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Önsöz

Merhaba,
2018 yılıyla birlikte 40. yılımızı da geride bıraktık ve yeni yılın ilk sayısıyla karşınızdayız.
2018 yılında Şenpiliç’in büyüme yolunda attığı en büyük ve en önemli adım Kadirli’nin
Osmaniye İlçesi’nde ve Adana’da bulunan, 400 Milyon TL yatırımla kurduğumuz
kesimhanemiz ve yem fabrikamız oldu. Bizlere heyecan ve gurur veren ve önümüzdeki
aylarda faaliyete geçecek olan bu yatırımlarımızla ülke ve bölge ekonomisine katkı
sağlamayı hedefliyoruz.
Her zaman söylediğimiz gibi eğitim olmadan kalkınma ve gelişim mümkün olmaz.
Türkiye’nin en büyük hazinesi donanımlı, yetişmiş insanımızdır. Bu vizyonla eğitim alanında
gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2017 yılında
protokolünü imzaladığımız Sakarya’nın Serdivan İlçesi’nde bulunan Aydın Gürdamar
Ortaokulu’nun yapımını tamamladık. Okulumuz geçtiğimiz Eylül ayında kapılarını
öğrencilerine açtı. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.
Eğitim alanındaki bir yatırımımızı da Onursal Başkanımız Haşim Gürdamar’ın
1958 yılında mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde gerçekleştirdik.
İTÜ İnşaat Fakültesi ek binasının yapımı, çevre düzenlemesi ve Yılmaz Akdoruk Öğrenci
Evi'nin mekân yenilemesi çalışmalarına destek verdik. Eğitim alanında ülkemizin geleceği
için yatırımlarımıza devam edeceğiz.
PERDER iş birliği ile Türkiye çapında gerçekleştirdiğimiz ve www.ciftliktensofraya.net
sitemiz üzerinden düzenlediğimiz kasap yarışmamız tüm hızıyla sürerken, kazananlarımız
da belli oluyor. Yarışmayı kazanan kasaplarımızla keyifli röportajları dergimizin sayfalarında
bulabilirsiniz.
Bu sayımızda geri dönüşümün önemine vurgu yapmak istiyoruz. Unutmamalıyız ki,
önemsemeden doğaya attığımız atıklar bireysel çabalarla geri dönüşüm sürecine dahil
edilerek yeniden değerlendirilebilir. Biz de, doğal kaynakların korunmasına ve ülke
ekonomisine katkıda bulanabilmek amacıyla hem 2019 yılı ajandamızda geri dönüşüme
yer verdik, hem de dergimizde geri dönüşümün önemini sizlere anlattık.
2019 yılının ülkemize ve tüm Şenpiliç Ailesi’ne sağlık, huzur, başarı ve bereket
getirmesini dilerim.

Gül Gürdamar Altıkulaç
Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
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7/E sınıfı öğrencisi
Ayça Tuden Çoker'in
Haşim Gürdamar için
yazdığı şiiri
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Sakarya Serdivan Aydın
Gürdamar Ortaokulu’nda
eğitim ve öğretim başladı
Şenpiliç’in 2017 yılında protokolünü imzaladığı Sakarya Serdivan
Aydın Gürdamar Ortaokulu’nun yapımı tamamlanarak Milli Eğitim
Bakanlığı’na devredildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla
kapılarını öğrencilerine açan Aydın Gürdamar Ortaokulu’nun
Müdürü İbrahim Lüleci okulu, eğitimi ve gelecek hedeflerini anlattı.
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Öykü
“Ülkemize bu tür eserleri kazandıran
çok fazla kişi yok”
“1997 yılından beri Sakarya’dayım. Üniversite eğitimimi
Matematik üzerine burada aldım ve hemen ardından
Sakarya’nın Kocaali İlçesi’nde göreve başladım.
Son altı yıldır da merkezde çalışıyordum. Aydın
Gürdamar Ortaokulu’nda 17 Eylül 2018 itibarıyla
Okul Müdürü olarak göreve başladım. Eğitimci
olarak meslekte 17. yılım ve işimi, öğrencilerimi çok
seviyorum. Bu okulda çalışıyor olmaktan da çok
mutluyum.
“Sakarya Serdivan Aydın Gürdamar Ortaokulu’nun
2018 yılı içerisinde yapımı tamamlandı ve Milli Eğitim’e
devri sağlandı. 7.000 metrekare arazi üzerine kurulu
olan okulumuzda 24 dersliğimiz, 2 fen laboratuvarımız,
bir spor salonumuz ve bir konferans salonumuz
bulunuyor. İdari odalarımız olsun, sınıflarımız olsun

hepsi çok güzel. 5., 6., 7 ve 8. sınıf seviyelerinde eğitim
ve öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Şu an 41 öğretmenimiz fiili olarak derslere giriyor.
794 öğrencimiz eğitim alıyor. Bunlardan 140’ı,
8. sınıf öğrencisi ve önümüzdeki sene ilk mezunlarımız
olacaklar.

İbrahim Lüleci
Sakarya Serdivan
Aydın Gürdamar
Ortaokulu Müdürü

Eğitime yapılan bu yatırımdan dolayı içimizdeki heyecan çok büyük. Çevremizdeki insanlar da
aynı bizim yaşadığımız heyecanı, sevinci yaşıyorlar. Öğretmen arkadaşlarımızın da okulu gördüklerinde
duydukları heyecan burada çalışacak olmalarından ziyade, ülkemiz ve geleceğimiz için
ortaya konan bu eserin güzelliğinden ve anlamından...
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“Bunun yanında 13 öğrencisiyle 2 özel eğitim sınıfımız
var: Bir orta ağır zihinsel, bir hafif düzey zihinsel
engelliler sınıfı... Bir de görme engelliler sınıfımız var
ama şu anda öğrencisi yok. Bu sınıflarda özel eğitim
veren uzman eğitmen arkadaşlarımız görevlendiriliyor.
Günümüzde hemen hemen bütün okullarda özel
eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimiz için özel sınıflar
bulunuyor. Öğrencilerin kayıt bölgesi de dikkate
alınarak çok uzak mesafeye gitmemeleri için yakınlarda
özel eğitim verilen okullara gitmesi sağlanıyor.
“Her şeyiyle kusursuz bir okulumuz var. Dışarıdan
öğrenciler ve veliler geliyor, okulumuzun önünde resim
çektiriyorlar. Ülkemize ve bölgemize böylesine güzel
bir okul kazandırdığı için Sayın Haşim Gürdamar’a
teşekkür ederiz. Bu tür eserleri kazandıran çok fazla
kişi yok. Bize düşen görev de öğrencilerimize en iyi
şekilde eğitim vermek ve onlara değer katmaktır.”
“Var oluş amacımız çocuklar”
“Eğitimci olmanın en güzel tarafı hedef kitlemizin ve
var oluş amacımızın çocuklar olması, 20 yıl, 30 yıl
sonra ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak kişileri
yetiştiriyor olmamız. Böyle baktığınızda yaptığımız
işin ne kadar önemli olduğu apaçık ortaya çıkıyor.
O nedenle işimizi ve öğrencilerimizi sevmeden bu
meslekte başarılı olamayız. Eğitimin olmazsa olmazı
işini seven eğitimcidir.
“Yeni neslin düşünce ve algılayış şekli çok başka.
Değişim iyi analiz edilirse gençlerin veya çocukların
önüne güzel yollar çizilirse, gelecekte ülkemiz adına
çok iyi şeyler olacaktır. Fakat biz öğrencilerimizi sadece
akademik yönlü düşünüp, akademik başarıya odaklı
yetiştirirsek yeterli olmaz. Çünkü bu şekilde görsel
sanatlarda, sosyal alanlarda, kültürel faaliyetlerde,
sporda başarılı olabilecek öğrencilerimizin önünü
tıkamış oluruz. Eğitimde bu kapsamda çalışmalarımızı
planlayıp, yürütmemiz gerekmektedir. En doğru
eğitim sistemi, yeni yetişen neslin ihtiyaçlarına karşılık
verebilecek çalışmalarla uygulanabilir.”
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“İyi bir eğitim okul-öğrenci-veli
iş birliği ile verilebilir”
“Gençleri iyi analiz edebilmemiz için de okulöğrenci-veli iş birliği gereklidir. Bunun yanında kamu
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, dış paydaşlar gibi
çeşitli üçüncü partilerin de devrede olması gerekir.
Her ne kadar biz eğitimciler öğrencilerimizle sabah
9’dan akşam 5’e kadar beraber olsak da bizim burada
verdiğimiz eğitim ve değerler, öğrencinin okul dışındaki
hayatıyla, ailesiyle ve etkileşimde bulunduğu insanlarla
desteklenmiyorsa ciddi bir sorundur. Örneğin; biz
öğrencilere yaya geçidinden geçin, yaya geçidinde
geçiş önceliği vardır diye öğretirken, öğrenci okuldan
çıktığından yaya geçidinde o önceliğe sahip olamıyorsa
bu bir değer katmayacaktır. Okullarda biz eğitimciler
sorumluluklarımızı yerine getirirken, dış paydaşların
da verilen eğitimin günlük yaşamda uygulanması
konusunda destekçi olması lazım. Siz araba
kullanırken hız sınırı 80 olan yerde, 90 ile gidiyorsanız,
çocuğunuz size sorabiliyor: ‘80 yazıyor, neden
90’la gidiyorsun’ diye. Çocuklarımızın gördüklerini
ve öğrendiklerini örnek teşkil edecek hareketlerle
desteklememiz şarttır.”
Okulumuzun gelecek hedefleri
“Velilerin temel beklentisi öğrencilerin akademik
başarısıdır. Tabii ki akademik başarı da olacak.
Bunun yanında özellikle milli, manevi, ahlaki değerlere
sahip çıkan veya o yönde adım atan öğrencilere değer
katmak bizim en temel hedefimizdir. Bunu sportif,
sanatsal, kültürel faaliyetlerle destekleyip imkânlar
dâhilinde en iyi sonuca ulaşmak istiyoruz.
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“Aydın Gürdamar Ortaokulu’na
daha çok sahip çıkmalıyız”
“Okulumuza ve öğretmenlerimize karşı velilerimizden
ciddi bir teveccüh var. Bu bizi daha da şevklendiriyor.
Temel hedefimiz başarılı ve donanımlı nesiller
yetiştirmenin yanı sıra önce Serdivan’ın sonra da
Sakarya’nın marka okulu olmak. Bunun için idareci
ve öğretmen arkadaşlar özveriyle çalışıyorlar. Her
arkadaşımız, her branştan farklı bir proje çalışması
yürütüyor. Öğrencilerimizin yararına olan, velilerimizi
de eğitim süreci içerisine dâhil edebileceğimiz çok
yönlü faaliyetlerimiz olacak. Motivasyon etkinlikleri,
sportif ve kültürel faaliyetlerimiz, gezilerimiz olacak.
Planladığımız gezilerden biri de Şenpiliç’in tesisleri...”

tarafından yaptırıldığını öğrendikten sonra onlara da
gelecek için bir ilham kaynağı veya hayal gücü oluyor.
Öğrencilerdeki sahiplenme duygusunu ve davranışlarını
görünce bu hisse kapılıyorum.

Ebeveynlere tavsiyeler
“Çocuklarımız çalıştıkları takdirde derslerinde başarılı
olabiliyorlar ama günümüzde öğrencilerimizi bir fatura
yatırmaya bile gönderemiyoruz. Testlerde, sınavlarda,
akademik anlamda başarı sağlanıyor ama sorumluluk
almaları noktasında eksik kalıyoruz.

Müdür Yardımcısı
Sait Burak:
“Aydın Gürdamar
Ortaokulu’na müdür
yardımcısı olarak
atandığımda okulun
yeni olduğunu ve
bu sene eğitim
öğretime başlayacak
olduğunu biliyordum.
İdarecilikte henüz
dördüncü yılım
ve okul da yeni
olduğundan biraz
kaygılandım.
Binayı gezdik. Çok
etkilendim, hatta
büyülendim. Okulda plan, proje ve donanım olarak
her şeyin düşünülmüş olması beni heyecanlandırdı,
kaygılarımı bir kenara bıraktım ve cesaretlendim.
Bu duygular ister istemez yapacağınız işi de olumlu
etkiliyor.

“Eğitim ön plandadır ama öğrencilerimizin hayatı
öğrenmeleri, değerlerimize sahip çıkmaları ve etik
davranışları da edinmeleri gerekir. Hayatı buradan
öğrenmeye başlıyorlar. Bu süreçte biz eğitimcilerin
ve ebeveynlerin de gerekli eğitimleri çocuklarımıza
vermemiz, sorumluluk almayı öğretmemiz gerekiyor.”
“Bu yatırımlar eğitime bakış açısının
değişmesinde büyük rol oynuyor”
“Eğitime yatırım yapan kurumlar ve iş insanları her
şeyden önce farklılık yaratıyorlar. Devlet, okul gibi
resmi kurumları yaptığı zaman çok dikkat çekmiyor
ama Şenpiliç gibi kurumlar, Haşim Gürdamar
gibi hayırseverler bu tür yatırımları yaptığı zaman
herkesin dikkatini çekiyor. Örneğin; ben matematik
öğretmeniyim ve matematik öğretmek benim görevim.
Matematik anlattığım zaman bir farklılık olmaz ama
ben dersten çıktıktan sonra öğrencilerle dışarıya çıkıp
top oynadığım zaman farklılık devreye girer. ‘Matematik
öğretmeni bana ders anlattı’ demez, ‘matematik
öğretmeni bizimle top oynadı’ derler.
“Bir hayırsever eğitime, bu ülkenin geleceğine yatırım
yaparak bir okul yaptırmış. Teneffüslerde ortalığa
cıvıl cıvıl çocuk sesleri yayılıyor. Bunlar insanların
dikkatini çekiyor. Bu okulu Haşim Gürdamar yaptırdı
deniliyor. Böyle eserlerin en önemli tarafı budur diye
düşünüyorum.
“Bu tür yatırımlar başka kurumlara ve başka iş
insanlarına/hayırseverlere örnek teşkil ediyor.
Öğrencilerimiz okudukları okulun bir hayırsever

Okul Aile Birliği Başkanı Murat Koç: “Bölgemizde
böyle bir ortaokulumuz yok. Hem velilerimiz hem
öğrencilerimiz bu okulu özel okul olarak görüyorlar,
çok memnunlar. Şenpiliç’e ve Haşim Gürdamar’a
bizlere böyle güzel bir okul kazandırdıkları için çok
teşekkür ederiz. İkamet olarak yakınlığından ötürü
atanan öğrenciler kadar, dışarıdan da öğrenci aldık.
Yani okulumuzu görüp beğenen ve başvurarak burada
eğitimine devam etmek isteyen çok öğrencimiz oldu.”

“Başta Sayın Haşim Gürdamar olmak üzere Şenpiliç
Ailesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
Harika bir eser çıkmış ortaya. Bu tür yatırımların
ülkemizin kalkınması için faydası büyük, çok önemli
ve çok anlamlı... Örnek teşkil ediyor ve mutlaka
başkalarının da bu anlamda harekete geçme
duygusunu tetikliyor.”
Müdür Yardımcısı Şükriye Korkmaz: “Müdür
yardımcılığında ilk senem. Sosyal Bilgiler
öğretmeniyim. Geyve’den atandım ve tabii ki
Şenpiliç’i çok iyi bilirim. İlk gördüğümde okulu çok
beğendim. Ülkemize böyle bir okulun kazandırılması
gerçekten çok önemli. Hem öğrencilerimiz adına
hem de eğitmenler olarak kendi adımıza
Sayın Haşim Gürdamar’a çok teşekkür ediyoruz.”
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Şenpiliç’ten
eğitime bir destek daha
Hızla değişen ve gelişen bilgi çağında donanımlı bireyler yetiştirmek,
ancak eğitime yapılan yatırımlarla gerçekleştirilebilir. Bu vizyondan hareketle
sürekli eğitime yatırım yapan Şenpiliç, bu alandaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi:
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi ek binasının yapımı ile
Yılmaz Akdoruk Öğrenci Evi'nin mekân yenilemesi çalışmalarını gerçekleştirdi.
Konuyla ilgili İTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünal Aldemir ile sohbet ettik.

Haşim Bey kurum aidiyeti olan bir mezunumuzdur.
Yetiştiği kurum olan İTÜ’yü unutmamıştır,
mezun olduktan sonra da bağlantısını sürdürmektedir.
Bu anlamda Haşim Bey’in yeri bizim için çok ayrıdır.
Rektörlük nezdinde de kendisinden her zaman
saygıyla bahsediyoruz. Biz bir kısım mezunlarımızı
kendimiz arayıp bulmak durumunda kalırken,
kendisi bizleri arar, ilgilenir ve katkı noktalarında
‘neler yapabiliriz’ diye sorar.
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“Haşim Gürdamar, örnek gösterdiğimiz,
çok değerli bir mezunumuzdur”
“Anaokulundan yükseköğretimin en üst düzeyine kadar,
eğitimin her aşaması ülkelerin geleceği açısından
büyük önem taşımaktadır. Elbette ki, eğitimde
üniversitelerin, yükseköğretimde ise teknik alanın
özel bir yeri vardır. 246 yıllık köklü bir tarihe sahip
olan İstanbul Teknik Üniversitesi, inşaat mühendisliği
eğitiminin ülkemizde başladığı ilk kurumdur. Çağdaş
dünyanın gereksinimleri doğrultusunda matematik,
fen ve mühendislik bilgilerinin sentezi ile çeşitli
sistemleri tasarlayan, uygulayan, denetleyen, sonuçları
değerlendirip yorumlayan, yaşam boyu öğrenmeyi,
bilgiyi paylaşmayı, araştırmayı ilke edinen, sanayi ile

bütünleşmiş ve toplum yararına bilgi üreten bireyler
yetiştiren bir kurumdur. Uluslararası düzeyde eğitim
veren üniversitemizin, tüm faaliyetlerini sürdürebilmesi
için gerekli inşaat, onarım ve alt yapı projeleri,
restorasyon, renovasyon gibi çalışmaları büyük oranda
bağışçı destekleriyle gerçekleştirilmektedir.
“1958 yılı İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunumuz,
Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. Onursal Başkanı
İnşaat Yüksek Mühendisi Haşim Gürdamar da
bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen
mezunlarımızdandır. Değerli mezunumuz Haşim
Gürdamar, alanında çalışma yürüten bir mühendisken
girişimci bir yaklaşımla gıda sektörüne girmeye
karar vermiş ve bu alanda da çok başarılı olmuş
bir iş insanıdır. 1978 yılında kurduğu ve bugün
Türkiye’nin 67. büyük sanayi kuruluşu olan Şenpiliç’i
ekonomimize kazandırarak, İTÜ’lülerin her alanda
başarılı olacak donanımla yetiştiğinin en gurur verici
kanıtlarından birisidir. Bu nedenle Haşim Gürdamar,
örnek gösterdiğimiz, rol model olarak öğrencilerimize
anlattığımız çok değerli bir mezunumuzdur.
“Mühendislik eğitimi ülkemizde de, dünyada da en
donanımlı eğitimlerden biridir. Hem sosyal, hem de
teknik alanda bu donanımla yetişen bir insan, eğer özel
birtakım kabiliyetleri de varsa, bunları aldığı eğitimle de
birleştirince, gerçekten çok önemli işler yapabiliyorlar.
Haşim Gürdamar’ın hayatı da bu açıdan örnek teşkil
eden çok iyi bir başarı hikayesidir.”
Haşim Gürdamar’ın İTÜ Ayazağa Yerleşkesi
destekleri
“Fakültemizde Çevre Mühendisliği Bölümümüz
ve Zemin Mekaniği Laboratuvarımızın birlikte
kullanımına uygun yeni bir bina yapılması ihtiyacı
hâsıl oldu. Rektörlüğümüzün desteği ile inşaata
başlandı, bir noktaya kadar gelindi ama binanın
tamamlanabilmesi için desteğe ihtiyaç vardı. Haşim
Bey tam da çok sıkıştığımız bu noktada yarım kalan
binamızın tamamlanması için yatırım yaparak büyük
bir destek sağladı bizlere. Dolayısıyla mezunumuz olan
müteahhitler de inşaatla ilgilenirken, Haşim Bey’in
de gayretleri ve finansman destekleriyle binamızı
tamamladık. Taşınma hazırlığındayız.
“Binamız, akıllı bina diye adlandırdığımız, çok güzel,
örnek bir bina oldu. Binamızda ofisler, derslikler,
toplantı salonları, başta en büyük laboratuvarlarımızdan
olan Zemin Mekaniği ve Deprem Laboratuvarları
olmak üzere 4 büyük laboratuvar bulunuyor. Her
türlü teknolojik imkan mevcut. Çevre Mühendisliği
Bölümü yaklaşık 45 hocasıyla eğitim veren en büyük
bölümlerimizden biri. Dünyada bu kadar büyük
kapsamlı çevre mühendisliği bölümleri yok.

İTÜ
İnşaat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ünal Aldemir

Bir insanın eğitimine katkı sağlamak,
hayatına dokunarak fark yaratmak geleceği
bir bakıma bugünden inşa etmektir.
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Sosyal Sorumluluk
“Yılmaz Akdoruk Öğrenci Evimizin dış cephe ve iç
mekân yenilemesi de Haşim Gürdamar’ın destekleriyle
yapıldı. Bu öğrenci evinin dış cephesi çok yıpranmıştı
ve şu anda son derece modern ve çok güzel bir
şekilde yenilendi, çevre düzenlemesi de yapıldı. Burası
hem yaşam merkezi, hem de konuk ve öğrenci evi...
İçerisinde yemek alanları, sosyal tesisler, mağazalar
bulunuyor.
“Haşim Bey’in bu destekleri dahilinde fakültemizin
önündeki bağlantı yolu ve çevresindeki otoparkların
düzenlenmesi, sokak aydınlatmalarının yenilenmesi
ve kampüsümüzün Yeşil Kampüs hedefleriyle uyumlu
peyzaj çalışmaları da yapıldı. Bu sayede üniversitemiz
‘Green Campus’, yani ‘Yeşil Kampüs’ ödülünü aldı.
Dünyada sayılı üniversiteler arasında Türkiye’de
Yeşil Kampüs olarak birinci olduk.”
“Eğitime yatırım geleceği inşa etmektir”
“Mezunlarımızın çalıştığı veya yöneticiliğini üstlendiği
pek çok kurumsal firmanın da aralarında bulunduğu
şirketler eğitime yatırım yapıyor. Kimi mezunlarımız
öğrencilerimize burs desteği ve alanlarında mesleki
deneyim kazanmaları için kurumlarında staj imkânı
vererek istihdam sağlıyor, kimi mezunlarımız da
eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılama noktasında
destek olarak yaralara merhem oluyor. Bir insanın
eğitimine katkı sağlamak, hayatına dokunarak fark
yaratmak geleceği bir bakıma bugünden inşa etmektir.
Kurumların ve kişilerin bu noktada duyarlı olması
oldukça önemli.
“Bu destekler yöneticilerden idarecilere,
akademisyenlerden hocalarımıza hepimize güç ve
şevk veriyor, göğsümüzü kabartıyor. Burada eğitim
gören öğrencilerimizi de motive ediyor. Üniversitemizle
daha derin duygusal bağ oluşturmalarını sağlıyor
ve ilham kaynağı oluyor. ‘Biz neden başaramayalım,
neden bu noktalara gelmeyelim’ diye düşünerek
motive oluyorlar. Özellikle buradan mezun olmuş
bir mezunumuzun desteği hem bizleri hem de
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öğrencilerimizi çok heyecanlandırıyor, hatta
duygulandırıyor. Demek ki, biz öğrencilerimize güçlü bir
aidiyet duygusu vermişiz ki, onlar da mezun olduktan
sonra bizleri unutmuyorlar ve mezun oldukları kuruma
destek veriyorlar.”
“Bu yatırımlar geleceğe verilen destektir”
“Bu yatırımlar sadece üniversitemiz için değil, ülkemiz
için de çok önemli. Bir kurumun ve bir ülkenin en
önemli sermayesi yetişmiş insan hazinesidir. Donanımlı
ve yetişmiş insan en değerli zenginliktir. Biz de İstanbul
Teknik Üniversitesi ve İnşaat Mühendisliği Fakültesi
olarak donanımlı mühendisler yetiştiriyoruz.
Bu süreçte devletin verdiği bazı imkânlar sınırlı
olabiliyor. Dolayısıyla bütün dünyada olduğu gibi
bizim için de mezunların eğitime desteği çok önemli.
Devletimizin sağladığı imkânlarla birtakım rutin
işleri yapabiliyoruz tabii ama mezunlarımızın desteği
olmadan planladığımız projeleri gerçekleştirebilmemiz
oldukça zor.
“Üniversitelerde yetişen insanlar ülkeleri yönetiyor,
yerine göre dünyaya yön veriyorlar. Buradan mezun
olduktan sonra gidip NASA’da çalışanlar var.
Dolayısıyla eğitime verilen destek ülkeye ve geleceğe
verilen destektir. Bu nedenle bu tür destekleri
gerçekleştiren kişiler doğrudan ülkesine hizmet
etmiş oluyor. Haşim Bey’in ve bu gibi destekleri veren
kişilerin, başka iş insanlarına ve kurumlara da örnek
olmasını diliyoruz.
“Geçtiğimiz Nisan ayında düzenlenen İTÜ Altın Arı
Ödülleri’nde de İnşaat Fakültemiz’den bir mezunumuzu
görmek, yani Haşim Bey’in de ödül alması bizleri
çok sevindirdi. Altın Arı Ödülleri hem üniversitemizin
mezunlarını hatırlaması hem de mezunlarımızın
üniversiteyi hatırlaması ve karşılıklı aidiyet duygusunun
geliştirilmesi için düzenleniyor. Bunun yanı sıra
mezunlarımızla güçlü bir sinerji oluşturabilmek için
bu ödüller vesilesiyle bir araya geliyoruz.”
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Prof. Dr. Ünal Aldemir kimdir?
1965 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesi’nde doğdu.
İstanbul Heybeliada Deniz Lisesi’ni bitirdikten sonra
1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü’nden İnşaat Mühendisi unvanı ile mezun oldu ve
aynı yıl İTÜ İnşaat Fakültesi, Mekanik Anabilim Dalı’nda
Araştırma Görevlisi olarak işe başladı. Aynı birimde
1994 yılında İnşaat Yüksek Mühendisi, 1999 yılında ise
Doktor unvanını aldı. Tübitak Nato-B1, YÖK, İTÜ ve Duke
Üniversitesi bursları ile doktora öncesi ve sonrasında
Duke Üniversitesi (ABD) ve Oregon Devlet Üniversitesi’nde
(ABD) depreme dayanıklı yapı tasarımı için yeni teknikler
konusunda çalışmalar yaptı. 2005 yılında doçentliğini
alan Aldemir, 2010 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü’ne profesör olarak atandı. Araştırma
yaptığı konular arasında depreme dayanıklı yapı tasarımında
yeni teknikler, aktif ve pasif kontrol ve sayısal analiz olup bu
konularda ulusal ve uluslararası makaleleri ve ortak yazarlı
kitapları bulunmaktadır. Çeşitli TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve
İstka projelerine katkı sağlamış ve çok sayıda lisansüstü
tez çalışması yönetmiştir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

“İnsan eserleriyle anılır”
“Hepimiz yaptığımız eserlerle anılacağız. Bir sınıfla,
bir laboratuvarla, hatta bir ağaçla hoş seda bırakmak,
hayırlı bir şekilde anılmak çok güzel bir şey. Bir insanın
bırakabileceği en önemli eser de sanırım eğitime
sağlayacağı katkıdır. Bizler de bu ülkenin eğitimi için
yaptığı yatırımlar ve üniversitemize katkılarından
dolayı, Sayın Haşim Gürdamar’a öğrencilerim,
fakültem ve üniversitem adıma sonsuz teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
“Aynı meslekten olmak, aynı memleketten olmak,
aynı birlikte askerlik yapmak gibi paylaşımlar insanda
kuvvetli bir manevi duygu oluşturuyor. Bu duygu aynı
üniversitede eğitim alan, aynı üniversiteden mezun
olan insanlarda da var. İstanbul Teknik Üniversitesi çok
köklü bir geçmişe sahip... Bu sağlam geçmiş
1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i
Hümayun’a (İmparatorluk Deniz Mühendishanesi)
kadar dayanıyor. Yani sadece Türkiye’nin değil,
dünyanın en eski üniversitelerinden biri. Hani kökü
mazide denir ya... Böyle güçlü bir kök olunca burada
okuyan insanların da birbirine bağlılığı farklı oluyor.

Sosyal Sorumluluk

Bir söz var; ‘gelenekten geleceğe’ diye. Bu söz tam
anlamıyla İTÜ’yü yansıtıyor.
“Üniversite kurmak sadece büyük araziler alıp, modern
binalar yapmak, dünyanın değişik yerlerinden seçkin
eğitim insanlarını, bilim insanlarını biraraya getirmek
değildir. Tam anlamıyla üniversite olabilmek için
birikim, tarih, köken ve çok bir güçlü aidiyet gerekiyor.
İTÜ böyle bir üniversite olduğu için bu güçlü aidiyet
duygusu tüm mensuplarına ve mezunlarına siniyor.
Bu durumun asırlık birikimlerin sonucu olduğunu ve
sadece maddi imkanlarla oluşturulmasının mümkün
olmadığını düşünüyorum.”

Haşim Gürdamar İTÜ Ayazağa Yerleşkesi İnşaat Fakültemizin
çevre düzenlenmesi ve yenilenmesi, Çevre Fakültemizin
ek binasının tamamlanması ve Yılmaz Akdoruk Öğrenci Evi
yenilenmesi çalışmalarına destek vermiştir. Bu destekler
sayesinde fakültemizin önündeki bağlantı yolu ve çevresindeki
otoparkların düzenlenmesi, sokak aydınlatmalarının yenilenmesi
ve kampüsümüzün Yeşil Kampüs hedefleriyle uyumlu peyzaj
çalışmaları yapılmıştır.
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İhracatımız
her geçen gün artıyor
Piliç eti sektöründe ihracat hızla ivme kazanırken Türkiye uluslararası piliç eti ticaretinde
büyük markalar arasında yer almaktadır. Bu dönemde Şenpiliç de ihracatını yüksek oranda
artırmaktadır. Şenpiliç İhracat Yetkilisi Volkan Tunçyürek’le Şenpiliç’in ihracat çalışmalarını,
hedeflerini konuşurken, Orta Doğu pazarının önemli distribütörlerinden
Şenpiliç Irak Bayii Muhammed Yonis Baker ile de Irak pazarını değerlendirdik.
“Orta Doğu’da tüketiciler en iyiyi, en güzeli ve en
kaliteliyi almak istiyor. Biz de Orta Doğu pazarında
kalitemizle ön plandayız. Gerçekten kaliteyi isteyen
tüketici Türk ürünlerini tercih ediyor. Orta Doğu’daki
tüketici için her şeyden önemlisi piliç etinin helal
kesim olması... Bu ülkelerin Tarım Bakanlıkları
belirli dönemlerde bizi denetlemeye geliyorlar.
Bu denetimlerde en çok dikkat ettikleri konu helal
kesim; helal kesimde onların kriterlerine uyup
uymadığımızı denetliyorlar. Sonuç olarak görüyor ve
biliyorlar ki, helal kesim Türkiye’de en doğru şekliyle
yapılıyor. Bu nedenle Orta Doğu pazarında
Türk üretimi piliç eti tercih ediliyor.”

“Orta Doğu’da kalitemizle ön plandayız”
Volkan Tunçyürek: “Şenpiliç olarak şu anda
üretimimizin %10’unu ihraç ediyoruz. Irak, Libya, Rusya,
Gürcistan, Afrika, Uzak Doğu, Körfez ülkeleri ve Türk
Cumhuriyetleri’ne yılda 35.000 tona yakın ihracat
gerçekleştiriyoruz.
“Orta Doğu pazarına çok güçlü bir giriş yapmıştık
ve yıllardır Irak’a bağlı olan Türk tavuk ihracatını
Şenpiliç olarak çok daha geniş bir coğrafyaya yaymayı
başardık. Kadirli tesislerimizin devreye girmesinin
ardından bölgede karayolu ve limanlar sayesinde
ihracat açısından pek çok lojistik avantaj elde edeceğiz.
Böylece Orta Doğu’daki müşterilerimize daha yakın
üretim yaparak, bu bölgeye şoklu ürünlerin yanında
günlük taze piliç sunacağız ve bölgede ihracat
pazarımızı büyütüp çeşitlendireceğiz.

“Uzak Doğu pazarını da genişletmek istiyoruz”
“2019 yılında farklı coğrafyalara da ihracat yapacağız.
Japonya gibi ülkelere ihracat yaparak Uzak Doğu
pazarını genişletmeyi hedefliyoruz. Şu anda Haiti’ye,
Maldiv Adaları’na dahi ürün gönderiyoruz.
Kadirli tesisimizin devreye girmesiyle ihracat
payımız artacak, çünkü Şenpiliç için avantajlı
pazarların olduğu coğrafyalarda önemli
bir yer edindik, bundan sonrası artacak olan
üretim kapasitesi ve dolayısıyla ihracat payıyla
daha da büyüyecek.
“Şenpiliç olarak Avrupa Birliği standartlarında üretim
yapıyoruz ve Avrupa Birliği ülkelerine satış için ön izin
sertifikamız var, fakat maalesef siyasi nedenlerden
dolayı Avrupa Birliği’ne ihracat yapamıyoruz.
Suriye’ye de son dönemdeki siyasi sorunlar
nedeniyle ihracatımız durmuş durumda.”

2018 yılında bir önceki yıla göre ihracatımızı %40 oranında artırdık.
Bu artış ihracatımızın 2019 yılında da çok daha iyi yerlere geleceğinin işaretidir.
Kadirli’deki tesislerimizin devreye girmesiyle de bu farkı yaratacağız.
Çünkü üretim hacmimizi ve ihracat payımızı artıracağız.

/ SAYI 24 / OCAK - MART 2019

13
Satış Rotası
“Şenpiliç Irak’ta oturmuş bir marka”
“Orta Doğu pazarından bahsetmişken Irak pazarı ile
ilgili biraz daha detaylı bilgi vermek istiyorum. Irak
Erbil’de oldukça büyük bir bayimiz var: Muhammed
Yonis Baker... Bu bayimizle birlikte Irak’a yılda yaklaşık
15 bin ton ürün ihracatımız var. Irak’ta 4 markamızla yer
alıyoruz: Şenpiliç, Biliko, Pily ve Doyfarm... Muhammed
Bey, Şenpiliç ve Biliko markasının tek temsilcisi...
Pily ve Doyfarm markalarını da başka distribütörlere
dağıtıyoruz, fakat Irak satışlarımızın çok büyük bir kısmı
Muhammed Bey tarafından yürütülüyor.
“Erbil çok hızlı bir şekilde gelişmekte olan bir şehir.
Son derece modern ve güvenli. Ticari faaliyetler de hızlı
bir şekilde gelişiyor. Hatta gelecekte bir Dubai olabilir.
İnşaat sektörü çok ilerlemiş durumda.
“Muhammed Yonis Baker de Erbil’de yaklaşık 11 yıldır
Irak pazarındaki distribütörümüz. Hem Erbil’de hem de

Musul’da depoları bulunuyor. Irak’ta soğuk hava
depoları çok önemli çünkü özellikle yaz aylarının çok
sıcak olması piliç eti ürünleri için büyük risk taşıyor.
Bu sebeple frigrofik araçlara ve soğuk hava depolarına
sahip olmak soğuk zincir ürünlerinin ticaretinin çok
daha güvenli yapılmasını sağlıyor.
“Şenpiliç Irak’ta oldukça iyi tanınıyor ve oturmuş bir
marka oldu. Tüketiciler, lezzetinin yanında Şenpiliç’in
sağlıklı, güvenilir ve hijyenik olduğundan emin. İçleri
rahat bir şekilde tüketiyorlar. Muhammed Bey de
reklam ve pazarlamanın önemine çok inanan bir
bayimiz. Şenpiliç’e kendi markası gibi sahip çıkıyor.
Bölgesinde yoğun reklam faaliyetleri gerçekleştirerek
Şenpiliç markası için ciddi bir yatırım yapıyor. Satışları
nasıl daha artırabilirim, bilinirliğimizi nasıl daha fazla
sağlayabilirim düşüncesiyle çalışıyor. Bunun da
olumlu geri dönüşlerini hem kendisi hem bizler
alıyoruz.”
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Irak Bayi
Muhammed Yonis Baker
“Şenpiliç markasının girmediği
bir ev dahi kalmamalı”
Muhammed Yonis Baker: “1982 yılında Erbil’de
doğdum. Üniversite de dahil tüm eğitimimi Erbil’de
tamamladım. Piliç eti sektöründe yaptığımız ticaret aile
mesleğimiz ve ben üçüncü kuşak olarak tek başıma işi
yürütüyorum. Son yıllarda işimizi epey büyüttük ve şu
anda ciddi bir ticaret hacmine sahibiz.
“Şenpiliç’le bazı tanıdıklar kanalıyla yaklaşık 11 yıl önce
tanıştık ve kendilerine ihracat talebimizi ilettik. Onlar
da bu talebimize olumlu yanıt verdiler ve ticaretimize
başladık. Etkin saha çalışmalarıyla satış kanallarımızı
genişleterek Erbil merkez olmak üzere Bağdat, Necef,
Basra ve Musul’da yaygın dağıtıma başladık. Yıllar
içinde iş birliğimizi oldukça geliştirdik ve Şenpiliç’le
Irak’ta yapmış olduğumuz başarılı satışlardan dolayı
bize Irak’ta Şenpiliç ve Biliko markasının için
tek temsilciliğini verdiler. 110 aracımız ve
220 personelimizle hizmet veriyoruz. Şu anda Irak
pazarının %42’sine hâkimiz. Ev Dışı Tüketim’e ve market
grubuna çok önem veriyoruz. Tavuk etinin tüketileceği
her noktayla birebir bağlantı kurup markamızı
pazarlıyoruz.

Reklam ve pazarlamaya
çok önem veriyoruz.
Amacımız Irak'ta Şenpiliç
markasının girmediği
bir ev dahi kalmaması...
Bunun için gece gündüz
çalışıyoruz diyebilirim.
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Şenpiliç kurumsal alt yapısıyla
çok güçlü bir firma ve biz de
bu alt yapıya duyduğumuz
güvenle her geçen gün büyüyoruz.
İlişkilerimiz çok iyi, çözülmesi
gereken herhangi bir konu
olduğunda hızlı ilerleyebiliyoruz.
Umarım bu iş birliğimiz
uzun yıllar devam eder.

“Yaz aylarında yaklaşık 50 dereceyi bulan sıcaklıkla
karşı karşıya kalıyoruz. Buna bir de çöl iklimini
eklediğimiz zaman hissedilen sıcaklık 60 dereceye
çıkıyor. Beyaz et de bölgenin sıcak olması sebebiyle
daha çok tercih ediliyor. En lezzetli ve popüler yöresel
tavuk yemeğimizin adı ‘Şavarma’. Bütün tavuk közde
pişiriliyor ve pilav üzerinde servis ediliyor.”

“Ürünlerimizle ilgili tüketicilerimizden çok olumlu
geri dönüşler alıyoruz. Hem ürünlerin tazeliği ve
lezzeti açısından, hem de soğuk zincire gösterdiğimiz
hassasiyetin sonucu olarak güvenilirlik sebebiyle
memnuniyet çok yüksek. Şenpiliç de özellikle son
yıllarda yapmış olduğu yatırımlarla kalitesini her geçen
gün daha da artırarak bizlerin de güçlenmesini sağlıyor.
“Reklam ve pazarlamaya çok önem veriyoruz.
Etkin televizyon reklamları yapıyoruz. Zaman
zaman billboardlarda ilan çalışmaları da yapıyoruz.
Araçlarımızın hepsini Şenpiliç logolarıyla giydirdik.
Amacımız Irak’ta Şenpiliç markasının girmediği
bir ev dahi kalmaması... Bunun için gece gündüz
çalışıyoruz diyebilirim.”

OCAK - MART 2019 / SAYI 24 /
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Şenpiliç, Sürdürülebilir
Çevre Ödülü aldı
Ekonomize Dergisi, tarafından her yıl düzenlenen
“Ekonomi, Siyaset ve İş Dünyası Zirvesi Ödül Töreni'nin
10.su İstanbul’da gerçekleşti. Türkiye ekonomisine ve
sosyal hayatına faydalı işler yapan, iş, siyaset ve
medya dünyasının başarılı isimlerine ve markalarına
ödüllerin verildiği organizasyonda Şenpiliç olarak
“Sürdürülebilir Çevre Ödülü”nün
sahibi olduk.

33. Mengen Uluslararası Aşçılık ve
Turizm Festivali’ndeydik
33. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali,
geçtiğimiz Ağustos ayında düzenlendi. Türkiye’nin
7 bölgesinden 70 ilin birbirinden farklı lezzetlerinin
de sergilendiği festivale bölge protokolünün yanı sıra
30.000 vatandaşımız katıldı.

2 gün süren ve yemek yarışmaları, halk oyunları
gösterileri, konserler gibi etkinliklerle şenlik havasında
geçen festivalin, Şenpiliç olarak sponsorları arasında
yer alarak organizasyona katkı sağladık.

Beslenme çantası
Şenpiliç’ten
Okulların açılmasıyla
birlikte Şenpiliç
olarak öğrencilerimizi
unutmadık. Okula
dönüş dönemi boyunca
Piliç Burger, Piliç
Nugget ve Annemin
Köftesi ürünleri ile
birlikte beslenme
çantası
hediye ettik.
Yoğun ilgi gören
kampanyamız yarı yıl
tatili sonrası da devam
edecek.

Yeni yılın ilk hediyesi
Şenpiliç'ten
Yeni yılın ilk hediyesini tüketicilerimize bir kampanya
ile verdik. Aralık ayının son haftasında Şenpiliç
Roaster ürünü alan tüketicilerimize 1 LT Sütaş Ayran
hediye ettik.
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Kadirli Kesimhanemizin ve Adana Yem
Fabrikamızın inşası tamamlanıyor
Geçtiğimiz Şubat ayında temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Osmaniye Kadirli’de kurulan
yeni kesimhane ve Adana yem fabrikamızın yapımında sona gelindi. Her iki tesisimizin de
yılın ilk yarısında resmi açılışının yapılması öngörülüyor.
Ekipman montajlarının büyük oranda tamamlandığı
Kadirli kesimhanemizin Mart ayı itibarıyla faaliyete
geçmesi planlanmaktadır. Yapımında sona yaklaşılan
Adana yem fabrikamızda ise makine ve ekipman
montajları devam ederken, Ocak ayı içerisinde üretimin
başlaması öngörülmektedir.
Her iki tesisin de çevre düzenlemelerinin ve arıtma
binalarının tümüyle tamamlanmasının ardından
resmi açılışlarımız gerçekleşecektir.

Şenpiliç ve USLA Akademi
iş birliği devam ediyor
Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi – USLA,
“American Hospitality Academy International Hotel
Management Schools (AHA-IHMS)”un İstanbul
kampüsü ve Türkiye’nin önemli uluslararası
otel işletmeciliği ve aşçılık akademileri arasında
yer almaktadır. USLA, 30 yılı aşkın bir süredir otelcilik
ve yiyecek içecek sektöründe sertifikalı ve diplomalı
eğitimler vermektedir.
Şenpiliç olarak 2017 yılında USLA ile başlattığımız
iş ortaklığımıza, 2019 yılında da devam edeceğiz.

USLA Akademi ile
iş ortaklığımız
kapsamında
tadım ve ürün
geliştirme çalışmaları,
sosyal medya
etkinlikleri ve
workshop aktiviteleri
gerçekleştirmeye
devam edeceğiz.

Yerli Market Haftası’nda sektörle buluştuk
İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) tarafından
geçtiğimiz Aralık ayında dördüncüsü düzenlenen
Yerli Market Haftası, “Birlikte daha güçlüyüz”
sloganıyla pek çok firmayı ve binlerce ziyaretçiyi
bir araya getirdi.
Yerli Market Haftası’nda bu yıl farklı olarak yöresel
ürünler için de özel bir alan oluşturuldu. Böylelikle,
İstanbul’daki market zincirlerine ulaşmak isteyen
küçük ölçekli lokal işletmelere özel koşullar
sağlanarak yeni pazarlar için kapı aralanması sağlandı.
Üreticileri, bayileri ve perakendecileri bir araya getiren,
B2B görüşmeler gerçekleştirerek sektörü
daha ileriye taşımak için neler yapılabileceğini
konuşma fırsatı bulduğumuz Yerli Market Haftası’nda
öğle yemeği sponsoru olarak organizasyona
katkı sağladık.
OCAK - MART 2019 / SAYI 24 /
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Şenpiliç Satış Yöneticileri Toplantısı
Şenpiliç Satış, Pazarlama ve İnsan Kaynakları
Yöneticileri geçtiğimiz Kasım ayında Afyon Akrones
Termal Otel'de bir araya geldi. 2 gün süren toplantıda
2018 yılında gerçekleştirilen satış ve pazarlama

Şenpiliç’te 10. yılını dolduran ve
plaket takdim ettiğimiz çalışma arkadaşlarımız:
Sami Serdar Acar
Can Çakan
Cihan Şimşek
Hıdır Albay
Bahadır Curacoğlu
Müjdat Karatepe
Cengiz-Şen
Filiz Abay
Zekiye Özek
Erhan Taşkın
Ayşe Ölmez
Sevda Tek
Hasan Dönmez
Selami Akman
Ramazan Önder
Veysel Türkkan
Erhan Maral
Hanife Söğüt
Şadiye Aral
Gülüşen Sönmez
Erdal Maral
Bircan Duran
Neziha Rüzgar
Hilal Akçay
Selda Sever
Ramazan Tarlacı
Saffet Meşe
Hürmüz Özer
Yasemin Sever
Bülent Ertekin
Yasin Akyıldız
Sebahat Özdemir
Sema Yeter
Özlem Camadan
Nazmi Şerik
Nezahat Taş
Fethi Özkan
Abdullah Dikyol
Hava Kudu
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Konya Şube Müdürü
İç Anadolu Bölge Müdürü
Adana Depo Elemanı
Muğla Depo Sorumlusu
Adana Depo Sorumlusu
Ankara Depo Sorumlusu
Cevizli Satış Yetkilisi
Alifuatpaşa Parça Piliç Elemanı
Alifuatpaşa Kesim Elemanı
Alifuatpaşa Kesim Elemanı
Alifuatpaşa Kesim Elemanı
Söğütlü Kesim Elemanı
Alifuatpaşa Bütün Piliç Elemanı
Alifuatpaşa Kesim Elemanı
Alifuatpaşa Kesim Elemanı
İkizce Damızlık Çiftlik Elemanı
İkizce Damızlık Çiftlik Elemanı
Alifuatpaşa Kesim Elemanı
Alifuatpaşa Kesim Elemanı
Orhanlı Damızlık Çiftlik Elemanı
İkizce Damızlık Çiftlik Elemanı
Alifuatpaşa Kesim Elemanı
Alifuatpaşa Kesim Elemanı
Söğütlü Kesim Elemanı
Alifuatpaşa Kesim Elemanı
Alifuatpaşa Kesim Elemanı
Beşevler Makine Takip Elemanı
Alifuatpaşa Kesim Elemanı
İleri İşlem Elemanı
Beşevler Makine Takip Elemanı
Söğütlü Sev. ve Tasnif Depo Elemanı
Söğütlü Parça Piliç Elemanı
Şekerpınar Damızlık Çiftlik Elemanı
Alifuatpaşa Parça Piliç Elemanı
Söğütlü Sev. ve Tasnif Depo Elemanı
Alifuatpaşa Parça Piliç Elemanı
Köprüdere Damızlık Çiftlik Elemanı
Alifuatpaşa Kesim Elemanı
Şekerpınar Damızlık Çiftlik Elemanı

çalışmalarının değerlendirmesi yapılırken, 2019
yılı stratejileri ve hedefleri anlatıldı. Organizasyon
kapsamında Şenpiliç'te 10. yılını dolduran
yöneticilerimize de plaketleri takdim edildi.

Hakan Reis
Söğütlü Malzeme Depo Elemanı
Ümüt Gençer
Alifuatpaşa Bütün Piliç Elemanı
Gökhan Yalın
Söğütlü Parça Piliç Elemanı
Filiz Dönmez
Alifuatpaşa Parça Piliç Elemanı
Ali Aydın
Alifuatpaşa Sev. ve Tasnif Depo Elemanı
Celalettin Kılıç
Alandüzü Damızlık Çiftlik Elemanı
Cihan Şimşek
Adana Depo Elemanı
Hakan Güner
Söğütlü Sevkiyat Sorumlusu
Kazim Yongacıoğlu
Alifuatpaşa Kesim Elemanı
Gülseren Altay
Alifuatpaşa Parça Piliç Elemanı
Erol Çetinkaya
Söğütlü Rendering Elemanı
Bahadir Yetim
İleri İşlem Planlama Yetkili Yardımcısı
Murat Çukur
İleri İşlem Üretim Sorumlusu
Gülsüm Gençay
Söğütlü Parça Piliç Elemanı
Selami Şafak
Alifuatpaşa Kesim Elemanı
Yunus Özkan
Alifuatpaşa Bütün Piliç Elemanı
Mustafa Görtürk
Alifuatpaşa Kesim Elemanı
Yaşar Çakır
Alifuatpaşa Kesimhaneler Muh. Yet. Yard.
Şeref Altıntaş
Alifuatpaşa Kesim Elemanı
Ali Şahintürk
İleri İşlem Üretim Sorumlusu
Hakan Kaya
Alifuatpaşa Kesim Elemanı
İsmail Acun
Alifuatpaşa Destek Kadro
Hıdır Albay
Muğla Depo Sorumlusu
Gülcan Seymen
Alifuatpaşa Parça Piliç Elemanı
Bahadır Curacoğlu
Adana Depo Sorumlusu
Müjdat Karatepe
Ankara Depo Sorumlusu
Furkan Sakarya
Alifuatpaşa -18 Depo Elemanı
Hüseyin Üşenmez
Adliye Yem Fabrikası Destek Kadro
İdris Kaya
Alifuatpaşa Sevkiyat Sorumlusu
Doğan Sadak
İleri İşlem Üretim Sorumlusu
Cem Fırtına
Alifuatpaşa Bakım Onarım Elemanı
Recai Mut
Şekerpınar Damızlık Çiftlik Elemanı
Mehmet Alper Kalkan İleri İşlem Satış ve Alacaklar 		
Muhasebesi Yetkilisi
Cihan Ceylan
Söğütlü Kesimhaneler Muhasebe Yetkilisi
Namık Coşkun
Söğütlü Bakım Onarım Elemanı
Cengiz Şen
Cevizli Satış Yetkilisi
Özgür Yanar
Alandüzü Damızlık Çiftlik Müdürü
Kazım Durmuş
Veteriner
Sami Serdar Acar
Konya Satış Şube Müdürü
Can Çakan
İç Anadolu Bölge Müdürü

Evlenen Takım Arkadaşlarımız

Çocuk Sahibi Olan Takım Arkadaşlarımız
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ÖMER ÖZGÜR KARAKAŞ
SAMET AÇIKGÖZ
ALTAN KAYA
ÖMÜR AYYILDIZ
HAYATİ DEMİR
ÖZGÜR KALAY
HASAN ZAFER
ALPAY YILDIRIM
OKAN SARIHAN
RECEP MUTLU
AZİZ ÇAKMAKÇI
MUSA ANIK
MEHMET AKİF KARABÖCEK
FAZLI BEKTAŞ
SONER DUMAN
OSMAN TAŞKAN
TANER BAYRAK
VEDAT KEFEZ
ERTUĞRUL ARTIÇ
RAMAZAN PAŞKI
SEMİH ÇADIRCIOĞLU
MESUT EFİLOĞLU
ALİ COŞKUN
ERDOĞAN GÜLER
NECMİ GÖZETEN
ALİ AYDIN
HÜSEYİN ARGUN
MUSTAFA AYGÜNEŞ
OĞUZ YILDIRIM
ALİ SARI
OSMAN ÖZER
ERDEM TUNÇ
SEMİH SERT
FATMA TETİK
YASİN KARABAŞOĞLU
HÜSEYİN PORTAKAL
MUSTAFA ŞENEL
UĞUR ÖZKAN
SERKAN AYDIN
YAŞAR GÜLER
ÖZCAN POLCUMCU
SEZAİ KARAYİĞİT
ŞABAN ÖZTÜRK
GÖKHAN ÖNAL
AHMET ŞENGÜL
AHMET DURMAZ 2
EMRAH LAYIKLI
MURAT ÖZERİK

Bakım Onarım Yönetici
Döküm Elemanı
Üretim Hat Yöneticisi
Plasiyer
Kesim Elemanı
Bütün Piliç Elemanı
Buhar Kazanı Elemanı
Bütün Piliç Elemanı
Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı
Kesim Elemanı
Lift ve Mısır Kurutma Elemanı
Kesim Elemanı
İnsan Kaynakları Yetkili Yardımcısı
Satış Bölge Müdürü
Kalite Kontrol Teknikeri
Kesim Elemanı
Veteriner
Destek Kadro
Bütün Piliç Elemanı
Bütün Piliç Elemanı
Lift ve Mısır Kurutma Elemanı
Civciv Bekleme Odası Elemanı
Parça Piliç Elemanı
Damızlık Çiftlik Elemanı
Damızlık Çiftlik Sorumlusu
Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı
Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı
Bütün Piliç Elemanı
Maliyet ve Raporlama Bölümü Yetkilisi
Depo Elemanı
Depo Sorumlusu
Bakım Onarım Elemanı
Mikro Biyoloji Laoratuvar Teknikeri
Damızlık Çiftlik Elemanı
Bakım Onarım Elemanı
Damızlık Çiftlik Elemanı
Bütün Piliç Elemanı
Bakım Onarım Yönetici
Bütün Piliç Elemanı
Damızlık Çiftlik Elemanı
Lift ve Mısır Kurutma Elemanı
Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı
Malzeme Depo Yetkilisi
Damızlık Çiftlik Elemanı
Satış Şube Müdürü
Laboratuvar Yetkilisi
Depo Elemanı
Destek Kadro

NAZİF DİŞER
MUSTAFA ÖZ
ERHAN SEÇKİN
FATMA KARAGÜZEL
HASAN KELEŞ
HASAN SOĞUKSU
TACETTİN KÜÇÜK
FERDİ GÜRCİN
RAHMİ UĞURLU
SERKAN ŞİŞMAN
TARIK ÖZEL
ÜNAL KARAGÜZEL
CELAL YILMAZ
DAVUT TETİK
MAHMUT DOĞAN
YALÇIN DURSUN
ÜMİT YENCE
EYÜP ERDOĞAN
ADEM GÜNDOĞDU
EMRAH BORAN
HANİFİ ÜNAL
İLHAN ÖZDEMİR
ERKAN SAKARYA
MUSTAFA ATMACA
HASAN TAHİR İSKENDER
ENGİN ERDİK
RAMAZAN AYDIN
AHMET ÇAKMAK
ALİ RIZA ALPTEKİN
HÜSEYİN DARICI
MURAT MUCUK
CAN ÇAKAN
SUAT TOGAY
SEZER ÇIRAK
HAKAN ALKAN
ERKAN ŞAHİN
HÜSEYİN ABAY
GÖKHAN ARSLAN
SELİM ÇİN
GÜNGÖR ALBAYRAK
LEVENT ILGAZ
MUHAMMET ERGÜL
RAMİS AYBAŞ
MUHAMMET AYDIN
OĞUZHAN CAYVARLI
SERKAN UÇAR
ŞABAN ABRAK
SELİM BAKİ

Damızlık Çiftlik Sorumlusu
Seperatör Elemanı
Kesim Elemanı
Damızlık Çiftlik Elemanı
Kesim Elemanı
Bütün Piliç Elemanı
Plasiyer
Plasiyer
Kesim Elemanı
Bütün Piliç Sorumlu Yardımcısı
Laboratuvar Yetkilisi
Damızlık Çiftlik Elemanı
Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı
- 18 depo elemanı
Plasiyer
Damızlık Çiftlik Elemanı
İleri İşlem Elemanı
Depo Elemanı
Bütün Piliç Elemanı
Veteriner
Maliyet ve Raporlama Bölümü Yöneticisi
Üretim Hat Yöneticisi
Bütün Piliç Elemanı
Bakım Onarım Elemanı
- 18 depo elemanı
Sipariş ve Sevk Planlama Yetkilisi
İleri İşlem Elemanı
Lift ve Mısır Kurutma Elemanı
Parça Piliç Elemanı
Damızlık Çiftlik Elemanı
Parça Piliç Elemanı
Satış Bölge Müdürü
Kesim Elemanı
Bütün Piliç Elemanı
Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı
Seperatör Elemanı
Transfer Elemanı
Kesim Sorumlu Yardımcısı
Pres Operatörü
Shring ve Şok Tünelleri Elemanı
Bakım Onarım Elemanı
Bakım Onarım Elemanı
Bakım Onarım Elemanı
İdari İşler Elemanı
Depo Sorumlusu
Bakım Onarım Elemanı
Destek Kadro
Bütün Piliç Elemanı

NURCAN KÖKÇÜ
MÜCAHİT ŞAHİN
MEHMET DALLAN
MAHMUT MIHLA
UMUT DAĞ
EMRAL KIRKAYA
EMRE YEL
SEZER KUMAŞ
AYTAÇ AYVAZ
BURHAN GÜNEY
EMRAH ŞİMŞEK
RECEP ALABAY
LOKMAN KAŞKAŞ
SERKAN TURAN
YILDIZ ÖZKAYA
SEVDA KÜÇÜKKARA
CANSU KILIÇ
ADEM FELİK
NAGİHAN VAROLU
GÜLİZAR KULAÇ
BİLAL KILIÇ
AYGÜN ACAROĞLU
NAGEHAN YILMAZ
SERKAN KILIÇ
CİHAN GÖKÇEAĞAÇ

Kesim Elemanı
Plasiyer
Şube Muhasebe Yetkilisi
Satış Yetkilisi
Yem Üretim ve Finans.Böl.ERP Yetkili Yard.
İleri İşlem Elemanı
Seperatör Elemanı
Damızlık Çiftlik Elemanı
Bakım Onarım Elemanı
Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı
Shring ve Şok Tünelleri Elemanları
Canlı Üretim Muhasebe Yetkili Yardımcısı
Kesim Elemanı
Kalite Kontrol Teknikeri
İleri İşlem Elemanı
Bütün Piliç Elemanı
Kalite Kontrol Teknikeri
Damızlık Çiftlik Müdürü
Damızlık Çiftlik Elemanı
Parça Piliç Elemanı
Plasiyer
Rendering Elemanı
Parça Piliç Elemanı
Seperatör Elemanı
Bütün Piliç Elemanı

İLHAS ÖZBEK
MUSA YEL
SALİH HAŞİL
ÖMER YILMAZ
LEYLA AYAN
BÜŞRA KARAARSLAN
MEHMET SELİM YAVER
İSA CİHAN
MELEK KOÇVER
GAMZE YAVER
AHMET HALİL AYDIN
NECİP AYAN
KEMAL YAPICI
ERTAN UÇAK
AYŞE KILIÇ
AYŞE ADIGÜZEL
MUSTAFA YAŞAR
ŞABAN KURT
MUHAMMET YALÇIN
ADNAN DEVECİ
SERPİL TARIM
GÖKHAN ÇELİK
ALPASLAN YAZICI
SÜLEYMAN TÜRKYILMAZ
PINAR OKUTAN

Kesim Elemanı
Bütün Piliç Elemanı
Malzeme Depo Elemanı
Parça Piliç Elemanı
Kesim Elemanı
Malzeme Depo Elemanı
Çevre ve İşçi Sağlığı Yetkilisi
Yem Fabrikaları Muhasebe Yetkili Yard.
Parça Piliç Elemanı
Broiler Planlama Yetkilisi
Bütün Piliç Elemanı
Kesim Elemanı
Rendering Elemanı
Genel Müdürlük Destek Kadro
Parça Piliç Elemanı
Parça Piliç Elemanı
Plasiyer
Kesim Elemanı
Plasiyer
Kalite Kontrol Teknikeri
Tavuk Ayağı Üretim Elemanı
Tavuk Ayağı Üretim Elemanı
Bütün Piliç Elemanı
İleri İşlem Elemanı
İleri İşlem Elemanı
OCAK - MART 2019 / SAYI 24 /
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Kasaplarımız
yarışmaya devam ediyor
www.ciftliktensofraya.net sitemizi ziyaret ederek, piliçlerimizin damızlıktan başlayıp
satış noktalarına kadar uzanan yolculuğu hakkında bilgiler veren videolarımızı izleyen
kasaplarımız yarışmaya devam ediyor. Yarışmaya katılan kasaplarımız böylelikle piliç eti
üretimine dair müşterilerinden gelen soruları da en doğru şekilde yanıtlayabiliyorlar.
www.ciftliktensofraya.net sitemiz üzerinden yarışmaya katılan ve 10 soruluk testimize
en kısa sürede doğru yanıtları vererek ilk iPhone 7 kazanan kasabımız,
İstanbul Beykoz’da bulunan Mera Kasap’ın usta şefi Kahraman Koç oldu.
“Bilgi kirliliğinin nedeni kulaktan dolma bilgiler”
“1975 yılında Giresun, Bulancak’ta doğdum. Askerlik
görevimi tamamladıktan sonra İstanbul’a geldim ve
meslek hayatıma Mera Kasap’ta başladım diyebilirim.
21 sene önce çırak olarak başlamıştım, şimdi tüm
dükkandan sorumluyum. Mera Kasap 1994’ten beri
hizmet veren bir işletme ve burada çalışıyor olmaktan
çok mutluyum. İki de şubemiz var. Yaklaşık 15 yıldır da
Şenpiliç’in ürünlerini satıyoruz.
“Çoğunlukla tavuk eti ve üretimiyle ilgili kulaktan dolma
yanlış bilgiler duyuyoruz maalesef. Müşterilerimizden
de bu konuda farklı farklı sorular geliyor. Bir kısmı nasıl
bu kadar kısa sürede büyüdüğünü sorgularken, bir
kısmı antibiyotik veya hormon kullanıldığını düşünerek
endişe ediyor. Kaç günde kuluçkadan çıktığını soran
oluyor.
“Site, hem bizler hem de tüketicilerimiz için
çok faydalı”
“Yıllardır bu işin içinde olan bir kasap olarak her ne
kadar sattığımız ürünün nasıl üretildiğini, sağlıklı ve
güvenilir olduğunu biliyor olsak da,
www.ciftliktensofraya.net sitesinde piliç etinin
üretimiyle ilgili yer alan videolar, var olan bilgi kirliliğini
önlemek için çok faydalı bilgiler veriyor.
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Yarışmaya katılmak için videoları izledikten sonra,
müşterilerimden gelen soruları veya yanlış bilgileri
profesyonelce doğru bilgilerle güncelliyoruz. Bu açıdan
site, hem bizler hem de tüketicilerimiz için çok faydalı...
“Bizler Şenpiliç ürünlerinin sağlıklı ve güvenilir
olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz zaten. Özellikle
taze ve günlük olduğunu, helal kesim sertifikalarımız
olduğunu vurguluyoruz. Müşterilerimiz de bizlere
güveniyor. Bu nedenle kafalarında soru işareti varsa
bize danışıyorlar ve verdiğimiz cevaplar doğrultusunda
güvenle Şenpiliç ürünlerini alıyorlar.
“Bizim mesleğimizde müşterimizle birebir diyaloğa
girme şansımız olduğu için, ben de tüketicilerimizin
doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla
mutlaka www.ciftliktensofraya.net sitemizi ziyaret
etmelerini ve piliç etinin üretim süreciyle ilgili videoları
izlemelerini tavsiye ediyorum. Kendi meslektaşlarıma
ve arkadaşlarıma siteyi incelemelerini öneriyorum.
Onların da aileleri, eşi, dostu derken herkesin gönül
rahatlığıyla piliç eti yiyebilmeleri için doğru bilgiler
böylelikle paylaşılmış olacak.”
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Yarışma

“Mera Kasap’tan bir
tavuk aldım,
çok güzeldi diyen,
25 kilometre
uzaklıktan gelen
müşterilerimiz
var. Telefon açıp,
‘geçen gün verdiğin
tavuktan hazırlar
mısın, almaya
geliyorum’ diye
haber veren var.
Markaya ve bize
güveniyorlar.”

“İyi ki bize Şenpiliç’i önermişsiniz”
“Ürünler çok kaliteli ve lezzetli... Kasabımıza gelen
ve tereddütsüz Şenpiliç’in ürünleri alan çok fazla
müşterimiz var. Bunun yanı sıra bahsettiğimiz bilgi
kirliliği nedeniyle bana danışan da oluyor ve ben de bu
müşterilerimize gönül rahatlığıyla Şenpiliç ürünlerini
veriyorum. Sonrasında ürünün kalitesini ve lezzetini
anlıyorlar, ‘iyi ki önermişsiniz’, ‘geçen defa verdiğiniz
ürünün aynısından istiyorum’ diye çok dönüş alıyorum.
O noktadan sonra da Şenpiliç’ten başka markayı tercih
etmiyorlar. ‘Mera Kasap’tan bir tavuk aldım, çok güzeldi’
diyen, 25 kilometre uzaklıktan gelen müşterilerimiz
var. Telefon açıp, ‘geçen gün verdiğin tavuktan hazırlar
mısın, almaya geliyorum’ diye haber veren var.
Bize ve markaya güveniyorlar.

Şenpiliç’te de denetimler, biyogüvenlik, hijyen, hayvan
refahı, soğuk zincir her şey eksiksiz yürütülüyor.
Bu büyük bir uzmanlık ve ekip işi.
“Şenpiliç’in ekibiyle de ilişkilerimiz çok iyi. Artık biz
onları tanıyoruz, onlar da bizi tanıyor. Aramızda uzun
yıllara dayanan bu ticaret de karşılıklı dürüstlükle
sorunsuz ilerliyor. Şenpiliç’in iş birliği yapmak için çok
doğru bir marka olduğunu düşünüyorum.”

“Yarışma çok keyifliydi. Kazanmayı
hedeflemiştim. Videoları izleyip soruları
çabucak yanıtladım. İki hafta üst üste birinci
oldum. Sonuç olarak katıldım, kazandım
ve mutlu oldum.”
“Bu anlamda müşteri sayımızın daha da çok artacağını
düşünüyorum. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi
her ne kadar Şenpiliç’in son derece sağlıklı ve hijyenik
koşullarda üretim yaptığını biliyor olsam da,
www.ciftliktensofraya.net sitesi üzerinden öğrendiğimiz
bilgilerle artık üretim sürecinin her detayına hakimiz ve
cevaplayamayacağımız hiçbir soru yok. Bir ürünü övmek
başka, o ürünün ne kadar sağlıklı ve güvenilir olduğunu
bilimsel doğrularla tavsiye etmek başka...”
“Dürüstlük ve disiplin ticaretin sırrı”
“Gıda sektöründe prensiplere bağlı çalışmak ve ekip çok
önemli. Bu iki unsur tüm sektörler için önemli elbette
ama gıda sektörü farklı bir hassasiyet gerektiriyor.
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Sahrap Soysal
Gıda Güvenliği Derneği’nde
Ünlü yemek yazarı ve aşçı Sahrap Soysal, www.ciftliktensofraya.net
sitemiz üzerinden piliç eti yetiştiriciliği ve piliç etinin güvenilirliği ile ilgili tüketicilerimizden
gelen soruların yanıtlarını almak üzere Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner’le
bir araya geldi. Samim Saner ve Sahrap Soysal röportajını sizlerle paylaşıyoruz.
Sahrap Soysal: “Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir birey
için gıda güvenliği çok önemli bir konu. Öncelikle gıda
güvenliği ile ilgili bize ne söylemek istersiniz?”
Samim Saner: “Gıda güvenliği tarladan veya çiftlikten
tabağımıza, gıdanın güvenilir ve sağlığımızı bozmayacak
bir şekilde gelmesini sağlayan bilimsel bir disiplindir.
Herkes gıda güvenliği ile ilgili sorumluluk sahibidir. Yani
üreticisi, yetiştiricisi, taşıyıcısı, satıcısı, restoranı veya ev
hanımı olmak üzere herkesin ortak sorumluluğu vardır.
Çünkü esas amaç sağlığımızı bozmayacak bir şekilde
gıdanın tüketilir hale gelmesidir.”
Sahrap Soysal: “Gıda kaynaklı hastalıkları nasıl
engelleyebiliriz, evimizin dışında yemek yediğimizde
nelere dikkat etmeliyiz?”

Gıda Güvenliği
Derneği Başkanı
Samim Saner

Samim Saner: “Gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi
için hem evde hem de gittiğimiz restoranlarda ve hatta
alışverişimizi yaptığımız noktalarda dikkat etmemiz
gereken bazı temel kurallar var. Bunların ilki ve en
önemlisi, ‘hijyen’dir, yani kirli gıdanın temiz gıdaya
bulaşmasının önlenmesidir. Kirli veya çiğ gıdanın
ya da çiğ gıdayı kestiğimiz bir bıçağın pişmiş gıdaya
değmesini engelleyerek bulaşma riskini önlemeliyiz.

“İkinci olarak bakterilerin üremesini önlememiz
gerekiyor. Restoranlarda sıcak satılması gereken
gıdanın sıcakta muhafaza edildiğinden emin olmalıyız.
Buna ‘benmari’ deniliyor. Sıcak tüketilmesi gereken
gıdanın benmarinin üzerinde servis için tutuluyor
olması lazım. Gıdanın soğuk tüketilmesi gerekiyorsa,
tüketilene kadar soğuk zincirin muhafaza edildiğinden
emin olmak gerekiyor.
“Üçüncü ve belki de en önemli nokta ise bakterileri
nasıl öldürebileceğimiz konusu... Bunun en güzel
yolu pişirme ama doğru pişirmedir. Doğru pişirmeden
kastımız, örneğin bir tavuk eti ürünün tam manası ile
pişmesi, ortasının çiğ kalmamasıdır. Bu da genellikle
72-73 derecelik pişirme sıcaklığı demektir.
“Sonuç olarak gıdaları doğru pişirirsek, pişirdikten
sonra da bakterilerin bulaşma riskini önlersek herhangi
bir hastalığın bu gıdadan bulaşması söz konusu
değildir.”

“Tüketicilerimizin bilmesi gereken
etlik piliçlerin özel bir ırk oldukları için
bu kadar sağlıklı ve hızlı büyüyor
olmalarıdır.”
Sahrap Soysal: “Tavuk etinin güvenilirliği konusunda
tüketicilerimizden çok soru alıyoruz ve bazı noktalarda
kafa karışıklığı da var. Tarafsız bir göz olarak bu konuda
ne söylemek istersiniz?”
Samim Saner: “Tüketicilerimizden dernek olarak biz
de çok soru alıyoruz. O kadar çok bilgi kirliliği var ki,
tüketicilerimiz de haklı olarak neyin doğru neyin yanlış
olduğunu ayırt edemiyor. Bu bilgi kirliliğine neden olan
birkaç konu var. Bunların üzerinde durmak istiyorum.
Öncelikle tüketicilerimiz şunu merak ediyor:
Nasıl oluyor da tavuklar 40-45 gün içerisinde bu kadar
büyüyor? Şunun altını çizmek istiyorum: Bu tavuklar
özel bir ırktır. Özel ırk oldukları için de kendine özgü
karakterleri var. Çok basit bir örnek verecek olursak
fino köpekleri ile kangal köpekleri arasındaki
ırk farkı gibi...
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Fino cinsi köpekler 1 kilo bile değilken, kangal köpekleri
60 kilo civarındadır. İkisi de biyolojik olarak aynı hayvan
olduğu halde farklı ırklar oldukları için aralarında
böyle bir fark var. Tüketicilerimizin bilmesi gereken de
etlik piliçlerin özel bir ırk oldukları için hızlı büyüyor
olmalarıdır.
“Tavuklar, sağlıklı gelişimlerini sürdürmeleri için çok
dengeli bir şekilde besleniyorlar. Yemeleri gereken
besin karışımları bilimsel formüllerle, uzman ekipler
tarafından hazırlanıyor. Proteini, yağı, karbonhidratı,
minerali ve vitaminiyle sağlıklı büyümeleri için
ihtiyaçlarına uygun besleniyorlar.
“Üretim çiftlikleri de tavukların soğuk havalardan
veya yüksek sıcaklıklardan korunması için büyüme
evrelerine göre uygun iklim koşullarının ve
havalandırmanın kontrol altında tutulduğu otomatik
sistemlerle donatılmışlardır. Dolayısıyla hayvan
refahına uygun rahat bir ortamda büyümektedirler.
“Son olarak; tüm üretim çiftliklerinde tavuklar veteriner
hekimlerin kontrolü altında yetiştirilmektedir. Kısacası;
bütün bu şartları alt alta koyduğumuzda tavukların
nasıl böyle sağlıklı ve hızlı bir şekilde büyüdüklerini
anlamak mümkün.
“Bunların yanı sıra tüketicilerimizden çok soru aldığımız
iki konu daha var: Hormon ve antibiyotik... Her şeyden
önce şunu belirtelim; dünyada ve Türkiye’de piliç
eti üretiminde hormon kullanımı yasaktır. Üretimin
hiçbir aşamasında kullanılmadığı gibi yemlerde de
hormon kullanılmaz. Markalı ve Gıda Tarım Hayvancılık
Bakanlığı’ndan onaylı bir tavuk ürününde hormon
bulunması mümkün değil. Hormon uygulaması pratik
olarak da mümkün değildir. Ülkemizde büyüme
ve gelişme amaçlı antibiyotiklerin kullanımı da
kesinlikle yasaktır. Antibiyotikler sadece tedavi amaçlı
kullanılabilir.”

“Dünyada ve Türkiye’de piliç eti üretiminde
hormon kullanımı yasaktır. Markalı ve Gıda
Tarım Hayvancılık Bakanlığı’ndan onaylı
bir tavuk ürününde hormon bulunması
mümkün değil. Ülkemizde büyüme ve
gelişme amaçlı antibiyotiklerin kullanımı da
kesinlikle yasaktır. Antibiyotikler
sadece tedavi amaçlı kullanılabilir.”
Sahrap Soysal: “Türkiye’de piliç eti üreticileri gıda
güvenliğine dikkat ediyor mu, bu konuda nasıl bir
denetleme süreci izleniyor?”
Samim Saner: “Türkiye’de piliç eti üretimi yaklaşık
20 entegre tesis tarafından yapılıyor. Yani çok az
sayıda firmanın hakim olduğu bir pazar olduğu için
çok iyi denetlenen bir entegre uygulama var. Yani
tavuk eti sektörü ülkemizde en sıkı denetlenen
sektörlerin başında geliyor. Tüm üretim çiftlikleri resmi
veteriner hekimler tarafından sürekli denetleniyor.
Kesimhanelerde de resmi veteriner hekimler görev
yapıyor ve kesim işleminin her aşamasını kontrol
ediyorlar. Ayrıca kalıntı izleme programıyla tavukların
herhangi bir ilaç kalıntısı veya ağır metal kalıntısı
içerip içermediği denetleniyor. Dolayısıyla tavuk eti
sektörü fevkalade iyi kontrol edilen ve sahiplenilmiş bir
sektördür.”
Sahrap Soysal: “Sonuç olarak tüketicilerimize gönül
rahatlığıyla piliç eti tüketebileceklerini söyleyebiliriz,
değil mi?”
Samim Saner: “Kesinlikle söyleyebiliriz. Piliç eti
sağlıklı, güvenilir ve ekonomik bir protein kaynağıdır ve
tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla piliç eti tüketebilirler.”

Röportajın videosunu izlemek için:
www.ciftliktensofraya.net/uretim/tavuk-eti-ile-ilgili-merak-edilenlergida-guvenligi-dernegi-baskani-samim-saner-roportaji/
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Geri Dönüşüm

• Cam ambalaj geri dönüşümü için sadece
atık cam şişeleri ve kavanozları biriktirin.
• Cam atıklarınızı diğer atıklardan
ayırarak biriktirin.
• Bunu yaparken içerisinde kalmış olan
atıkları da boşaltın.
• Biriktirdiğiniz cam atıkları cadde ve
sokaklara yerleştirilmiş
cam kumbaralarına bırakın!
Cam atıkların değerlendirilmesi;
• Yılda 44 milyon KWH enerji,
• 32 milyon kg sera gazı,
• 126 bin varil petrol,
• 1,5 milyon m³ depolama alanı,
• 1,3 milyon ton ham madde demektir.

Kullanılmış kızartmalık yağlar ve son kullanma
tarihi geçmiş katı ve sıvı yağlar bitkisel atık
yağlardır. Atık yağların lavaboya dökülmesi
kanalizasyon sistemini tıkar. Toprağa veya
su kaynağına dökülmesi çevre kirliliğine yol
açar, insanların ve diğer canlıların
sağlığını tehdit eder.
• Bitkisel atık yağları diğer atıklardan
ayrı biriktirin.
• Belediyelerin veya lisanslı firmaların
belirlemiş olduğu
toplama noktalarına götürün ya da ilgili firmalar
tarafından alınmasını sağlayın.
Bitkisel atık yağların değerlendirilmesi
180 bin ton çevre dostu enerji kaynağı
olan biyodizel demektir.
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PLASTİK ATIKLAR
ve GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Cam ambalajlar kalitesinden kaybetmeden
%100 geri dönüşebilir ve sonsuz kez tekrar
üretime dahil edilebilir. Bu sayede kullandığımız
her üç cam ambalajdan en az biri geri kazanılan
camdan yapılabilir.

Plastikler doğada 1000 yıl bozulmadan kalırlar.
Bu nedenle çevreye atılmamalıdırlar.
Denizlerin, suyun, toprağın ve havanın
çok fazla kirlenmesine neden olurlar.
• Plastik poşet yerine bez çanta kullanın,
plastik şişe yerine matara tercih edin.
• Pipet kullanmamaya özen gösterin.
• Tek kullanımlık plastik tabak, çatal,
kaşık gibi ürünlerin kullanımını azaltın.
• Plastik ürünleri satın alırken etiketlerin üzerinde
geri dönüşüm işaretinin bulunmasına
dikkat edin.
• Plastik ambalajları içinde kalmış olan atıkları
boşaltarak biriktirme kumbaralarına
sıkıştırarak atın!
Plastik atıkların değerlendirilmesi;
• Yılda 10 milyon KWH enerji,
• 74 milyon kg sera gazı,
• 29 bin varil petrol,
• 41 milyon m³ depolama alanı demektir.

KOMPOZİT ATIKLAR
ve GERİ DÖNÜŞÜMÜ

BİTKİSEL ATIK YAĞLAR
ve GERİ DÖNÜŞÜMÜ

CAM ATIKLAR
ve GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Çevreye atılan, atılması zorunlu olan ya da bırakılan maddeler “atık” olarak tanımlanır.
Bu atıkların arasından cam, metal, plastik, kağıt gibi değerlendirilebilir olanların toplanarak
yeniden üretim sürecine dahil edilmesi “geri dönüşüm”dür.
“Çöp” ile “atık” aynı şey değildir. Çöp; içinden geri dönüşümü sağlanabilen maddeler
ayrıldıktan sonra geriye kalan değersiz malzemedir. Türkiye’de her yıl yaklaşık
5 milyon kamyon çöp atılıyor. Bu çöplerin önemli bir bölümü bireysel çabalarla yeniden
değerlendirilebilir. Çünkü; geri dönüşüm sürecini başlatan biz tüketicileriz!
Şenpiliç olarak daha yaşanabilir bir dünya için doğal kaynakların korunmasına ve ülke
ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla 2019 yılı ajandamızda “geri dönüşüm”e yer verdik.

Plastik, kâğıt, metal, cam, ahşap gibi malzemelerin
birlikte kullanılması ile elde edilen kompozit
malzemeler başta ambalaj sektörü olmak üzere
endüstriyel kullanımda yaygındır. Meyve suyu ve
süt ambalajları, hazır çorba ambalajları, çay, kahve,
çikolata ambalajları kompozit malzemelerdir.
• Küçük miktarlı çok sayıda ambalajlı ürünler yerine,
büyük miktarlı ürünleri tercih edin.
• Kompozit atıkları diğer atıklardan ayrı biriktirin.
• Geri kazanım için temiz bir şekilde, ıslatmadan,
ayrı toplayın.
• Kompozit malzemeyi içinde yoğun olan
malzeme türüne (kağıt-plastik-metal gibi)
uygun olan biriktirme
ekipmanlarına sıkıştırarak atın.
Kompozit atıkların değerlendirilmesi;
• Yeniden kâğıt, plastik, metal, cam gibi
malzemelerin üretilmesi,
• Parçalanıp sıkıştırılarak levha ve mobilya
yapımında kullanılması demektir.
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Atıkların doğada yok olma süreleri

TEKSTİL ATIKLARI
ve GERİ DÖNÜŞÜMÜ

20 YIL

PİPET

450 YIL

İÇECEK KUTUSU

10-100 YIL

PLASTİK

ÇATAL-KAŞIK-BIÇAK

450 YIL

Giysiler, halı, perde, örtü, battaniye ve benzeri
tüm eşyalar tekstil atıklarıdır.
• Tekstil ürünlerini yeniden değerlendirerek veya
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayarak
atıkların azaltılmasına katkıda bulunabilirsiniz.
• Kullanılabilir durumda olan giysilerinizi cadde
ve sokaklara yerleştirilmiş giysi kumbaralarına
atabilirsiniz.
Tekstil atıklarının değerlendirilmesi
tekrar elyaf ve kumaş üretiminde
kullanılması demektir.

Kağıt, geri dönüşümü en kolay uygulanan
maddedir. Bu nedenle atık kağıt geri
dönüşümünde ham madde olarak
kabul edilir ve atık zincirinde büyük
miktarda yer alır.
• Tek kullanımlık kağıt bardak, tabak gibi
ürünleri tercih etmeyin.
• Kağıtları önlü arkalı kullanın, mümkün
olduğunca elektronik yazışma yapın.
• Atık kağıtları plastik, metal ve diğer çöp
atıklarından ayrı bir yerde biriktirin.
• Biriktirirken diğer atık türleriyle temasa
girmemelerine ve dolayısıyla kirlenmemelerine
ve ıslanmamalarına dikkat edin.
• Kağıt atık kumbaralarına çok yer kaplamaması
için sıkıştırarak ya da katlayarak yerleştirin!
Kağıt atıkların değerlendirilmesi;
• Yılda 10 milyar KWH enerji,
• 439 milyon kg sera gazı,
• 42 milyon ağaç,
• 6 milyon m³ depolama alanı,
• 69 milyon m³ su demektir.

ATIK PİL

300 YIL

AHŞAP ATIKLAR
ve GERİ DÖNÜŞÜMÜ

PET ŞİŞE

450 YIL

KAĞIT ATIKLAR
ve GERİ DÖNÜŞÜMÜ

METAL

PLASTİK POŞET

METAL ATIKLAR
ve GERİ DÖNÜŞÜMÜ

CAM

4000 YIL

Satır Arası
KAĞIT-GAZETE

3 AY

PLASTİK MALZEME

1000 YIL

Evlerde kullanılan mobilyalar, ahşap kutular,
paletler ve kasalar, yapı malzemesi ve ev eşyası
üretiminden kaynaklı parça ve talaş halindeki
tüm malzemeler ahşap atıktır.
• Ahşap atıkları çevreye atmayın.
• Öncelikle atığın önlenmesi ve azaltılması
için yeniden kullanım imkânlarını değerlendirin.
• Kullanım sonrasında diğer atıklardan
ayrı biriktirin.
• Ahşap atık geri kazanım tesislerine ulaşımı
için ilgili yerlere başvurun.
Ahşap atıkların değerlendirilmesi
tekrar ahşap eşya üretiminde kullanımı ile
kaynakların korunması demektir.

Alüminyum içecek kutuları, yağ ve salça
tenekeleri, konserve kutuları, mutfak gereçleri
(çatal, bıçak, tencere, tava, çaydanlık),
alüminyum folyolar metal atıklardır.
• Metal atıkların geri dönüşümüyle boya kutusu,
beyaz eşya, metal profiller, bisiklet, inşaat
sektörü ürünleri gibi her türlü ürün üretilir.
• Metal atıkları diğer atıklardan ayrı biriktirin.
• Hacimlerini küçülterek metal atık
kumbaralarına atmaya özen gösterin.
Metal atıkların değerlendirilmesi;
• 276 milyon KHW enerji,
• 40 milyon kg sera gazı,
• 774 bin varil petrol,
• 1,3 milyon m³ depolama alanı demektir.
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Gündem
Neden Geri Dönüşüm Yapmalıyız?
Önemsemeden doğaya attığımız atıkların, doğada
tamamen yok olma süreleri tahmin ettiğimizden
daha uzun. Dünyaya verdikleri zarar da çok büyük...

İsrafı önlemek,
kaynakları daha verimli kullanmak,
atık miktarını azaltmak ve
atıkları geri kazanmak,
yarınlara temiz bir
dünya bırakmak için
Sıfır Atık hareketine katılın!

Kullanım ömrünü tamamlamış veya
kullanılamayacak duruma gelmiş şarj edilebilen
ve edilemeyen piller atık pillerdir. Atık piller
içeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle suları
ve toprağı kirletir ve insan sağlığını tehdit eder.
Diğer atıklarla karıştırılması durumunda bu
tehlike onlara da bulaşır.
• Akmış pilleri çıplak elle tutmayın.
• Pilleri bitmeden atmayın.
• Şarj edilebilen pilleri tercih edin.
• Atık pillerinizi belediyelerin veya lisanslı
firmaların belirlemiş olduğu toplama
noktalarına bırakın.
• Atık pil toplama kutuları TAP tarafından
ücretsiz olarak verilmektedir.

www.sifiratik.gov.tr

AEEEler ve
GERİ DÖNÜŞÜMÜ

ATIK PİLLER
ve GERİ DÖNÜŞÜMÜ

• Her şeyden önce doğal kaynaklarımızı
korumuş oluruz.
• Ham madde ve enerji tasarrufu sağlanmasına
katkıda bulunuruz.
• Çöplüklere giden atık miktarının azalmasını sağlarız.
• Hava ve çevre kirliliğini önleriz.
• Değerlendirilebilir atıkların ürüne dönüştürülmesiyle
ekonomiye katkı sağlarız.

Ömrünü tamamlamış atık elektrikli ve elektronik
eşyalara “AEEE” denir. Bunlar; iklimlendirme cihazları,
beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, tüm elektrikli ve
elektronik aletler ve eşyalar, oyuncaklar, spor ve
eğlence ekipmanları, izleme cihazları ve benzeri
ürünlerdir. Kullanım ömürlerini tamamladıklarında,
doğru bir biçimde geri kazanılmaz veya bertaraf
edilmezlerse bu atıklar çevre ve insan sağlığını
olumsuz yönde etkiler.
• Elektrikli ve elektronik ekipmanlar ömrünü
tamamlamadan atılmamalı, mümkünse bozulduğunda
tamir ettirilerek yeniden kullanımı sağlanmalıdır.
• Bu atıkların bertaraf edilmesi için yakılması çok
tehlikelidir!
• AEEEleri servis ve bayilerdeki toplama noktalarına
veya belediyelerin toplama merkezlerine teslim
edebilirsiniz.
Elektronik atıkların değerlendirilmesi;
• İçeriğinde bulunan bakır, alüminyum, altın gibi değerli
metallerin yanı sıra plastik, metal gibi aksamların geri
kazanılması,
• Geri kazanılan ürünlerin ham madde olarak
beyaz eşya, otomobil endüstrisi gibi sektörlerde
kullanılması demektir.

Atık pillerin değerlendirilmesi ile
çeşitli elementlerin ve nadir toprak
elementlerinin geri dönüştürülmesi
sağlanır.

Her yıl dünyada üretilen 4,5 milyar ton gıdanın
1,3 milyar tonu tüketilmeden çöpe atılıyor.
Türkiye’de bir yılda 214 milyar liralık
gıda israfı yapılıyor.

Çünkü;
• İsraf edilen 1,3 milyar ton gıda 1 trilyon dolar
demektir ve 2 milyara yakın insanı doyurabilir.
• Kayıp ve israfın 4’te 1’e inmesi bile bugün
dünyada açlık çeken 800 milyon
kişiyi kurtarabilir.
• Zengin ülkelerdeki gıda israfı (222 milyon ton),
Sahra altı Afrika’da üretilen yemeklerin
neredeyse toplamına eş değerdir
(230 milyon ton).
• Sadece Avrupa’daki gıda israfı 200 milyon aç
insanı doyurmak için yeterlidir.
• Gıda israfı yaklaşık 3,3 milyar ton karbondioksit
yaydığı için gıda israfını önlemek küresel iklim
değişikliğini yavaşlatır.
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Türkiye’de günde 4,9 milyon,
yılda 1,7 milyar ekmek çöpe atılıyor.

EKMEK
ATIKLARI

YEMEK
ATIKLARI

• Gıdaları yiyebileceğiniz ölçüde satın almaya
özen gösterin.
• Ambalajlı gıdaları tercih ederek israfı önleyin.

• İhtiyacınızdan fazla ekmek satın almayın.
• Ekmeğin dilimlenerek tüketilmesi israfı azaltır.
• Bayatlamış ve kurumuş ekmekleri; fırında, ekmek
kızartma makinesinde veya kaynamakta olan
tencerenin üzerindeki süzgece yerleştirerek
tüketime uygun hale getirebilirsiniz.
• Bayat ekmekleri, galeta unu veya kurutulmuş
ekmek içi şeklinde uygun yemeklerde
kullanabilirsiniz.
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Gündem

“Dünya Antibiyotik
Farkındalık Haftası”
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gereksiz antibiyotik kullanımı konusunda toplumda ve sağlık
çalışanlarında farkındalığı artırmak amacıyla 18 Kasım gününü içine alan haftayı
“Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası” olarak ilan etmiştir. “Dünya Antibiyotik Farkındalık
Haftası”nda antibiyotik direncinin yayılmasını önlemek için toplumda, sağlık sektöründe,
gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde en iyi uygulamaların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
Antibiyotiğin keşfi ve kullanılması insanlık tarihinin
dönüm noktalarından biri olarak kabul edilmekte
ve şimdiye kadar yüz milyonlarca hayatı kurtardığı
bilinmektedir. Ancak antibiyotikler artık eskisi gibi etkili
değil. Bunun nedeni ise tüm dünyada ve ülkemizde
aşırı ve yanlış kullanıma bağlı olarak pek çok bakterinin
antibiyotiğe karşı direnç geliştirmiş olması.
Bu bakterilerin tedavisi için yeni antibiyotikler üretilse
bile, aşırı kullanım nedeniyle çok erken dönemde
yeniden direnç gelişiyor.
Türkiye antibiyotik kullanımında birinci sırada
Birçok ülkede antibiyotiklerin %20’si hastanelerde,
%80’i sağlık kuruluşlarının yazdığı reçetelerde ya
da doğrudan tüketiciler tarafından kullanılmaktadır.
Doğrudan kullanılan antibiyotiklerin neredeyse yarısı
uygunsuz ve gereksizdir.

2014 yılındaki Dünya Sağlık Örgütü’nün
raporuna göre Türkiye’de günde
her 1.000 kişiden 43’ünün antibiyotik
kullandığı bildirilmiş. Bu verilere göre,
Türkiye tüm Avrupa kıtasında antibiyotik
kullanımında ilk sırada yer alıyor.
Türkiye, antibiyotik tüketim seviyesinin dünyada en
yüksek olduğu ülkedir. Bununla birlikte, dünyada verisi
olan ülkeler arasında antibiyotik direnci oranlarının en
yüksek olduğu ikinci ülkedir. Dolayısıyla son yıllarda
antibiyotik kullanım oranlarının düşürülmesine ilişkin
politika ve programlar Türkiye’deki sağlık gündeminin
en üst sıralarında yer almaktadır.
Bu doğrultuda, bu yıl 12-18 Kasım 2018 tarihlerinde
düzenlenen Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası
dolayısıyla 19 Kasım 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı
tarafından Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem
Selçuk’un katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Emine Alp de katıldı. Alp yaptığı konuşmasında şunları
söyledi: “Antibiyotiklerin akılcı kullanımına yönelik
çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan çalışmalar
sonucunda insan sağlığı alanında tüketilen antibiyotik
miktarını azalttık ve devam eden süreçte Dünya Sağlık
Örgütü tarafından gösterilen değerlere ulaşmayı
hedefliyoruz. Hastaların gereksiz yere antibiyotik

reçetelendirilmesi hususunda hekimlere ısrarcı
olmamaları gerekiyor.”
Hayvan sağlığında antibiyotik kullanımı Gıda ve
Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk ise basın
toplantısında hayvan sağlığında antibiyotik kullanımına
ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
• “Türkiye’de ‘büyütme faktörü’ olarak antibiyotik
verilmesi, 2006 yılında Avrupa ülkeleri ile eş zamanlı
olarak yasaklandı. Hayvan sağlığı alanında sadece
tedavi amaçlı kullanılan bütün antibiyotikler
reçeteli olarak satılıyor, reçetesiz olarak alınması,
satılması ya da kullanılması söz konusu değildir.”
• “Tedavi amaçlı kullanılan veteriner ilaçların
ve antibiyotiklerin hayvanlarda kullanımı ve bu
hayvanlardan elde edilen gıdalardaki kalıntı arınma
sürelerinin etkin bir şekilde izleniyor”
• “Hayvan sağlığı alanında antibiyotiklerin bilinçli
kullanımı ve antibiyotik direnci konusunda 45 ilde,
kamu, belediyeler, hayvancılık işletmelerinde çalışan
veteriner hekimler ile mesleğini serbest olarak icra
eden 8.000’den fazla veteriner hekime Bakanlık
uzmanları yoluyla farkındalık eğitimleri verildi.
Bu çalışmalar eczacılar, yetiştiriciler ve
toplumun her kesimine yönelik
olarak devam edecek.”

Vücudumuzdaki mikroorganizmaların, antibiyotiklere maruz
kalmalarıyla birlikte zaman içinde direnç kazanıp değişim
göstermeleri sonucu antibiyotik direnci ortaya çıkmaktadır.
Direnç oluşumunun nedeni ise gereksiz antibiyotik kullanımı
ve doğru antibiyotiklerin ilgili hastalarda kullanılmamasıdır.
Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler fayda sağlamadıkları
gibi çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.
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Sağlık

Mutfağımızdaki
“Doğal Antibiyotikler”
Bilimsel çalışmalar gereksiz antibiyotik kullanımı durumunda vücudun mikroplarla savaşma
yeteneğinin azalmaya başladığını, bağışıklık sisteminin zayıfladığını, birçok ciddi hastalığa
yol açabildiğini, hatta vücutta bakterilerin antibiyotiğe karşı direnç kazanması sonucu
hayati tehlikelerin söz konusu olabildiğini ortaya koyuyor. Geçtiğimiz Kasım ayının en önemli
gündemlerinden biri olan Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası'ndan yola çıkarak
gereksiz antibiyotik kullanımı yerine bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebileceğimizi
Acıbadem Bakırköy Hastanesi Fitoterapi, Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili'ye sorduk.
“Antibiyotik kullanmadan bağışıklık sisteminizi doğal formüllerle
güçlendirmeniz mümkün” diyen Bilgili, sonbahar ve
kış aylarında tüketilmesi gereken doğal antibiyotikleri anlattı.

Sarımsak ve soğa
n
Kefir
Binlerce yıldır tıbbi amaçla kullanılan mucizevi
besin sarımsağın bakteri, mantar ve virüsleri yok
etme kapasitesi 19. yüzyılda Louis Pasteur’ün
araştırmalarıyla da doğrulanmış. Özellikle çiğ
tüketildiğinde içeriğindeki sülfürlü bileşikler sayesinde
bağışıklık sistemini güçlendiren, kansere karşı
koruyan sarımsak, hücre onarımını kolaylaştırıyor.
Ayrıca helikobakter pilori gibi bazı bakterilerin
çoğalmasını önlüyor. Kokusundan dolayı pek çok
kişinin tüketiminden kaçındığı sarımsağa her gün iki
diş sofrada yer vermek çok faydalı. Aynı aileden olan
soğan da hücre hasarına karşı koruyan ve bağışıklığı
kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidan.

Kefir, vücut direncini artırmada birebir. Son yıllarda
yapılan tüm çalışmalar, düzenli tüketildiğinde kefirin
üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu
olduğunu ortaya koyuyor. Gribal enfeksiyonlara
karşı korurken, bağırsakta kanser oluşturan
etkenleri engelliyor. Probiyotik özelliği sayesinde
sindirim sistemine yararlı oluyor. Ayrıca sinirsel
rahatsızlıklara, iştahsızlık ve uykusuzluğa karşı da
fayda sağlıyor. Ülser yüksek tansiyon, bronşit ve
astım hastalıklarının tedavisinde de kullanılan kefir,
hem çocukların hem yetişkinlerin mutlaka tüketmesi
gereken bir besin.

Ispanak
Bağışıklık sisteminin süper besinlerinden biri olan
ıspanakta A, B, C ve E vitaminleri ile kalsiyum,
magnezyum, kuersetin bir arada bulunuyor.
Enfeksiyonları önleyip, bağışıklığı güçlendiren
ıspanağın içinde bol miktarda bulunan C vitamini ve
folik asit, sadece vücudu korumakla kalmıyor,
aynı zamanda enfeksiyonlarla savaşıyor. Kalp dostu
olan ıspanak, beyin yaşlanmasını geciktirici
etkiye de sahip.
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Zencefil

Sağlık
Doğanın mucizevi besinlerinden zencefil üst solunum
yolu enfeksiyonları ve gripten kansere dek birçok
fayda sağlıyor. Sindirimi ve hazmı kolaylaştırmasının
yanında mide bulantısına iyi gelen, kolesterolü
düşüren ve kanın pıhtılaşmasını engelleyen zencefilin
ağrı kesici özelliği de bulunuyor. Mikropların kol
gezdiği bu kış aylarında taze zencefili rendeleyip
içine limon ve bal koyarak elde ettiğiniz karışımdan
sabahları bir tatlı kaşığı yiyerek bağışıklığınızı
güçlendirebilirsiniz.

Brokoli
Brokoli, içerdiği sulforan maddesi sayesinde
antioksidan aktivite göstererek bağışıklığı destekler.
C vitamini ve E vitaminini bir arada içerdiği
için bağışıklık sistemini uyarır. ABD’de yapılan
araştırmada, Kronik Obstrüktif Akciğer
Hastalığı’nın (KOAH) hasarının
engellenmesinde, brokolide bulunan
bu “sülforapan” maddesinin etkili
olduğu ortaya çıktı.

Nar
Özellikle kış aylarında artan gribal enfeksiyonlara karşı koruyan
nar, kalp ve damar dostu bir meyve. Bir nar günlük almamız
gereken C vitamini ihtiyacımızın yarısını karşılamaktadır.
İçerdiği polifenoller ve antosiyaninler sayesinde damar
tıkanıklığını azaltıcı ve tansiyon düşürücü özellik
göstermektedir. Kansere karşı koruyucu etkisi olan nar,
fiziksel aktivite sonrası vücudun yorulmasını da geciktiriyor.
Ancak bir avuç nar bir porsiyon meyveye denk geldiği için
Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklığı güçlendiren
nar suyu tüketmek gereksiz şeker alımına neden olabilir.
kivi, tam bir C vitamini deposu. İçindeki pektin
O nedenle günde bir porsiyonu geçmeyecek
sayesinde vücudu toksinlerden arındırırken DNA’yı
ölçüde tüketilmesi gerekiyor.
koruyor. Kan şekeri kontrolü için yararlı olan kivi,
içeriğindeki lif sayesinde sindirimi kolaylaştırıyor,
kolesterolü dengeliyor. İngiltere’de yapılan
araştırmalar küçük çocuklarda öksürme, hapşırma,
nefes darlığı gibi bazı hastalıklarda kivinin olumlu
etki yaptığını ortaya koyuyor.

Kivi

Turp
“Turp gibi olmak” deyiminin boşuna söylenmediği aşikar.
Zira içerisindeki zengin C vitamini, folik asit, fosfor ve yüksek diyet lifi
sayesinde tam bir sağlık kaynağı. Çok güçlü bir antioksidan olan turp,
soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde birebir. Yüksek lifi sayesinde
sindirim ve boşaltım sistemini destekliyor, öksürüğe iyi geliyor.
Örneğin kış aylarında tezgahlarda rahatça bulacağınız kara turpu güzelce
yıkayıp üst kısmından kesip içerisini oyun (İçinden çıkan parçaları atmayıp
salatada kullanın.) Oyduğunuz kısmına bal koyun). Bir su bardağının
üzerine oturtun. Turpa alttan çok minik bir çizik atın ki, içerisine
koyduğunuz bal, turp suyu ile özdeşleşip bardağa akabilsin.
Bir gece bekletip sabah ve akşam içerek 2 yaş üzeri çocuklarda ve
yetişkinlerde fayda sağlayabilirsiniz. Turpun en az kendisi kadar faydalı
olan yapraklarını da salatalarınızda değerlendirebilirsiniz.

Pırasa
Sağlığa faydaları çok yüksek olan pırasa
tam bir kalp dostu besin. İçerdiği flavonoid ve
kamferol sayesinde kan damarlarında meydana
gelen hasarları gidermeye yardımcı oluyor.
Sülfürlü bileşikler sayesinde de özellikle kolon
kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne
karşı koruyucu etkisi bulunuyor. Pırasayı
sevmeyenler patates ile birlikte pişirerek püre haline
getirip çorbalarda tüketebilecekleri gibi,
salatalara da soğan yerine doğrayabilir.
Omlet ve menemene ilave ederek de
kahvaltılarınızı daha sağlıklı hale
getirebilirsiniz.
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Şefin Tarifleri

Yılbaşı sofralarınız için
nefis tavuk tarifleri
Yılbaşı sofralarını tavukla süslemek isteyenler için birbirinden lezzetli
Şenpiliç’li tarifler... Üzerine de nefis bir kabak tatlısına ne dersiniz?
MALZEMELER
• 1 adet Şenpiliç 		
(bütün)
• 1 adet soğan
• 40 ml. sıvı yağ
• 100 gr. pirinç

Pilavlı lı
Kremak
Tavu

MALZEMELER
• 1 adet Şenpiliç (bütün)
• 6 adet patates
• 2 adet kabak
• 1 adet havuç
• 3 yemek kaşığı kekik

• 3 yemek kaşığı kimyon
• 1 yemek kaşığı 		
karabiber
• 1 çay bardağı zeytinyağı
• Tuz

YAPILIŞI
İki adet patatesi, kabağı ve havucu, tavukla birlikte
düdüklüde haşlayın. Tavuk haşlandıktan sonra
düdüklüden alın, diğer malzemeleri eriyecek kadar
haşlamaya bırakın. Kalan dört patatesi elma dilimi
şeklinde doğrayıp, kızartın. Erimiş sebzelerin de içinde
olduğu tavuk suyundan süzerek üç bardak alıp küçük
bir tencerede tuzla biraz daha koyulaşana kadar
karıştırın. Fırın kabını zeytinyağı ile hafif yağladıktan
sonra tavuğu yerleştirin. Kekik, karabiber, kimyon ilave
ettikten sonra kızarmış patatesleri dizin ve üzerine
sosu dökerek 180 derecede önceden ısıtılmış fırında
20 dakika pişirin. Afiyet olsun.
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• 100 gr. krema
• 1 yumurta sarısı
• Maydanoz
• Tereyağ
• Tuz ve karabiber

YAPILIŞI
Yemeklik doğradığınız soğanları sıvı yağda
5 dakika kadar kavurun. Pirinci ve baharatları
ekleyerek pilavınızı pişirin. Piştikten sonra
kıyılmış maydanozları ekleyip ateşten alın.
Ayrı bir kapta krema ve yumurta sarısını
çırparak sos haline getirin. Pilicin dışını önce
tereyağı sonra da hazırladığınız kremalı
karışımla sıvayın ve fırına verin.
Servis tabağına pilavı döşeyin, üzerine de
nar gibi kızarmış tavuğu yerleştirerek
servis yapın. Afiyet olsun.

Tav
Tan uk
dır
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Şefin Tarifleri

vlı
İç Pila k
Tavu a
Dolm i
Tarif
MALZEMELER
• 1 adet Şenpiliç (bütün)
İç pilavı için
• 1,5 su bardağı pirinç
• 2 adet kuru soğan
• 1 yemek kaşığı kuş üzümü
• 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
• 2 su bardağı tavuk suyu
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 1/2 çay kaşığı tarçın
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber

MALZEMELER
• 1 adet Şenpiliç (bütün)
• 1 kaşık salça
• 1 adet limon
• 3 adet patates
• 2 adet soğan

Sosu için
• 1 tatlı kaşığı limon suyu
• 1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI
Pilavı pişirmek için önce tereyağını tencerede eritin,
üzerine soğanları doğrayın ve kavurun. Pirinci ilave
edip 5 dakika kadar kavurun. Üzerine dolmalık fıstık,
kuş üzümü, karabiber ve tarçını da ekleyerek kısa bir
süre kavurmaya devam edin. Tavuk suyunu da ilave
edin ve pilavı pişmeye bırakın. Temizlenmiş tavuğun
içini iç pilavla doldurun. Limon suyunu ve karabiberi
karıştırarak tavuğun üzerine sürün. Önceden
180 derecede ısıtılmış fırında 45 dakika pişirin.
Arzu edersiniz yanında haşlanmış sebzelerle de
servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun.

• 1-2 diş sarımsak
• 2 adet domates
• Tuz ve çeşitli baharatlar

YAPILIŞI
Bütün tavuğu iyice yıkayıp tuz ve limon ile ovduktan sonra dışına
salça sürün ve fırın torbasına yerleştirin. Patates, soğan ve domatesi
iri iri doğrayıp, baharat, tuz ve kıyılmış sarımsak ile karıştırdıktan
sonra fırın torbasına koyun. Ağzını kapattığınız fırın torbasının
üstünden birkaç delik açarak tepsiyle fırına verin. 200 derecede
20 dakika kadar pişirdikten sonra fırın torbasından çıkartarak servis
tabağına alın. Afiyet olsun.

a
Fırınd li
Sebzen
Bütü
TAvuk
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MANTIK BULMACA
MANTIK BULMACA

Tomara ﬁelalesi

Palovit ﬁelalesi

Kuzualan ﬁelalesi

Asmasu ﬁelalesi

B‹R ﬁELALE

Kromni Vadisi

F›rt›na Vadisi

Batlama Vadisi

Alt›ndere Vadisi

B‹R VAD‹

Vavuk Yaylas›

Tamzara Yaylas›

Haldizen Yaylas›

B‹R YAYLA

Ayder Yaylas›

Yurdumuzun Do€u
Karadeniz bölgesi yüksek
da€lar› ve bu da€lardaki
birbirinden güzel co€rafi
oluﬂumlar›yla ünlüdür.
Bulmacam›zda dört Do€u
Karadeniz ilimizdeki
birer yayla, vadi ve
ﬂelaleyi soruyoruz,
bulabilir misiniz?
Giresun

‹L

Gümüﬂhane
Rize

‹PUÇLARI
1. Kromni Vadisi Gümüﬂhane’dedir.
2. F›rt›na Vadisi ile Palovit ﬁelalesi ayn›
ildedir ama Giresun’da de€il.
3. Trabzon’daki ﬂelale Asmasu
ﬁelalesi’dir.
4. Kuzualan ﬁelalesi ile Tamzara Yaylas›
ayn› ildedir.
5. Batlama Vadisi’nin bulundu€u ildeki
ﬂelale Tomara ﬁelalesi de€ildir.
6. Vavuk Yaylas› Rize’de olmad›€› gibi
Trabzon’da da de€ildir.
7. Haldizen Yaylas› ile Alt›ndere Vadisi
ayn› ildedir.

Trabzon

Asmasu ﬁelalesi
Kuzualan ﬁelalesi
Palovit ﬁelalesi

Kuzualan ﬁelalesi

Tomara ﬁelalesi
Alt›ndere Vadisi

Ayder Yaylas›

Batlama Vadisi
F›rt›na Vadisi
Kromni Vadisi

Alt›ndere
Vadisi

ÇÖZÜMLER

BULMACA ÇÖZÜMLER‹

ÇENGEL BULMACA

Kromni Vadisi
KENT

B‹R YAYLA

B‹R VAD‹

B‹R ﬁELALE
MANTIK BULMACA
B‹R
B‹R
VAD‹
ﬁELALE

‹L

B‹R
YAYLA

Giresun

Tamzara
Yaylas›

Batlama
Vadisi

Kuzualan
ﬁelalesi

Gümüﬂhane

Vavuk
Yaylas›

Kromni
Vadisi

Tomara
ﬁelalesi

Rize

Ayder
Yaylas›

F›rt›na
Vadisi

Palovit
ﬁelalesi

Trabzon

Haldizen
Yaylas›

Alt›ndere
Vadisi

Asmasu
ﬁelalesi

