Öğrencilerimize destek
olmayı sürdürüyoruz
Şenpiliç, sosyal sorumluluk kapsamında ihtiyacı olan okullara kitap
dağıtmaya ve öğrencilere burs vermeye devam ediyor.

Okulların eylül ayında açılmasıyla birlikte toplam 500 adet
kitabı Kadirli CevdetPaşa Ortaokulu, Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi, Kadirli Köy Okulları ve SAU Haşim Gürdamar
Bilgisayar Bilişim Fakültesi’ne
ulaştırdık. Ulaştırdığımız birbirinden değerli kitaplarla çocuklarımızın eğitimlerine katkı
sağladık.

DAHA ÇOK GENCIN
HAYATINA DOKUNMAYI
HEDEFLIYORUZ

Tamamen iş ortaklarımızın destekleriyle 100’ü aşkın öğrencimize
burs vermeye devam ediyoruz.
Okul müdürleri ve fakülte dekanlarının yönlendirmeleri ile başarılı
ve ihtiyaç sahibi öğrencilerle burs
verirken, daha çok gencin hayatına
dokunmayı hedefliyoruz. Bu saye-

de yardımlaşarak, dayanışma bilincini aşılamayı, eğitimin aydınlık
gelecek için en temel ilke olduğunu
vurgulamayı amaçlıyoruz.

YEKÜV VAKFI’NA
TEŞEKKÜR EDIYORUZ

Burs süreçlerimizi Yeküv Vakfı
aracılığıyla senelerdir başarıyla
sürdürürken, işbirliğimiz için
Yeküv ve İş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz.

GELEN OLUMLU
MESAJLAR IÇIMIZI
ISITIYOR

Kadirli köy okullarında ihtiyaç
sahiplerine şirket çalışanları ve
çevrelerinden topladığımız oyuncak, kırtasiye, giyim eşyası, gönüllülerimizin el emeği örgülerini de
ayrıca iletiyoruz. Gelen olumlu
mesajlar da tüm destekçilerimizin içini ısıtmaya devam ediyor.

www.senpilic.com.tr
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Şenpiliç Kadirli
Kesimhanesinin resmi
açılışı gerçekleştirildi
Türkiye’nin lider piliç üreticisi Şenpiliç’in, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde
400 milyon TL yatırımla kurduğu entegre tesisin açılışı, düzenlenen törenle
gerçekleşti. İlk etapta Kesimhane ve Yem Fabrikası ile başlayan yatırım,
Kuluçkahane ve damızlık çiftlikleriyle devam edecek.

’Gıdanın
geleceği bizim
elimizde’

Birleşmiş Milletler’e bağlı Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 41. yıldönümü kutlanan
Dünya Gıda Günü’nün bu yılki
konusu “Attığımız adımlar, geleceğimizdir. Daha iyi üretim,
daha iyi beslenme, daha iyi
çevre ve daha iyi yaşam” olarak
belirlendi.
Dünya Gıda Günü 2021 çerçevesinde bu yıl Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO) gıda sistemlerine dönüşümün desteklenmesi
gerektiği konusunda farkındalığı artırmak için çalışmalarda
bulunuyor. Tarım-gıda sistemlerinin herkesin yeterince uygun fiyatlı, besleyici ve güvenli
gıdaya erişimini sağlamak için
sektörler arasında eylem çağrısında bulunuyor.

TOPLUMLAR
TARIMIN VE GIDAYA
ULAŞMANIN ÖNEMINI
DAHA IYI ANLADI

Osmaniye-Kadirli’de kurduğumuz entegre tesisin açılış törenine, Kadirli Kaymakamı Vehbi
Bakır, Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, İlçe Tarım
ve Orman Müdürü Fatin Rüştü
Özeser, Emniyet Müdürü Mustafa As, İlçe Jandarma Komutanı
Binbaşı Yusuf Avcı ile Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Mehmethan Yüksel katıldı.

YILLIK 120 BIN TON
ÜRETIM KAPASITESI

Törende açılış konuşmasını yapan Şenpiliç Yönetim Kurulu
Başkanı İpek Üstündağ, Türkiye
ekonomisinin büyümeye devam

etmesi için yatırımların şart olduğunu vurguladı.
Şenpiliç’in her gün 3 milyon hanenin mutfağına giren ulusal bir
marka olduğuna dikkat çeken
İpek Üstündağ, ‘‘Üretimde de
ulusal düzeye ulaşmak hedefi
ile Sakarya’dan sonra 2019’da
Osmaniye’de üçüncü kesimhanemizi kurduk. Açılış törenini
yaptığımız tesis Kadirli Kesimhanemizin 1. üretim hattıdır. Birinci hattımızda yıllık 120 bin ton
üretim kapasitemiz mevcut. Tesis
planımız 2 hat kurmak üzerine.
Ceyhan’daki yem fabrikamız ve
kuluçkahanemiz ve inşa etmekte olduğumuz Niğde Ulukışla ve

Osmaniye Düziçi’ndeki damızlık çiftliklerimizin hepsi 2 hatta
uygun kapasiteler ile kuruldu’’
dedi.

“YETIŞTIRICILER
DEVLET TEŞVIKLERI ILE
DESTEKLENMELI’’

“Kesimhanemizde 2. Üretim hattını da kurmak istiyoruz” diyen
Üstündağ, ‘’Yaklaşık 400 milyon TL tutacak olan bu yatırımı
yapmak için hazırız. Fakat sektörümüzde darboğaz broiler kümesi kapasitesinin kesim kapasitesinden az olmasıdır. Çukurova
bölgesine baktığımızda Kadirli
Kesimhanemizin 250 km yarıça-

pında ikinci hat için ihtiyacımız
olan kümes kapasitesi mevcut
değildir. Bölgede diğer ulusal
entegreler tarafından planlanan
yatırımlar da var. Çukurova’da
kümes kapasitesinin yüzde 50
artmasına ihtiyaç var. İlave 25
milyon adet piliç için kümes gerekli. Broiler çiftliği dediğimizde
aklımıza küçük ölçekli işletme
gelmemeli. Ortalama kümes büyüklüğü 2000 m2 olan yaklaşık
800 kümes gerekli. Bu da 3 milyar liralık bir yatırım demek. Bu
yatırımın gerçekleştirilmesi için
yetiştiriciler devlet teşvikleri ile
desteklenmelidir’’ ifadesini kullandı.

Dünya Gıda Günü kapsamında
bir açıklama yapan BESD-BİR
Başkanı Naci Kaplan, “Tüm dünyada sürekli artan nüfusun gıda
ihtiyacının sağlanması, pandemi
koşullarının getirdiği sorunlar,
iklim değişikliğinin tarıma yüklediği negatif etkiler içerisinde,
toplumlar tarımın ve gıdaya
ulaşmanın önemini daha iyi anladı. Yeni dünya düzeninde bizleri bekleyen bu zorluklar sürdürülebilir üretimin ehemmiyetini
ve gerekliliğini karşımıza daha
da hızla çıkardı. Dünya standartlarında üretim yapan sektörümüz; üretimde çevresel etkiyi
nasıl en aza indiririz amacıyla
sürekli çalışıyor ve sürdürülebilirlik yaklaşımını her geçen
gün geliştiriyor. Türkiye kanatlı
eti sektörünün amaçları ile BM
Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO)
amaçları ile bire bir aynı” dedi.
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Şenpiliç Mesleki
ve Teknik
Anadolu Lisesi
ulusal basında

Şenpiliç MTAL, başarılı çalışmalarıyla Milli Eğitim Bakanlığı İnternet
sitesi ana sayfası ve ulusal basında yerini aldı. Salgın döneminde artan talebi karşılamak için hijyen malzemesi üretimine başlayan okulumuz, sıvı
sabun, yüzey temizleyici, kolonya,
dezenfektan, çamaşır suyu ve sıvı deterjan üretimi ile okullardan ve kamu
kurumlarından yoğun talep gördü.
Ürettiği mamullerden ilk ihracatını
da Bosna Hersek’e gerçekleştiren
Şenpiliç MTAL, ulusal basında geniş
yer buldu. 7 öğretmen ve 20 öğrenci
ile başarılı çalışmalara imza atan
okulumuz öğretmen ve öğrencilerini
tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının
devamını diliyoruz.

Şenpiliç MTAL Erasmus proje
eğitimlerini tamamladı
O
kulumuzun
2020 yılında
hazırlamış
olduğu “Mesleki Eğitimde Öğretmen Yeterlilikleri ve 21. Yüzyıl Becerileri Erasmus
Personel Hareketliliği’’ projesi kapsamında, 6 öğretmenimiz
kurs eğitimi almak
için Hollanda’ya gitti.
Ö ğ re t m e n l e r i m i z
bir hafta süresince
mesleki
eğitimde
öğretmen ve öğrenci
kalitesinin, kurumsal
kapasitenin artırılmasına yönelik eğitim aldı.

Damızlık Yetiştiricileri
toplantısı gerçekleştirildi
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.

www.senpilic.com.tr
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amızlık Yetiştiricileri,
2 Kasım 2021 tarihinde Sapanca NG
Güral Sapanca Hotel’de bir
araya geldi.
Toplantıda; fason damızlık
çiftlik sahipleri, çiftlik müdürleri ve formenler bir araya gelirdi. Şenpiliç adına ise

Genel Müdür Yardımcımız
Mehmet İyneci ve Fason damızlık çiftlik müdürlerimiz
katıldı.
Yoğun bir katılımın sağlandığı toplantıda ‘Damızlık sürülerde horoz yönetimi ve kümes havalandırması’, ‘2020 ile
2021 yılı fason damızlık çiftlik

performanslarının,
çiftlik
bazında karşılaştırılması’ ve
‘Damızlık çiftliklerde, kayıtların SAP sisteme işlenmesi.’
Sunumların ardından işletmelerin yaşadığı sorunlar,
çözüm önerileri ve talepleri
üzerine de karşılıklı görüşmeler gerçekleşti.

HABER

KASIM 2021

03

Evinizi doğal tarıma açın
Şehir yaşamında bahçeli ev pek mümkün olmasa da neredeyse herkesin küçük ya da büyük bir balkonu bulunuyor.
Küçük bir balkonda veya evinizin güneş gören bir alanında doğal sebzelerinizi kolaylıkla yetiştirebilirsiniz.

E

vde sebze ve meyve yetiştirebilmek
için ilk adım yetiştirmek istediğiniz
bitkilerin tohumlarını satın almak.
Tohumları dilerseniz seralardan, fidanlıklardan ya da yapı marketlerden temin edebilirsiniz. Bunların dışında, artık internet
üzerinden de kolaylıkla sebze ve meyve
tohumlarına ulaşmanız mümkün. İlk kez
toprak işleri ile uğraşacaksanız yetiştirilmesi kolay ürünlerden başlamanızda yarar var. Fasulye, marul, patates, bezelye,
domates veya sivri biber gibi ürünler daha
hızlı ve kolay sonuç almanıza yardımcı olabilir. Bu tür ürünlerin kolay yetiştirilmesindeki en önemli sebep, daha az bakım
istemeleri ve oldukça kısa sürede ürünlerin hasadını yapmaya başlayabilmenizdir.
Tohumları satın aldıktan sonra ilk yapmanız gereken, onları sağlıklı ve uygun
bir toprakla buluşturmak ve gün ışığıyla
tanıştırmak. Daha iyi sonuç alabilmek ve
daha kısa sürede tohumların çimlenmesi
sağlamak için saksıları streç film ile sarabilirsiniz. Bu şekilde toprağın buharlaşması
yoluyla tohumların daha hızlı bir biçimde
filizlenmesini sağlayabilirsiniz.

KENDI GÜBRENIZI YAPABILIRSINIZ

Toprağın güçlendirilmesi, sebze ve meyvelerin
sağlıklı ve hızlı gelişimini desteklemesi açısından;
ekim yapılan toprağa gübre eklemek büyük önem
taşıyor. Gübre kullanırken doğal olanın tercih
edilmesiyse yetiştireceğiniz sebze ve meyvelerin
de sağlıklı yetişmesine katkıda bulunuyor. Bununla birlikte, dilerseniz organik tarımın gübresini
evde kendiniz de mutfak atıklarından kolaylıkla
yapabilirsiniz. Evinizde tükettiğiniz sebze ve meyvelerin kabukları, yumurta kabukları gibi birçok
atık madde, belirli bir süre kapalı olarak bekletildikten sonra doğal bir gübre haline geliyor. Tüketilen tüm gıdalar içerisinde yer alan bulunan
proteinler, mineraller ve daha birçok madde, topraktaki tarım ürünleri için de benzersiz bir gıda
niteliği taşıyor.

HANGI YÖNTEMLERI
KULLANMALISINIZ?

Evinizin balkonunda ya da varsa bahçenizde yetiştireceğiniz organik sebze ve meyvelerin ekilme
biçimleri, ürünlerin özelliklerine göre farklılık
gösteriyor. Örneğin; havuç, soğan, patates gibi kök
besinler toprağa direkt olarak gömülerek çimlenmesi ve büyümesi sağlanıyor. Bunun yanı sıra; siv-

ri biber, domates, fasulye, bezelye gibi sebzeler önce farklı bir alanda çimlendirilerek
fide haline getirilip yetiştirileceği toprağa
dikiliyor.

FARKLI BOYLARDA SAKLILAR
KULLANMALISINIZ

Fasulye gibi sarmaşık olarak büyüyen bitkiler için destekleyici çubuklardan fayda
sağlayabilirsiniz. Organik tarım, direkt olarak doğal toprakla yapılabildiği gibi, aynı
zamanda ağaç kabuklarından elde edilen ve
torf adı verilen yapay topraklar üzerinde de
sağlıklı bir biçimde gerçekleştiriliyor. Saksıda organik sebze yetiştirebilmek için farklı
boylarda saksılar edinmeniz ve bu saksıların diplerinde suyun tahliyesini sağlayacak
hava deliklerini olması yeterli. Evinizin en
çok güneş alan balkon ya da terasına yerleştireceğiniz saksılar, kasalar ya da kutular,
organik tarım için gerekli zeminin hazırlanmasında pratik bir rol oynuyor. Evinizin en
çok güneş alan balkon ya da terasına yerleştireceğiniz saksılar, kasalar ya da kutular,
organik tarım için gerekli zeminin hazırlanmasında pratik bir rol oynuyor.

Soğuk kış aylarında sokak hayvanları
için neler yapabilirsiniz?
S
oğuktan korunmak sadece insanlar için değil, tüm canlılar
için çok önemli. Soğuk hava
şartlarının etkisini azaltacak uygulamalar yapmanın yanı sıra kış
aylarında yapmamız gerekenler ile
sokak hayvanlarının hayatlarını kurtarabilirsiniz.

BIR KAP SU VE YEMEK
BIRAKIN

Sadece soğuk kış aylarında değil,
her mevsim onlar için kapınızın
önüne bir kap su ve yemek bırakabilirsiniz. Mama alamayacak olsanız
bile o gün sofranızdan artan yemeklerinizi sevimli dostlarımızla paylaşabilirsiniz.

SOĞUKTAN KORUNMALARI
IÇIN EV YAPIN

Sokak hayvanları için yiyecekten
sonraki en büyük ihtiyaç barınmadır. Evinizde kullanmadığınız bat-

taniyeleri karton kolilere sererek sokak hayvanları için yağmur almayan
yerlerde kullanabilirsiniz.

CAMLARINIZIN ÖNÜNÜ
DOLDURUN

Camlarınızın da önüne bir kap su ve
kuşların tüketebileceği türden yiyecekler koyabilirsiniz.

ARABANIZIN KAPUTUNU
KONTROL EDIN

Sokakta yaşayan hayvanların soğuk
günlerde ısınmaları için en uygun
ortamlardan birisi yeni park etmiş
arabaların motor bölümleridir. Yeni
kapatıldığı için sıcak olan ve bu ortamlara sığınan kedi ya da köpekler çoğu
zaman dikkatsizlik sebebiyle ciddi şekilde yaralanabiliyorlar. Bu nedenle
özellikle karlı günlerde arabanızı çalıştırmadan önce mutlaka kaputu kontrol
edebilir, motor bölümüne, lastik üstlerine ve aracın altına göz atabilirsiniz.
www.senpilic.com.tr

İnsan zekasını taklit ederek elde edilen verilerle
kendisini geliştirme ve yenileyebilme niteliklerine
sahip makinelere yapay zeka deniyor. İngilizce
karşılığı olan “Artificial Intelligence” kısaltılmış
hali olan “AI” sıkça kullanılıyor.
ŞENPİLİÇ’İN ÜCRETSİZ YAYINIDIR
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Yapay zekanın kullanım
alanları artıyor
Yapay zeka kullanımı gün geçtikçe ihtiyaç duyulan yeni alanlarda
kendini göstermeye devam ediyor. Çok çeşitli alanlarda faydalanılan
yapay zekanın hayatımıza sağladığı en büyük fayda ise işlemlerin kolaylığı
ve hız. Peki hangi alanlar yapay zekadan ne şekilde faydalanıyor?
PAZARLAMA

Doğru mesajı, doğru zamanda, doğru kişiye
ulaştırmayı amaçlayan pazarlama profesyonelleri için yapay zeka teknolojileri oldukça
kritik bir öneme sahip. Fiziksel mağazalardaki rafların yerleşiminin kullanıcı davranışları doğrultusunda düzenlenmesi, internet
sitelerinin kişiselleştirilmesi, dinamik fiyatlandırma modelleri ile kişiye özel tekliflerin
sunulması gibi birçok fırsat sunan yapay
zeka teknolojilerinden faydalanan firmalar
rekabette öne çıkıyor.

OTOMOTIV

Son yıllarda oldukça popüler olan sürücüsüz araçlar, ileri seviye yapay zekaya sahipler.
Yol ve hava durumuna göre yolculuğu planlayan bu araçların, kaza oranlarını da ciddi
anlamda düşüreceği öngörülüyor.

İNSAN KAYNAKLARI

Yapay zeka araçlarının veri işleme yeteneği, firmaların
aday değerlendirme süreçlerini kolaylaştırmakla birlikte
en doğru insan kaynağına ulaşmalarına yardımcı oluyor.
Bununla birlikte, çalışanların performansının takip edilmesi ve gerçek zamanlı geri bildirim verilmesini sağlıyor.

SIGORTACILIK VE FINANS

Sigortacılık ve finans sektörü değişimi ve dönüşümü ile
bireyleri en fazla etkileyen sektörler arasında yer alıyor.
Bu sebeple kullanıcılara en uygun fiyatın sunulması ve
müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik yapay zeka
uygulamaları bu sektörler için oldukça önemli.

SAĞLIK

Yapay zeka uygulamaları, son yıllarda önceki verilere ve
tıbbi bilgi birikimine dayalı olarak Hasta verilerine göre en
iyi tedavi planlarının belirlenmesi, hastalar için kişiye özel
çözümleri beraberinde getirdi.

Son dönemin popüler yiyeceği
negatif kalorili yiyecekler
Sağlıklı beslenme konusunda oldukça önemli bir yere sahip olan
ve sindirim esnasında, içerdikleri
kaloriden daha fazla enerji tüketen
negatif kalorili yiyecekler son dönemde oldukça popüler. İşte negatif kalorili yiyeceklerden birkaçı…

SALATALIK

Sofralarımızdan yaz kış eksik olmayan salatalığın 100 gramında
sadece 15 kalori bulunuyor. Bunun
yanı sıra salatalık; demir, potasyum, magnezyum, protein ve karbonhidrat gibi besin değerlerini
de içerisinde barındırıyor. Ayrıca
C Vitamini ile bağışıklık sistemini
güçlendiriyor ve hastalıklara karşı
korunmamızı sağlıyor.

MANTAR

GREYFURT

İçerisinde yüzde 85 oranında su bulunan mantarın 100 gramında 20 kalori
bulunuyor. Ayrıca mantar,
yüksek D Vitamini değerleri ve kalsiyum ile bağışıklık
sistemini güçlendirmeye de
yardımcı oluyor.

Özellikle kış aylarında en büyük
dostlarımızdan biri olan greyfurtun 100 gramında 42 kalori bulunuyor. Bunun dışında C vitamini
bakımından oldukça zengin olan
greyfurt hazmı kolaylaştırıyor ve
kabızlığın da önüne geçiyor.

MARUL

Kabak içerdiği potasyum ve A ve
C vitamini ile öne çıkan besinler
arasında gösteriliyor. 100 gram
kabakta 19 kalori bulunuyor. Bunun dışında protein, fosfor ve lif
bakımından da oldukça zengin bir
yiyecek olan kabak, sağlıklı beslenenlerin yiyecek listesinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Marulun 100 gramında sadece 14 kalori bulunuyor. A
ve C Vitamini ile bağışıklık
sistemini de güçlendirmeye
yardımcı olan marul, sağlıklı yaşam ve kilo kontrolü
açısından oldukça önemli
besinlerden biri.

KABAK

