Çocuklarımızın hayal güçlerinin
gelişmesine katkıda bulunduk
Her yıl olduğu gibi bu yıl
da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarımıza birbirinden değerli kitaplar
hediye ettik. Bu özel ve
anlamlı günde Osmaniye
ve Sakarya illerindeki köy
okullarında eğitim-öğretim gören öğrencilere; Türk
ve Dünya edebiyatından
seçkin kitaplar dağıtarak,
çocuklarımızın hayal güçlerinin gelişmesine katkıda
bulunmayı amaçladık.

Türk Kızılayı ile
insanlara umut
olmaya devam
ediyoruz
İnsanların en zor anlarında yanlarında olan Türk Kızılayı’na her
yıl olduğu gibi bu yıl da ürün yardımında bulunduk.
Osmaniye, Sakarya ve İstanbul’daki Kızılay Aşevleri’nde her
gün besin değeri yüksek yemekler hazırlanıyor. Bu yemekler
ihtiyaç sahibi kişilerin hizmetine sunulurken, öğretim süresi
boyunca da öğrencilere öğle yemeği hizmeti olarak veriliyor.
Aşevlerine gelemeyecek durumda olan hasta, yaşlı ve engelli
bireylere ise yemekleri özel sefer
taslarında evlerine ulaştırılıyor.

www.senpilic.com.tr
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ŞENPILIÇ AKILLI
BROILER IOT PROJESI
ILE FARK YARATIYOR

Sakarya
Üniversitesi
Bilgisayar
Topluluğu’ndan
Metaverse
Zirvesi

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar
Topluluğu, Sakarya Üniversitesi
Esentepe Kampüsü’nde Haşim
Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim
Bilimleri Fakültesi’nde “Metaverse
Zirvesi’’ etkinliği gerçekleştirdi.
İki oturum şeklinde gerçekleşen oturumun ilkinde Gamfed
Türkiye Metaverse Kaptanı Kerem
Yazıcı; “Metaverse ve Oyunlaştırma”, “NFT Dünyası”, “Metaverse
İçin Türkiye Neler Yapıyor?” konularında sunum gerçekleştirdi.
İkinci oturumda ise XRoxo Kurucusu Bünyamin Emeç; “Metaverse
Nedir?”, “Endüstrinin Tarihçesi
ve Geleceği”, “Blockchain Nedir?”,
‘’Blockchain Güvenirliği ve Araştırma Yapılabilecek Kaynaklar” konularında öğrencilere sunum yaptı.

ÖĞRENCILERDEN
HAŞIM GÜRDAMAR’A
TEŞEKKÜR

Gerçekleştirilen etkinlik nedeniyle Sakarya Üniversitesi
Haşim Gürdamar Bilgisayar ve
Bilişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri Haşim Gürdamar’a eğitime
yaptığı katkılarından dolayı teşekkür etti.
Şenpiliç, üretim tesislerinde
teknolojik dönüşümü ve dijitalleşme süreçlerini endüstri 4.0
çözümleriyle sağlıyor.
Üretim kalitesini ve verimliliğini artırmak için Akıllı
Broiler IoT projesi ile sahadaki
tüm bilgiler sürekli olarak izle-

niyor ve süreçler tek noktadan
rahatlıkla takip ediliyor. Telemetri ile birlikte hem bakıcılar
hem de yetiştiriciler, kümeslerde olan süreçlerle ilgili her
an bilgi sahibi oluyor. Sistem
ile birlikte tüm gün ekran ve
alarmlar takip edilerek, broi-

ler gelişim süreçleri de kontrol
ediliyor.
Şenpiliç Genel Müdürü Aydın Başyurt, Şenpiliç için esas
olanın canlı üretim olduğunu
belirterek, ‘‘Bu varlık bize ait ve
başarımızı belirleyen en önemli unsurlardan biri. Yetiştiricile-

re ne kadar kazanım sağlarsak
tercih edilmemizi de o oranda
artırırız. Çiftlik yönetimi ve izleme konusunda yetkili bir araç
olarak gördüğümüz Telemetri
Pilot Projesi beklentilerimizi
karşıladı. Hedefimiz bu projeyi
tüm çiftliklere yaymak’’ dedi.
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SEKTÖREL
HABERLER

Kanatlı hayvan
sektörü ihracatı arttı
B

eyaz Et Sanayicileri ve
Damızlıkçıları Birliği
Derneği
(BESD-BİR)
Başkanı Naci Kaplan, beyaz et
sektöründe geçen yıl ihracatın bir önceki yıla göre yüzde
54,2 artışla 894 milyon dolara

ulaştığını söyledi. Ekonomik
Kalkınma ve İş Birliği Örgütü
ile Gıda ve Tarım Örgütü’nün
raporuna göre dünyada 325
milyon ton et üretildiğini ifade eden Kaplan, toplam üretimin yüzde 40,6’sına karşılık

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
Masal Basım Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.
Mimar Sinan Mh. Üsküdar Cad. Yedpa Ticaret
Merkezi F Caddesi No:34 Ataşehir-İstanbul
0216 234 3036
info@masalbasim.com
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

gelen 132 milyon tonun kanatlı
eti olduğunu söyledi. Kaplan,
bu etin dünyada en çok tüketilen et türü olduğunu dile
getirdi. Beyaz et üretiminde
dünyada 10’uncu sırada bulunan Türkiye’de geçen yıl

2020’ye göre yüzde 5 civarında
artışla 2,3 milyon ton beyaz et
üretimi gerçekleştirildiği bilgisini veren Kaplan, bu miktarın yüzde 98’inin tavuk ve
yüzde 2’sinin hindi eti olduğunu ifade etti.

Tavuk eti üretiminde en büyük
maliyeti yem giderleri oluşturuyor

T

ürkiye’de tavuk eti üretim maliyetinin en büyük kısmını yüzde 68
oran ile yem giderleri oluşturuyor. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği verilerine göre; 2020
yılında üretilen kanatlı yemi
miktarı 10 milyon ton olup, yüzde 53,8’ini etlik piliç yemi oluşturdu. Etlik piliç yemi miktarı,
2020 yılında bir önceki yıla göre
yüzde 0,6 oranında artarak 5,4
milyon tona ulaştı. Bu yemlerin ana girdisinin mısır ve soya
fasulyesi olduğu belirtilirken,
Türkiye’de mısır üretiminin
2020 yılında bir önceki yıla göre
yüzde 8,3 oranında artarak, 6,5
milyon ton olarak gerçekleştiğine dikkat çekildi. 2020 yılında
mısır ithalatının yüzde 42,5 oranın azaldığı ve 2,1 milyon ton
olarak gerçekleştiği ifade edildi.
Soya fasulyesi üretiminin ise bir
önceki yıla göre yüzde 3,3 artarak, 2020 yılında da 155 bin tona
ulaştığı, 2020 yılında ithal edilen soya fasulyesi miktarının 2,9
milyon ton olup, bir önceki yıla
göre yüzde 11,7 oranında arttığı
vurgulandı.
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Sağlıklı bir yaşam için
harekete geçin
O

Şişmanlık ilerleyen dönemlerde karaciğer yağlanması, hipertansiyon, diyabet ve bazı kanser
türlerine neden olabiliyor. Çocuklarda bile obezitenin görülme sıklığı artarken, havuç, elma, kavun,
karpuz gibi glisemik indeksi yüksek gıdaların çok tüketilmemesi gerekiyor. Obeziteye karşı düzenli
egzersiz yapmak ve yetişkinlerin günde en az 5 bin adım atması büyük önem taşıyor.

bezitenin günümüzde artmasının
altında birden çok neden bulunuyor. En büyük nedenler arasında ise
hareketsizlik, aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları, eğitim düzeyi, sosyo - kültürel
etmenler, hormonal ve metabolik sebepler
geliyor.
Aşırı kalorili gıdalarla beslenme, fast
food, asitli içecekler ve hazır meyve sularının çok tüketilmesi, aşırı ekmek, pirinç,
buğday ürünleri, pasta, unlu mamuller,
çikolata, yağlı ve şekerli gıdalar, aşırı şeker
ve meyve tüketmek obeziteye neden oluyor. Öte yandan genetik etmenler, ailece
aşırı kalorili gıdalarla beslenme, psikolojik
sorunlar ve bazı ilaçlarda kilo artışına yani
obeziteye neden olabiliyor.

ÇOCUKLARDA BILE SIKÇA
GÖRÜLÜYOR

Obez çocuklarda ileriki yıllarda kalp damar hastalığı, karaciğer yağlanması, siroz
ve şeker hastalığı çıkabiliyor. Bu nedenle
çocukların, fast food gıdalardan, hazır meyve suyu ve asitli içeceklerden, unlu ve tatlı
ürünlerden mutlaka uzak tutulması gerekiyor.

SAĞLIKLI BESLENME
OLDUKÇA ÖNEMLI

Obeziteyle mücadelede spor ve sağlıklı
beslenme oldukça önemli yer tutuyor. Öncelikle az yemekle birlikte spor ve yürüyüş
hayatın bir parçası olmalı. Havuç, elma,
kavun, karpuz gibi glisemik indeksi yüksek
gıdalardan uzak durulması veya çok az porsiyon şeklinde tüketmesi gerekiyor. Çayın
şekersiz şekilde içilmesi, yoğurdun kaymağı
gibi yağlı, enerjisi yüksek gıdalardan uzak
durulması gerekiyor. Kahvenin ise mümkünse sade ve şekersiz olarak tüketilmesi,
akşam yemeğinin az ve yatmadan en az 4
saat önce yenmesi gerekiyor.

Küresel bir sorun: Gıda israfı

Küresel bir boyuta ulaşan gıda israfı sorununun başlıca
sebeplerinin başında insanların benimsediği tüketim
alışkanlıkları geliyor. Gıda israfının yarattığı olumsuz etkileri
azaltmanın yollarını öğrenmek ve uygulamak, gezegenin
geleceği açısından son derece önem taşıyor.

B

ireylerin yaşamsal faaliyetlerini
yerine getirebilmek için tüketmesi
gereken besinler, gıdayı oluşturuyor. Gıda israfı ise üretilen gıdaların ölçüsüzce kullanılması ve tüketilmeden çöpe
gitmesi olarak tanımlanıyor. Tarladan
tedarik zincirlerine, satış noktalarından
evlere, hemen her koşulda üretilen gıdanın boşa gitmesi, yok olması veya tüketilmeyecek duruma gelmesiyle birlikte gıda
israfı oluşuyor. Dünyada her yıl, insanların tüketimi için üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri, yani yaklaşık 1,3 milyar ton
gıda, israf ediliyor. Özellikle meyve sebze
ve tahıl, en çok israf edilen gıda türlerinin

başında geliyor. Gıda israfı aynı zamanda
su, toprak, enerji, emek ve sermaye gibi
kaynakların da israfı anlamını taşıyor. Bu
yönüyle de iklim krizinin nedenlerinden
biri olarak kabul ediliyor.

TÜRKIYE’DE GIDA ISRAFI

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın verilerine göre Türkiye’de hane
içindeki tüketime bağlı gıda israfı her yıl
7,7 milyon tonu buluyor. Bu da yıllık kişi
başı gıda israfının 93 kg civarında olduğu
anlamına geliyor. Endüstriyel gıda israfı
da hesaba katıldığında Türkiye’deki gıda
israfı 18 milyon tona dek ulaşıyor.

www.senpilic.com.tr
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Daha temiz bir çevre için

GERI DÖNÜŞÜM

G

eri dönüşüm, yeniden değerlendirilme imkânı olan atıkların fiziksel
veya kimyasal işlemlerden geçerek
üretim sürecine kazandırılmasına deniyor. Bu süreç kabaca şu dört aşamadan
oluşuyor: Toplama, cinsine göre sınıflandırma, değerlendirme, yeni ürün üretme.
Bu sayede doğal kaynaklar korunurken,
çevre temiz tutuluyor. Enerji ve su israfı
da önleniyor.
Cam, kâğıt, alüminyum, plastik ürünler, metaller, tekstil ve ahşap ürünleri,
organik atıklar, piller ve elektronik atıklar, araç lastikleri ve kauçuk malzemeler,
bitkisel yağlar ve motor yağları tekrar
kullanılmak üzere geri dönüştürülebiliyor. Fakat plastik poşetler, hava kabarcıklı
ambalaj malzemeleri, kullan-at çocuk
bezleri, seramikler, ampuller, kesici veya
kırılmış aletler (dönüşüm sürecinde kullanılan makinelere zarar verebilecek nitelikte olanlar), kahve bardakları ya da meyve suyu kutuları gibi kompozit ürünlerse
ne yazık ki kolay kolay dönüştürülemiyor.

ATIKLAR
RENGE
GÖRE
SINIFLANIYOR

n MAVI- KÂĞIT/KARTON ATIKLAR: Kağıt ciltli kitap ve defterler; yazı, çizim ve not kâğıtları, kâğıt ambalajlar, gazete ve dergiler, karton kutular.
n YEŞIL- CAM ATIKLAR: İçecek şişeleri, konserve ve kavanozlar, cam gıda kapları bu kutuya gidiyor.
n SARI- PLASTIK ATIKLAR: Pet şişeler, şişe kapakları, plastikten üretilmiş her tür kutu ve kap.
n GRI- METAL ATIKLAR: İçecek kutuları ve konserveler bu kutulara gidiyor.
n KAHVERENGI- ORGANIK ATIKLAR: Meyve-sebzeler ve kabukları, yapraklar. Dikkat edilmesi gereken nokta ise gıdaları ambalajlarıyla atmamak.
n BEYAZ- YEMEK ARTIKLARI: Balık kılçığı, tavuk kemikleri de dahil olmak üzere her türlü yemek artığı bu kutuya gidiyor.
n SIYAH- GERI DÖNÜŞTÜRÜLEMEYEN ATIKLAR: Islak mendil, izmarit, sakız ve porselen ürünler deyim yerindeyse ‘kara deliğe’ atılıyor.

Yollarda hibrit araç dönemi

Çevre ve sürdürülebilirlik açısından etkileyici özelliklere sahip olan
hibrit araçlar, daha yaşanılabilir bir çevre için düşük emisyon sunuyor.
Gelişen teknoloji sayesinde çok daha verimli bir şekilde çalışan
hibrit araçlar, ekonomik ve çevreci bir tercih olarak öne çıkıyor.

K

elime anlamı “melez”’ olan hibrit kavramı, otomotiv sektöründe elektrikli
ve benzinli motorları bir arada barındıran araçları ifade etmek için kullanılıyor.
Aracın performans ihtiyaçlarına en uygun
verimi sağlamayı hedefleyen hibrit sistem,
farklı kullanım koşullarında uygun motorun harekete geçirilmesine dayanıyor. Motor
güçlerinin optimum düzeyde tutulması sayesinde enerji tasarrufu sağlanıyor ve emisyon

düşüyor. Sürüş sırasında hız ihtiyacına göre
harekete geçen motorlar, hibrit araçların en
efektif şekilde çalışmasına yardımcı oluyor.
Günümüzde gelişen motor teknolojileri sayesinde çok daha verimli hale getirilen hibrit
araçlar, fosil yakıt tüketimini en düşük seviyede tutmayı başararak hem doğanın kirlenmesini engellemeye yardımcı oluyor hem de
araç sahiplerinin ekonomik bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

SANATIN DIJITAL HALI

S

anat; yaratıcılığın ve
hayal gücünün müzik,
dans, heykel, resim gibi
araçlarla ifade edilmesine deniyor. Dijitalleşen dünyada
sanatçının duygu ve düşüncelerini ifade etmek için teknolojik araçları kullanması, dijital sanat olarak tanımlanıyor.
Sanat ve teknolojinin birleşimi olan dijital sanat, sanatçının eserlerini üretmek için
teknolojik cihazları kullandığı

tüm sanat dallarını kapsıyor.
Sanatçı, geleneksel yöntemlerde kullandığı malzemeler yerine bilgisayar programlarından
yararlanarak hayal gücünü ve
yaratıcılığını gözler önüne seriyor. Sanatçının dijital sanatı
kaliteli bir şekilde üretebilmesi için bilgisayar, fotoğraf
makinesi, aydınlatma araçları
ve bazı bilgisayar programları
gibi donanımlara sahip olması
gerekiyor.

TEKNOLOJI VE
SANATIN
DÖNÜŞÜMÜ
Geleneksel sanat ile dijital sanat arasındaki temel
fark, tasarlandığı alanın
farklı olmasından kaynaklanıyor. Örneğin geleneksel sanatta bir ressam,
eserini üretirken tuval kullanırken, dijital sanatta ise
eserin tasarımında bilgisayar ya da fotoğraf makinesi

gibi dijital araçlar kullanılıyor. Dijital sanat kavramı,
geniş bir alanı kapsıyor.
Grafik düzenlemelerinden
fotoğraf, heykel, resim gibi
geleneksel sanat formlarının yeniden üretilip kopyalanmasına; mühendislik
inşasından yapay zekâ uygulaması içeren projelere
kadar pek çok uygulama,
dijital sanat başlığı altında
inceleniyor.

