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Organize gıda perakendesinin yerel 
zincir market temsilcileri ile sek-
törün önde gelen markalarını bir 
araya getirerek iş birliği kanallarını 
güçlendiren, 12. Yerel Zincirler Bu-
luşuyor 2021 Konferansı ve Fuarı, 
15-16 Eylül tarihleri arasında, Haliç 
Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

‘Gelecek’ temasıyla gerçekleşti-
rilen fuarda Şenpiliç olarak yeni 
ürünümüz ‘Şen Lokma’nın lans-
manını gerçekleştirdik ve 2500 ka-
tılımcıya ürünümüzün tanıtımını 
yaptık.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir 
arada olmaktan mutluluk duyduk.

Kayaşehir’de açılışı gerçekleşen 
Petrol Ofisi şubemiz bölge hal-
kının ve sürücülerin büyük be-
ğenisini kazandı. ‘’Hem yakıtta 
hem yıkamada Kayaşehir Petrol 
Ofisi’nde hediyenin çok ötesi var’’ 
sloganıyla çeşitli kampanyalar 
uygulandı. 15-30 Eylül tarihleri 
arasında 200 TL ve üzerinde yakıt 
alan sürücüler ücretsiz self servis 
oto yıkama hakkı kazanırken, 500 
TL ve üzerinde V/Max alan sürü-
cüler ise 40 TL değerinde Positive 
puan kazanmaya hak kazandı. 
İstasyonda oto yıkama bölümü,  
ünlü markaların sıcak-soğuk 
yiyecek ve içecek ürünleri ile 
temassız konsept tuvaletler bu-
lunuyor.

Başakşehir’in son dönemde en hızlı gelişen lokasyonlardan biri olan  
Kayaşehir’de Petrol Ofisi şubemiz hizmet vermeye başladı. 

Günlük hayatın koşuştur-
ması sırasında zamanı az 
olan ama kaliteli ve sağlıklı 
beslenmek isteyenler için 
Şenlokma ürünümüz raflar-
daki yerini aldı. Satışa sunu-
lan ürün içerisinde 400 gr. 
Çıtır Lokum Bonfile, 300 gr. 
Misket Köfte, 50 gr. Chipotle 
Sos bulunuyor. Bu eşsiz lez-
zetler dondurulmuş olarak 
müşterilerimize sunuluyor.

TİM 28. Olağan Genel Ku-
rulu ve İhracatın Şampi-
yonları sahiplerini buldu. 
Şenpiliç, ihracat yapan 
firmalar arasında ilk 1000 
arasında yerini aldı. Şen-
piliç’e ödülünü, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı İsmail Gülle ver-
di. Ödül Töreni, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip  
Erdoğan, Hazine ve Maliye 
Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret 
Bakanı Mehmet Muş, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank ve Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu’nun 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
Törende konuşan İsmail 
Gülle, “İhracatımızı, küre-
sel salgına rağmen bu yıl 
210 milyar doların üzerine 
taşıyacağız. 2026’da ise 300 
milyar dolara emin adım-
larla gideceğiz” dedi.

Şen Lokma  
ürünümüz  
çok beğenildi

Şenpiliç, 
Türkiye’nin İlk 
1000 İhracatçısı 
Arasında 

Yerel Zincirler Buluşuyor Fuarı’na katılım sağladık 

KAYAŞEHİR PETROL 
OFİSİ ŞUBEMİZ AÇILDI 
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Şenpiliç ile tanışma hikayenizi anlatır 
mısınız? 
Şenpiliç ile 2020’de çalışmaya başla-

dık. Şenpiliç ürünlerinin kaliteli ve hizmet 
ağının geniş olmasından dolayı Şenpiliç 
bayisi olmayı tercih ettik. Kastamonu’da 
geçen yıl biz sadece alt bayi olarak çalış-
tık. Alt bayi olarak sahil tarafında İnebo-
lu, Cide, Doğanyurt, Bozkurt, Çatalzeytin, 
Abana ve Ağlı’da hizmet verdik. Şenpiliç 
yönetimi çalışmalarımızı takdir ederek 
bize Kastamonu Merkez’i de vermeyi uy-
gun gördü. Son 5 aydır da tüm Kastamo-
nu’da hizmet vermeye devam ediyoruz. 

Alt bayilik döneminizde Şenpiliç ile nasıl ça-
lışmalar yürüttünüz? 
Şenpiliç zaten penetrasyonu yüksek olan 
bir firma. Biz başka firmalarla da görüş-
tük. Ama bu kadar yaygın olmadıkların-
dan dolayı o firmaları tercih etmedik. 
Şenpiliç’in yaygınlığının yanısıra ürün ka-
litesinde de büyük bir farklılık var. Müşte-
ri memnuniyeti çok yüksek bir marka ol-
masının da bayi olma kararımızda büyük 
etkisi oldu.

Şenpiliç bayisi olduktan sonra müşterileri-
nizden nasıl geri dönüşler aldınız?
1987 yılından bu yana sektörde yer alıyo-
ruz. Daha önce de çok bayilikler yaptık. 
Şenpiliç bayisi olduktan sonra müşterile-
rimizden hiç olumsuz tepki almadık. Sa-
tışlarımızda da artış yaşadık. Şenpiliç’in 
oturmuş bir müşterisi var. Biz bu süreçte 
markanın gücünü kullandık.  

Şenpiliç satış bayisi olmanız firmanıza ne 
gibi faydalar sağladı?
Öncelikle tonajımız arttı. Bu kadar yaygın 
satış ağımız yoktu. Biz uzun yıllardır sek-
törde olduğumuzdan belirli bir müşteri 
portföyümüz zaten vardı. Biz bu gücümüz 
ile Şenpiliç markasının kalitesini birleştir-
dik. 

Bölgenizde yaşanan sel felaketi tüm sektörler 
için oldukça zor şartları beraberinde getirdi. 
Sizin bu süreçle ilgili değerlendirmeleriniz 
nelerdir? 
Selden en çok zarar gören yer Bozkurt 
oldu. Bozkurt’ta ciddi bir göç durumu ya-
şandı. Ayakta esnaf kalmadı. Bozkurt’un 
ayağa kalkması zaman alacak. Ulus Gıda 
olarak biz de elimizden gelen yardımları 

İmtiyaz Sahibi 
Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. 

Genel Yayın Yönetmeni 
Fisun Aysu 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Cihan Oruçoğlu 

Yönetim Yeri 
Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. 
Barbaros Mah. Halk Cad. 
Kardelen Sok. No: 2/68 

Ataşehir/İstanbul 
0216 987 77 00 

www.senpilic.com.tr 

Yapım 

Aristo İletişim 
Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad.

No: 130 Elhamra Hanı D: 49
Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0212 465 37 28
info@aristoiletisim.com

Baskı 
VKF Renzel - Fındıklı, Başıbüyük Yolu

Caddesi No: 149/A, 34854
Maltepe/İstanbul Tel: 0216 471 82 15

Yayın Türü 
Aylık Dergi 

Yerel Süreli Yayın 

Şenlik’te yayımlanan yazı ve fotoğrafların 
her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden 
kullanılamaz. İmzalı yazılardaki görüşler 

yazarlarına aittir.

Şenpiliç 
Kastamonu 
bayisi Erdal 

Mustafacıoğlu’nun 
sahip olduğu Ulus 
Gıda, yaklaşık 35 
yıldır tavukçuluk 

sektöründe yer 
alıyor. Şenpiliç 

ile geçtiğimiz 
yıl çalışmaya 

başladıklarının 
altını çizen Erdal 

Mustafacıoğlu, 
‘‘Önceki yıllarda 

da birçok firmanın 
bayiliklerini yürüttük. 

Şenpiliç bayisi 
olduktan sonra ise 
müşterilerimizden 

olumlu tepkiler aldık. 
Şenpiliç’in bilinirliği 

ve marka değeri 
çok yüksek ve  
biz bu süreçte  

markanın gücünü 
yaygın olarak 

kullandık” diyor.

Şenpiliç markasının gücünü 
her zaman kullanıyoruz

afetzedelere yaptık. Bu süreçte Şenpi-
liç de afetzedelere ve yardım için giden 
ekiplere ellerinden gelen her türlü yar-
dımda bulundu. Bu anlamda da Şenpi-
liç’e teşekkür ediyoruz.

Yıl sonuna kadar ki süreci dikkate aldığı-
nızda hedefleriniz neler? Öğrenebilir mi-
yiz? 
Bizim potansiyelimiz ağırlıklı olarak 
sahil bölgelerinde. Yaz aylarında aşırı 
kalabalık oluyor. Merkezde ise okullar 
açılınca biraz hareket yaşanıyor. Sahil 
tarafında en çok tabaklı ürünlerimizden 
satıyoruz. Şenpiliç ile yollarımızın kesiş-
mesinden büyük mutluluk duyuyoruz 
ve birlikte büyüme hedeflerimize en 
kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz.
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Anadolu coğrafyasında her yaz ve kış bitiminde bir sonraki sezon için hazırlık başlar. Böylelikle 
mevsiminde besin değeri daha yüksek ve daha lezzetli mahsullerden maksimum verim elde edilir. 

Mutfaklarda Mutfaklarda 
kış hazırlıkları kış hazırlıkları 

başladıbaşladı

Yaz sonlarında evleri saran bu 
tatlı telaş ile domatesler ve re-
çeller kaynatılır, tarhanalar yo-

ğurulup serilir, mevsim sebzeleriyle 
turşular hazırlanırken, mevsimden 
bağımsız olarak da erişteler kesilip 
kış için hazır edilir. Kış mevsiminde 
hazırlanan doğal, sağlıklı ve lezzetli 
bu ürünleri tüketmenin ise tadına do-
yulmaz. 
Peki kış hazırlıkları yaparken hangi 
saklama metotlarını kullanılmalı? 

TEMEL GIDA SAKLAMA  
YÖNTEMLERI NELERDIR?
Gıdaları hem teknolojinin sunduğu 
imkanlar ile hem de bu topraklarda 
yüzyıllardır uygulanan geleneksel 
yöntemlerle saklayabilirsiniz. Burada-
ki temel püf nokta, hangi gıdayı hangi 
saklama yöntemiyle daha verimli ola-
rak saklayabileceğinizi bilmektir.

DONDURMAK
Et ürünlerini, ahududu, böğürtlen 
gibi orman meyvelerini, haşlanmış 
bakliyatları, taze bezelye, taze barbun-
ya, haşlanmış ve taneleri ayıklanmış 
mısırları (salatalarınızda ve pilavları-
nızda kullanmak üzere) derin dondu-
rucuda saklayabilirsiniz. Dondurarak 
saklama yaparken dikkat edilmesi 
gereken en önemli nokta, çapraz bu-
laşma riskini azaltmak için farklı gıda 
gruplarını farklı raflarda depolamak-
tır. Örneğin et ürünlerini sakladığınız 
raflarda, meyve ve sebze ürünlerini 
saklamamalısınız. Ürünleri direkt yı-
kayıp ayıklayarak saklayabileceğiniz 
gibi ön pişirme uyguladıktan sonra 
da dondurabilirsiniz. Örneğin taze 
fasulyeyi soğanla beraber 10-12 dakika 
soteledikten sonra soğutup porsiyon-
layarak dondurabilirsiniz.

KURUTMAK
Kurutma yöntemi, en çok sebze, taze otlar ve 
meyveler üzerinde kullanılan bir yöntemdir. 
Kurutma yöntemi genel olarak iki şekilde 
yapılıyor. İlki, güneş gören ve kuru bir açık 
alan olabilir. Bir diğer yöntem ise gölge ve se-
rin bir yer olmalıdır. Kurutma tekniği için en 
tehlikeli durum ise nemdir. Evinizde güneş 
görmeyen, hava akımı olan bir odada kurut-
ma yöntemini deneyebilirsiniz. Bu yöntem-
lerin yanı sıra, fırınınızı düşük ısıda uzun 
süre çalıştırarak veya bu iş için özel olarak 
üretilmiş ev tipi kurutma fırınlarıyla da ya-
pabilirsiniz.

KONSERVELEMEK
Konservelemek, pişmiş veya fermente edil-
miş gıdanın sterilize edilmiş bir cam kava-
nozda havayla teması kesilerek saklanması 
esasına dayanan bir yöntemdir. Kavanozla-
rın kaynar su ile yıkanıp sterilize edilmesi 
ve kavanoz kapaklarının daha önce kullanıl-
mamış, sağlam olması gerekir. Bu yöntem ile 
turşu, reçel, salça, domates sosu, közlenmiş 
patlıcan, közlenmiş kırmızı biber gibi ürün-
leri saklayabilirsiniz.

MAYALAMAK VE  
ASIDIK HALE GETIRMEK
Sofralarımızın vazgeçilmez ürünlerinden 
turşu ve sirke, bu saklama yöntemiyle ha-
zırlanan ürünlerin başında gelir. Sebzeleri 
fermente edip asidik hale getirerek hazırla-
dığımız turşuların probiyotik oranı çok yük-
sektir. Böylelikle bağırsak sağlığımız için de 
büyük önem taşır. Ayrıca turşuyu, bulundu-
ğunuz mevsimin sebzeleriyle dört mevsim 
boyunca hazırlayabilirsiniz.
Turşu yaparken uygulayabileceğiniz pek çok 
yöntem vardır. Dilerseniz sirke, limon tuzu 
gibi ürünler kullanabileceğiniz gibi dilerse-
niz de sadece kaliteli bir tuz ve limon eşliğin-
de hazırlayabilirsiniz. Kullanacağınız sebze-
lerin çürük/ezik olmaması da çok önemlidir.

EV YAPIMI DOMATES SOSU
MALZEMELER
n 5 kilo domates
n 2 yemek kaşığı tuz
n 1 çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI:
Domatesleri kolayca soyabilmek için 
üst kısımlarına bir bıçak ile çizikler atın.
Derin bir tencerede suyu kaynatıp 
çizilmiş domatesleri 40-50 saniye suda 
tutun ve ardından hemen buzlu suya 
alın. Bıçak kullanmadan elinizle soyun 
ve küp doğrayın. Domatesleri tencereye 
alın ve üzerine tuz ekleyip orta ateşte 
ara sıra karıştırarak 1,5 saat kadar pişirin.
Domatesleri ocaktan almadan 10 
dakika önce zeytinyağını ilave edin ve 
karıştırın. Temiz kavanozlara ocağın 
altını kapatır kapatmaz domatesleri 
paylaştırın. Yıkayıp kuruladığınız 
kullanılmamış kapaklarla kavanozları 
kapatın. Kavanozları ters çevirin ve 

soslar tamamen soğuyuncaya kadar 
bekletin. Soğuduktan sonra güneş 
görmeyen, serin bir yerde saklayın.

PÜF NOKTALARI:
n Kullanacağınız kavanozun 
büyüklüğü içerisindeki domatesi 
en fazla 2 günde tüketebileceğiniz 
kadar olmalıdır. Eğer küçük bir 
aileyseniz küçük boy kavanozlar tercih 
etmelisiniz.
n Eğer aldığınız domatesler yeterli 
olgunluğa erişmemiş ise 1-2 gün 
olgunlaşmasını bekleyebilirsiniz.
n Tercih ettiğiniz domatesler olgun 
olmalı fakat çürük olmamalıdır.
n Domates soslarını kavanozun içine 
sıcak sıcak doldurmalısınız ve ağzını 
hemen sıkıca kapatmalısınız.
n Dilerseniz domates konservesinin 
içerisine acı veya tatlı biber ilave 
edebilirsiniz.



“AŞI KARŞITLIĞI 
SALGININ KENDİSİ 

KADAR VAHİM”

Harvard Tıp Profesörü 
Gökhan Hotamışlıgil: 
Aşı karşıtı teoriler bilimden uzak bir 
argüman ve ağırlıklı olarak mRNA aşı-
larını hedefliyor ama tabii ki bununla 
sınırlı değil (yani Covid öncesinde de 
komplocular diğer aşılar içinde böy-
le hikâyeler üretip dağıtmışlardı). Bu 
aşı türünün daha önce kullanılmamış 
olmasına dayandırılıyor ve şimdiye 
kadarki aşı tecrübelerini reddediyor. 
Bilinen bütün aşı komplikasyonları 
ilk 8 hafta içinde görülüyor. Onlar da 
genellikle alerjik ya da immün siste-
me dayalı bazı nadir etkiler veya bazı 
virüslerde antikorların istenilen şekil-
de tasarlanmamasından kaynaklanan 
problemler olabiliyor.  Ancak bunlar 
ilk haftalar içinde görülüyor. Böyle 
uzun vadede görülen bir aşı kompli-
kasyonu yok.

ŞENPİLİÇ’İN ÜCRETSİZ YAYINIDIR EYLÜL 2021

20. ve 21. yüzyılda insan ömrünün uzaması, 
dünya nüfusunun inanılmaz bir ölçüde 

artması iki büyük buluş ile gerçekleşti. Bunlar 
immünizasyon (aşılama) ve antibiyotikler. Aşı 

uygulamasının yaygın bir başarıya ulaşması için 
her bireyin aşı olması gerekiyor. 

Kendinizi ve sevdiklerinizi 
korumak için aşı olun

Yaklaşık iki yıl önce hayatımıza dahil olan Covid-19, yaşamımızı baştan sona 
değiştirdi. İş hayatından, sosyal yaşantıya kadar tüm alışkanlıklarımızı yeniden 
şekillendirdi. Eski düzenimize geri dönmek için tüm dünyada etkisi hala devam  

eden Covid-19’dan kurtulmak gerekiyor. Bunun için de tek yol ise aşıdan geçiyor. 

NEDEN 
COVID-19 

AŞISI 
OLMALIYIZ?

2019 Aralık ayında Çin’de başlayan ve 
kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına 
alan Covid 19, çok sayıda ölüme neden 

oldu. Bilim dünyası salgının başladığı ta-
rihten bu yana hararetli bir şekilde ilaç ve 
aşı çalışmalarına başladı. İlaç için henüz 
hayata geçen başarılı bir çalışma olmasa 
da aşı için ilk sevindirici haber Çin’den 
geldi. Arkasından Almanya’daki iki Türk 
profesör bulmuş oldukları aşıyla bizi gu-
rurlandırdı.  
Geliştirilen aşıların tümü, vücudun bağı-
şıklık sistemine, COVID-19’a neden olan 
virüsü güvenli bir şekilde tanıtmayı ve 
yok etmeyi öğretecek şekilde tasarlandı. 
İnaktif aşılar hastalığa neden olmayan an-
cak bağışıklık yanıtı oluşturan etkisizleşti-
rilmiş virüs içeren aşılara deniyor. mRNA 
ve DNA aşıları da kendi başına güvenli 
bağışıklık yanıtı oluşturan protein üret-
mek için genetik olarak tasarlanmış RNA 
ve DNA parçacıklarını kullanan aşılara 
deniyor. 

AŞI GÜVENLI…
Şu anda dünya genelinde Covid 19 için 
uygulanan tüm aşılar yüksek teknolojiyle 
üretildi. Tarihin en teknolojik aşıları ola-
rak adlandırılabilir. Bunun yanı sıra çeşitli 
yaş ve etnik grupları içeren 10 binlerce kişi 
üzerinde klinik deneyler yapıldı. Alınan 
sonuçlar aşının hafif yan etkileri olduğu-
nu gösterdi. Covid 19 mutant geçirse de 
aşılar şu an için var olan tüm mutantlar 
üzerinde etki gösteriyor. 

BAĞIŞIKLIK SISTEMINI  
KUVVETLENDIRIYOR
Tıp tarihi incelendiğinde gelmiş geçmiş 
en iyi müdahalelerden biri aşı olarak ka-
bul ediliyor. Aşılar en yalın tanımıyla vü-
cudu virüsle tanıştırıyor. Bağışıklık siste-
mine virüsün neye benzediğini gösteriyor. 
Virüsü tanıyan vücut, o virüs için özel an-
tikor üretiyor. Bu antikorlar da daha sonra 
istilacı virüslere bağlanıp onları etkisiz 
hale getiriyor. 

HEM KENDINIZI HEM  
SEVDIKLERINI KORUYUN
Sizin hastalığı hafif semptom-
larla atlatmanız etrafınızdaki 
insanların da hafif atlatacağı 
anlamına gelmiyor. Her bün-
ye farklı. Bu yüzden hastalık-
lara karşı da farklı direnç gös-
teriyor. Önce kendi sağlığınızı 
korumak sonrasında sevdikle-
rinizi korumak için aşı olun. 

UZUN SÜRE ETKILI
Yapılan araştırmalar aşıların 6 ile 12 ay 
koruduğunu ortaya koyuyor. Bu süre, 
dünya genelinde milyonlarca ölümü en-
gelleyip, sağlık hizmetlerinin rahatlaması-
na ve hastalığa harcanan ekonomik kayna-
ğın korunması için oldukça yeterli. 

ÇOCUKLARIN GELECEĞINI  
DÜŞÜNÜN
Modern tarihte ‘‘eğitime vurulan en bü-
yük darbe” olarak nitelendirilen pandemi 
sürecinde eğitim hayatı da sekteye uğradı. 
Çocukların güven içinde okula dönmesi 
için aşılama büyük önem taşıyor. Eğitimde-

ki kaybın kapatılması ve çocukların güven 
içinde okula gidebilmesi için ebeveynler-
den, öğretmenlere, okul personelinden, 
servis şoförüne kadar herkesin aşısını ol-
ması gerekiyor. 

NE KADAR INSAN  
AŞILANIRSA SALGIN O KADAR  
KISA SÜREDE BITER
Pandemi sürecinin başından bu yana Covid 
19 ile ilgili birçok araştırma yapıldı. Gerçek-
leşen araştırmalar sonucunda uygulanan 
yeterli miktardaki aşının salgını bitireceği 
yönünde sonuçlar ortaya çıktı. Ülkede aşı 

olanların sayısı artıkça sürü bağışıklığı 
oluşuyor. Sürü bağışıklığı oluş-

turmak için bir ülkenin 
en az yüzde 70’inin 

aşı olması gereki-
yor. 


