avantajları hem de
dezavantajları var. Aile şirketlerinde sadece aileden
olmak yetmez. Örneğin, sırf aileden diye işi bilmeyen
veya işten keyif alarak çalışmayan birini işe sokmak
doğru değil. Hatta büyük bir hata olur. Ben bu işe
Ankara Kızılay’da kapı kapı mal dağıtarak, yani en
alttan başladım. Çünkü babam öyle istedi; ‘Bir işi en
alttan başlamadan öğrenemezsin’ dedi. O zamanlar
bunun bana ne faydası olacağını bir türlü anlamamıştım
ama yıllar sonra kendi işimin yönetiminde o yılların
tecrübesinden çok faydalandım. Depo, dağıtım,
muhasebe ve satış olmak üzere her birimde çalıştığım
için kendi işimde daha öngörülü hareket edebiliyorum,
aksiyon alabiliyorum. Her departmanla ilgili bilgi ve
deneyim sahibi olduğum için ortaya çıkan sorunların
çözümüne hızlı ve pratik şekilde hakim olabiliyorum.
Öğrendiğim ve bildiğim bir işte devam ettiğim için çok
memnun ve mutluyum.”
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Dr.
Zekai Tarım

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Göğüs
Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarım,
zatürreyi “mikroorganizmaların neden
olduğu akciğer dokusunun iltihabı” olarak
tanımlıyor ve genellikle bakteriler ve
virüsler tarafından meydana geldiğini
söylüyor. Dr. Zekai Tarım “Toplum kökenli
zatürre (pnömoni) ayakta geçirilen hafif
bir enfeksiyondan, hastanede hatta yoğun
bakımda yatmayı gerektirecek ağır bir
hastalığa kadar değişik şekillerde olabilir.
Özellikle kış aylarında artış gösteren ve
enfeksiyona bağlı ölümlerde başı çeken
zatürre, dünyada her yıl 4 buçuk milyon
kişinin hayatını kaybetmesine neden
oluyor. Ölüm nedenleri arasında altıncı
sırada yer alan zatürrenin, çoğu zaman
griple karıştırılarak tedavisinde geç kalınması ciddi
sorunlara hatta ölüme bile neden olabiliyor” diyor.
Ülkemizde ve dünyada en sık görülen hastalıklar arasında
yer alan zatürre, yaşlıları, çocukları, hamileleri, kronik
hastalığı ve beslenme bozukluğu olanları çok daha fazla
tehdit ediyor.

Tedavide hayati kurallar!
• Hekimin vereceği antibiyotikler ağızdan
veya enjeksiyon şeklinde, mutlaka
hekimin önerdiği süre boyunca
kullanılmalı. "Kendimi iyi hissediyorum"
diyerek tedavi kesilmemeli.
• Çoğunlukla su olmak üzere
bol sıvı alınmalı.
• Sağlıklı beslenilmeli, mevsim
sebze ve meyveleri mutlaka tüketilmeli.
• Mutlaka istirahat edilmeli.
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En çok solunum yoluyla bulaşıyor
Zatürrenin “tipik ve atipik” olmak üzere iki gruba ayrıldığını
belirten Dr. Zekai Tarım, tipik zatürrenin; üşüme, titreme,
birden yükselen ateş, öksürük, koyu renkli balgam ve
yan ağrısı ile kendini gösterdiğini söylüyor. Daha çok
gençlerde görülen atipik zatürrenin ise ateş, halsizlik,
baş ağrısı gibi belirtilerle birlikte kuru öksürük ve hırıltılı
solunum gibi yakınmalarla ortaya çıktığını belirten
Dr. Zekai Tarım, zatürrenin en çok solunum yoluyla
bulaştığını belirtiyor.
Kişinin öksürüğü, hapşırığı ile havaya yayılan mikroplar
saatlerce ortamda asılı kalırken, sağlıklı kişilerin bu
mikropları soluması hastalığın kolayca bulaşmasına
yol açıyor. Toplu taşıma araçları, kalabalık mekânlar,
temas ve kişilerin bardak, havlu gibi özel eşyalarını
kullanmak da riski artırıyor. Öte yandan kirli sularda
oluşan bakterilerden dolayı su sistemleri ve klimalar da
bu tehlikeli hastalığın yaygınlaşmasına neden olabiliyor.
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Zatürrenin gripten 4 önemli farkı
Zatürrenin üst solunum yolu enfeksiyonu ve griple
çok sık karıştırılabilmesinden dolayı çok daha tehlikeli
bir hal alabildiğini vurgulayan Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Dr. Zekai Tarım “Bu nedenle hastalar doktora
başvurduklarında ilerlemiş bir zatürre ile karşılaşabilirler.
Zatürreyi gripten ayıran 4 önemli işaret şunlardır:
• Üç günü geçen yüksek ateş
• Yan ağrısı
• Balgamlı öksürük
• Genel durum bozukluğu
Hastanın ateşinin düşmemesi, tansiyonun çok düşmesi,
solunum sıkıntısı ve aşırı terleme ile su kaybetmesi
hastalığın genel seyrini çok olumsuz etkilemekte ve
hastanede yatırılarak tedaviyi gerektirmektedir” diyor.

Zatürreden korunmanın etkili yolları
• Özellikle yaşlılar ve kronik hastalıkları
olanlar, mutlaka hekime danışmak
şartıyla zatürre aşısı yaptırmalı.
• Influenza virüsüne bağlı oluşan zatürreyi
engellemek amacıyla özellikle yaşlılar
ve kronik hastalığı olanlar her yıl
grip aşısı olmalı.
• Sağlıklı ve dengeli beslenmeye
özen gösterilmeli.
• Meyve ve sebze tüketimine ağırlık
verilmeli.
• Spor veya haftada en az üç gün,
yarım saat düzenli, tempolu yürüyüş
yapılarak vücut direnci artırılmalı.
• Alkol, sigara ve zararlı maddelerden
kaçınılmalı.
• Gelişigüzel antibiyotik ve ampirik
ilaçlar (uygun olmayan bitkisel
karışımlar) kullanmak vücutta dirençli
mikroorganizmaların gelişimine neden
olduğundan hekim önermediği taktirde
kullanılmamalı.
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DOMATES SOSLU TAVUKLU BÖREK
Malzemeler
• 200 gr. Şenpiliç Kalçalı Kuşbaşı (sotelenmiş)
• 1 adet yumurta
• 2 adet yufka
• 2 adet domates
• 3 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 yemek kaşığı domates salçası
• ¼ bağ doğranmış maydanoz
• 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
Yapılışı
Yufkayı tezgâha serin. Her biri üçgen olacak şekilde sekiz eşit
parçaya kesin. Ortasına mercimek ve sotelenmiş tavuğu koyup
sarın. Önce yumurtaya sonra galeta ununa bulayın. Pişirme kağıdı
serili fırın tepsisine dizin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında
20-25 dakika pişirin. Domatesi soyup doğrayın. Bir tavaya
zeytinyağını koyun. Salçayı koyup kavurun. Domatesi ilave ederek
kısık ateşte pişmeye bırakın. Domates sosunu tabağın altına koyun.
Böreği ortadan keserek sosun üzerine yerleştirin. Maydanoz
serperek servis edin. Afiyet olsun.

ARPA ŞEHRİYELİ ve TAVUKLU SALATA
Malzemeler
• 200 gr. Şenpiliç Göğüs (haşlanmış didilmiş)
• 1 adet portakal
• ½ adet limon
• 1 su bardağı haşlanmış mısır
• ¼ demet doğranmış maydanoz
• 2 dal doğranmış taze soğan
• 8-10 adet sotelenmiş mantar
• 2 su bardağı haşlanmış arpa şehriye
• 3 adet köz biber (küp doğranmış)
• 1 çay bardağı zeytinyağı
• Tuz
Yapılışı
Limon ve portakalın suyunu sıkın. Bir kasede limon suyu,
portakal suyu ve zeytinyağını koyup karıştırın. Dilediğiniz kadar
tuz ilave edin. Derin bir karıştırma kabında tüm malzemeyi
karıştırın. Salatayı servis tabağına alıp servis edin.
Afiyet olsun.
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EV YAPIMI TAVUKBURGER
Köfte yapımı için malzemeler
• 1 paket Şenpiliç Göğüs
• 2 diş kıyılmış sarımsak
• 2 yemek kaşığı
kıyılmış maydanoz
• 2 yemek kaşığı rendelenmiş
parmesan peyniri
• 1 çay bardağı galeta unu
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
Burgeri hazırlamak için malzemeler
• 4 dilim taze kaşar peyniri
• Marul yaprakları
• 1 adet domates
• 4 adet hamburger ekmeği
Yapılışı
Göğüs etlerini mutfak robotundan geçirin ve kıyma haline getirin.
Derin bir kapta kıymayı, sarımsağı, maydanozu, rendelenmiş
parmesan peynirini ve galeta ununu karıştırın. Tuz ve karabiberi
de ekleyerek yoğurun. 4 eşit köfte olarak şekillendirin ve biraz
dinlenmeye bırakın. Ardından köfteleri tavada pişirin. Bir yüzü
piştikten sonra çevirin ve diğer tarafı pişerken üzerlerine dilimlenmiş
kaşar peynirleri erimesi için yerleştirin. Hamburger ekmeklerinin
tabanına marul ve domates dilimlerini yerleştirdikten sonra üzerine
tavuk köfteleri yerleştirin. Ev yapımı tavukburger hazır.
Afiyet olsun.

KÖZBİBERLİ TAVUK ÇORBASI
Malzemeler
• 200 gr. Şenpiliç Göğüs (haşlanmış ve didilmiş)
• 8 adet közlenmiş kırmızı kapya biber
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı un
• 2 dal biberiye
• 1 su bardağı krema
• 1 su bardağı süt
• 3 su bardağı su
• Tuz, karabiber
Yapılışı
Bir tavaya tereyağı koyup eritin. Unu ekleyerek
kavurun. Közlenmiş biberleri doğrayarak tavaya ilave
edin. Tavukları da ekleyerek sotelemeye başlayın.
Ardından su ve sütü ekleyin. Kısık ateşte kaynamaya
bırakın. Kaynayınca içine kremayı ekleyip, dilediğiniz
miktarda tuz ve karabiberi de ilave edin. Çorbayı servis
kasesine koyun. Biberiye yaprakları ile süsleyerek
servis edin. Afiyet olsun.

OCAK - MART 2020 / SAYI 28 /

28
ëHQ%XOPDFD

ÇENGEL BULMACA

/ SAYI 28 / OCAK - MART 2020

MANTIK BULMACA

ÇÖZÜMLER

