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ŞENPİLİÇ’İN ÜCRETSİZ YAYINIDIR.

Milyonları beslemenin

büyük sorumluluk
getirdiğinin bilincindeyiz.

Gıda güvenliği ve çalışanlarımızın sağlığı için
aldığımız tüm önlemlerle
görevimizin başındayız.

Her birimizin dikkat ve gayretiyle bu zor dönemi aşacak,

hep birlikte güzel günlere ulaşacağız.

Siz de annesi ya da babası hayatta olmayan,
maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızın
eğitimine destek olun.

Önsöz

1
Önsöz

Şenpiliç olarak üretim süreçlerimizin tüm aşamalarında tüketicilerimizin ve çalışanlarımızın
güvenliği her zaman birinci önceliğimiz oldu. Yaşadığımız bu pandemi döneminde de aynı
titizlikle seferber olduk; ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ve Kamu Sağlığı otoritelerinin
öneri ve yönlendirmelerine uygun olarak acil durum planlarını revize ederek derhal
uygulamaya aldık; tüm birimlerimize gerekli eğitimleri vererek genel merkezimizde ve
üretim tesislerimizde alınması gereken tüm tedbirleri büyük bir titizlikle hayata geçirdik.
Uluslararası sterilizasyon ve hijyen uygulamaları doğrultusunda üretim süreçlerimizi
son satış noktasına ulaşana kadar takip ediyoruz ve üretimin her aşamasında gerekli
tüm önlemleri eksiksiz olarak uyguluyoruz. Virüsün gıda yoluyla bulaşması söz konusu
olmamasına rağmen yasal zorunlulukların ötesinde gıda güvenliği standartlarını titizlikle
uyguluyoruz.
Bu kapsamda şubelerimize, bayilerimize, piliç dağıtımı yapan tüm çalışanlarımıza,
plasiyerlerimize ve geleneksel satış kanalımız olan kasaplarımıza yüz koruyucu siperlik,
maske, dezenfektan standı ve dezenfektan dağıttık.
Bu hassas pandemi sürecinin birlik ve dayanışma ile aşılabileceği düşüncesiyle, sağlık
çalışanlarımızın ve halkımızın dengeli beslenmesine destek olmak amacıyla bağışlar
gerçekleştirdik. Sakarya, İzmir, İstanbul ve Adana’daki pandemi hastanelerine kumanya
dağıtımı yaptık. Ramazan ayı boyunca İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan
iki aşevine piliç eti yardımında bulunduk.
Kısacası; Şenpiliç olarak ürünlerimizi kesintisiz üretmek ve tüketicilerimize güvenle
ulaştırmak için görevimizin başındayız. Çünkü bu süreç boyunca da milyonları beslemenin
büyük sorumluluk gerektirdiğinin bilincindeyiz.
Türkiye’nin lider piliç eti üreticisi olarak yükselişimizi sürdürüyoruz. İstanbul Sanayi
Odası, 2019 yılı “Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” listesini açıkladı. Listede
geçtiğimiz yıla göre 87. sıradan yükselerek 66. olduk.
Bir de ödülümüz var: Nielsen Türkiye tarafından tüketiciler arasında gerçekleştirilen pazar
araştırması sonuçlarına göre bu yıl da “Marinasyonlu Ürün Serimiz”le “Yılın Seçilmiş
Ürünü” ödülünü kazandık.
Bu sayımızda virüsle ve hastalıklarla mücadelede güçlü bağışıklık sisteminin önemine
de yer verdik. Sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve kişisel hijyen başta olmak
üzere bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için yapmamız gerekenleri sayfalarımızda
bulabilirsiniz.
Diğer önemli gündemimiz de gıda israfı… Gıda israfı konusuna dergimizde sık sık yer
veriyoruz. Gıda israfının önlenmesi veya azaltılması konusunda farkındalık yaratmak
amacıyla bu sayımızda da konuyla ilgili çarpıcı verileri paylaştık.
Tüm dünya olarak içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerin en kısa zamanda bitmesi
ümidiyle, ülkemize ve tüm Şenpiliç Ailesi’ne sağlıklı günler diliyorum.

Gül Gürdamar Altıkulaç
Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
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Genel Yayın Yönetmeni
Fisun Aysu
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Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Tuğba Borazancı
Yönetim Yeri
Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.
Barbaros Mah. Halk Cad.
Kardelen Sok. No: 2/68
Ataşehir/İstanbul
0216 518 10 20
www.senpilic.com.tr

Şenpiliç olarak
aldığımız
Coronavirüs
tedbirleri

Yapım
Apriori İletişim Danışmanlık Reklam
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Baskı
Umur Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Dudullu OSB 2. Cadde No:5
Ümraniye/İstanbul
0216 645 62 00
www.umur.com.tr

ÜRETİCİNİN GÜNLÜĞÜ
Ebio Çiftliği, Adana

Yayın Türü
Üç Aylık Dergi
Yerel Süreli Yayın

SAYFA

Şenlik’te yayımlanan
yazı ve fotoğrafların her hakkı saklıdır.
Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İmzalı yazılardaki görüşler
yazarlarına aittir.
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ŞEN HABERLER
Marinasyonlu Ürün Serimiz'le
" Yılın Seçilmiş Ürünü" olduk
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"Akıllı ve verimli büyüme hedefleriyle ilerliyoruz"
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Şenpiliç olarak
aldığımız
Coronavirüs
tedbirleri

Şenpiliç olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını ile ilgili gelişmeleri
en başından beri yakından takip ediyoruz. Her zaman olduğu gibi pandemi döneminde de
üretim süreçlerimizin tüm aşamalarında tüketicilerimizin, çalışanlarımızın,
ürettiğimiz gıdanın güvenliği birinci önceliğimiz oldu.
Mart ayının ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığı ve
Kamu Sağlığı otoritelerinin öneri ve yönlendirmelerine
uygun olarak acil durum planlarını revize ederek
derhal uygulamaya aldık.

Tüm birimlerimize gerekli eğitimleri vererek genel
merkezimizde ve üretim tesislerimizde alınması
gereken tüm tedbirleri büyük bir titizlikle hayata
geçirdik.

Bu tarih itibarıyla alınan önlemler özetle şöyledir:
• Öncelikle yakınları yurt dışı ziyaretinden dönen
ve temaslı personelimiz ile turistik seyahatten
dönen personelimiz tespit edilerek 14 gün
evlerinde karantinada bekletilmiştir. Aynı
zamanda yapılacak tüm seyahatler de iptal
edilmiştir.
• Tüm personelimiz, hem şirket tarafından alınan
tedbirler, hem de bireysel olarak yapılması
gerekenler konusunda, sık aralıklarla
bilgilendirilmiştir.
• Ofis ve üretim alanlarımız için mevcut temizlik
ve dezenfeksiyon programlarımız sıklaştırılmış,
hijyen donanımları tüm ofislerimizde
yaygınlaştırılmıştır.

• Tüm toplantılar elektronik ortama taşınmış,
tesislere ziyaretçi kabulü yasaklanmıştır.
• Virüsün ülkemizde tespit edildiği günden
itibaren tesis girişlerinde ateş ölçümlerine
başlanmıştır.
• Acil Durum Talimatları güncellenmiş ve Virüsle
Mücadele Talimatı hazırlanmıştır. 54 iş yerimizde
ortam koşulları dahilinde uygulanarak, 3500
personelimiz bilgilendirilmiştir. Uygulamalar
sahada Kalite Kontrol Ekiplerimiz tarafından
takip edilmekte ve raporlanmaktadır.
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• Tüm tesislerde yemek saatleri düzenlenerek,
aynı anda bir arada bulunabilecek personel sayısı
sınırlandırılmıştır. Ayrıca yemek servislerinde
çatal-bıçak-kaşıklar poşetli ve kapalı biçimde
verilmektedir. Su sebilleri ve sürahiler
kaldırılarak bardak su verilmeye başlanmıştır.
Baharatlar ve salata sosları tek kişilik ambalajlarda
kapalı şekilde servise sunulmakta, çay ocaklarında
tek kullanımlık karton bardaklar kullanılmaktadır.
• Kesimhanelerimizde tam zamanlı doktor ve sağlık
hizmeti verilmektedir.

Şen Haberler

• Servis sayılarının artırılmasıyla sosyal mesafe
dikkate alınarak oturum düzeni sağlanmış, servis
başına düşen personel sayısı düşürülmüştür.
• Toplu taşıma araçlarını kullanan az sayıda
personelimiz için de personel servisleri konmuş,
böylelikle tüm çalışanlarımızın iş yerlerine geliş
gidişlerinin hijyen yönünden kontrollü ve güvenli
olması sağlanmıştır.

• Tüm personel ve nakliye araçları plan dahilinde
dezenfekte edilmektedir.
• Üretimde hijyen kurallarımız gereği tüm
çalışanlarımız bone-maske-gözlük-eldiven
kullanmaktadır. Bu dönemde maskelerin gün içinde
sık değiştirilmesi, ekipmanların eksiksiz ve doğru
olarak kullanılması düzenli olarak denetlenmektedir.
• Tek kullanımlık maske, eldiven ve bone gibi kişisel
hijyen malzemeleri, kullanıldıktan sonra üretim ve
sosyal alanlarda tanımlı olan atık kutularına atılarak
bertaraf edilmektedir.
• Tüm personele ara öğünde bağışıklığı destekleyen
ek gıdalar verilmeye başlanmıştır.

• İdari bina girişlerine fotoselli dispanserlar
yerleştirilmiş, çalışanların masalarına kişisel
dezenfektanlar konulmuştur.
• Tüm çalışanlara uygulanan kısmi çalışma
modeli ile çalışma alanlarındaki sosyal mesafeler
korunmaktadır.

Şenpiliç olarak yem üretimiyle başlayan, civciv ve piliç üretimiyle devam eden, piliç eti ürünleriyle
nihayetlenen üretim süreçlerimizi son satış noktasına ulaşana kadar takip ediyoruz ve üretimin
her aşamasında gerekli tüm önlemleri eksiksiz olarak uyguluyoruz. Virüsün gıda yoluyla bulaşması
söz konusu olmamasına rağmen yasal zorunlulukların ötesinde gıda güvenliği standartlarını
titizlikle uyguluyoruz. Her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de halkımızın sağlıklı beslenmesinde
önemli yeri olan ürünlerimizi kesintisiz olarak üretmeye devam edeceğiz.
TEMMUZ - ARALIK 2020 / SAYI 29 /

6
Şen Haberler

Pandemi döneminde
sosyal sorumluluk çalışmalarımız
Tüm dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği zorlu ve hassas pandemi sürecinin
birlik ve dayanışma ile aşılabileceği düşüncesiyle, sağlık çalışanlarımızın ve halkımızın
dengeli beslenmesine destek olmak amacıyla bağışlar gerçekleştirdik.
Pandemi hastanelerine kumanya yardımı yaptık
Fedakârlığı ve azmi ile bizlerin yanında olan
sağlık çalışanlarımıza destek olmak ve sağlıklı
beslenmelerine katkıda bulunmak amacıyla;
“Maskenizi çıkardığınız o nadir anda yanınızda olmak
bizim için büyük gurur... İyi ki varsınız.” mesajıyla
Sakarya, İzmir, İstanbul ve Adana’daki pandemi
hastanelerine kumanya dağıtımı yaptık.

Ramazan’da aşevlerine piliç eti temin ettik
Ramazan ayı boyunca İstanbul Anadolu ve Avrupa
yakasında bulunan iki aşevine piliç eti yardımında
bulunduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın
beslenmesine katkıda bulunmak amacıyla
gerçekleştirdiğimiz bağışlarımızın dağıtım sürecinde
bizlere Türk Kızılayı İstanbul Bölge gönüllüleri
yardımcı oldu ve aşevleri aracılığıyla ihtiyaç
sahiplerine gıda dağıtımını gerçekleştirdi.

Bu zor günlerde de özveriyle çalışarak, dengeli beslenmede önemli yeri olan ürünlerimizi
Tarım ve Ormancılık Bakanlığı’nın denetimi altında kesintisiz ve güvenilir olarak üretmeye devam
ediyoruz. Halkımızın sağlıklı beslenmesine destek olmak amacıyla bağışlarımızı da sürdüreceğiz.
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Yerel Yönetimi
bilgilendirdik
Üretim tesislerimizde yarattığımız ekosistem ve
Covid 19 ile ilgili aldığımız önlemleri detaylarıyla
paylaşmak amacıyla Söğütlü’de bulunan üretim
tesislerimizi bölgedeki muhtarlarımızın
ziyaretine açtık.

Tüm Türkiye’de siperlik, maske ve
dezenfektan dağıttık
Uluslararası sterilizasyon ve hijyen uygulamalarını yakından takip ederek Corona virüs tedbirleri kapsamında
şubelerimize, bayilerimize, piliç dağıtımı yapan tüm çalışanlarımıza, plasiyerlerimize ve geleneksel satış
kanalımız olan kasaplarımıza yüz koruyucu siperlik, maske, dezenfektan standı ve dezenfektan dağıttık.

Yükselişimiz devam ediyor
Türkiye’nin en büyük ve lider piliç eti üreticisi olarak
“Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” listesinde 66. sıraya yükseldik.
İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Şirketi”
listesinde bu yıl yine yükselerek, piliç sektöründeki başarımızı
bir kez daha tescilledik. 425 bin tonluk piliç eti kapasitemiz ve
3 milyar TL’ye yakın ciromuzla Türkiye’nin en büyük entegre
piliç eti üreticisi olarak 87. sıradan yükselerek 66. sıraya çıktık.
Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ yaptığı
değerlendirmede, “Şenpiliç olarak İSO sıralamasında
ilk 100 şirket arasında bu yıl da yükselmenin gururunu yaşıyoruz.
Ülkemize, toplumumuza ve sektörümüze daha fazla katkı
sağlamak amacıyla stratejik olarak büyümemiz ve
akıllı entegrasyonla gelişmemiz tüm hızıyla devam edecek.”

Yeni ürünlerimiz raflarda
Şenpiliç olarak yenilikçi ve lezzetli
ürünlerimizi tüketicilerimizin beğenisine
sunmaya devam ediyoruz. Marinasyonlu
Ürün Serimize Karışık Piliç Mangallık ve
Soslu Piliç But İncik olmak üzere iki yeni
ürünümüzü, Köfte Grubu’na ise
Kadınbudu Köfte’yi ekledik.
Yeni ürünlerimiz
Karışık Piliç Mangallık,
Soslu Piliç But İncik
ve Kadınbudu Köfte
raflarda yerini aldı.

Karışık Piliç
Mangallık

Soslu Piliç
But İncik
Kadınbudu
Köfte
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Yılın Seçilmiş Ürünü
“Şenpiliç Marinasyonlu Ürünler”
Nielsen Türkiye tarafından tüketiciler
arasında gerçekleştirilen
Yılın Seçilmiş Ürünü 2020
pazar araştırması sonuçlarına göre
“Tavuk Ürünleri” kategorisinde
“Marinasyonlu Ürün Serimiz”le
Yılın Seçilmiş Ürünü olduk.
Hızlı tüketim sektöründe, yenilikçi ürünlerin en iyilerini
ödüllendiren ve her faaliyet gösterdiği
ülkede inovasyon adına büyük bir referans olan
“Tüketici İnovasyon Ödülü"nün 2020 yılı
kazananları belli oldu. Nielsen’in 4 binden
fazla tüketiciyle birebir görüşerek yaptığı
tamamen bağımsız tüketici araştırması
sonucunda “Şenpiliç Marinasyonlu Ürün Serisi”
“Yılın Seçilmiş Ürünü 2020” ödülünü aldı.
Marinasyonlu Ürün Serisi:
• Mangallık Piliç Pirzola
• Acılı Piliç Kanat İncik
• Dağ Kekikli Piliç Biftek
• Soslu Piliç But Sarma

2020 ve Sonrası Değerlendirme Toplantısı
Yıl içinde belirli dönemlerde bayilerimiz ile düzenlediğimiz değerlendirme toplantılarımızın bu
yıl ilkini Şubat ayında Kadirli Fabrikamız’ın konferans salonunda gerçekleştirdik.
İki gün süren toplantımız kapsamında bayilerimiz için bir fabrika gezisi de düzenledik.

Türkiye çapında tüm bayilerimizin katıldığı ve açılış
konuşmasını Şenpiliç Genel Müdürü Aydın Başyurt’un
yaptığı toplantımızda, Satıştan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Faik Üçer bayilerimize 2020 projelerimiz
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ve büyüme hedeflerimizle ilgili sunum gerçekleştirdi.
Bayilerimizden gelen soruların yanıtlanmasının
ardından, toplantımız Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı
İpek Üstündağ’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.
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Elazığ
Kızılay Merkezi’ne
yardım tırı
Ocak ayında Elazığ’da meydana gelen şiddetli deprem
ülkemizi üzüntüye boğdu. Elazığ'ı ve çevre illeri olumsuz
etkileyen bu doğal afet sonrası halkımıza destek olmak
amacıyla bölgeye Kızılay aracılığıyla 15 ton ürün
teslim ettik. Elazığlı vatandaşlarımıza tekrar
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ülkemize
sağlık ve huzur dolu günler diliyoruz.

Gıda sektörünün en kapsamlı fuarında

Şenpiliç’i profesyonellerle buluşturduk
ANFAŞ Food Product 27. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, 15-18 Ocak 2020 tarihleri
arasında Antalya’da düzenlendi. 4 gün boyunca 600 katılımcının 3 bin 700’ün üzerinde
markasını sergilediği fuar, Türkiye’den ve dünya çapında 70 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 27. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas
Fuarı’nda, Türkiye’nin sektördeki satın alma
platformları bir araya geldi. Ayrıca satın alma
yöneticileri ve ihale komisyon üyeleri de fuar
boyunca görüşmeler gerçekleştirdi.

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.
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Merhum Prof. Dr. Nahit Kumbasar
Anma Töreni
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi 1958 yılı mezunu olan ve 1977-1980 yılları
arasında İTÜ Rektörlüğü yapan merhum Prof. Dr. Nahit Kumbasar için İTÜ’de bir anma
toplantısı düzenlendi. Kumbasar’ın anısını yaşatmak üzere Üniversite Senatosu ve
Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla İnşaat Fakültesi’nin Konferans Salonu’na
“Prof. Dr. Nahit Kumbasar Konferans Salonu” ismi verildi.
Bugüne kadar binlerce bilim insanı yetiştiren ve
ömrünü eğitime adayan Prof. Dr. Nahit Kumbasar
için düzenlenen anma törenine İTÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Karaca, İnşaat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ünal Aldemir, İTÜ İnşaat Fakültesi mezunu
Haşim Gürdamar, mezunlar, emekli hocalar,
Kumbasar Ailesi ve sevenleri katıldı.
“Mezunlarımızın aidiyeti gelecek nesillere
örnek olacak”
Törende yaptığı konuşmada Prof. Dr. Nahit Kumbasar
ile öğrencilik yıllarında tanıştığını belirten İTÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Karaca; “Merhum hocamız gerçekten
çok nezih bir insandı; kibardı, insan sevgisiyle dolu
mümtaz bir şahsiyetti. O kadar disiplinliydi ki, son
görüşmemizde verdiği belgeler üniversite yönetim
kurulu ve senatosunda alınan kararların hepsini
içeriyordu ve elle yazılmıştı. Ciddi, işine sadık ve
iş disiplini olan bir insandı. Bütün mezunlarımız
öyledir ama eskiler farklıdır; her şeyi yazarlardı.
Kendisinin mütevazılığı hat safhadaydı, yaşantısını
hiç değiştirmedi. Merhum hocamızın adının sürekli
yaşatılmasına vesile olan sınıf arkadaşı Haşim
Gürdamar Bey’e ve ailesine de gönülden şükranlarımı
sunuyorum. Mezunlarımızın üniversite aidiyeti ve
bağlılıkları çok yüksek. Hocamızı şükran ve minnetle
yâd ediyoruz. İnşallah gelecek nesillere iyi bir örnek
olmasını temenni ediyorum” dedi.
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İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca
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Şen Haberler

Şenpiliç Kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim Gürdamar

“Çok zeki, hafızası çok kuvvetli, edebiyatı seven
ve iyi şiir okuyan bir arkadaşımızdı”
Törende konuşan Şenpiliç Kurucusu ve Onursal
Başkanı Haşim Gürdamar: “Bugün üniversitemizde
takriben 60 yıl hizmet etmiş bir arkadaşımızı anmak
ve ismini yaşatmak için bir araya geldik. Bu toplantının
Nahit Kumbasar’ı anmakla birlikte üniversitemize
hizmet vermiş insanları anmak için de yapıldığını
düşünüyorum. Üniversiteye hizmet etmiş insanlara
değer verildiğini ve bundan sonra da üniversitemiz için
çalışan insanlara gayret vereceğimizi ümit ediyorum.
Nahit Kumbasar’ı anma imkânı veren Rektörümüz
Prof. Dr. Mehmet Karaca’ya ve Dekanımız Prof.
Dr. Ünal Aldemir’e özellikle teşekkür ediyorum.

Anma töreni; İTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ünal Aldemir ve Prof. Dr. Nahit Kumbasar’ın
ilk doktora öğrencilerinden Prof. Dr. Zeki Hasgür’ün
konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet
Karaca’nın Haşim Gürdamar’a plaket takdimiyle
sona erdi.

“Değerli akademisyenler, sizler yetiştirdiğiniz
talebelerin başarılarını göremeyebilirsiniz ama onlar
sizi minnetle, saygıyla her zaman anarlar. Bizim de
yaptığımız gibi. Biz bütün İstanbul Teknik Üniversitesi
mezunları Cumhuriyet Türkiyesini bayındırlık ve
ekonomik olarak geliştirmeye çalıştık. Bu, Teknik
Üniversite’nin kıymetli hocalarının gayretiyle,
yetiştirdiğiniz mühendislerle oldu. Eğitimli, bilgili
insanlarımız olmadan başarı, ekonomik büyüme ve
refah olmaz” dedi.
Konuşmasında, Nahit Kumbasar’la üniversite
yıllarındaki anılarına da yer veren Gürdamar, sözlerine
şöyle devam etti: “Nahit çok zeki, hafızası çok kuvvetli,
edebiyatı seven ve iyi şiir okuyan bir arkadaşımızdı.
O zamanın Anadolu’dan gelen bütün insanları gibi,
benim gibi, zor şartlarda okudu. Söyleneni bir kere
dinleyip çalışmaya ihtiyaç hissetmeden başarılı olan
bir insandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendisleri
olarak üniversitemizle her zaman gurur duyuyoruz.
Merhum Nahit Kumbasar’ın anısını yaşatmak için bu
salona ismini veren İTÜ senatosuna, rektörlüğe ve
dekanlığa, tüm 1958 İnşaat Fakültesi mezunları
olarak teşekkür eder, saygılar sunarız.”

İTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünal Aldemir
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“Akıllı ve verimli
büyüme hedefleriyle ilerliyoruz”
Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Haşim Gürdamar’ın, 1978 yılında temellerini attığı
kuruluşumuz, bugün 425 bin tonluk piliç eti kapasitesi ve 2,5 milyar TL’yi aşan cirosuyla
“Türkiye’nin en büyük” entegre piliç eti üreticisi konumundadır. Yüzde 18 pazar payıyla
Türkiye piliç eti sektörünün lideri olarak, sektörel anlamda tüm teknolojik gelişmeleri ve
yenilikleri yakından takip ederek “en iyi” olma vizyonuyla yatırımlarımıza devam ediyoruz.
Büyüme yolunda gerçekleştirdiğimiz son dönem yatırımlarımızı, iyileştirme
projelerimizi ve gelecek hedeflerimizi Genel Müdürümüz Aydın Başyurt anlattı.

Osmaniye Kadirli Fabrikası
“Böylesi büyük bir projeyi hayata geçirebilen çok
az sayıda firma vardır”
“Şenpiliç’in yatırım yaklaşımını en iyi özetleyen
işletmemiz Kadirli Fabrikamızdır. Bu fabrika fikir
aşamasından proje aşamasına, proje aşamasından
yapım aşamasına, son olarak da devreye alınmasıyla
günbegün ortaya çıkan çok değerli bir yatırımdır. Şunu
çok emin olarak söyleyebilirim ki; hem yurt içinde hem
yurt dışında böylesi büyük bir projeyi bu kadar kısa
sürede karar verip, hayata geçirebilen ve faaliyete
sokabilen çok az sayıda firma vardır.
“Bu projenin nasıl ortaya çıktığını da anlatayım:
Söğütlü’deki kesim hatlarımızın dolmasıyla birlikte,
özellikle yaz aylarında Sakarya bölgesindeki yoğunluk
ve bu yoğunluğun tetiklediği pazar, ham maddeye
ulaşım, nakliye gibi faktörler yeni bir yatırımın
gerekliliğini doğurdu. Sonrasında bu yatırımın nerede
yapılması gerektiği sorgulandığında oklar Güney’i ve
Doğu’yu gösterdi. Her iki bölgeye de hakim olacak en
makul yer de Adana ve çevresi olarak belirlendi.
Bunu belirlerken ham maddeye yakınlığımızı, pazar
avantajı parametrelerini, lojistik şartlar konusunda
yeterli alt yapıyı ve canlı açısından ari oluşunu
araştırdık. Özellikle bölgenin ari olması çok önemli,
çünkü yetiştiricilerin büyük çoğunluğunun orada
olmasından dolayı artık batı bölgelerde bir yığılma söz
konusu. Dolayısıyla riski azaltmak önemli bir kriterdi.
“Lokasyonları da belirledikten sonra çok hızlı bir
şekilde proje çalışmalarına başladık. Kısa sürede
fabrikayı kağıt üzerinde şekillendirdik ve hemen
ardından satın almalar başladı. Fikir aşamasıyla
devreye alınması arasında geçen bir buçuk yıl gibi
kısa bir süreden sonra fabrikayı faaliyete geçirdik.
Bu büyüklükteki projelerin sadece projelendirme
aşaması normal şartlarda belki bu kadar sürer.”
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Osmaniye’nin Kadirli İlçesi'nde
400 milyon TL yatırımla kurduğumuz
entegre tesisi ve Adana’da kurulan
yem fabrikası yatırımlarımız, kuluçkahane
ve damızlık çiftlikleri yatırımlarıyla
devam ediyor. Bu yatırımların da
tamamlanmasıyla 200 kilometre
yarıçaplı bir alanda ekosistem yaratılarak,
840 çiftlikle iş birliği yapılarak
3.500 kişiye istihdam sağlanacaktır.
Bu da yaklaşık olarak 20 bine yakın kişinin
yaşamına dokunulacağı anlamına geliyor.
Şenpiliç bu yönüyle istihdam
seferberliğine de anlamlı bir
katkı sağlıyor.
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“Fabrikamız dünyanın en büyük ve en
hızlı dönen hatlarına sahip”
“Genelde en kabul görmüş hatlar saatte 9 bin veya
12 bin adetlik kesim hatlarıdır. Bizim projemiz ileriye
dönük daha büyük kapasiteyi yaratabilmek için saatte
15.000 adet kesim üzerine kurgulandı ve yaşama
geçirildi. Böylelikle Kadirli Fabrikamız dünyanın en
büyük ve en hızlı dönen üretim hatlarından birisi oldu.
“Bunu yaparken de stratejimiz şuydu: Dünyada teknik
fabrika kuran belli başlı birkaç firma var. Biz hem kendi
geçmiş tecrübelerimizi, hem yurt içindeki sektörel
tecrübeleri kullanarak, hem de daha önce bu firmalarla
olan temaslarımızdan yola çıktık. Yaptığımız analizler
sonucunda yerli ve yabancı firmaların güçlü ve bize
daha faydalı olacak özellikleriyle ön plana çıkan farklı
ürünlerini bir araya getirerek hatlarımızın kurgusunu
kendimiz oluşturduk. Dolayısıyla en etkin ve sonuca
yönelik kesimi yaparak ürüne dönüştürecek teknoloji
seçimini yaptık. Bunun sonuçlarını da hedeflenen hıza
ve kaliteye çok kısa sürede ulaşarak gördük.
“Kadirli Fabrikamızda şu anda tek hat ve iki vardiya
çalışıyoruz ama pazar dinamiklerini uygun gördüğümüz
anda ikinci hatla birlikte tüm vardiyaları da devreye

alarak tam kapasite çalışacağız. Bunun için tüm
alt yapı, üst yapı, soyunma odalarından insanların
zaman geçirdikleri sosyal alanlara kadar fiziksel
gereklilikler gibi birçok bileşen tamamlanmış, hazır
durumda. Yani herhangi bir ekleme veya proje revizyonu
yapmaya gerek kalmadan şu anda saatte 15.000 olan
kapasitemizi 30.000’e çıkarabilecek oluşuma sahibiz.
Bölgede yetiştirici sayımız arttıkça kapasitemiz de
artacak.”
“Yetiştiricilerimizi iş ortağı olarak görüyoruz”
“Yetiştiricilikte verim ve kazanç performans ile olur,
yani ne kadar iyi sonuçlar alırsanız o kadar verim ve
kazanç elde edersiniz. Şenpiliç de verdiği hizmetlerle
ve teknik destekle yetiştiricilerinin verimini artırmasını
sağlıyor. Dezenfeksiyon hizmetleri, veterinerlik
hizmetleri ve diğer tüm teknik destek hizmetlerini
veriyor. Periyodik aralıklarla eğitim veriyor, direkt
temaslarla da birebir destek vererek büyük katkı
sağlıyor. Kısacası Şenpiliç’le yetiştirici olarak çalışıyor
olmanın büyük avantajları var. Şenpiliç’in en önemli
özelliği de yetiştiricilerini birer iş ortağı olarak
görmesidir.”

Şenpiliç
Kadirli Fabrikası
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Şenpiliç Sakarya
Söğütlü Fabrikası

Sakarya Söğütlü Fabrikası
“Tüm fabrikalarımızdaki ürün kalitesini
eş değer hale getirmiş olduk”
“Söğütlü kesimhanemizdeki revizyon çalışmalarına
pazardaki taleplere ve değişen dinamiklere
cevap verebilmek için Kadirli’nin fonksiyonelliğini
Söğütlü’ye taşıyarak başladık. Bunun için çok ciddi
makine ve teçhizat yatırımı yaptık. İleri teknolojiye
paralel yenilenen ve ilave edilen makineler oldu.
Kesimi fonksiyonelleştirebilmek ve son ürünü
çeşitlendirebilmek için tüm revizyonlar peyderpey
yapıldı. Alt yapı revizyonları kapsamında depo sevkiyat
alanlarının iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi.
Böylelikle depolama tonajlarımızı da artırmış olduk.

“Fabrikamız iki hat ve üç vardiya ile çalışıyor. Yapılan
revizyonlarla hatlarımızda hiç durmadan kesintisiz
üretim yapabiliyoruz. Saatte 12.600 kesim yapan
Söğütlü 1 hattının yüzde 80’ini, ikinci hattın ise yüzde
50’sini parçalamaya yönlendirebiliyoruz.
“Sonuç olarak Söğütlü’nün tüm alt ve üst yapısını
ve kaliteyi etkileyen faktörleri kapsayan iyileştirme
projelerini hayata geçirdik. Yıllara dayanan tüm
tecrübemizi, birikimimizi Kadirli’ye taşıdık demiştim.
Söğütlü’deki standardımızı da Kadirli’nin potansiyeline
yükselttik.”

Üç lokasyon ve dört hatta
aynı standartta kesim ve üretim yapıyoruz.
Amacımız tüm üretim fabrikalarımızdaki
ürün kalitemizi eş değer standartlara
yükseltmekti ve başardık.

Sakarya Alifuatpaşa Fabrikası
“Alifuatpaşa bizim dengeleyici fabrikamızdır”
“Alifuatpaşa ve Söğütlü fabrikamız aslında bir bütün gibi
düşünülebilir. Alifuatpaşa bizim kompakt, dengeleyici
fabrikamızdır. Performansı stabildir. Tabii ki makine ve
teçhizatta paralellik sağlamak adına Alifuatpaşa’ya
da aynı yatırımları yaptık. Alt yapımız orada da bu
iyileştirmelere uygun. Birinci etap iyileştirmelerin
ardından, ikinci etap yatırım planımız kapsamında pazar
dinamikleri doğrultusunda Söğütlü ve Alifuatpaşa’daki
hatların birbirileri ile entegrasyonunu tamamladık.
/ SAYI 29 / TEMMUZ - ARALIK 2020

“Alifuatpaşa fabrikamız da tek hat, iki vardiya ile
çalışıyor. Alt yapı revizyonları ve hat optimizasyonları
bu fabrikamızın da Kadirli gibi dünya standartlarında
en iyi üretim uygulamalarını gerçekleştirmesini sağlıyor.
“Sonuç olarak; üç lokasyon ve dört hatta aynı
standartta kesim ve üretim yapıyoruz. Amacımız tüm
üretim fabrikalarımızdaki ürün kalitemizi eş değer
standartlara yükseltmekti ve başardık.”
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Sakarya İleri İşlem Fabrikası
“İleri işlemde rekabet gücümüz çok yüksek”
“İleri işlemde bugün fiili olarak aylık 1.500 ton üretim
yapabiliyoruz. Dağılımı; 800 ton şarküteri, 400 ton
sıcak hat, 300 ton döner ürünleri olarak gerçekleşiyor.
Şarküteri hattımızda salam, sucuk, sosis; sıcak
hattımızda köfte ürünleri ve kaplamalı ürünler; döner
hattımızda da yaprak döner ve karışık döner üretimiyle
iki vardiya çalışıyoruz.
“Aslında ileri işlem fabrikasının kapasite esası
3.000 tondur. Pazarın durumuna göre üretimi bu
rakama çıkarabilecek alt yapıya sahibiz. Pazarın
durumu hem var olan talepleri karşılamak hem de
talep yaratmak şeklinde iki yönlü ilerler. Burada,
rekabetçi gücümüzü artırıcı yönde yaptığımız satış
ve pazarlama çalışmaları doğrultusunda pazar
dinamiklerine etki edebiliyor, belirli dönemler farklı
pazarlarda faaliyet gösteriyoruz.
“Rekabet gücümüzü artırmak için yaptığımız
çalışmaların başında birim zamanda gerçekleştirdiğimiz
üretim miktarını, yani kapasitemizi verimli kullanmak
geliyor. Her geçen gün kesimhane ile ileri işlemin
daha entegre bir şekilde çalışmasını sağlayarak, ileri
işlemi daha etkin ve rasyonel sonuç yaratır bir çalışma
düzenine getirdik.”
“İleri işlemde pazarı tüketici belirliyor”
“Bir ürünle ilgili bir pazar oluşmuşsa o pazara hitap
edecek ürün üretmemiz gerekiyor. Şenpiliç ileri işlem
fabrikamızda pazara hitap eden ürünlerin yanı sıra
müşteri taleplerine göre niş ürünler de üretiyoruz.
Satış noktalarıyla birebir ürün geliştirme çalışmaları
yapıyoruz. Örneğin; kumrucular için onların müşteri
kitlesinin damak tadına hitap edecek salam, sosis
gibi ürünleri geliştirdik. Bunun yanında şimdiye
kadar olmadığımız noktalarda da yer almak için yeni
çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda portföyü yönetmek
rekabet gücümüzü artırıyor.

“İleri işlemde gelecek hedeflerimiz rasyonel anlamda
büyümeye yönelik. Çünkü ileri işlem piliç eti ürünlerinin
pazarı büyüyor ve büyümeye devam edecek. Türkiye’de
ev dışı tüketim ve turizm kanalında, özellikle döner
ürünlerine ciddi bir talep var. Şarküteri ve sıcak hat için
de büyüme stratejimiz var.
“Bu ürünlerin büyüme stratejisi kapsamında üretim
prosesisin öncesi ve sonrası olarak bağlantılı yatırımlar
da söz konusu. Ayrıca daha optimize, daha etkin
paketleme ve paketleme sonlandırma yöntemlerinin
uygulanması için çalışmalar yapıyoruz. Paketlerin
otomatik olarak kolilere dizilmesi, bu kolilerin robotik
olarak paletlere yerleştirilmesi için yeni projeleri
hayata geçiriyoruz. Kısacası ileri işlem fabrikamızda
yatırımlarımız devam ediyor. Tüm büyüme stratejimizi
hayata geçirip tamamlamak 2020 yılı hedeflerimiz
arasında yer alıyor.
“Hazır tüketime yönelik ileriye dönük projelerimiz de
var. İş yaşantısı profesyonelleşiyor, genç nüfusumuz
büyüyor. Böylelikle tüketim alışkanlıkları da değişiyor
ve hazır tüketime yöneliyor. Bu değişimler bu pazarı
daha da büyütecek ve bizi özel ürünler üretmeye itecek.
Tüketiciler işlerinden evlerine dönerken o gün ne yemek
istiyorsa, onu alıp gidecek ama güvendiği bir hazır gıda
ürününü alacak.
“Netice olarak ileri işlem ile ilgili şunu söyleyebilirim:
Şenpiliç olarak ileri işlemde hedefimiz bir nicelik
oluşturmak değildi, nitelik olarak da ürünlerimizi belli
bir klasmana getirip orada tutmaktı ve bunu başardık.”

Şenpiliç kurumsallaşmış ve mütevazı
bir şirkettir. Yöneticilerden, tüm çalışanlara
bu etkileşim söz konusudur. ‘Aile olma’ duygusu
şirketin en üstten en alt kademesine kadar hissedilir.
Bu duygular güvenle oluşuyor. Tüketici algısında da
yılların verdiği bir güven var. Bu güven duygusu
Şenpiliç’in yetiştiricisinden tedarikçisine kurduğu
samimi ve dürüst ilişkilerle tüketicimize de
yansımıştır.

Şenpiliç Sakarya
İleri İşlem Fabrikası
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“Sürdürülebilir üretim için çalışıyoruz”
“Tüm iyileştirme girişimlerimizi hep ‘en iyi’ olmak için
yapıyoruz. Bunlar sadece alt yapıyı değil;
uygulama, operasyon, tedarikçi seçimi, çevre ile
etkileşimle ilgili yenilebilir enerjinin kullanımı ve
kojenerasyon sistemlerinin uygulanması gibi yatırımları
da kapsıyor. Örneğin; canlı üretimi tarafında güneş
enerjisinden yararlanmaya yönelik proje gelişimi
yapıldı. Kadirli Fabrikamızın güneş enerjisi alt yapısı
da hazır. Projeler üzerinde çalışılıyor, çalışmalar
tamamlanır tamamlanmaz Kadirli’de güneş
enerjisinden faydalanıyor olacağız. Aynı şekilde diğer
kesimhanelerimiz için de benzer projeler üzerinde
çalışıyoruz.
“Su kullanımını, karbon izi izlenebilirliğimizi kendi
iç dinamiklerimiz açısından takip eden, ölçümleyen
ve iyileştiren girişimlerimiz var. Bununla ilgili teknik
üniversitelerle de iş birliği yapıyoruz. Kojenerasyon
sistemlerini hem Söğütlü, hem de Alifuatpaşa
tesislerimizde hayata geçirdik. Söğütlü’de 6 megavatlık,
Alifuatpaşa’da 2 megavatlık yatırım yaptık. Bu
konuda gelişim döngüsü içerisinde yatırımlarımız ve
iyileştirmelerimiz devam ediyor.”

Şenpiliç Adana
Yem Fabrikası

“Bize gelen şikayetler ciddiye alınır”
“Şenpiliç’in bir özelliği de müşteri şikâyetlerini çok
ciddiye almasıdır. Müşteri şikâyetleri organizasyonumuz
içerisinde en hassas olduğumuz noktalardan biridir.
Temel amacımız elbette müşteri şikâyeti almamaktır
ama konuya diğer açıdan baktığınızda müşteri şikâyeti
üretimin gelişim yollarından birisidir. Pazarı anlama
ve müşterinin sesini duyma yöntemidir. İyi veya kötü
mutlaka geri bildirimdir. Müşteri şikâyetini biz böyle
algılarız.

“Bünyemizde şube, bayi, tedarikçi, satış noktası, nihai
tüketici gibi hepsinden gelebilecek geri bildirimler için
çok fazla kanal var. İşleyiş şöyle ilerler: Her sabah
yaptığımız üretim toplantılarında konuştuğumuz
konulardan biri de mutlaka müşteri şikâyetleridir.
Gelen şikâyetler bu toplantılarımızda analiz
edilir, alınması gereken önlemler orada belirlenip
kararlaştırıldıysa hemen aksiyon alınır. Eğer bir çalışma
gerektiriyorsa hemen projelendirip takip edilir.
Her iki türlü de mutlaka müşteriye dönüş yapılır.
Müşteri birebir aranır ve bilgi verilir. Müşteri
şikâyetlerinin dönüşlerini ve gerekli iyileştirmelerin
sürelerini de yaptığımız çalışmalarla her geçen gün
kısaltıyoruz. Tüketicilerimiz aradıklarında da mutlaka
kalite departmanından bir yetkiliye ulaşabilir.”
“Şenpiliç her zaman kazandığını yatırıma
dönüştürüyor”
“Taze ve dondurulmuş piliç eti pazarı büyüyor ama
bu büyümenin belli bir hızı var. Bu tüm pazarlarda
olan bir durumdur. Önce çok hızlı büyür sonra dünya
standartlarında kabul görmüş rakamlara yaklaştıkça
büyüme hızı yavaşlar. Şenpiliç olarak biz de iç
piyasadaki pazar payımızı ve ihracat pazarımızı büyütme
stratejileriyle çalışarak pastayı büyütüyoruz. Pastayı
büyüttükçe, pazarın payını alarak kesim adedimizi
yükseltiyoruz. Pazar dinamikleri açısından bu hedefle
çalışıyoruz.
“Şenpiliç her zaman kazandığını tekrar yatırıma
dönüştürüyor. Entegrasyonun içinde ve zincir
reaksiyonla dışında olan herkese bu yaklaşımın olumlu
etkisi söz konusudur. Bu gelişim döngüsü içinde bu
pasta büyüyorsa, bundan pazarın içinde yer alan
istisnasız herkes verim ve kazanç elde ediyor.”

Üretiminin her aşamasında ileri teknolojiyi ve kalite standartlarını dikkate alarak
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasıyla üretim sürecimizi başlattık. En yüksek hijyen şartları
altında gerçekleşen civciv üretim çalışmalarımız, aynı yüksek hijyenik standartlarla yetiştirme
çiftliklerinde de devam ediyor. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nde üretim yapan
Söğütlü Kesimhanemiz, Türkiye’de Avrupa Birliği’ne İhracat Yapabilecek Tesis Ön İzin Sertifikası ile
TSE tarafından verilen HACCP 13001 Belgesi alan ilk piliç kesimhanesi oldu.
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Şenola Tarım ile
meyve üretimimiz de devam ediyor
Gıda üretiminde 40 yılı aşkın tecrübemizi ileri teknoloji ve modern sera ekipmanları
kullanarak Türk tarımına hizmet vermek üzere yola çıktık. İlk etapta Eskişehir’in
Çifteler İlçesi’nde 450 hektarlık alana yapılan elma ekiminden 2019 yılında 600 ton elma hasadı
elde ettik. Eskişehir’in Mahmudiye İlçesi’nde de bu yıl 400 hektarlık alana ekim yaparak,
aynı bölgede 10.000 tonluk soğuk hava deposu da inşa ettik. Şenola Tarım'ın meyve yetiştiriciliği
faaliyetleri ile ilgili Ziraat Mühendisi Behiç Meriç’in verdiği bilgileri paylaşıyoruz.
“Elma bahçelerimizde sekiz çeşit
elma yetiştiriyoruz”
“Şenpiliç’in Eskişehir’e bağlı Çifteler ve Mahmudiye’de
bulunan arazilerinin meyve yetiştiriciliğinde
kullanılmasına karar verilmesinin ardından, yapılan
araştırmalar neticesinde bölgenin iklimine en uygun
meyve üretiminin elma olacağına karar verildi.
Çifteler’de bulunan 450 dekarlık arazide yalnızca elma,
yine 450 dekarlık Mahmudiye’de bulunan arazide ise
elma, armut ve az miktarda ayva yetiştirilmektedir.
“Elma bahçelerimizde sekiz çeşit elma yetiştiriyoruz.
Bu elma türlerinin her birinin renkleri, aromaları ve
hasat dönemleri farklıdır. Bu elmalar; Granny Smith,
Gala, Fuji, Golden, Scarlet, Jeromine, Red Chief ve Rosy
Glow’dur.”
“Bahçemiz, Türkiye’deki ender bahçelerden biridir”
“Bahçelerimizde sprink sistemi uygulanmaktadır. Sprink
sistemi, çiçeklenme zamanı don olaylarından ürünün
korunması için yapılan önemli bir yatırımdır. Yatırım
maliyeti olarak yüksek gözükse de dünya çapındaki
uygulamalarda don muhafazasının orta ve uzun vadede
en efektif halde sağlanması için önemlidir. Ağaçların
tüm kısımlarına homojen etki eder.
“Bahçemizde 6.000 tonluk sulama besleme havuzu
kurulmuştur. Don süresinin ne kadar, hangi etkide
olacağı noktasal ve bölgesel anlamda bilinemediğinden
ve de su kaynaklarının azalması gibi her türlü kötü
ihtimal düşünülerek, sprink sisteminin beslenmesi
amacıyla kapasite yüksek tutulmuştur. Bahçemiz,
tek seferde sprink sistemi ile sulama yapılabilen alan
olarak Türkiye’deki ender bahçelerden biridir.
“Tarımsal faaliyetlerde sadece yetiştiricilik ekonomik
olarak verim almayı ve sürdürülebilirliği engeller.
Bu nedenle depolama ve paketleme faaliyetleri için
de Mahmudiye’deki arazimizde bölgede örnek teşkil
edecek büyüklükte 10.000 tonluk soğuk hava deposu
inşa ettik.”
“Risklere karşı önlem alarak hata yapma riskini
minimize ediyoruz”
“Şenola Tarım’da toprak yapısı, su kapasitesi, iklim
verileri gibi yetiştiriciliğe birebir etkisi olan kriterler
kadrolu bilirkişilerimiz tarafından değerlendirildikten
sonra arazi satın alımı yapılmaktadır.

Uygun ise sulama alt yapısından mekanizasyona
kadar gerekli tüm ekipmanlar araştırılarak en doğru
kararlar alınmaktadır. Böylelikle olası risklere karşı
önlem alınabilmekte ve hata yapma riski minimize
edilmektedir. Bu profesyonel yaklaşım hem üretimi
hem de üretimde görev alan bizleri pozitif yönde
etkilemektedir.”
“Piliç eti üreticiliğindeki başarımız kısa sürede
elma sektöründe de hissedilecektir”
“Şenpiliç meyve yetiştiriciliğinde belli bir aşama
kaydetmiş durumdadır. Hedefimiz öncelikle
bulunduğumuz arazilere çevresindekileri de dahil
ederek üretim kapasitemizi büyütmektir. Sonrasında
ise iklim, toprak ve arazi olarak doğru bölgelerde farklı
meyvelere yönelerek ülkemizde meyve üretiminde de
önemli bir değer oluşturmaktır.
“1.200 dekar alanda görev yapan kadrolu eleman
sayımız, arazilerin daha büyük ölçeklere ulaşmasıyla
artacak. Mevsimsel çalışan tarım işçileri ile bölgede
oluşan ve oluşmaya devam eden tedarik zinciri
düşünüldüğünde Şenola Tarım'ın bölgedeki istihdama
katkısı da büyüyecektir.
“Şenpiliç’in piliç eti üreticiliğindeki başarısı kısa sürede
elma sektöründe de hissedilecektir. Bu durum, mevcut
elma pazarında hem kaliteyi pozitif yönde etkileyecek
hem de örnek işletme olarak anılmamızı sağlayacaktır.
Doğrudan rafa ürün sunmak tüketicinin alım gücünü
artıracak ve sektörde emeği olanlara da hak ettiği
değeri sağlayacaktır.”
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“Bilimsel dayanağı olmayan
bilgilere itibar etmeyin”
Osmaniye’ye bağlı Sakızgediği Köyü’nde yer alan, Şenpiliç’in bölgede faaliyete
başlamasıyla birlikte üç kere dereceye giren ve bir aile işletmesi olan Ebio Çiftliği’ni
ziyaret ettik. Aile fertlerinden Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik, piliç eti yetiştiriciliğinin Türkiye’de ve Çukurova
bölgesinde önemini ve piliç eti ile ilgili doğru sanılan yanlışları anlattı.
“Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum ve
Almanya Hannover Üniversitesi’nde et işleme üzerine
doktora yaptım. Şu anda Çukurova Üniversitesi Ceyhan
Veteriner Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktayım.
“Yıllar evvel Adana’nın Tekir İlçesi’nde bulunan bir
broyler damızlık çiftliğine yaptığım mesleki ziyaretin
ardından broyler yetiştiriciliğine ilgim başladı.
Sonrasında yaptığımız araştırmalar sonucunda bir
broyler üretim çiftliği kurmamızın yararlı olacağı
konusunda ailece hemfikir olduk. Sahada üretim
yapan yetkililerle yaptığımız görüşmeler sonucunda
yatırımların geri dönüşünün hem üretici hem de
yetiştirici için verimli olduğunu öğrenince, akademik
kariyerimin de getirdiği ilgiyle sektöre adım atmış
olduk. Aileden çiftçi olduğumuz için var olan ve çiftlik
kurulumuna uygun olan arazimiz üzerinde üretim
çiftliğini kurduk. Hali hazırda çiftliğimizin yönetiminden
sorumlu olan yeğenim Su Ürünleri Yüksek Mühendisi
Mustafa Çıkrıkçı ile birlikte kurulum sürecinin her
aşamasını kontrol ederek çiftliğimizin yapımını
tamamladık. Yeğenim Mustafa Çıkrıkçı ve Çukurova
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde kanatlı besleme
alanında profesör olan eşim Prof. Dr. Ladine Çelik ile
çiftliğin Veteriner ve Zooteknist olarak denetimini de
yürüterek, 2009 yılında yetiştiricilik faaliyetlerimize
başladık.

/ SAYI 29 / TEMMUZ - ARALIK 2020

“Şenpiliç’in bölgemizde faaliyete geçmesiyle
kendileriyle tanıştık ve yaklaşık 1 yıldır birlikte üretim
yapıyoruz. Şu anda biri yönetici olmak üzere beş kişilik
bir ekibimiz var. 154 dönüm arazimiz üzerine kurulu
84.000 kapasiteli her biri 1.600 metrekare olan üç
kümesimizle broyler yetiştiriciliği yapıyoruz.”
“Biyogüvenlik kurallarına uymak iyi performans
demektir”
“Bölgemizde flora çok temiz. Dolayısıyla enfeksiyon
riski oldukça düşük ve ari bir işletmeye sahibiz.
Bu nedenle üretimde avantajlı konumdayız. Ancak
enfeksiyona neden olmasa da mikrop her yerde var
ve biz üreticiler enfeksiyon hastalıkları riskini göze
alamayız. Çünkü çiftliğimize gelen civcivleri büyütmek,
sağlıklı şekilde Şenpiliç’e teslim etmek ve halkımıza
sağlıklı ürün sunmak konusunda sorumluluğumuzun
bilincindeyiz. O nedenle civcivlerimizin sağlığı, gıda
güvenliği ve kalitesi için biyogüvenlik kurallarına
harfiyen uyuyoruz. Bu sayede çok iyi performans
gösteriyoruz.
“Çukurova, özellikle yazları çok zor bir bölge. Nisan
ayından itibaren sıcaklıklar 30 derecenin üzerine
çıkmaya başlıyor. Bu derecelerde mikroorganizmalar
daha kolay hayatta kalıyor. O nedenle bölgemizde
biyogüvenlik önlemleri ve hayvan refahı daha da
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önem kazanıyor. Biz de civcivlerimizin sağlığı ve konforu
için gerekli sistemleri ve uygulamaları kullanıyoruz,
gözümüzü üstlerinden ayırmıyoruz. Çiftliğimizi
kesinlikle ziyarete açmıyoruz. Gerekli durumlarda
yetkili veterinerlerimiz haricinde hiçbir şekilde
hayvanla temas söz konusu değil. Böylelikle sağlıklı
sürüler yetiştiriyoruz. Biyogüvenlik sadece hayvan
yetiştiriciliğinde değil, her yerde önemli...”
“Şenpiliç’in temel prensibi insan sağlığına zararlı
hiçbir şey barındırmayan ürün üretmek”
“Biyogüvenlik anlamında Şenpiliç’in hizmetlerini de çok
takdir ediyorum. Örneğin; kümeslerin dezenfeksiyonları
Şenpiliç’in profesyonel ekibi tarafından, kendi
dezenfeksiyon ilaçları ve ekipmanlarıyla yapılıyor.
Bu, hastalıkları önleyen ve verimi olumlu etkileyen
önemli bir uygulama.
“Şenpiliç civciv ve yem kalitesinde, biyogüvenlik
kurallarında, hayvan refahında kurumsal yapı ve
organizasyon yapısındaki sistemli işleyiş sayesinde
kusursuz çalışıyor. Şenpiliç’in temel prensibi, broyler
üretim sektörünün misyonuna uygun şekilde insan
sağlığına yararlı olan ve zararlı hiçbir şey barındırmayan
ürün üretmektir.”
“Beyaz et ile ilgili bilimsel dayanağı olmayan
bilgilere itibar etmeyin”
“Medyada piliç etiyle ilgili bilimsel dayanağı olmayan
pek çok bilgi yer alıyor. Bunların başında tavuklara
hormon veya antibiyotik verildiğine dair iddialar
geliyor. Bu iddialar doğru değil. Piliçlerimize büyütme
amaçlı hormon veya antibiyotik uygulaması kesinlikle
yapılmıyor. 2006 yılından itibaren Avrupa Birliği Uyum
Yasaları’yla beraber ülkemizde de katkı maddesi olarak
antibiyotik kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır ve bu
konuda bakanlığın denetimleri çok sıkıdır.
“Antibiyotik hayvancılıkta sadece tedavi amaçlı
kullanılabilir. Çünkü tıpkı biz insanlar gibi piliçlerimiz
de hastalanabiliyorlar. Burada önemli olan veteriner
hekimlerin hastalığı doğru teşhis etmesi ve hastalık
odaklı tedavi uygulamasının yürütülmesidir. Eğer
piliçlerimize tedavi amaçlı antibiyotik veya başka bir

Çukurova Üniversitesi
Ceyhan Veteriner
Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Çelik
ilaç uygulaması yapılırsa, ilacın kesilmesinden sonra
on günlük periyod takip edilir. İlaç kalıntısı
kalmadığından emin olmak üzere gerekli testler
yapıldıktan sonra piliçler kesimhaneye gider.
"Medyada piliç etinin hormonlu olduğuna dair bilgilere
de yer veriliyor. Hormon, temin etmesi ve pİliçlere
uygulaması çok kolay bir maddeymiş gibi anlatılıyor.
Oysa ki hormonun bir dozu bile çok pahalı ve temin
edilebilen bir madde de değil. Sonuç olarak piliç eti
gibi son derece uygun fiyatlı bir gıda ürününe hormon
uygulamak ekonomik olarak mümkün olmadığı gibi
pratik olarak da mümkün değil."
“Kanatlı hayvanların beslenmesi çok önemlidir”
“Medyada yer alan ve aslı olmayan bir bilgi de piliçlerin
beslenmesi ile ilgili: ‘Sürekli olarak aydınlık ortamda
tutuluyorlar, sürekli yem yemeye zorlanıyorlar, yemlere
hormon katılıyor, bu nedenle hayvanlar kilo alıyor’ diye
aktarılıyor. Bu kesinlikle yanlış. Piliçlerin bu kadar hızlı
canlı ağırlığa ulaşma sebeplerinin başında yapılan
ıslah çalışmaları geliyor. Bir diğer sebep ise ideal çevre
koşulları ve yem kalitesidir. Şenpiliç’in yem üretim
tesislerinde, hayvanın tüm besin gereksinimlerini
karşılayacak nitelikte kaliteli yem üretilmektedir.
Et verim kabiliyeti yüksek civcivlerin bu yemi
tüketmeleri durumunda hızlı canlı ağırlık artışı
beklenen sonuçtur.

Entegre etlik piliç eti üretimi son derece sağlıklı, güvenilir ve ekonomiktir.
Bu nedenle halkımızın bu kadar faydalı bir gıda ürününden mahrum kalmaması için bilimsel
dayanağı olmayan yanlış bilgilere itibar etmemeleri gerekiyor. Üretimin her aşamasında
denetimler yapılıyor. Şenpiliç de denetim konusunda da çok titiz, asla taviz vermiyor.
Tüketicilerimizin içi rahat olsun. Çocuklarımıza sağlıklı piliç eti yediriyoruz.
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“Bir başka bilinen yanlış iddia ise piliçlere, sürekli yem
yedirildiğidir. Tavuk doğası gereği sürekli yem yemez.
Civcivler tüketmiş oldukları yemi kursaklarında tutarlar
ve kursakları boşalıncaya kadar da yem yemezler.
İsteseniz de kursakları boşalmadan civcivlere fazladan
yem yediremezsiniz. Dolayısıyla konvansiyonel
üretimde hayvanların sürekli yem yemeye zorlandıkları
iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır.”
“Tavuklar istesek de günde birden fazla
yumurtlayamaz”
“Bir de tavukların günde birden fazla yumurtlatıldığına
dair medyada asılsız bilgilere yer veriliyor. Bunun da
gerçeklikle bir ilgisi yok. Anadolu topraklarında bir köye
gidin ve orada tavuk yetiştiren bir köylümüze sorun,
‘yıllardır tavuğumuz var, ben günde bir defadan fazla
yumurtladığını görmedim’ der.

olmasının sebebi bahçede sürekli hareket halinde
olması nedeniyle kaslarının ve liflerinin daha kalın
olmasıdır.”
“85 milyonluk halkımızı köy tavuğu ile beslemek
mümkün değil”
“Vücudumuzun temel yapı taşı aminoasitlerdir, yani
proteindir. Proteini bitkiden, kuru baklagillerden hatta
fıstıktan bile alabilirsiniz ama bu proteinler hayvansal
proteinlerin yerini asla tutmaz. Proteinlerin yanında yağ
asitleri de vücudumuz için çok önemlidir ve bitkisel yağ
asitleri ile hayvansal yağ asitleri aynı değildir. Kanatlı eti
de bu anlamda bebek, çocuk, genç, yaşlı, hamile, sporcu
herkesin ihtiyacına cevap verecek bir et ürünüdür. Lifli
olduğu için toksik maddeleri bünyesinde biriktirmez,
sindirimi rahattır. Amino asitleri çok dengelidir. Günde
150 gram tavuk eti tüketimi erişkin bir bireyin ihtiyaç
duyduğu protenin tamamını karşılar.

“Tavukların günde iki veya daha fazla yumurtlaması
mümkün değildir. Bunu
“Biz çocukken çarşıdan
bilimsel olarak şöyle
tavuk eti alıp yiyemezdik,
açıklayayım: Tavuğun
çünkü bulamazdık. Ancak
yumurtlama kanalına
arada bir kendi tavuğumuzu
Şenpiliç son derece kurumsal,
yumurta sarısı düşerken
keser, yerdik. Günümüzde
organizasyon yapısı çok güçlü olan,
etrafını anında albümin,
de köy tavuğu sayısı
yani beyaz proteinler
ancak köylünün ihtiyacını
tedbirli ve uzun vadeli yatırımlar yapan
sarıyor, onun etrafında da
karşılayacak ölçüdedir.
bir firma. Bu nedenle yetiştiricilere
zar oluşuyor ve kanaldan
Ülkenin hayvansal protein
Şenpiliç’le iş birliği yapmalarını tavsiye
inerken etrafında kalsiyum
açığını köy tavuğu ile
ediyorum. Uzun vadeli, düzenli kazanç
birikerek yumurta kabuğu
karşılamak mümkün değildir.
sağlayan, ülke ekonomisine ve toplum
oluşuyor. En sonunda da
Ancak konvansiyonel
tavuk yumurtluyor.
üretimle bu gereksinim
beslenmesine katkı sağlayan,
Bu süreç yaklaşık 24-26
karşılanmaktadır ve entegre
her iki tarafın da geleceği için
saatlik bir zamanı alıyor.
üretim sayesinde piliç eti
avantajlı bir yatırım olduğunu
Bu yumurta kabuğundaki
hızlı ve kolayca ulaşabilir
söyleyebilirim.
kalsiyumu tavuğun bir
hale gelmiştir.
günde iki defa oluşturması
mümkün değil. Yumurta
“Toplumumuzun, özellikle
kanalına iki yumurta
ekonomik imkânları
sarısı düşmesi sebebiyle
kısıtlı olan kesimlerinin
yumurtanın çift sarılı olması elbette mümkün. Yani bir
vücudumuz için gerekli olan aminoasitleri, yağ asitlerini,
tavuk her gün çift sarılı yumurta yumurtlayabilir ama
mineralleri alabileceği en ekonomik, sağlıklı ve besin
günde iki kere asla yumurtlayamaz.”
değeri yüksek hayvansal protein kaynağı piliç etidir. Bu
nedenle insanımıza ‘tavuk yemeyin’ demek iyilik olmaz.
“Çocuklarımıza sağlıklı piliç eti yediriyoruz”
“Medyadaki bilimsellikten uzak iddialar, tüketicilerimize
“Peki piliçlerimiz nasıl 45 günde bu et verimine
olduğu gibi sektöre, dolayısıyla ülkemize de zarar
ulaşıyor? Çünkü başta da söylediğim gibi yediğimiz
veriyor. Piliç eti üretiminde dünya sekizincisi olan
piliçler etlik piliç ırklarıdır. Etlik piliçlerin menşei yeni
değil. Herhangi bir hormon değişikliği, genetik değişiklik Türkiye’nin hayvancılık sektöründe yeri çok önemli.
2.3 milyon ton piliç eti üretimiyle sektör temsilcileri
de yapılmış değil. Etlik piliçler uzun yıllar süren doğal
seleksiyon çalışmalarıyla, et verimi yüksek horozlarla et ve üreticileri, hayvancılığı Türkiye’de olması gerektiği
yere getirmeye çalışmaktadır. Bilimsel dayanağı
verimi yüksek tavukların yıllarca çiftleştirilmesiyle elde
olmayan bilgilerin medya aracılığıyla servis edilmesi
edilmiştir. Bu nedenle köyde bahçede büyüyen tavuk
sektördeki ilerlemeyi sekteye uğratmakta, özellikle de
ile etlik pilici kıyaslamak doğru değil. Hatta entegre
beyaz et sektörü maalesef bu bilgi kirliliğine çok maruz
etlik piliçler biyogüvenlik ve hayvan refahı kuralları
kalmaktadır.
çerçevesinde yetiştirildiği için daha güvenilirdir.
“Yaptığımız analizlerde köy tavuğu ile etlik piliçler
arasında besinsel fark olmadığını görüyoruz.
Tek fark köy tavuğunun daha uzun sürede pişmesidir.
Medyada bu durum, hormon veya genetik değişiklik
olarak yansıtılıyor. Oysa ki köy tavuğunun daha uzun
sürede pişmesinin, etinin daha sert ve gevrek
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“Sonuç olarak entegre etlik piliç eti üretimi son derece
sağlıklı, güvenilir ve ekonomiktir. Yemler denetleniyor,
çiftlikler denetleniyor, fabrikalar denetleniyor, en
sonunda da et denetleniyor. Şenpiliç de denetim
konusunda çok titiz ve asla taviz vermiyor.
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Bu nedenle halkımızın bu kadar faydalı bir gıda
ürününden mahrum kalmaması için bilimsel dayanağı
olmayan bilgilere itibar etmemeleri gerekiyor.
Tüketicilerimizin içi rahat olsun; çocuklarımıza sağlıklı
piliç eti yediriyoruz.”
“Markasız ve ambalajsız ürün satın alınmamalı”
“Tabii şunu da mutlaka belirtelim; hijyenden ve
denetimden yoksun yemlerle, menşei belirsiz piliçler
yetiştirilir, kontrolsüz nakliye ve kesim yapılıp satılırsa
bu durum insan sağlığını tehdit eder. Bu nedenle
markasız, ambalajsız piliç eti ürünleri kesinlikle satın
alınmamalıdır.
“Sağlıklı tüketimin bir başka önemli kuralı da piliç etini
iyi pişirmektir. İyi piştiğini etin kemiğe değen kısmında
kan olup olmadığına bakarak anlayabilirsiniz. Piştikten
sonra da bekletmeden sıcak servis yapmalısınız.”
“Türkiye, beyaz ette dünya kalitesinde üretim
yapıyor”
“Medyada söylenenin aksine entegre üretim sağlıklı
ve kontrollü üretimdir. Kontrollü üretim yapılmazsa
hayvan kayıpları olur ve bu da insan sağlığını etkiler.
Serbest dolaşan hayvanlarda göçmen kuşlar,
mevsim değişiklikleri, insanların seyahati gibi çeşitli
nedenlerden virüs yayılımı çok fazla olur.
“İleri işlem ürünlere de talep daha çok artacak. Artık
kadınlarımızın çoğu iş dünyasının içerisinde ve bundan
çok mutluyuz. Bireyler de artık eskisi gibi büyük
aileler içerisinde yaşamıyor. Bu nedenle hazır gıdalara
talep arttı ve artacak. Böylelikle tüketicilerimizin
kalitesini bildiği, güvenilir, sağlıklı, lezzetli, hazır piliç
eti ürünlerine yönelimi daha çok olacak. Olmaya
başladı da… Dünyadaki ve Türkiye’deki nüfus artışına
bakacak olursak insanların sağlıklı protein kaynağından
mahrum kalmamaları için entegre üretimin artması ve
desteklenmesi gerekmektedir.”

gelişimiyle tarım sektörüne büyük katkı sağlayacak.
Köyün bakkalından tutun da altlık için kullanılan
üreticisine kadar birçok insan istihdam olanağı bulacak.
“Şenpiliç yatırım yaptığı bölgenin ham maddesini
kullanan bir firma. Mesela; bölgemizin en önemli ve
kaliteli ürünü olan mısırı Şenpiliç yemlerinde kullanarak
bölgenin de kalkınmasına katkı sağlıyor.
“Şenpiliç’in üreticilerine olan ilgisi de memnun edici.
Başta Bölge Müdürümüz Fatih Gürsoy olmak üzere
bizimle sürekli temas halindeler. Gerekli her durumda
bir telefonla tüm ilgililere ulaşabiliyoruz. Alt yapıyı
tanıtmak amacıyla yem fabrikalarını, kesimhanelerini
gezdiriyorlar. Eğitimler veriyor, her türlü gerekli
bilgilendirmeleri yapıyorlar. İhtiyaçlarımıza cevap
veriyorlar. Planlama ve iletişim aksaksız yürüyor.
Tüm bunlar biz yetiştiriciler için çok önemli…

“Sürdürülebilir üretim için aynı anlayışta
olmalıyız”
“Broyler yetiştiriciliği kolay bir iş değil; büyük yatırımlar
ve disiplin gerektiriyor. Bunun yanı sıra civcivler de
çok iyi bakım ve emek isteyen hassas hayvanlar.
Hayvan refahını sağlayacak doğru yatırımların
gerçekleştirilmesi, uygun besleme ve yetiştiricilik
kurallarına riayet edilmesi başarıyı getirir. Tüm bu
yatırımların ve emeğin karşılığında ürünün miktarını ve
kalitesini artırmak, halk sağlığını korumak hedefimiz
olmalıdır. Dolayısıyla hem üretici olarak bizim hem de
Şenpiliç’in sürdürülebilir üretim anlayışında çalışıyor
olması son derece önemli. Bu nedenle Şenpiliç’e
teşekkür ediyorum.”

“Civciv ve yem kalitesi yüksek, başta biyogüvenlik
olmak üzere tüm gerekliliklere uyan kurumsal,
organizasyon yapısı güçlü bir üretici firma ile iş birliği
yaparsanız, çalışanlarınız da güvenilirse, yetiştiricilikte
yüksek verim ve kazanç elde etmemeniz mümkün
değil.”

“Şenpiliç ekosisteme büyük katkı sağladı”
“Ülkemizde tavukçuluk sektörünün hızlı gelişimiyle
bugün dünyada piliç eti üretiminde sekizinci sıraya
yerleştik. Yetiştiricilik ve üretim büyüdükçe, tedarik
zincirinde doğan ihtiyaçlarla başka sektörlerde de
üretim ve istihdam artacak. Mısır üreticileri, buğday
üreticileri, gübre, talaş, kömür gibi yan sektörlerin

“Bugüne kadar Şenpiliç’le altı dönem çalıştık. Bu
süreçte iki kere birinci, bir kere de üçüncü olduk. Ayrıca
Ross, üretici bazında kendi endeks sıralamasına göre
ödül veriyor. 400 endeks üzeri olan yetiştirici olarak iyi
üretimimizden dolayı çiftliğimiz de ödüle hak kazandı.
Yeğenim Mustafa’nın dereceye girmemizde çok önemli
bir rolü var. Emeklerine teşekkür ediyorum.”

“Yaptığımızın işin öneminin ve getirdiği
sorumluluğun farkındayız”
“Biz bir aile işletmesiyiz ve başta çiftliğin her şeyinden
sorumlu olan İşletme Müdürü yeğenim Mustafa olmak
üzere tüm görevli ekibimiz son derece dikkatli ve özenli
çalışıyor. Çünkü hepimiz yaptığımızın işin öneminin ve
getirdiği sorumluluğun farkındayız.
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“Büyük bir ailenin
parçası olmak istedik”
Balıkesir Burhaniye’de bulunan Şenpiliç bayisi Gözçiçek Gıda’yı ziyaret ettik.
Gözçiçek Gıda, baba-oğul Ahmet ve Mert Gözçiçek’in liderliğinde faaliyet gösteriyor.
“Bir elin nesi var, iki elin sesi var” diyen Ahmet Gözçiçek ve Gıda Mühendisi Mert Gözçiçek ile
beyaz et sektöründe ticaretin dinamiklerini konuştuk.
Ahmet Gözçiçek: “Meslek hayatıma Tarım İl
Müdürlüğü’nde devlet memuru olarak başladım. Yıllar
sonra Balıkesir merkezde küçük bir aile dükkânı açtık
ve perakende tavuk eti satmaya başladık. Beyaz etle
de böyle tanıştım. Zaman içinde sektörü de sevmemin
getirisiyle işimi geliştirmek istedim ve şirketleşerek
bayilik yapmaya başladım.
“Oğlum Mert de küçük yaşlarda okul tatillerinde
plasiyerlerimizle servise çıkardı ve bu sayede
çekirdekten yetişti. Bu nedenle oğlum da benim
yanımda olsun, aynı sektörde kendini geliştirsin
istedim. Böylelikle üniversite eğitimini ve askerlik
görevini tamamladıktan sonra şirketimizin ortağı oldu
ve beraber iş hayatına devam ediyoruz. 2019 yılında da
Şenpiliç’le iş birliğine başladık.
“Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Sarımsaklı, Altınova,
Sahilleraltı, Havran, Edremit, Akçay, Altınoluk,
Küçükkuyu ve Behramkale’nin en küçük köylerine
kadar 6 aracımızla ve 10 kişilik ekibimizle dağıtım
yapıyoruz.
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“Şenpiliç bir lider ve yaptığı yatırımlarla sürekli
büyüyor. Bu nedenle Gözçiçek Gıda olarak daha
büyük bir aileye katılmak istediğimiz ve beraber
büyüyeceğimize inandığımız için yolumuza Şenpiliç’le
devam etmek istedik. Birlikte daha ileriye gideceğimize
ve Şenpiliç markasını bölgede başarıyla taşıyacağımıza
gönülden inanıyorum. Şenpiliç gibi bir liderle
çalışmaktan çok mutluyuz.”
“Doğruluk, dürüstlük ve verdiğin sözleri tutma
hayatımın önceliğidir”
“Hayatım boyunca gerçekleştirebileceğim sözleri
verdim hep. Bu iş hayatımda da böyledir. Asla
tutamayacağım sözleri vermedim, vermem de… Bunun
meslek hayatımda başarılı olmamda çok büyük katkısı
var. Hep doğruluğu ve dürüstlüğü ilke edindik. Bu
ilkelerimizden de hiç ödün vermeyeceğiz. Oğlumu da
bu şekilde yetiştirdim.
“Bu yaklaşımımız müşterilerimizin bize olan tavrını çok
olumlu etkiledi, ilişkilerimizi güçlendirdi. Bu nedenle
bayi-müşteri ilişkisindense aile gibiyiz. Onlar bizi,
biz onları dost gibi görüyoruz. İyi günümüzde, kötü
günümüzde birbirimizin yanındayızdır.
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“Başarımızın bir diğer sırrı da sevkiyatta düzene
ve zamanlamaya verdiğimiz önemdir. Tüm
müşterilerimizin mallarını eksiksiz ve zamanında teslim
ederiz. Elimizden geldiğince gece gündüz müşteri
taleplerini en iyi şekilde karşılıyoruz. Tatilimiz, gecemiz,
gündüzümüz yok ama işimizden memnunuz ve severek
çalışıyoruz.”

Tabii yılların karşılıklı deneyimi ve köklü ilişkiler
nedeniyle bazı müşterilerimiz halen doğrudan beni
arar veya çözülmesi gereken bir konu olduğunda bana
danışırlar ama bu da doğal bir durum. Çünkü yıllara
dayanan alışkanlıklar, bağlar var. Zaman içinde bu da
keyifle ve en doğru şekliyle değişecek. Çünkü oğlum
tamamen süreçlerin içinde, işine hakim ve tam yetkili…”

“Gelecek hedeflerimiz büyük”
“İl de olsa, ilçe de olsa rekabet her yerde var ve aynı
zorlukları taşıyor. Bu noktada yıllara dayanan güven
ilişkimizle Şenpiliç markasına duyulan tüketici güveni
birleşince zorlukları daha kolay aşıyoruz.

“Şenpiliç’in bayileriyle diyaloğu çok başarılı”
“Şenpiliç de verdiği sözü tutan, söylediğinin arkasında
duran bir firma. Bu bakımdan iş yapış felsefemiz
uyuşuyor ve çok iyi anlaşıyoruz. Son derece
kurumsal ve disiplinli çalışıyorlar. Taleplerimizle
yakından ilgileniyorlar. İşimizin pazarlama, üretim,
dağıtım, muhasebe gibi her alanıyla ayrı ilgilenen
yetkili departmanı ve ekibi var. Gerekli her durumda
kendilerine ulaşabiliyor, en kısa sürede sonuç
alabiliyoruz. Bu sayede bir sorun olursa hızlıca çözüm
elde ediyoruz.

“Türkiye’de beyaz et sektörü büyüyecek, çünkü beyaz
et ekonomik bir protein kaynağı. Biz de Gözçiçek Gıda
olarak daha aktif ve daha yaygın dağıtım yapmayı
hedefliyoruz. Toplamda yaklaşık 600 metrekarelik
soğuk hava depolarımız var ve bu depolarımızı büyütüp
kapasitemizi artırmak istiyoruz.”
“Bir elin nesi var, iki elin sesi var”
“Bir elin nesi var, iki elin sesi var derler ya…
Baba-oğul çalışmak da böyle bir şey… İki el olunca
ve diğer el de kendinden olunca çok daha başarılı
oluyorsunuz. Bu nedenle de bir babanın oğluyla birlikte
çalışması çok güzel ve gurur verici bir duygu. Verdiği
güven çok önemli.
“Oğlumla elbette fikir ayrılıklarımız ve gerildiğimiz
anlar oluyor ama hemen orada konuşup sorunu
çözüyoruz. Kesinlikle ertesi güne olumsuz bir duygu
veya tavır taşımıyoruz. Aile içi anlaşmazlıkları, hele ki
iş ilişkisi de varsa uzatmamak lazım.
“Ticaretten hiçbir zaman uzak kalmak istemem ama
yavaş yavaş yetkilerin çoğunu oğluma bırakıyorum.

“Bunun yanında Şenpiliç’in ürün kalitesi ve lezzeti
ile ilgili satış noktalarımızdan ve onlar üzerinden
tüketicilerimizden aldığımız geri dönüşler de son
derece olumlu. Marka bilinirliğimiz bölgede her
geçen gün artıyor.”

Mert Gözçiçek: “Piliç etinin
besin değeri ve protein kaynağı
olarak beslenmemizdeki yeri
tartışılmaz. Şu anda beyaz eti
insan hayatından çıkarsak yerine
koyacağımız bir gıda yok.
Buna rağmen maalesef piliç etiyle
ilgili medyada bilimsel dayanağı
olmayan bilgiler yer alıyor.
Şenpiliç de halkımızı doğru
bilgilendirmek için
çalışmalar yapıyor.
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Ahmet Gözçiçek: “Şenpiliç bir lider ve yaptığı yatırımlarla sürekli büyüyor. Birlikte daha ileriye
gideceğimize ve Şenpiliç markasını bölgede başarıyla taşıyacağımıza gönülden inanıyorum.
“Yaz tatillerinde sahaya çıkardım”
Mert Gözçiçek: “1992 doğumluyum. 2014 yılında
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gıda Mühendisliği
Bölümü’nden mezun oldum. Aynı zamanda iş güvenliği
uzmanıyım. Beş senedir babamla birlikte bu sektörde
çalışıyorum.
“Liseden mezun olunca hem üniversite hem de Hava
Harp Okulu giriş sınavlarına girdim. Her iki sınavı da
kazandım ve tercihimi meslek hayatıma babamla
birlikte devam etmekten yana kullandım.
“Çocukken okul tatillerinde sahaya çıkıyor, plasiyer
arkadaşlarımıza eşlik ediyor ve gerekli durumlarda
yardımcı oluyordum. Bu nedenle işe yabancı değildim.
Üniversiteden mezun olduktan sonra babamın
liderliğinde yönetim tarafına geçtim ama halen haftanın
belirli günlerinde servise çıkıyorum ve plasiyerlerimizle
birlikte müşteri ziyaretlerinde bulunuyorum.”

Gözçiçek
Gıda
Mert
Gözçiçek

“Geçmişte sahaya çıkmamın bugünüme çok
faydası oldu”
“Ne kadar çok plasiyer arkadaşımızla çıkarsak
o kadar çok şey öğreniyoruz. Öğrencilik
zamanlarında satış temsilcilerimizle sahaya
çıktığımda çok farkında değildim ama
bugün deneyim kazandığımı anlıyorum.
Bu deneyimin işleyiş içerisinde ve
uygulamada çok faydasını görüyorum.
Özellikle insan tanıma konusunda son
derece olumlu etkilerini yaşıyorum.
“Okul tatillerinde babamla çalışmış
olsam da üniversiteyi bitirip, yönetime
geçtikten sonra işe yeni giren
herkesin yaşadığı zorlukları yaşadım.
Her ne kadar Ahmet Gözçiçek’in
oğlu olsam da müşteri ziyaretine
gittiğimde karşılarına yeni biri
çıkmış olarak değerlendirdiler.
Ben de aynı güveni ve
bağı oluşturabilmek
için elimden
geleni yaptım,
yapıyorum.
“Babamdan
nerelerde
ne yapmam
gerektiğini
görüp
öğrenmiş
olsam da,
bu süreçte
tabii
babama
danıştığım,
beraber
çalıştığımız,

destek aldığım noktalar oluyor. Çünkü Gözçiçek Gıda
yıllar içinde bir noktaya gelmiş bir işletme. Bu nedenle
var olanın üstüne ne yapabilirim diye düşünüyor ve
babama danışıyorum.
“Nesil farkı nedeniyle fikir farklılıkları da oluyor ama
ikimizin uzlaştığı noktalarda karar alarak yol alıyoruz.
Bu şekilde büyük problemler yaşamıyoruz ve sonuç
olarak ortak bir paydada buluşuyoruz.”
“Ayakta kalmak için akıllıca büyümeliyiz”
“Bu zamana kadar olan deneyimimle görüyorum ki
sektörün Türkiye’de geleceği daha iyi olacak. Biz de
entegreler ve bayileri olarak büyümek zorundayız.
Küçülürsek veya yerimizde sayarsak sorunlar da
küçülmüş gibi gözükebilir ama bence küçülünce aslında
sorunlar büyür.
“İşletme bir noktaya geldi diye hiçbirimiz rahat
davranmamalıyız. Zemini sağlam olan işimize sımsıkı
sarılıp nasıl daha ileriye götürebiliriz ve farklılaşabiliriz
diye var gücümüzle çalışmalıyız. Ben de bu işletmeyi
daha ileriye taşıyabilme hedefiyle çalışıyorum.
Bu hedefler de; var olan kapasitemizi büyütmek,
portföyümüzü genişletmek, uzun vadede de çevre
il, ilçeler ve farklı bölgeler olmak üzere bölgemizi
genişletmek. Kısacası şubeleşmek, ekibimizi büyütmek
ve daha geniş çapta hizmet vermek istiyoruz. Umarım
her şey yolunda gider, enerjimiz ve imkânımız olur.
Sadece büyümek değil, istihdam da sağlamak istiyoruz.
Daha çok kişi iş sahibi olsun, daha çok kişi ekmek yesin
istiyoruz.
“Her il, ilçe, bölge bizim için potansiyeldir. Satış
kapasitemizi artırmak için farklı bir şey yapmalıyız. Evet,
servis düzenimiz ve güvene dayalı insan ilişkilerimiz
bizi başarıda öne çıkarıyor ama aynı özende çalışan
rakiplerimizi geçmek için ufak detayları yakalayıp bir
adım öne çıkmalıyız.
“Gözçiçek olarak zaman içinde iş tanımlarını netleştirdik
ve departmanlara ayrıldık. Böylelikle sağlam bir alt yapı
kurmuş olduk ve büyümekten korkmuyoruz. İşimizi iyi
yaparsak ve büyürsek ayakta kalırız. Büyümek de körü
körüne, agresif bir büyüme olmamalıdır. Akıllıca ve uzun
vadede büyümeliyiz.”
"Genç ve dinamik bir ekibe sahibiz"
"Beş sene önce oluşturduğumuz bu ekibimizle
büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kararlı bir
şekilde ilerliyoruz. Satış temsilcilerimiz, depo
sorumlularımız, muhasebe yetkililerimiz, kısacası tüm
ekip arkadaşlarımızın Gözçiçek Gıda’nın bugünlere
gelmesinde emekleri fazladır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür
ediyorum, çünkü ortada bir başarı varsa bunda herkesin
payı var. Aile sıcaklığında bir çalışma ortamı, bizim
ve ekibimiz için işte başarı ve mutluluğun kaynağıdır.
Kısacası bize göre uzun vadede başarının temeli samimi
ve iyi bir ekibe sahip olmaktan geçiyor."
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“Her gün aynı yoğunlukta çalışıyoruz”
“Sabah 7’de hepimiz depoda oluyoruz. Saat 08:30’a
kadar araçlarımızı yüklüyoruz. 08:30’da tüm araçlarımız
yola çıkıp, farklı bölgelere gidiyorlar. Biz de babamla
masa başı işlerimizi yapıyoruz. Kalan zamanlarda
hedeflerimiz ve çalışılması gereken konular üzerine
yoğunlaşıyoruz. Gerekli ziyaretlerimizi yapıyoruz.
Ardından araçlarımız dönüyor ve günü kapatıyoruz.
“Bölgemizi yaz ve kış mevsimi olarak iki ayrı dönemde
değerlendirmek gerekiyor. Yazın EDT ve turizm kanalı
ağırlıkta iken kışın okul kantinleri yoğunlukta oluyor.
“Beyaz et her gün sipariş aldığımız, her gün sahaya
çıkıp dağıtım yaptığımız, sıcak satışın olduğu taze bir
ürün. Bu nedenle hassas ve yoğun tempo gerektiren
bir dağıtım işleyişi var. Biz de her gün, her sabah aynı
yoğunlukta çalışıyoruz. Zamana karşı yarışıyoruz. Bu
bakımdan ticareti çok kolay bir gıda ürünü değil.”
“Satışta insan ilişkisi en üst sırada gelir”
“Ticaretten başarı ve keyif elde etmenin tek yolu iyi
insan ilişkileridir. İyi anlaşamadığın biriyle uzun vadeli
bir ticari ilişki sürdürmek mümkün değildir. Sadece kâr
amaçlı ilişkiler uzun süre yürümüyor ama ilişkinizin
güçlü olduğu, karşılıklı birbirinizi koruduğunuz bir
ticarette daha uzun süreli ticari ilişkiler oluyor.

“Ticarette başarı fiyat politikasıyla, insan ilişkisiyle,
sevkiyatıyla, dürüst çalışma anlayışıyla bir bütün.
Hayat gibi olumlu ve olumsuz pek çok şeyi barındırıyor.
Bazen bizden kaynaklı olmayan sorunlarla baş etmek
zorunda kalıyoruz ama olumlu yönleri çoğaltmak bizim
elimizde.”
“Şenpiliç’in marka gücüyle pazarımızı da
büyüteceğimizden eminiz”
“Şenpiliç’te her birim kendi içinde çok sistemli çalışıyor.
Hangi konuda sıkıntımız veya görüşmemiz gereken bir
konu varsa o konuyla ilgili departmanla görüşebiliyoruz.
Hepsi de işinde bilgili insanlar. Görüşmek istediğimiz
hiçbir konu, hiçbir talep geçiştirilmiyor, eritilmiyor.
Bir konuda ilgili bulmak ve sonuç alabilmek bu işin
olmazsa olmazlarından biri. Şenpiliç’te de bu yaklaşım
var. Ürün kalitesi ve lezzeti de tartışılmaz.”

Ahmet Gözçiçek: “İl de olsa,
ilçe de olsa rekabet her yerde var ve
aynı zorlukları taşıyor. Bu noktada yıllara
dayanan güven ilişkimizle Şenpiliç markasına
duyulan tüketici güveni birleşince zorlukları
daha kolay aşıyoruz.
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Bağışıklığı güçlendirmenin 10 kuralı!

Virüse karşı sihirli kelime:
Bağışıklık sistemi!
Virüslere karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmek şüphesiz kritik önem taşıyor.
Çünkü hastalığa neden olan mikroorganizmalara karşı vücudumuzu savunan bağışıklık
sistemimiz güçsüz olursa mikroba yenik düşebiliriz. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi
İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, bağışıklık sistemini güçlendirmenin
10 kuralını anlattı, önemli uyarılarda ve önerilerde bulundu.
“Özellikle kronik hastalığı olanların
bağışıklık sistemine dikkat etmesi
gerekiyor”
“Başta dünyayı etkisine alan salgın
hastalık Koronavirüs olmak üzere virüsle
mücadelede
bağışıklık
sistemimizi
güçlendirmek çok büyük önem taşıyor.
Özellikle de kronik hastalığı olanların ve
yaşlıların çok dikkatli olmaları gerekiyor,
çünkü yaşlandıkça bağışıklık sistemimiz
zayıflıyor. Bu da yaşlılıkta enfeksiyon,
kanser ve bulaşıcı hastalıklara daha
yüksek oranda yakalanma riskine yol
açıyor. Solunum yolu enfeksiyonları, grip
ve özellikle zatürre dünya çapında 65 yaş
üstü kişilerde ölüm nedenleri arasında
başı çekiyor.”
İç Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Tevfik Rıfkı
Evrenkaya

“Bağışıklığı baskılayan bir diğer faktör de sigara
ve alkol”
“Sigara, bronşlarımızda yer alan ve yabancı partiküller ile
bakterilerin vücut dışına atılmasını sağlayan ‘siliya’ denen
tüycükleri felç eder. Solunum sistemi sekresyonlarını
artırarak, mikroorganizmaların yerleşip, çoğalmasını
kolaylaştırır. Alkol de, özellikle çok miktarda alındığında
birçok vitaminin vücut tarafından kullanılmasını bloke
eder. Vücutta albümin üretimine sekte vurur. Doğrudan
bağışıklık sistemini baskılar.”
Bağışıklığı güçlendirmenin 10 kuralı!
İnsan vücudunun birçok mikrop için ideal bir ortam
olduğundan mikropların içeri girmeye çalıştığını,
bağışıklık sisteminin görevinin ise onları dışarıda tutmak,
aramak ve yok etmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tevfik
Rıfkı Evrenkaya, bağışıklık sistemini güçlendirmek için
sağlıklı yaşam alışkanlığı edinmek gerektiğini, bunun için
de aşağıdaki 10 kuralın büyük önem taşıdığını vurguluyor:

Bağışıklığı güçlendirmenin 10 kuralı!
Ellerimizi sık sık yıkamak!

İdeal kiloyu korumak!

Sigara içmemek!

Yeterli ve kaliteli uyumak!

Sağlıklı ve dengeli beslenmek!

Yeterince dinlenmek!

Gıdaların doğru piştiğinden emin olmak!

Stresi en aza indirmek!

Düzenli egzersiz yapmak!

Alkol almamak!

Bağışıklığı desteklediğini iddia eden takviyelere
dikkat!
Birçok ürünün bağışıklığı artırdığını veya desteklediğini
iddia ettiğini belirten Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya
şunları söyledi: “Bazı takviye ürünlerinin bağışıklık
fonksiyonunun bazı bileşenlerini değiştirdiği tespit
edilmiş olsa da, bunların hastalıklardan korunmak
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için aldığımız önlemlerden ve dengeli beslenmeden
daha üstün olduğu kanıtlanmamıştır. Bu nedenle,
ticari sloganlara kulak verirken, dikkatli olmak şart.
Beslenmemizin bize tüm mikrobesin gereksinimlerini
sağlamadığını düşünüyorsak, örneğin, sebzelerle aramız
iyi değilse, doktora danışarak günlük bir multivitamin ve
mineral takviyesi alınabilir.”
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Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz ise bağışıklık
sistemimizi güçlü kılan en önemli faktörlerin başında yeterli ve dengeli beslenme
alışkanlığının geldiğine dikkat çekerek, soframızda düzenli olarak yer alması gereken
besinleri anlattı.
“Tek tip beslenme modeli birçok önemli besin
öğesini eksik almamız anlamına geliyor. Beslenme
örüntümüzün dengeli ve vitamin ile minerallerden
zengin olması, zararlı mikroorganizmalara karşı
kalkan görevi üstlenen bağışıklık sistemimiz
için çok önemli. Dolayısıyla bağışıklık sistemini

NAR

koruyarak savunma sağlayan antioksidanlar olan
A, C, E, D vitaminleri, selenyum, çinko, demir gibi
vitamin ve mineralleri içeren besinleri yeterince
almak şart. Ayrıca bazı besinler var ki içerdikleri
vitamin ve mineraller nedeniyle ayrı bir öneme
sahipler.”

“Nar, yüksek lif ve düşük kalori içeriğiyle ana veya ara
öğünlerde tercih edilebileceğiniz antioksidan deposu bir
meyve. Lezzetinin yanı sıra flavonoid, C ve A vitamini ve
folat içeriğinin yüksek olması güçlü bir bağışıklık sistemi
için önem taşıyor. Ek olarak punicalagin ve punisik asit
bileşenlerini içermesi, narın antioksidan içeriğini güçlendiriyor.
Mevsim salatalarınızın üzerine ekleyerek veya ara öğünlerde
bir kase yoğurdun içine ilave ederek öğünlerinizin
besin değerini artırabilirsiniz.”
Beslenme ve
Diyet Uzmanı
Ayşe Sena Binöz

“Probiyotik kaynaklardan olan yoğurt ve kefirin düzenli tüketimi
bağırsak florasını ve bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk
algınlığına karşı koruma sağlıyor. Probiyotik bakterilerin
aktivitelerini artırmak için pırasa, enginar, soğan, sarımsak ve
muz gibi prebiyotikleri beslenme düzeninize ekleyerek daha
dengeli bir beslenme alışkanlığı elde edebilirsiniz.
Önemli faydaları nedeniyle günde 2-3 porsiyon yoğurt/kefir
tüketmeyi ihmal etmeyin.”

ISPANAK

YOĞURT
&
KEFİR

“Ispanak içeriğinde bulunan A, C vitamini ve demir sayesinde
antioksidan besinler arasında yer alıyor. Öğün seçimlerinizde haftada
iki kez ıspanağı tercih ederek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.
İlave edeceğiniz kıyma veya yumurta ile ıspanağın demir içeriğini
zenginleştirebilirsiniz. Ancak pürin içeriğinin yüksek olması nedeniyle
ürik asit seviyesi yüksek kişilerin veya gut hastalarının ıspanak
tüketirken dikkatli olmaları gerekiyor.”

“C vitamini, selenyum, potasyum ve kalsiyumdan zengin sarımsaktaki ana
aktif bileşen olan allisin bağışıklık hücrelerini güçlendiriyor. Aynı zamanda
antimikrobiyal ve antiviral etkisi sayesinde bakteriyel ile viral enfeksiyonlara
karşı koruma sağlıyor. Her gün tüketeceğiniz 2-3 minik diş sarımsağın
antioksidan etkisinden yararlanarak bağışıklığınızı güçlendirmiş olacaksınız.
Sarımsağı çiğneyerek, ezerek veya dilimleyerek tüketmek allisin içeriğini
zenginleştirerek emilim kalitesini artıracaktır.”

SARIMSAK
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BADEM, CEVİZ,
FINDIK

PANCAR

“Yağlı tohumlar; doymamış yağ asitleri, E vitamini
ve flavonoid içerikleri sayesinde bağışıklık sistemini
güçlendirerek soğuk algınlığına karşı koruma sağlıyorlar.
Ayrıca içerdikleri E vitamini; A vitamini kullanımını artırarak
antioksidan aktiviteyi de güçlendiriyor. Tüketirken tuz
ve şekerle kaplanmış olanları tercih etmeyin, saklama
koşullarına dikkat ederek nemsiz ortamda muhafaza edin.
Bağışıklık sisteminizin güçlenmesi için her gün
2 tam ceviz veya 10-12 adet çiğ badem ya da fındık
tüketmeniz uygun olacaktır.”

“A vitamini, C vitamini, beta-karoten, folat ve çinkodan zengin olan pancar,
bağışıklık sistemini güçlendirerek koruyucu etki gösteriyor. Yüksek lif içeriği
sayesinde kabızlığı önleyici etkisi de mevcut. Aynı zamanda pancarın içeriğinde
yer alan betalain de antioksidan özellik göstererek zararlı maddelere karşı
koruma sağlıyor, böylelikle bağışıklık hücrelerini güçlendiriyor.”

“Turunçgiller güçlü antioksidan etkiye sahip C vitaminin
önemli bir kaynağı. Aynı zamanda içeriklerindeki
A vitamini ile vücut direncini artırarak soğuk algınlığına
karşı koruyucu etki gösteriyorlar. Bu nedenle özellikle
sonbahar ve kış aylarında portakal, mandalina, limon
ve greyfurt gibi turunçgiller beslenme düzenimizin
vazgeçilmez bir parçası olmalı. Turunçgillerin suyunu
sıkarak tüketmek yerine meyve şeklinde yemek, zengin
posa içeriğiyle kan şekeri dengesi ve ağırlık kontrolünde
daha uygun bir tercih olacaktır. C vitaminin vücutta
depolanmaması nedeniyle fazlası idrarla atılıyor.
Bu sebeple 1 porsiyon mandalina (2 küçük boy) ve
1 porsiyon portakal (1 orta boy) tüketimi günlük
C vitamini ihtiyacınızı karşılamak için yeterli olacaktır.”

KARNABAHAR

TURUNÇGİLLER

“Karnabahar glukozinolat ve izotiyosiyanat içeriğiyle güçlü
antioksidan besinler arasında yer alıyor. Aynı zamanda
içeriğindeki karotenoid ve flavonoid de bazı kanser türlerine
karşı koruyucu oluyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Bir başka antioksidan olan C vitaminini yüksek miktarda içererek
enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor. Şişkinlik, hazımsızlık,
gaz problemlerine neden olabileceği için haftada
2-3 kez tüketmeniz yeterli olacaktır.”

“İçeriğindeki beta-karoten güçlü bir antioksidan olup,
zararlı maddeleri etkisiz hale getirerek vücut hücrelerini koruyor.
A, C ve E vitamini, folat ve demir içeriğiyle bağışıklık sistemini
güçlendirerek koruyucu etki gösteriyor. Lif içeriğinin yüksek
olması sayesinde bağırsakları çalıştırıyor, kabızlığı
önleyerek uzun süre tokluk sağlıyor.”
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BALKABAĞI

29
Sağlık

Sağlıklı Çorba
Malzemeler

Piliç etinin sağlıklı ve
dengeli beslenmedeki önemi
Piliç eti, bedensel ve zihinsel gelişim,
sağlıklı ve dengeli beslenme için tüketilmesi
gereken başlıca kaliteli protein kaynaklarından
bir tanesidir. İçerisinde bulunan çinko,
optimal bağışıklık fonksiyonlarının korunmasına
yardımcı olur. Günlük protein, vitamin, mineral,
enerji ve yağ ihtiyacını karşılar. Bebeklikten
başlayarak, çocukluk ve gençlik çağlarında beyin
gelişimini ve sinir sisteminin düzgün çalışmasını
sağlayan B12 vitaminin tek doğal kaynağıdır.
Bunun yanında A, B2 (riboflavin), B3 (niasin) ve
B6 vitaminleri bakımından da zengin besinler
arasındadır. Yüksek protein, düşük yağ ve
karbonhidrat değeri ve düşük doymuş yağ
ve kolesterol içeriği sayesinde koroner kalp
hastalıkları riskini azaltır; obezite, kalp ve
damar hastalıkları gibi birçok sağlık sorununun
tıbbi beslenme tedavisinde yer alabilir.

Sağlıklı bir beslenme tabağının
4 ana besin grubundan oluşması
gerekmektedir:
1. Ekmek ve tahıl grubu
2. Et grubu
3. Süt grubu
4. Sebze ve meyve grubu
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!

30 ml. zeytinyağı
2 gr. toz zencefil
4 gr. tuz
2 gr. karabiber
4 su bardağı et suyu
4 su bardağı su

Yapılışı
Bir tencereye zeytinyağını koyarak,
doğradığınız soğanları ve ezdiğiniz sarımsakları
yağda çevirin. Geriye kalan tüm sebzeleri de
doğradıktan sonra tencereye
ekleyip soteleyin.
Üzerine et suyunu ve
sıcak suyu ilave ederek
pişirmeye bırakın.
Piştikten sonra
çorbayı blenderden
geçirip, baharatlarla
tatlandırın.
Afiyet olsun.
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“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.

600 gr. balkabağı
300 gr. karnabahar
200 gr. patates
200 gr. kuru soğan
200 gr. havuç
2 diş sarımsak
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Gıda israfını önleyelim
Günümüzde gıdada bilinçsiz ve aşırı tüketim, yanlış harcama davranışları ve
tasarruf konusunda bilgi eksikliği israfı artırmaktadır. Dünyada gıda üretimi var olan
nüfusa yetecek kadar olmasına rağmen her 7 kişiden biri açlıkla mücadele etmekte,
her gün açlık ve bağlantılı sebeplerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybetmektedir.
Türkiye de gıda üretiminde kendine yeten ülkeden biridir ve maalesef araştırmalar
Türkiye’de gıda ürünlerinin onda birinin çöpe atıldığını göstermektedir.
Dünyada 800 milyonu aşkın insan açlık çekerken,
670 milyondan fazla yetişkin, 120 milyon erkek ve kız
çocuğu (5-19 yaş arası) obez; 40 milyonu aşkın çocuk
ise fazla kiloludur. Her yıl obezitenin neden olduğu
sağlık problemlerinin tedavisine yaklaşık 2 trilyon ABD
Doları harcandığı tahmin edilmektedir. Dünyanın bugün
karşı karşıya kaldığı büyük miktarda gıda israfı, haneler
de dahil olmak üzere gıda tedarik zinciri boyunca
olumsuz etkilere yol açmaktadır.
Gıda israfı tüm dünyanın problemi olmakla birlikte
özellikle gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Çünkü
gelişmiş ülkelerde gelir artışı ve buna bağlı olarak
tüketim miktarı ve çeşidindeki artış, ev dışı tüketimin
artması, alışveriş merkezlerindeki artış, pazarlama
metotlarının çeşitlenmesi, kentleşme ile hem doğadan
hem de tarımdan uzaklaşılması israfı artıran önemli
faktörlerden bazılarıdır.

2050 yılında 10 milyara ulaşacağı
öngörülen dünya nüfusunu
beslemek için gıda üretiminin
yaklaşık yüzde 70 oranında
artması gerekiyor. Oysa ki her yıl
dünyada üretilen 4,5 milyar ton gıdanın
1,3 milyar tonu tüketilmeden kayboluyor
veya çöpe atılıyor. Bu rakam 2 milyara
yakın insanı doyurabilir.
Kayıp ve israfın 4’te 1 inmesi halinde bile
bugün dünyada açlık çeken
800 milyondan fazla
kişiyi kurtarabilir.
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Gıda zincirinde yetersiz teknoloji, yanlış nakliye
ve depolama yöntemleri, yanlış ambalajlama ve
hatalı saklama koşulları da israfın diğer önemli
sebepleridir. İsraf edilen gıdanın yüzde 60’ının yeniden
kazanılabileceği düşünüldüğünde durumun ciddiyeti
daha çok kendini göstermektedir.
Gıda atıklarının, çevre (enerji, iklim değişikliği, su, doğal
kaynaklara ulaşılabilirlik), ekonomi (kaynak verimliliği,
fiyat değişkenliği, artan maliyetler, tüketim, atık
yönetimi, ürün piyasaları) ve toplum (sağlık, eşitlik) gibi
çeşitli alanlara da doğrudan etkisi bulunmaktadır.
Yiyebileceğimiz kadar gıda almalıyız
Her yıl dünyada üretilen gıdaların üçte biri kayboluyor
veya israf ediliyor. Bu miktar yıllık 1,3 milyar tondan
fazla gıdaya karşılık gelmektedir. İsraf edilen gıdanın
sadece dörtte biri kurtarıldığında dünya üzerinde açlık
bitebilir, çünkü israf edilen yiyecek miktarı 2 milyara
yakın insanı doyurmaya yeterlidir.
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İstatistiklere göre;
• İsraf edilen yemekler yaklaşık 1 trilyon
dolara karşılık geliyor.
• Gelişmiş ülkelerde israf edilen gıdanın
maliyeti 680 milyar dolar iken, gelişmekte
olan ülkelerde bu rakam 310 milyar
dolardır.
• Meyve ve sebzeler en yüksek oranda
israf edilen gıda ürünleridir.
• Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa
ülkeleri tarafından israf edilen gıda
miktarı dünya nüfusunun 3 katını
besleyebilecek miktardadır.
• Zengin ülkelerde sadece tüketiciler
tarafından israf edilen gıda miktarı
230 milyon tondur. Bu miktar Sahra
Altı Afrika ülkelerinin ürettiği
gıda miktarına eşittir.
Farkındalık, tedarik zinciri alt yapısı, tedarik zincirinin
verimliliği, iş birliği ve çevresel politikalar dünyadaki
gıda israfını azaltmanın en etkili yolları olarak
belirlenmiştir. Bu alanlarda gerçekleştirilecek olan
girişimlerle 700 milyar dolar değerinde gıda israfının
önüne geçilebilir.

• Avrupalı ya da Kuzey Amerikalı bir
tüketici yılda neredeyse 100 kilo ve
Afrikalı bir tüketiciden 15 kat daha
fazla yemek israf ediyor.
• Teknoloji ve alt yapı eksikliği Afrika’daki
yemek israfının ana nedeni. Gelişmiş
ülkelerdeki yemek israfının nedeni ise
hane halkı.
• Sadece Avrupa’daki gıda israfı
200 milyon aç insanı doyurmaya yetiyor.
• Gıda israfı yaklaşık 3,3 milyar ton
karbondioksit yayıyor, bu da küresel iklim
değişikliğini hızlandırıyor.
• Gıda atığı miktarının 2030 yılında
2,1 milyar tona ve 1,5 trilyon dolar israf
tutarına ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Alınan önlemler küresel boyutta olmazsa iklim, su,
toprak ve çevrenin yanı sıra biyoçeşitlilik de risk altında
kalacaktır. Bu da beraberinde dünyanın gıda arzında
sürdürülebilirlik tehlikesi ile karşı karşıya
kalması demektir.
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Türkiye’de bir yılda gıda israfı
214 milyar Türk Lirası
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, halen
7 milyon 200 bin kişi Türkiye’de açlık sınırında
yaşarken, diğer taraftan Türkiye’de ciddi miktarda
gıda ve ekmek israf edilmektedir. Yılda israf edilen
gıda miktarı 26 milyon tondur. Bu miktar 214 milyar
Türk Lirası’na karşılık gelmektedir. Türkiye’de gıda
sektörüne harcanan paranın yılda 400 milyar
Türk Lirası olduğu düşünüldüğünde bu kaybın vahim
boyutlarda olduğu görülmektedir.
Her yıl üretilen yaklaşık 50 milyon ton meyve ve
sebzenin %25 ile 40’ı arasında bir bölümü daha sofraya
gelmeden üretim, dağıtım ya da tüketim aşamasında
kaybedilmekte ya da atılmaktadır. Tahmini kayıp
miktarı yaklaşık 12 milyon ton ve 25 milyar Türk Lirası
değerindedir. Bu miktar, Türkiye’nin yıllık toplam meyve
ve sebze ihracatının dört katından fazladır. Yani sebze
meyvede 100 milyar liralık ticarete konu olan ürünün,
en az 25 milyar liralık bölümü çöpe atılmaktadır.

Ekmek israfı genellikle
ekmeğin bayatlamasından
kaynaklanmaktadır.
Bu israfın önüne geçebilmek için:
• Günlük tüketime yetecek kadar ekmek
alınmalıdır.
• Ekmekler doğru ambalajlarda
saklanmalıdır.
• Eğer uzun süre tüketilmeyecekse
poşetlenerek derin dondurucuda
saklanmalıdır.
• Tüketilmeden önce dilimlenmelidir.
• Bayatlamış veya kurumuş ekmekler
atılmamalı, galeta unu, yemek,
pasta veya tatlı yapımı şeklinde
değerlendirilmelidir.
Bir günde 6 milyon ekmeği çöpe atıyoruz
Türkiye’de önemli bir israf da ekmek tüketiminde
yaşanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre
300 gram üzerinden günde yaklaşık
85 milyon ekmek üretilmiş, tüketim ise
79 milyon civarında gerçekleşmiştir.
Geriye kalan 6 milyon ekmeğin günlük
çöpe gittiği ifade edilmektedir.
Bu oran üretilen ekmeğin %7’sine
denk gelmektedir. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığınca yapılan
kampanyalar sayesinde sadece
ekmek israfı azaltılarak yılda
2,8 milyar lira tasarruf sağlandı.
Ekmeğin en çok israfı hanelerde,
tüketiciler tarafından yapılmaktadır.
Ailelerde birey sayıları arttıkça
alınan ekmek miktarı da artmakta, bu
da gereğinden fazla ekmeğin alınıp israf
edilmesine sebep olabilmektedir. Ekmek israfını
önlemedeki en etkin yöntem ekmeğin ihtiyaç
kadar üretilmesi, satın alınması ve bayatlamadan
tüketilmesidir.

Gıda tedarik zincirindeki kayıplara,
tüketicilerin israfı da ekleniyor. Türkiye’de
bir yılda 214 milyar liralık gıda israfı
yapılırken, günde 6 milyon ekmek çöpe
atılıyor. Oysa dünya üzerinde bir dilim ekmek
bulamadığı için açlıktan ölen milyonlarca
insan bulunuyor. En önemlisi gıdaların
yiyebileceğimiz ölçüde satın alınması...
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Gıda israfını önleyebilmek için hepimizin yapabileceği bir şeyler var.
Alacağımız küçük önlemlerle büyük israflara engel olabilir, bu konuda
toplumsal fayda sağlayabiliriz.
Gıda israfını önlemeyebilmek için neler yapabiliriz?
• Gereği kadar almaya, yiyebilecek
kadar pişirmeye, ihtiyaç olduğu kadar
beslenmeye özen gösterilmelidir.
• Yemek tabağını çok doldurmak yerine,
küçük porsiyonlarla başlamak çok
önemlidir.
• Artan yemekler veya ekmekler
atılmamalı, ertesi gün başka bir
yemeğin yapımında kullanılmalı, derin
dondurucuya konularak daha sonra
tüketmek üzere saklanmalı, gerekirse
sahipsiz hayvanlara yiyecek olarak
değerlendirilmelidir.
• Eğer alınanların ilk etapta bir kısmı
kullanılacaksa, geri kalanı sonra taze
olarak kullanılmak üzere dondurulmalıdır.
• Yiyeceklerin saklandığı buzdolabı,
derin dondurucu gibi eşyaların doğru
çalıştığından emin olunmalıdır.

• Alışveriş öncesi haftalık yemek planı
yapılmalı ve buzdolabında var olan
yiyecekler kontrol edilerek bir liste
hazırlanmalıdır. Bu listeye sadık kalmak
da çok önemlidir.
• Yemek yaparken önceliği buzdolabında
bir süredir bekleyen yiyeceklere vermek
gerekmektedir.
• Ambalajlı ürünler tercih edilmelidir.
• Dışarıda yemek yenildiğinde kalan
yemekler paket yaptırılmalıdır.
• Yumuşayan meyveler, meyve suyu
veya tatlı yapımında, sebzeler ise çorba
yapımında değerlendirilebilir.
• Tüketilmeyen ekmekler galeta unu,
kurutulmuş ekmek, yemek, tatlı, pasta
gibi farklı şekillerde değerlendirilmelidir.

Gıda ve Tarım Örgütü’nün
2019 yılı raporuna göre,
2018 yılında dünyada
yaklaşık 821 milyon kişi
yetersiz beslenme sorunu
yaşadı.
Bir başka ifadeyle 2018’de
dünyada her dokuz kişiden biri
açlıkla karşı karşıya kaldı.
Bunun yanında
dünyada her 1 dakikada
3 çocuk açlık nedeniyle
hayatını kaybetmektedir,
yine her 3 yemek tabağından
biri israf edilmektedir.
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Ekmekleri israf etmeyin,
nefis tariflerle değerlendirin

Şefin Tarifleri

YUMURTALI
EKMEK AŞI
Malzemeler
• Bayat ekmek
• 1 adet soğan
• 1 çorba kaşığı salça
• 2 yumurta
• ½ çay bardağı sıvı yağ
• 4 diş sarımsak
• Yoğurt
• Margarin/tereyağı
• Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı
Bayat ekmek dilimlerini küp şeklinde doğrayarak fırında kıtır
hale getirin. Piyaz doğranmış soğanı bir tavada yarım çay
bardağı sıvı yağ ile pembeleştirin. Bir çorba kaşığı salça ve
1 çay bardağı su ile birkaç dakika kaynatın. Doğranmış
ekmekleri ekleyerek salçalı soğan ile karıştırıp, ortası boş
kalacak şekilde tavanın kenarlarına çekin. Tavanın ortasına
yumurtaları kırın. Üzerine tuz ve karabiber ekleyin. Tavanın
kapağını kapatarak, yumurtaların pişmesini bekleyin. Dört diş
sarımsağı dövüp yoğurtla karıştırın. Sarımsaklı yoğurdu servis
tabağına alarak üzerine tavadaki pişmiş olan yumurtalı ekmek
aşını bozmadan koyun. Bir çorba kaşığı erimiş margarinle
kırmızı pul biberi kızdırarak üzerinde gezdirin.
Afiyet olsun.

BAYAT EKMEK PİZZASI

EKMEK KANEPESİ

Malzemeler
• Bayat ekmek
• Şenpiliç sucuk, salam, sosis
• Domates
• Biber
• 4 yumurta
• 2 su bardağı süt
• 1 paket kabartma tozu
• ½ çay bardağı sıvı yağ
• Kaşar peyniri
• Tepsiyi yağlamak için margarin ve un

Malzemeler
• Bayat ekmek
• Şenpiliç sosis
• 1 çorba kaşığı salça
• ½ çay bardağı süt
• 250 gr. beyaz peynir
• 2 yumurta
• ½ çay bardağı sıvı yağ
• 1 tatlı kaşığı kekik
• Domates

Yapılışı
Bayat ekmekleri dilimleyip küp küp kesin. Margarin ile
yağlanmış ve un serpiştirilmiş fırın tepsisine yayın.
Yumurtaları çırpıp içine 2 su bardağı süt, 1 paket kabartma
tozu, yarım çay bardağı sıvı yağı ekleyin. Karışımı tekrar çırpıp
ekmeklerin üzerine dökün (Bu durumda buzdolabında bir gün
bekletileceği gibi hemen de pişirilebilir.) Üzerine isteğe göre
domates, biber, sucuk, salam veya sosis dilimlerini dizin.
Son olarak üzerine kaşar peyniri rendeleyin ve fırına verin.
Afiyet olsun.

EKMEKLİ EZME
Malzemeler
• 2 dilim bayat ekmek
• 3 yemek kaşığı dövülmüş ceviz içi
• 2 diş sarımsak
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
• 2 yemek kaşığı yoğurt
• 2 yemek kaşığı limon suyu
• 1er çay kaşığı domates ve biber salçası
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Yapılışı
Bir kabın içinde 1 çorba kaşığı salçayı, yarım
çay bardağı sıvı yağı, 1 tatlı kaşığı kekiği, yarım
çay bardağı sütü, 200 gr. ezilmiş beyaz peyniri,
2 yumurtayı iyice karıştırın. Karışımı kanepe
şeklinde ince ve bayat ekmek dilimlerine
sürün. Dilimleri fırın tepsisine dizin, hafif
pembeleşinceye kadar kızartın. Kızarmış
dilimlerin üzerine birer ince dilim domates,
üzerine de dilimlenmiş sosis yerleştirin.
Kanepelere kürdan takarak servis tabağına
alın. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

Yapılışı
İki dilim bayat ekmeğin kabuklarını kesin. Kabuksuz
dilimleri çukur bir tabağa koyup üzerine soğuk su
dökün, ekmekler ıslandıktan sonra suyunu sıkarak
ufalayın. Ufalanmış ekmekleri, üç yemek kaşığı
dövülmüş ceviz içi, iki diş dövülmüş sarımsak,
zeytinyağı, yoğurt, limon suyu, domates ve
biber salçasıyla iyice karıştırın. Servis tabağına
alıp, üzerine pul biber ekin. İsteğe göre ceviz ve
maydanoz ile süsleyin. Afiyet olsun.
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PEYNİRLİ EKMEK KÖFTESİ
Malzemeler
• 1 adet bayat ekmek
• ½ kalıp sert beyaz peynir
• 1 demet maydanoz
• 2 yumurta
• 1 adet soğan
• Tuz, köfte baharı,
pul biber

VİŞNELİ
EKMEK TATLISI
Malzemeler
• 1 adet bayat ekmek
• 1 kg toz şeker
• 5 bardak su
• 1 kg vişne

Yapılışı
Bir adet bayat ekmeği üzerine su serperek
nemlendirin ve ufalayın. İçine yarım kalıp
sert beyaz peyniri rendeleyin. Üzerine
maydanozu doğrayın, yumurtaları kırın,
soğanı rendeleyin, tuzu, köfte baharını
ve pul biberi ekleyip yoğurun ve köfteler
halinde şekillendirin. Köfteleri önce una,
sonra çırpılmış yumurtaya, daha sonra
galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın.
Üzerlerine kürdan batırarak servise
sunabilirsiniz. Afiyet olsun.

İNCİRLİ EKMEK TATLISI
Malzemeler
• 1 adet bayat ekmek
• 2,5 su bardağı süt
• 8 adet kuru incir
• 2 kaşık tereyağı
• 4 yumurta
• 3 çorba kaşığı bal
Yapılışı
Bayat ekmeği bir kâseye ufalandıktan sonra
süt ile ıslatın. 20 dakika kadar bekleterek
yumuşatın. İncirleri de suda bekleterek
yumuşatın ve her birini en az 5 dilime bölün.
Tereyağını tavada eritin. 4 yumurtayı çırpın
ve erimiş tereyağını, balı ve sütlü ekmeği
mikserde karıştırın. Daha sonra incir dilimleri
bu karışıma ekleyin. Fırın kabına yağlı kâğıt
sererek üzerini tereyağı ile yağlayın ve
karışımı kaba dökün. 180 derecede ısıtılmış
fırında bir saat pişirin. Kremşanti veya
kaymakla servis edin. Afiyet olsun.

SARIMSAKLI EKMEK
Malzemeler
• Bayat ekmek
• Tereyağı
• 2-3 diş sarımsak
• Toz kırmızı biber, tuz, su

Yapılışı
Bayat ekmekten 2 cm kalınlığında dilimler
kesin. Kabuklarını düzgünce keserek alın.
Dilimleri ikiye bölün ve fırın tepsisine dizin.
Fırında orta ısıda hafif pembeleşinceye
kadar kızartın. Toz şekeri 5 bardak su ile
kaynatıp şurup yapın. Çekirdekleri çıkarılmış
vişneleri şuruba katıp, bir-iki taşım kaynatın.
Ardından vişne tanelerini bir tabağa
alın. Vişne şurubunu soğumadan ekmek
dilimlerinin üzerine kepçe ile gezdirerek
dökün ve ekmekleri iyice ıslatın.
Tepsiyi ağır ateşte içindeki şurup,
koyulaşana kadar kaynatın.
Ara sıra tepsiyi hafifçe sallayarak,
ekmeklerin yapışmamasını ve şurubu
iyice çekmesini sağlayın. Şurup koyulaşınca
ateşten alıp soğutun ve ekmek dilimlerini
tabaklara alarak üzerine krema veya
kaymak koyup, vişne taneleri ile
süsleyerek servis yapın.
Afiyet olsun.

Yapılışı
Bayat ekmek dilimlerini fırında kıtır hale
getirin. 2-3 diş sarımsağı dövüp tereyağında
çevirin. Bolca toz kırmızı biber, bir fiske tuz
ve 1 kahve fincanı su ekleyip hemen ateşten
alın. Ekmek dilimlerinin üzerinde gezdirin.
Sarımsaklı ekmeğiniz hazır. Afiyet olsun.
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Şen Bulmaca

ÇENGEL BULMACA
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MANTIK BULMACA

ÇÖZÜMLER

