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ŞENPİLİÇ’İN ÜCRETSİZ YAYINIDIR.

Osmaniye Kadirli’de kurulan
yeni entegre tesisimizin ve
Adana yem fabrikamızın
temelleri törenle atıldı

► www.ciftliktensofraya.net web sitemiz yayında ► Özlem Güngör Armutçu Çiftliği ► İkinci Kuşak Bayiler - Eltaş Piliç
► T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Projesi ► Kadın istihdamının önemi

Önsöz
Yeni 750 gramlık ambalajlarımız
raflarda yerini aldı

1
Önsöz

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 400 milyon TL yatırımla kuracağımız entegre tesisimizin
temel atma töreni; Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, şehir protokolü ve kalabalık bir
davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleşti. Başta Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci olmak
üzere, Osmaniye Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun’a, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri
Sayın Dr. Suat Önal’a ve Sayın Mücahit Durmuşoğlu’na, AK Parti Hatay Milletvekili Sayın
Ahmet Öntürk’e, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, il ve ilçe müdürlerimiz,
oda, borsa ve OSB başkanlarımız ile tüm kamu görevlilerimize, iş ortaklarımıza, basın
mensuplarına ve bölge halkına gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz. Tesisimizin ülke
ve bölge ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamasını hedefliyor, Türkiye için hayırlı
olmasını diliyoruz.
T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde
atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla
“Sıfır Atık Projesi” başlatıldı. Sayfalarımızda yaşam kalitemizi destekleyen bu projeyle
ilgili detaylı bilgileri paylaştık.
Sürdürülebilir kalkınmanın, kadınların yaşamın her alanına etkin katılımıyla mümkün
olacağına inanıyoruz. Bu nedenle kadın istihdamının önemini anlatan özel bir bölüme de
yer verdik.
Piliçlerimizin hangi üretim aşamalarından geçerek sofralarımıza ulaştığını tüketicilerimize
anlatmak ve piliç eti üretimiyle ilgili tüm soruların yanıtlarını vermek amacıyla hazırladığımız
www.ciftliktensofraya.net web sitemiz yayın hayatına başladı.
Kuruluşumuzun 40. yılında “sofralara iyilik ve bereket getirme” yolculuğumuzu,
ünlü yemek yazarı ve aşçı Sahrap Soysal ile anlatıyoruz. Sahrap Soysal, piliç eti
üretimiyle ilgili tüketicilerimizden gelen soruları üreticilerimize ileterek
www.ciftliktensofraya.net web sitemiz üzerinden yanıtları paylaşırken, nefis tavuklu
tariflerini de anlatacak.
Şimdiden tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, annelerimizin
Anneler Günü’nü, gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı
ve babalarımızın Babalar Günü’nü kutlarım.
Önümüz Ramazan... Ramazan ayının tüm ülkemize bolluk, bereket ve iyilik getirmesini
dilerim. Bu vesileyle tüm Şenpiliç Ailesi’nin Ramazan Bayramı’nı kutlarım.

Gül Gürdamar Altıkulaç
Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
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ŞEN HABERLER
Adana, Maraş, Hatay ve
Gaziantep’den bürokratlar,
yatırımcılar ve üreticiler
Sakarya tesislerimizi ziyaret etti
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Osmaniye Kadirli’de kurulan
yeni entegre tesisimizin ve Adana yem
fabrikamızın temelleri törenle atıldı

Öykü

Şenpiliç’in Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 400 milyon TL yatırımla
kuracağı entegre tesisin ve yem fabrikasının temel atma töreni,
Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, şehir protokolü ve
vatandaşların katılımıyla 2 Şubat’ta gerçekleşti.
Temel atma törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin yanı sıra, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun,
AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu,
AK Parti Hatay Milletvekili Ahmet Öntürk, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan,
Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan,
Şenpiliç’in bölge bayileri ve iş ortakları ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.
“Yeni entegre tesisimizi, ekonomimize ve halkımıza kazandırmaktan
gurur duyuyoruz”
Törenin açılış konuşmasını yapan Şenpiliç Kurucusu ve Onursal Başkanı
Haşim Gürdamar, 2018 yılının Şenpiliç’in 40. kuruluş yıl dönümü
olduğunu vurgulayarak, “40 yılda kaydettiğimiz mesafe, bizim olduğu
kadar Türkiye’nin de başarısıdır. 40. yılımızda Şenpiliç’in doğup büyüdüğü
Sakarya’dan sonra ilk kez, ülkemizin bir başka güzide şehrinde,
Osmaniye’de yeni bir yatırımın temelini atıyoruz. İş adamı olarak vazifemiz
yeni yatırımlar yapmak, o yatırımın etrafındaki ekosistemi büyütmek,
daha fazla insana iş ve aş fırsatı sunmaktır. Türkiye ekonomisinin
2017’de sergilediği önemli büyüme performansının sürdürülebilmesi
için de yatırımların artması şart! Şenpiliç’in 40. yılında 400 milyon TL’lik
yatırımla kuracağımız yeni entegre tesisimizi, ekonomimize ve halkımıza
kazandırmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.
Törende konuşma yapan
Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci, temeli atılan
tesisimizin hayırlı olması
temennisinde bulunarak
şunları söyledi: “Bu tesisler
belirli bir şahsa ait değildir,
Türkiye’nin aktifindeki
varlıklardır. Türkiye dünyada
en hızlı büyüyen ve ihracatını
artıran ülke olmaya devam
ediyor. 2017’de beyaz et
ihracatında 2016 yılına
göre %48 büyüme yaşadık.
Dünyada böyle artışları gören
ülkelerde yer yerinden oynar.
Osmaniye’nin 2002’deki
ihracatı 700 bin dolar, bugün
ise 1 milyar dolar. Osmaniye bu
coğrafyanın parlayan yıldızı...”
Şenpiliç’in Osmaniye’de kurulan yeni entegre tesisiyle Türkiye’nin doğusuna
ve Orta Doğu’ya daha kolay satış yapılacağını belirten Şenpiliç Yönetim
Kurulu Başkanı İpek Üstündağ, “Piliç eti üretimi için mısır ve soya lazım.
Ayrıca piliç eti ihraç ettiğimiz Suriye, Irak ve Körfez ülkelerine yakın bir
konumda olduğu için Osmaniye’yi tercih ettik. Burada sadece bir kesimhane
kurmayacağız. Entegre üretim yapıldığı için temelini attığımız bir yem
fabrikası ile kuluçkahane de kuracağız. 3 sene içinde yıllık 200 bin ton
üretim yapmayı planlıyoruz. Şu anki üretimimiz 300 bin ton. Bu tesisimizin
tam kapasite hayata geçmesiyle yıllık üretimimizi 500 bin tona çıkaracağız.
Ayrıca Japonya’ya da ihracat yapmayı hedefliyoruz” dedi.
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200 kilometre yarıçaplı bir ekosistem yaratacağız
Osmaniye Kadirli’de ilk etapta günlük 450.000
adet kesim kapasiteli bir kesimhane ile yıllık
579.500 ton üretim kapasiteli bir yem fabrikasının
temeli aynı anda atıldı. Bunu önümüzdeki dönemde
kuluçkahane ve damızlık çiftlikleri izleyecek.

Türkiye’nin en büyük entegre piliç eti üreticisi olarak yeni tesisimizin yaratacağı
sosyal ve ekonomik değerlerle, ülke ve bölge ekonomisinin kalkınmasına
katkı sağlamasını hedefliyoruz.

Yatırım ve istihdam seferberliğine katkı sağlıyoruz
Bu yılın son çeyreğinde devreye alınması planlanan
entegre tesis, 200 kilometre yarıçaplı bir alanda
ekosistem yaratacak. Çevredeki yaklaşık 850 çiftlikle
anlaşma yapılacak. Tesiste 3.500 kişiye istihdam
sağlanacak; bu da yaklaşık olarak 20 bine yakın
kişinin yaşamına dokunulacağı anlamına geliyor.
Şenpiliç bu yönüyle hükümetin başlattığı istihdam
seferberliğine de anlamlı bir katkı yapıyor.

Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci

Rakamlarla Şenpiliç Kadirli Tesisi
• 15.000 adet kesim kapasiteli 2 hattan oluşan fabrika inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor.
Yatırımın tamamlanması ile günde 450.000 adet piliç kesilecek.
• Yem fabrikamız 120.000 saat yem üretme kapasiteli 2 hattan oluşmakta ve
toplamda günlük 4.080 ton yem üretim kapasitesiyle ülkemizin ve Orta Doğu’nun
en büyük yem fabrikası olma özelliğini taşımaktadır.
• Bu tesis bünyesinde 30 ton/saat kapasiteli soya fasulyesi
işleme tesisini de barındıracaktır.
• İlk aşamada 120.000 ton olmak üzere, mısır stoklama kapasitesi de kuruluyor.
• 2019 yılı içerisinde yıllık 85.540.000 kapasiteli kuluçkahane yatırımına başlanacak.

Tesisimizin temel atma töreninde yanımızda olarak desteklerini esirgemeyen;
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci’ye,
Osmaniye Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun’a,
AK Parti Osmaniye Milletvekili Sayın Dr. Suat Önal’a,
AK Parti Osmaniye Milletvekili Sayın Mücahit Durmuşoğlu’na,
AK Parti Hatay Milletvekili Sayın Ahmet Öntürk’e,
başta Kadirli olmak üzere belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız,
il ve ilçe müdürlerimiz, oda, borsa ve OSB başkanlarımız ile
tüm kamu görevlilerimize, tüm yöneticilerimize, üreticilerimize,
iş ortaklarımıza, basın mensuplarına ve Osmaniye halkına yakın ilgileri
ve destekleri için teşekkür ederiz.
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• Çukurova bölgesinde 22.000.000 adet broyler kapasitesi bulunuyor.
Şenpiliç’in bölgede üretime başlaması ile ilave 25.000.000 adet daha
broyler kapasitesine ihtiyaç duyulacak.
• Böylelikle yaklaşık 695.312.000 TL üretim çiftliği yatırımı olacak.
• Damızlık kuluçkalık yumurta üretimi amacı ile 171.000.000 TL’lik
damızlık çiftliği yapımı 2019 yılından itibaren başlayacaktır.
• Yatırımlarımız tamamlandıktan sonra tam kapasite üretime başlanmasıyla
bölgeye ve ülkemize 346 milyon dolar katma değer sağlanacaktır.
• Doğrudan 3.500, dolaylı olarak 6.000 kişiye istihdam yaratılacaktır.
• Lojistik hizmetleri gelişecek ve bu alandaki iş ortaklarımızda 200 personel görev yapacaktır.
• Kurulacak üretim çiftliklerinde 965 yetiştiricimiz ve bir bu kadar bakıcı aile çalışacaktır.
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Adana, Maraş, Hatay ve Gaziantep’den
bürokratlar, yatırımcılar ve üreticiler
Sakarya tesislerimizi ziyaret etti
Osmaniye Kadirli’de 400 Milyon TL yatırımla hayata geçireceğimiz entegre üretim
tesislerimizin temel atma töreninin ardından, Çukurova bölgesinden bürokratlar, yatırımcılar
ve üreticiler için 40 yıldır faaliyet gösterdiğimiz Sakarya tesislerimize hizmetlerimizi ve ham
madde tedarik ekosistemimizi incelediğimiz bir tanıtım gezisi düzenledik.
Adana’dan, Maraş’tan, Gaziantep’ten ve Hatay’dan
Tarım İl ve İlçe Müdürleri ve Müdür Yardımcıları,
Hayvan Sağlığı Şube Müdürleri, Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)
Koordinatörleri, yatırımcılar, üreticiler ve ekipman
üreticilerinin katıldığı tanıtım gezilerimiz 4-6 Mart ve
11-13 Mart tarihleri arasında düzenlendi.
Tanıtım gezisi kapsamında; Şenpiliç Sıraköy
Kuluçkahanesi, İkizce Damızlık Tesisleri, Hendek Yem
Fabrikası, Söğütlü Fabrikası ve İleri İşlem Fabrikası’na
düzenlenen ziyaretlerin yanı sıra Konaklar ve
Ayvazoğlu broyler çiftliklerimiz de ziyaret edildi.
Tanıtım gezimiz esnasında ziyaretçilerimiz için bir
toplantı düzenledik ve burada detaylı bir sunum da
yaptık. Sunumda, artan dünya nüfusuna paralel olarak
entegre piliç eti üretiminin Türkiye’nin kaliteli protein
ihtiyacını karşılamada önemi vurgulandı.
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Yapılan toplantıda sektörle ilgili verilen bilgilerin yanı
sıra, Osmaniye Kadirli’de kurulacak olan entegre
tesisimizin tüm yatırım planları, istihdama ve
ekosisteme sağlayacağı katkılar ve büyüme hedefleri
rakamlarla anlatıldı. Ayrıca müteşebbisler için kredi
ve destek imkanları ile yatırım fırsatlarıyla ilgili detaylı
bilgiler verildi.
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Kuruluşundan bugüne Şenpiliç’in faaliyetlerinin, marka
ve ürünlerinin ve piliç eti üretimiyle ilgili A’dan Z’ye tüm
süreçlerin tanıtıldığı gezimizin ardından ileri teknoloji
ile donatılmış, biyogüvenlik kurallarının en üst seviyede
uygulandığı tesislerimizle ilgili ziyaretçilerimizden son
derece olumlu geri dönüşler aldık.
Etlik piliç yetiştiriciliğiyle ilgili ziyaretçilerimizle
paylaşılan önemli notlar şöyle:

Etlik piliç yetiştiriciliği yatırım geri
dönüşümü en hızlı olan sektördür
• Etlik piliç yetiştiriciliği daha az alanda,
daha kısa sürede, en fazla et miktarının
sağlanabildiği yetiştiriciliktir.
• 1.600 m2’lik bir alanda yılda 390 ton et
üretilebilmektedir. Bundan dolayı dünyada
artan protein ihtiyacının
en kolay karşılanacağı sektördür.
• Özellikle Müslüman nüfusa sahip 		
ülkelerdeki en büyük protein kaynağıdır.
• Yatırım geri dönüşümü en hızlı olan
tarım sektörüdür.
• Birbiriyle entegrasyonunu tamamlamış
birimleriyle, yatırım sermayesi sadece
kümes binası olan tek sektördür.

Sektörün ekosisteme katkısı

Sektörde 600.000 kişi istihdam ediliyor

• Sektörden geçimini sağlayan kişi
sayısının artması
• Yıllık cironun yükselmeye devam etmesi
• Hayvansal protein açığının kapatılması
• Yem ham maddesi üretenlerin ürünlerine
değer fiyat bulması
• Yeni yatırımların ve ihracatın artması
• İstihdam artışı ve köyden kente göçün
azalması
• Aile çiftçiliği modelinin geliştirilmesi
• Türk halkının proteine kolay ulaşması
• Sektöre destek veren sektörlerin
büyümesi

• Türkiye’de piliç eti sektöründe
600.000 kişi istihdam ediliyor.
• Bu kişilerin aileleriyle birlikte
çarpan etkisi düşünüldüğünde yaklaşık
2.4 milyon kişi sektörden geçimini sağlıyor.
• 15.000 adet kayıtlı kümes sektörde
üretim yapıyor.
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Üretim süreçlerimizle ilgili tüm soruların yanıtları burada

www.ciftliktensofraya.net
web sitemiz yayında
Piliçlerimizin hangi üretim aşamalarından geçerek sofralarımıza ulaştığını
anlatmak ve piliç eti üretimiyle ilgili tüm soruların yanıtlarını vermek
amacıyla hazırladığımız www.ciftliktensofraya.net web sitemiz yayında...
Çiftliklerimizde üretim
Günümüzde etlik piliç yetiştiriciliğinin nasıl yapıldığına
dair yazılı veya sözlü medya üzerinden iletilen bilimsel
temeli olmayan bilgiler, çiftliklerde nasıl üretim
yapıldığına dair tüketicilerimizin kafasını karıştırıyor.
Oysa ki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
en iyi şekilde denetlenen sektör beyaz et sektörüdür.
Tüketicilerimiz satın aldıkları ürünlerimizin kendileri,
aileleri ve özellikle çocukları için ne kadar sağlıklı

Şenpiliç ürünlerinin tüm üretim süreçlerini detaylarıyla
aktardığımız web sitemizde, aynı zamanda üretim
aşamalarımızı anlatan videolarımızla da
çiftliklerimizin kapılarını tüketicilerimize açtık.

Tüketicilerimiz www.ciftliktensofraya.net web sitemizi ziyaret ederek sağlıklı,
lezzetli ve ekonomik bir gıda ürünü olan piliç etinin üretim süreçleriyle ilgili akıllarına
takılan tüm soruların bilimsel yanıtlarını bulabilirler.
Ayrıca nasıl oluyor da piliç etinde antibiyotik olduğunun
söylendiğini veya piliçlerimizin genetiği üzerinde
oynanıp oynanmadığını merak eden tüketicilerimiz
Sıkça Sorulan Sorular bölümünde akıllarına takılan
tüm soruların yanıtlarını bulabilirler.
Sıkça Sorulan Sorular’dan bazıları
• Sağlıklı piliç etini nereden alabilirim?
• Piliç etini satın alırken ve tüketirken nelere
dikkat edilmelidir?
• Neden ambalajlı ürün satın alınmalıdır?

• Nasıl oluyor da piliç etinde antibiyotik var diyorlar?
• Yemlere katılan katkı maddeleri bir çeşit
hormon mudur?
• GDO’ya “evet” mi, “hayır” mı?
• Piliçlerin genetiği üzerinde oynandı mı?
• Piliçlerimiz kaç günlükken kesiliyor?
• Şenpiliçler parmaklıkların arkasında mı yaşıyor
yoksa özgürce mi?
• İslami usullere uygun helal kesim mi yapılıyor?
• Civcivler kabuklarını kaç günde çatlatıp,
yumurtadan çıkıyor?

www.ciftliktensofraya.net web sitemizde
neler anlatıyoruz?
Web sitemizde soframıza gelmeden önce piliçlerimizin
kat ettiği uzun yolculuğa eşlik ediyoruz. Damızlık
çiftliklerinde başlayan, yumurtaların çıkımı ile
birlikte kuluçkahanede devam
eden hikayemizi anlatıyoruz.
Kuluçkahanede 21 günlük
civciv çıkım sürecinin ardından
civcivlerimizi çiftçilerimize
teslim ettikten sonra büyüme
süreçlerini, yeterli olgunluğa
ulaştıktan sonra kesimhaneye ve
sonrasında da dağıtım
ağımız vasıtasıyla sofralarımıza
nasıl ulaştığını aktarıyoruz.
Çiftçilerimizin, veteriner
hekimlerimizin ve diğer
uzmanlarımızın nasıl
büyük bir titizlikle iş birliği
içinde çalıştıklarını, üretim
süreçlerimizi anlatan
videolarla tüketicilerimize
gösteriyoruz.

ve güvenilir olduğunu bilmek, piliçlerimizin hangi
koşullarda yetiştirildiğini, üretim süreçlerinin nasıl
ilerlediğini öğrenmek istiyor. Bu nedenle, Şenpiliç
olarak tüketicilerimizin doğal kaynaklara, çevreye ve
diğer canlılara zarar vermeden, ekonomik ve
toplumsal değerleri koruyarak, sürdürülebilir
üretim yaptığımızdan emin olmalarını istedik.
www.ciftliktensofraya.net web sitemiz ile
piliçlerimizin kat ettiği üretim yolculuğuna
tüketicilerimizin de eşlik etmesini sağlıyoruz.
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Videolarımızda
uzmanlarımız;
• Biyogüvenlik
nedir, süreçleri
nelerdir?
• Yediğimiz piliçler ne kadar güvenli?
• Piliç yetiştiriciliğinde antibiyotik kullanılıyor mu?
• Piliçlerimiz ne yiyor, yemlerinde hormon var mı?
• Hayvan refahı ne anlama geliyor?
• İyi Tarım Uygulamaları nedir, neden önemlidir?
• Ürünlerimiz satış noktalarına nasıl ulaşıyor?
sorularının yanıtlarını tüketicilerimize veriyor.
NİSAN - HAZİRAN 2018 / SAYI 22 /
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Şen Haberler

İSMAİL AYTEKİN
ERSİN SAYGILI
SİNEM FASAL
ÖMER FASAL
SERKAN TETİK
HAYATİ YILDIZ
İBRAHİM KOCASAKAL
İSLAM GÜNDOĞDU
İSMET GÜLYAŞAR
KADİR SEYHAN
RECEP PEHLİVAN
RECEP EFİLOĞLU
ÖMER ÇAĞDAŞ ÖZDEMİR
SELİM KARADENİZ
ADEM SÜMER
ATAKAN SEÇİLİR
BİLAL GÜNEŞ
CEYHUN TAŞ
DİNÇER ÖZDEMİR
EKREM DEMİR
EMEL ÖZDEMİR
EMRE TEKİN
FATİH TİNAZ
GÖKHAN AĞIRBAŞ
HAMZA KARHAN
HİKMET AKKAYA
MUSTAFA TUNCAY ÖZDEMİR
ÖZGÜR GÜLER
SADETTİN ORHAN
SAVAŞ KURT
TİMUR SEZGİN
YAVUZ TİRYAKİ
METE CAN KUMBAŞI
TURGAY İLGEZDİ
FERRUH KAPDAN
MUSTAFA BERBER
NİLÜFER KILIÇ
EMRE ÇODAR
MUSA VARİLCİ
MURAT AKYILDIZ
SUAT KIRMAÇ
HAVVA DUMAN

Yumurta Depo Elemanı
Destek Kadro
Parça Piliç Elemanı
Parça Piliç Elemanı
Parça Piliç Elemanı
Parça Piliç Elemanı
Makine Takip Sorumlusu
Bütün Piliç Elemanı
Depo Sorumlusu
Bütün Piliç Elemanı
İleri İşlem Elemanı
Bakım Onarım Elemanı
Kıyma Üretim Elemanı
-18 Depo Elemanı
Damızlık Çiftlik Elemanı
Damızlık Çiftlik Elemanı
Plasiyer
Kesimhaneler Muhasebe Yetkili Yardımcısı
Bütün Piliç Elemanı
-18 Depo Elemanı
Kalite Kontrol Yöneticisi
Döner Üretim Elemanı
Kantar Elemanı
Bakım Onarım Elemanı
Plasiyer
Bütün Piliç Elemanı
Çevre ve İşçi Sağlığı Yetkilisi
Plasiyer
Bakım Onarım Elemanı
Destek Kadro
Bakım Onarım Elemanı
Ham Madde-Mamul Satın Alma Yöneticisi
Canlı Üretim Muhasebe Yetkili Yardımcısı
Büro Elemanı
-18 Depo Elemanı
Bakım Onarım Elemanı
Parça Piliç Elemanı
Bakım Onarım Elemanı
Parça Piliç Elemanı
Temizlik Elemanı
Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı
Parça Piliç Elemanı

Evlenen Takım Arkadaşlarımız
SİNAN KARATEN
NUR KARATEN
EMRAH KURT
BİMEN KÖSE
ÖZGÜR KÖSE
GAYE SEVER
SAMET DURAK
TUNAHAN SEVÜK
ÖMER BİLGE
TUĞBA SEVÜK
İSLAM UZUNAL
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Çocuk Sahibi Olan Takım Arkadaşlarımız

Destek Kadro
Cinsiyet Ayrım Elemanı
Satış Yetkilisi
Parça Piliç Elemanı
Bütün Piliç Elemanı
Cinsiyet Ayrım Elemanı
Kalite Kontrol Teknikeri
Bakım Onarım Elemanı
Plasiyer
Parça Piliç Elemanı
Bakım Onarım Elemanı

Şen Haberler

40 yıllık “Sofralara İyilik ve Bereket Getirme” yolculuğumuza

Sahrap Soysal’ı misafir ediyoruz
Şenpiliç olarak 40 yıllık “Sofralara İyilik ve Bereket Getirme” yolculuğumuzu,
ünlü yemek yazarı ve aşçı Sahrap Soysal ile anlatıyoruz. Sahrap Soysal,
www.ciftliktensofraya.net web sitemiz üzerinden tüketicilerimizden gelen soruları
uzmanlarımıza ileterek cevaplarını da bizlerle paylaşacak.

Tüketicimizle her zaman pozitif
ilişkiler kuran, ismimizden gelen
“şenlik” duygusuyla 40 yıldır
Türkiye’nin sofralarını ve Türk
kültürünün değerlerini sahiplenerek,
DNA’mıza işleyen aynı güler yüzlü
tavrı 40. yıl iletişimimizde de
sürdürüyoruz.
Anadolu mutfak kültürünü
sofralarımıza taşıyan, birbirinden
lezzetli tariflerle hayatımıza
dokunan ünlü yemek yazarı ve aşçı
Sahrap Soysal ile 40. yıl iletişimimiz

kapsamında iş birliğine başladık.
2018 yılı boyunca hem Şenpiliç
markamızın hem de
www.ciftliktensofraya.net
web sitemizin iletişimi
kapsamında kendisiyle
sofralarımıza lezzet katacak
projelere imza atacağız.
Sahrap Soysal,
www.ciftliktensofraya.net
web sitemiz üzerinden
tüketicilerimizden gelen soruları
uzmanlarımıza ileterek
cevaplarını da paylaşacak.

Gıda sektörünün buluşma noktasında

Profesyonellerle bir araya geldik
Gıda sektörünün uluslararası buluşma merkezi haline gelen ANFAŞ FoodProduct
26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, 16-19 Ocak 2019 tarihlerinde
Antalya Expo Center’da düzenlendi. Gıda sektörünün en önemli fuar organizasyonu olan
ANFAŞ FoodProduct’ta Şenpiliç olarak yerimizi aldık.
Ağırlıklı olarak otel,
restoran, kafe gibi
işletmelerin, şeflerin,
hipermarket ve zincir
marketlerin, gıda
toptancılarının ziyaret ettiği
fuarda yer alan standımızla
yoğun ilgi gördük.
İhracat potansiyelinin
yüksek olduğu ANFAŞ
FoodProduct
26. Uluslararası Gıda ve
İçecek İhtisas Fuarı,
Şenpiliç olarak ulusal
ve uluslararası boyutta
birebir görüşmeler yaparak
ziyaretçilerle bir araya
geldiğimiz verimli
bir fuar oldu.
NİSAN - HAZİRAN 2018 / SAYI 22 /
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Üreticinin
Günlüğü

Üreticinin
Günlüğü

“Azimli her kadın
yetiştirici olabilir”
Sahrap Soysal, www.ciftliktensofraya.net web sitemiz üzerinden
tüketicilerimizden gelen soruların yanıtını almak üzere ilk ziyaretini,
sektörde az sayıdaki kadın piliç yetiştiricilerinden biri olan
Özlem Güngör Armutçu’nun çiftliğine giderek gerçekleştirdi.
İşte piliç eti üretimiyle ilgili bilimsel cevaplarla
Özlem Güngör Armutçu ile Sahrap Soysal buluşması...
“Sakarya Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunuyum.
Babam da iktisat mezunudur ve mali müşavirdi.
Uzun yıllar mesleğini yaptı ve emekli olduktan
sonra Sapanca’ya yerleşti. Sonrasında beraber bir iş
yapmaya karar verdik. Çevremizde yetiştiricilik yapan
tanıdıklarımız vardı. Biz de
‘neden olmasın’ dedik.
“2012 yılında arsayı aldık.
Yaklaşık 1,5-2 sene inşaat
işleri sürdü. 2014 yılında da
yetiştiriciliğe başladık.
İki kümesimizde toplam
70 bin kapasitemiz ve iki tane
bakıcı ailemiz var.
“2016 yılından bu yana
Şenpiliç’le çalışıyoruz ve bu
iş birliği bizler için de çok iyi
oldu. Öncelikle Şenpiliç’in
entegre tesislerine ve canlı
üretim müdürlüğüne çok
yakın olmamız büyük avantaj
sağlıyor. Bizim için ikinci
önemli nokta ise her konuda
muhatap bulabiliyor olmamız.
Taleplerimiz veya sorularımız
olduğunda Şenpiliç
yetkililerine ulaşabiliyoruz.”
“Şenpiliç’te her şey içime
siniyor”
“Şenpiliç’le çalışmaktan çok
memnunum. Sektörün her
açıdan en iyisi. Kurumsal
bir firma. Her şey sistemli
ve iletişimle ilerliyor. Şenpiliç’in entegre tesislerini de
gezme şansım oldu ve her şey daha çok içime sindi.
Çünkü hep merak ederdim; piliçlerimiz bizden çıktıktan
sonra gittikleri tesis nasıl bir yer ve üretim için ne
tür aşamalardan geçiyor, nasıl ambalajlanıyor diye.
Tüm üretim aşamalarının sürekli denetlenen hijyenik
koşullar altında yürütüldüğünü biliyoruz. Tesisleri
gezdiğimde bu bilgileri de yerinde gözlemlemiş oldum.
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Ayrıca her yıl düzenlenen üretici seminerlerini de
çok faydalı buluyorum.”
“Kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz”
“Çiftliklerimizde her şey otomasyona bağlı olsa da bu
işte disiplin çok önemli.
Bu disiplini çiftliğimizde
sağlamış olsak da her
zaman işimin başında
olmayı tercih ediyorum.
Böylelikle sorunları anında
çözebiliyorum. İşlerin
zamanında ve aksamadan
yapılması konusunda çok
titizimdir. Örneğin bir fan
motoru arıza yaparsa
anında müdahale ederim.
“Mevsimlere göre
de işimizin zorlukları
çıkabiliyor. Bizler de
canlının etkilenmemesi
için gerekli her türlü
önlemi alıyor, sistemin
doğru çalışmasını
sağlamak için
çabalıyoruz.
“Biyogüvenlik de işimizin
olmazsa olmazıdır.
Çit dediğimiz basit
bir uygulama bile
biyogüvenlikte çok
fark yaratıyor.
Ben de biyogüvenlik
kurallarına uyma
konusunda çok titiz davranıyorum. Yetiştiricilikte
titiz davranmazsanız verim alamazsınız.
“Hedeflerim arasında daha önceden ruhsatını da
aldığımız arazimizde bir çiftlik kurarak
kapasitemizi artırmak var.”

“Sektörde çok az kadın üretici var. Her ne kadar dışarıdan bakınca
erkek işiymiş gibi gözükse de kadınlar da bu işi rahatlıkla yapabilir.
İmkanı, merakı ve azmi olan tüm kadınlara bu işi yapmalarını
tavsiye ederim.”
“Sadece erkeklerin işi değil”
“Sektörde çok az kadın üretici var. Her ne kadar
dışarıdan bakınca erkek işiymiş gibi gözükse de
kadınlar da bu işi rahatlıkla yapabilir. İmkanı, merakı
ve azmi olan tüm kadınlara yetiştiricilik yapmalarını
tavsiye ederim. Bu işe daha çok kadın eli değdiğinde
sektörümüzün gelişimine de daha çok katkı
sağlayacaktır.”
“Kadınlar her şeyi öğrenebiliyor”
“İşimizin emek istediği kesin. Hele ki insanın kendi
işi olunca daha çok emek vermesi gerekiyor. Ben her
gün Tuzla’dan Ferizli'ye yaklaşık 300 km yol yaparak
çiftliğe gelip gidiyorum. Sabah 06.30’da kalkarım,
09.00’da çiftlikte olurum. Çiftliğe gelir gelmez
bakıcı arkadaşlarımla yaptığımız günlük genel bir
değerlendirme sonrası kendi gözlemlerimi yapmak

üzere çiftliği dolaşırım. Otomasyon panelini kontrol
ederim. Gerekli tüm koşulların yerinde olup olmadığının
rutin kontrollerini yaparım. Hayvanların arasında
dolaşırım. Bir sıkıntıdan şüphelenirsem veterinerimizle
irtibata geçerim. Sonrasında ofiste günlük kayıtları
kontrol ederek, gerekli raporlamaları yaparım.
“Otomasyona bağlı mekanik bir sistem olduğu için
elbette makinelerde teknik arızalarla yüz yüze
geliyoruz. Bu nedenle arızalanan parçaların bakımı
için sanayiye gitmek gibi işlerim oluyor. Bu durumlar
bazen bir kadın için yorucu gibi gözükse de işime daha
çok hakim olmamı sağlıyor. Bir sıkıntı olduğunda ekip
olarak müdahale edip çözebildiğimiz bilgi birikimine ve
deneyime sahibiz.”

Sahrap Soysal piliç yetiştiriciliği ile ilgili
tüketicilerimizin merak ettiği soruların
yanıtlarını almak üzere
Özlem Güngör Armutçu’ya sordu:
Sahrap Soysal: Piliçler kafesler içinde mi yetiştiriliyorlar?
Özlem Güngör Armutçu: Hayır. Çiftliklerimiz piliçlerimizi kötü
hava koşullarından, yüksek sıcaklıklardan, yabani hayvanlardan
ve hastalıklardan korumak için kapalı alanlardır. Ancak piliçler
kesinlikle kafesler içinde büyütülmezler. Uygun metrekareler
içinde serbest dolaşım yöntemiyle yetiştirilirler. Büyüdükçe, çiftlik
içinde özgürce dolaşabildikleri, sosyalleşebildikleri, yem ve suya
istedikleri zaman rahatlıkla ulaşabildikleri yoğunlukta yaşamaları
için yeni alanlar açılır.
Sahrap Soysal: Piliçler nasıl oluyor da bu kadar kısa sürede
büyüyor?
Özlem Güngör Armutçu: Piliçlerimiz ıslah yöntemiyle
geliştirilmiş etlik piliç ırkları oldukları için hızlı büyüyor.
Tüm özellikleri ile doğaldırlar, genetik yapılarına müdahale
edilmemiştir. Sürekli devam eden ıslah çalışmalarına bağlı genetik
ilerleme ve yem kalitesindeki iyileşmeler sayesinde günümüzde
6 haftada 2-2,5 kg canlı ağırlığa ulaşmaktadırlar. Kesilmemeleri
halinde de çok daha uzun süre yaşamlarını sürdürebilirler.

Sahrap Soysal: Çiftlikleriniz denetleniyor mu?
Özlem Güngör Armutçu: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından en iyi şekilde denetleme yapılan sektörlerin
başında beyaz et sektörü gelmektedir. Çiftliklerimiz de resmi
otoriteler tarafından sürekli denetleniyor. Üretimin sayılı
entegre firma tarafından yapılması da Bakanlığın kontrol işini
kolaylaştırmaktadır. Sektörün oluşturduğu Sağlıklı Piliç Bilgi
Platformu da bağımsız kuruluşlara kendi üyelerini denetletmekte
ve belirlediği üst seviyedeki standartların daha üzerine çıkılması
konusunda çaba göstermektedir.

Sahrap Soysal ve Özlem Güngör Armutçu röportajını ve yemek tarifini web sitemiz üzerinden izleyebilirsiniz:
www.ciftliktensofraya.net
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İkinci Kuşak
Bayiler

İkinci Kuşak
Bayiler

“İkinci kuşak olarak
sorumluluğumuz büyük”
Şenpiliç’in Nevşehir’deki 15 yıllık bayisi Eltaş Piliç,
yavaş yavaş kökten yetişmiş ikinci kuşaklara
emanet ediliyor. Eltaş’ın kurucu ortakları
Elvan Açıkyürek ve Hilmi Taşdemir ve
ikinci kuşak Mustafa ve Dursun Açıkyürek ile
nesil farkını konuştuk.

“Aile ortamı için herkese teşekkür ederiz”
“Hayatımızı bu sektörden kazandık. 2003 yılında
Şenpiliç’in bayisi olduktan sonra kurumun oturtmuş
olduğu bayilik sistemi sayesinde çok başarılı işler
yaptık. 15 yıldır süren bir iş birliğimiz var. Şenpiliç
kurumsal yönetim açısından dört dörtlük... Kuralları var
ve her zaman bu kurallara uyuyor. Dakik, çözüm odaklı...
Bayileriyle birlikte başarmak yaklaşımıyla çalışıyor.
“Şenpiliç’le aile gibiyiz. Bayi toplantılarında da aile
olduğumuzu daha çok hissediyoruz. Bu aile ortamının
oluşmasında başta Sayın Haşim Gürdamar olmak üzere
yönetimin katkısı büyük. Herkese teşekkür ederiz.”
“İkinci kuşaklar bizimle yetişti”
“2 yıl önce de Yozgat’ta Eltaş şubemizi açtık. Orada
da Şenpiliç bayiliğini aldık. 2012’de ben emekli oldum
ama bana ‘gitme, burada otur’ dediler. O zamandan
beri ödemelerle ve eski müşterilerimiz olduğu için bazı
otellerle ilgileniyorum.

“Üç oğlum var; en küçüğü ortaokul son sınıfta ve
okumak istiyor. Biz de eşimle okuması yönünde çaba
gösteriyoruz.
“İki büyük oğlum Mustafa ve Dursun ise çocukken
okuldan çıktıktan sonra buraya gelirlerdi. Ben ‘gidin’
derdim ama çok hevesliydiler. Öyle bir iş yapıyoruz ki,
bir kere içine girersen bir daha çıkamazsın. Mustafa
ile Dursun’a da böyle oldu; bırakamadılar ve burada
bizlerle yetiştiler. Şimdi büyük oğlum Mustafa
Açıkyürek bizimle Nevşehir'i yönetiyor. Küçük oğlum
Dursun ise oradaki ortağımız İbrahim Gündoğdu ile
Yozgat şubemizde görev yapıyor. Ekibimiz böyle güçlü
olunca da gözüm hiç arkada kalmıyor.”
“Hedeflerimi oğullarıma devrettim”
“Teknoloji açısından bu işe başladığımız günden bugüne
geldiğimiz nokta inanılmaz. Biz bu işe her şeyi eski
yöntemlerle yaparak başladık. Bizden sonra gelen
kuşaklar teknolojiye çok hakim oldukları için bize
göre fark yaratıyorlar. Çünkü teknoloji her geçen gün
değişiyor, gelişiyor ve yeni gelen nesiller çok çabuk
adapte oluyorlar.

Elvan Açıkyürek: “Aslen Yozgatlıyım.
1987’de askerden geldikten sonra
plasiyer olarak sektöre adım
attım. 1991-1998 yılları arasında
muhasebe departmanında görev
yaptım. 1998 yılında yine çalıştığım
firmada Nevşehir Bölge Sorumlusu
olarak görevlendirildim ve böylelikle
Nevşehir’e geldim. Piliç etinin üretimi,
dağıtımı, satışı, muhasebesi ile ilgili her
aşamayı gördüm, öğrendim.

“Ben de çok takip edemesem de yeniliklere açığım ve
Eltaş’ın geleceği için gençlerin önerilerine, hedeflerine
onay veriyorum. Çünkü ben hem işi, hem de hedeflerimi
çocuklarıma devrettim. Onlara her zaman dürüst
olmalarını ve emin adımlarla yürümelerini öğütlüyorum.
Ben emekli oldum ve artık burası çocuklarımın.”
Hilmi Taşdemir: “Ortak başlasak da Eltaş’ın asıl
kurucusu Elvan Bey’dir. Baştan beri ortak değil,
aslen abi-kardeş olduk. Birbirimize karşı saygıda
ve sevgide hiçbir zaman kusur etmediğimiz için
bugünlere sorunsuz geldik. Tam bir aile şirketi
olarak büyüdük. Ben ağırlıklı olarak market
kanalındaki müşterilerimizle ilgileniyorum.

“2003 yılında ise görevimden ayrıldım.
O yıllarda Şenpiliç’in de Kayseri’de
bayisi kurulmuştu. Ürünlerinin çok iyi
olduğunu duyuyor ve biliyordum.
“Ben de Şenpiliç’in bayisi olabilmek için
firma ile iletişime geçtim. 2003’e kadar
müşterim olan Hilmi Taşdemir ile ortak
olduk ve Şenpiliç Nevşehir bayiliğini
alarak Eltaş Piliç’i kurduk.
O gün bugündür de birlikte yola devam
ediyoruz ve çok şükür bir yerlere
geldik. Herkes bizi abi-kardeş zanneder,
aramızda 10 yaş var ve gönülden
kardeşiz.”
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“Şenpiliç’le de aile gibiyiz. Bize verilen hedeflere
uyarak büyümeye çalışıyoruz. ‘Kendimiz
yemeyeceğimiz gıda ürünlerini, tüketicilerimize
de yedirmeyiz’ diyorlar, çok doğru. Başarımızda
Şenpiliç’in ürün kalitesinin payı çok büyük.

İbrahim
Gündoğdu

Mustafa
Açıkyürek

Hilmi
Taşdemir

Elvan
Açıkyürek

Dursun
Açıkyürek

“2014 yılında işlenmiş ürünler kategorisinde en
fazla büyüme gösteren bayi olduk. 2015 ve 2016
yıllarında da satışta ödüllerimiz var. Bölgemizde
düzenlenen iPhone 7 kampanyasında ikinci olduk.
Şenpiliç’le birlikte yeni başarılara imza atmaya
devam edeceğiz.”
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İkinci Kuşak
Bayiler

İkinci Kuşak
Bayiler

Mustafa Açıkyürek: “1986 doğumluyum. Askerlik
görevimi yaptım ve sonra babamın yanında Eltaş’da
çalışmaya başladım. Ticarete merak sardığım için
üniversite öğrenimimi tamamlamadım. Babam ticaretle
uğraşmasaydı da, memur olsaydı, belki ben de ticarete
bu kadar heveslenmezdim fakat ticaret daha cazip
geldi.
“2007 yılından başlayarak bu işi temelden öğrendim.
O dönemlerde parçalama yapılıyordu, ben de
parçalama işlemi ile başladım. Aynı zamanda servise
ve dağıtıma çıkıyordum. Sonra yavaş yavaş parçalamayı
bıraktım. Ufak tefek müşteri ziyaretleri yapmaya ve
muhasebe işlerine başladım. Babamın da emekli
olmasıyla artık yönetim tarafına geçtim.
“Babanızdan devraldığınız bir meslek olması size pek
çok ek sorumluluk da getiriyor. Yıllardan beri süre
gelen kurulmuş bir düzen var ve tüm işleri bir noktaya
getirmişler. Gelinen noktadan geriye gitme gibi bir korku
oluyor ister istemez. Büyüklerinizin attığı temellerin
ve kurduğu inşaatın üzerine yeni bir şeyler eklemeye
çalışıyorsunuz. Bir bakımdan da kolay ve zevkli; bir bina
var ve siz onu şekillendiriyorsunuz, restore ediyorsunuz
ve güzelleştiriyorsunuz.

ve tecrübesiziz diye ilk etapta bizleri kabul etmesi
kolay olmuyor. Onların alıştığı düzeni bozuyormuşuz
gibi düşünüyorlar. Fakat artık zaman değişiyor ve ikinci,
üçüncü jenerasyonlar da geldiği için sürece alışılıyor.
“Nesil geçişlerinde ister istemez bir şeyler değişse
de, yeni teknolojilere daha hakim olan yeni nesillerle
ticaret ve yönetim daha kolay hale geliyor. İş takibini
daha kolay yapabiliyoruz. Araçların takibi, soğuk
zincirin kontrolü, personelin yönlendirilmesi gibi
süreçleri daha kolay yönetebiliyoruz. Satışlara
göre nasıl konumlanmamız gerektiğinin analizlerini
çıkarabiliyoruz. Ayrıca zamandan kazanıyor ve bu
zamanı müşterilerimizle ilişkilerimizi geliştirmek için
değerlendirebiliyoruz.
“Eskiden bu süreçler mantık yoluyla ve sözlü olarak
ilerliyordu. Sadece ‘şu kadar müşterimiz var, şu kadar
ton satış yaptık’ diyebiliyorduk. Fakat; bu satıştan yüzde
kaç kazandık, hangi üründen ne kadar sattık, satılan
tonun içerisinde ne kadar çeşitlilik var, satış payları
nelerdir hesaplayamıyorduk. Bunların analizlerini
çıkarabilir olduk. Sahaya daha çok hâkim olduk.
“Şenpiliç de jenerasyon değişimine ve teknolojiye çok
önem veriyor ve dikkat ediyor. Geçtiğimiz dönemde
bayilerin ikinci jenerasyon yöneticileriyle bir toplantı
yapılmıştı. Tesisleri gezdirmişler, eğitim vermişlerdi.
Bu tür organizasyonları destekliyoruz.”
“İkinci kuşaklara tavsiyem ticaretten
korkmamaları”
“Bizler gibi bu sektörde ikinci nesil olarak işin başına
geçecek meslektaşlarımıza tavsiyem şudur: Sektörde
baba mesleğine devam edecek bile olsalar mutlaka
üniversite eğitimlerini tamamlasınlar. Ticaretten
korkmasınlar. Teknolojiyle birlikte işleyiş,
iş takibi ve ticaret daha kolay hale geliyor.”

“Elbette eski usul ticaret ile günümüz ticaret anlayışı
arasında farklar var. Burada en büyük fark teknolojik
yeniliklerle ortaya çıkıyor; mesela yeni bilgisayar
programları üretiliyor ve yepyeni sistemlerle işi
yürütüyoruz. Araçlar, soğutucular, depolar hep
yenileniyor, geliştiriliyor. Bu yenilikleri de var olan
yapının üzerine keyif alarak ekleyebiliyorsunuz.”
“Jenerasyon farkı olunca
bizleri kabul etmeleri kolay olmuyor”
“Jenerasyon farkımız olduğu için babamla aramızda
kopukluk olabildiği gibi özellikle eski müşterilerimizde
de bir tedirginlik oluyor. O jenerasyonun, yaşça küçüğüz
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“Köy, kasaba, mahalle en ücra köşelere
kadar gidiyoruz”
“Nevşehir’de beş, Yozgat’ta altı kişilik ekibimiz var.
Nevşehir küçük bir şehir ve yerel zincir çok az. Ulusal
zincirler daha fazla... Bu da diğer bölgelere göre işimizi
zorlaştırıyor. Biz de köy, kasaba, mahalle arasında
bulunan kasapları, küçük marketleri, okul kantinlerini
geziyoruz. Küçük ve ücra kasabalara kadar gidiyor,
‘mini bakkal’lara kadar ulaşıyoruz. Bu satışlar
tonajımızı çok artırmasa da satışta süreklilik sağlıyor.
Ayrıca oralara gittiğiniz zaman ziyaret ettiğiniz
insanların da ruhu okşanıyor, mutlu oluyorlar.
“Kısacası; sektörümüzde ciddi bir rekabet ortamı var.
Yaygın dağıtımı artırmamız, en ücra köşelere de giderek
daha çok noktaya ulaşmamız, penetrasyonu artırmamız
gerekiyor.
“Son yıllarda turizmin biraz kötüye gitmesi bizleri de
etkiledi ama bu yıl daha iyi olacak gibi gözüküyor.
Öngörümüz de bu kanalda satışlarımızı artıracağımız
yönünde...”

“Babamızın varlığı bizim için çok önemli”
“İşi kuran, bu işin profesyoneli, arkanızda duran bir
babanız var. Bu sizi çok sağlam ve güçlü yapıyor.
Teknoloji yardım etse de bilmediğimiz yerde sormak
gibi bir lüksümüz var. Bunun işimize avantajı çok büyük.
“Bir taraftan tepki gösterdikleri şeyler de var.
Bir program, yazılım, araç değişimi ya da donanımsal
bir değişimde babam hemen tepki gösterebiliyor. Onay
vermiyor. Bizler de kendisinin onayını almadan bir karar
vermek istemiyoruz. Zaman içinde konuşarak, yer yer
tatlı tartışmalarla konuyu hallediyoruz.”
“Şenpiliç de, biz de büyüdük, geliştik”
“Ben Eltaş’ta çalışmaya başladığımdan beri Şenpiliç’le
çalışıyoruz. Bugün baktığımda görüyorum ki, her iki
tarafta da çok ciddi gelişme ve büyüme var. Birlikte
tamamen kurumsal çerçevede, kurallara bağlı
çalışıyoruz. Şenpiliç sektörün lideri, ürünleri çok kaliteli,
teknolojik yenilikleri yakından takip ediyor. Yönetim çok
düzenli... Ekiple ilişkilerimiz çok iyi. Bir sorun olduğunda
yetkililere hemen ulaşabiliyoruz ve anında müdahale
ediyorlar. Bu çapta üretimi ve iş süreçlerini yönetmek
kolay değil. Kendilerinden öğrendiğimiz birçok şey var.”

“Bayilerin teknolojiye önem vermesi gerekiyor”
“Babam her zaman ‘bu işin içine girdiğiniz
zaman bırakamazsınız’ derdi. Doğru söylüyor,
bırakamıyorsunuz. Çünkü içinde aktif olarak yer
aldığınız zaman çok dinamik ve tatminkar bir sektör.
Koşturmanın verdiği yorgunluk belki de bundan dolayı
keyifli geliyordur. Düzenimiz devam etsin, bizler de
kendi çocuklarımıza devretmek isteriz.
“Şenpiliç’in kurduğu panorama sistemi çok
başarılı. Eltaş olarak pilot bayiydik ve bu sistemi ilk
kullananlardan biri olduk. Bize büyük fayda
sağladı. Bayilerin de iş süreçlerini daha verimli
yönetebilmeleri için bu sistemi ve excel programını
çok iyi kullanmaları gerekiyor. Böylelikle kârları,
satış rakamlarını, satılan ürünleri, indirimleri
görüyor, yüzdelerini hesaplayabiliyor, anlık verilerini
çekebiliyorsunuz. Plasiyerinizin bile nerede
olduğunu görebiliyorsunuz. Bu nedenle bayilerin de
teknolojiye büyük önem vermesi gerekiyor.
Müşteri takibini yapmak için de teknolojiye
ayak uydurmak şart!”

“Babanızdan devraldığınız bir meslek
olması size pek çok ek sorumluluk
da getiriyor. Yıllardan beri süre gelen
kurulmuş bir düzen var. Gelinen noktadan
geriye gitme gibi bir korku oluyor ister
istemez. Büyüklerinizin attığı temellerin
ve kurduğu inşaatın üzerine yeni bir şeyler
eklemeye çalışıyorsunuz."

Eltaş Yozgat Şubesi
Dursun Açıkyürek: “1988 yılında doğdum. 15 yaşımda
babamın yanında Eltaş’ta çalışmaya başladım. Ticaret
heyecanlı geldiği için bir an önce baba mesleğine
geçmek istedim. Ben de ilk olarak parçalamayla
başladım. Sonra servise çıktım ve dağıtım yaptım.
2015 yılında da Eltaş’ın Yozgat şubesi açılınca oraya
geçtim. Sabah 6’da kalkıyorum. Şubeye geliyorum.
9’da arabamı yüklemiş ve dağıtıma çıkmış oluyorum.
Saat öğlen iki buçuk gibi de dönmüş olurum. İşimden
çok zevk alıyorum. Kuşak çatışması oluyor ama
sevgi ve saygı çerçevesinde her şeyi çözüyoruz.
Büyüklerimizin öğrettikleriyle gelişen teknolojiyi de
kullanarak, büyüme ve gelişme hedefiyle çalışıyoruz.
“Yozgat’ın yemek kültürü Nevşehir’e göre daha farklı,
satışlarımız da daha fazla... Nevşehir Eltaş iki araçla
çalışır, biz Yozgat Şube olarak üç araçla çalışıyoruz.
Yozgat’ta piliç etini tencere yemeklerinde çok fazla
kullanıyorlar. Örneğin; Yozgat’ın yöresel yemeği olan
Arapaşı çorbası tavukla yapılıyor ve bu sebepten kışın
satışlarımız çok artıyor. Kışın özellikle bütün piliç
ve baget satışlarımız yükselir. Bütün pilici tencere
yemekleri için, bageti de pilav üstü pişirmek için
satın alıyorlar.”

İbrahim Gündoğdu: “Ben sektöre Şenpiliç’te Satış
Şefi olarak başladım. Sonra, ileri işlenmiş satış
temsilcisi oldum. Şimdi yok ama o zamanlar öyle bir
pozisyon vardı. İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinden
sorumluydum. Elvan Açıkyürek ve Hilmi Taşdemir
Abilerimle tanışıklığım da oradan gelir. Altı ay kadar
bu bölgedeki bütün bayilerle çalıştıktan sonra
Trakya’ya şube müdürü olarak atandım. Üç yıl da orada
görev yaptım. Fakat Eltaş ile bağlantıyı hiçbir zaman
koparmadık. 2014 yılında Şenpiliç’ten ayrıldım. Bir gün
Elvan ve Hilmi Abi Eltaş olarak Yozgat’ta şube
açacaklarını söylediler ve ‘gelir misin’ diye sordular.
Böylelikle ben de Yozgat şubesine ortak oldum ve
Yozgat’a yerleştim.”
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Odak Noktası

Odak Noktası

T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

“Sıfır Atık” israfın önlenmesini, kaynakların
daha verimli kullanılmasını, atık oluşumunun
engellenmesini veya azaltılmasını, atıkların
toplanarak geri kazanımının sağlanmasını
kapsayan atık yönetim felsefesi olarak
tanımlanan bir hedeftir.

Sıfır Atık Projesi
Doğal kaynaklar, küresel ekonominin işleyişini ve yaşam kalitesini desteklemektedir.
İyi işleyen bir ekonomi, doğal kaynakların ve ham maddelerin kesintisiz akışına bağlıdır.
T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülebilir kalkınma ilkeleri
çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere yaşanabilir
bir dünya bırakmak amacıyla “Sıfır Atık Projesi” başlatıldı. Şenpiliç olarak "Sıfır Atık Projesi"ni
destekliyor, kuruluşumuzun 40. yılında Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir olmasına
katkı sağlamak amacıyla tesislerimizde atık yönetimi faaliyetlerimizi geliştiriyoruz.
Teknolojik yeniliklerle birlikte artan nüfus ve
şehirleşme, yaşam standartlarının ve tüketim
alışkanlıklarının değişmesine, sonuç olarak da daha
çok atığın oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum
tüm canlıları tehdit eden iklim
değişikliğine ve doğal kaynakların
tükenmesine yol açmaktadır. Bu
nedenle doğal kaynakların verimli
kullanılmasının önemi daha da
belirginleşmektedir ve son yıllarda
tüm dünyada sıfır atık uygulama
çalışmaları hem bireysel, hem
kurumsal, hem de belediye
genelinde yaygınlaşmaktadır.
T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri
çerçevesinde atıklarımızı kontrol
altına almak, gelecek nesillere
temiz, gelişmiş bir Türkiye ve
yaşanabilir bir dünya bırakmak için mevcut sistemi
daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir temele
oturtmak amacıyla “Sıfır Atık” prensibini hedef
alarak “Sıfır Atık Projesi”ni başlattı. 2017 Haziran

ayından itibaren öncelikle Bakanlık ana hizmet
binasında projenin uygulamasına geçildi. Ardından
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi
Sayın Emine Erdoğan’ın projeye öncülük etmesiyle,
26 Eylül 2017 tarihinde Sıfır Atık
Projesi’nin Tanıtım Toplantısı
gerçekleştirildi. Böylelikle projenin
tüm Türkiye’de uygulanması için
yola çıkıldı.
Bakanlık tarafından 2018 yılından
2023 yılına kadar uygulanacak
strateji ve eylemleri içeren
“Sıfır Atık Yönetimi Eylem
Planı” hazırlandı. Bu plan sıfır
atık yaklaşımının anlaşılmasını
sağlamak, mevcut durumu ortaya
koymak, hedeflere ulaşmak için
eylemleri belirlemek ve tüm kurum
ve kuruluşlarda aşamalı olarak
yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Sıfır
atık yönetimi için bir yol haritası çizen Eylem Planı’nda
uygulamaya yönelik hedefler ve bu hedeflere ilişkin
eylemler belirlenmiştir.

Proje kapsamında uygulanacak yol haritası
1 - İrtibat noktası ve ekip belirlenmesi: Kurumdaki
sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasından, etkin ve
verimli bir şekilde uygulanmasından, izlenmesinden
sorumlu 1 asil, 1 yedek olmak üzere en az 2 kişi
belirlenmelidir. Belirlenen bu kişiler tarafından sıfır atık
yönetimini sağlayacak bir ekip kurulmalıdır.
2 - Mevcut durumun belirlenmesi: Atığı
oluşturan birimler, atığın özelliği, miktarı, kaynağı,
karakterizasyonu, atık biriktirme yöntemleri, atık
depolama alanlarına ilişkin mevcut atık yönetimi ortaya
konulmalıdır.
3 - Planlamanın yapılması: Sıfır Atık Yönetim
Planı Formatı esas alınarak kuruma özgü planlama
yapılmalıdır. Toplama, taşıma, geçici depolama ve
uygulamanın ne şekilde, ne zaman, nasıl, kimler
tarafından gerçekleştirileceğine ilişkin talimatname
hazırlanır.

Hedefler

4 - İhtiyaçların belirlenmesi ve temini: Mevcut
duruma göre ihtiyaçlar ortaya çıkarılır ve uygulamaya
geçilmeden önce temin edilir. Geçici Depolama
Alanı’nın kurulumu tamamlanır.
5 - Eğitim ve bilinçlendirme: Ekipmanlar
tamamlandıktan sonra, temizlik görevlileri, çalışanlar
gibi hedef kitlelere yönelik uygulamalı eğitim ve
bilgilendirme yapılır.
6 – Uygulama: Temin edilen biriktirme ekipmanları
personelin kolayca ulaşabileceği noktalara, uygun
aralıklarla yerleştirilir. Ekipmanlara göre tasarlanmış
bilgilendirme afişleri kolay görülebilecek yerlere asılır.
Toplanan atıklar Geçici Depolama Alanı’nda depolanır.
Değerlendirilebilir atıklar lisanslı geri kazanım
tesislerine, değerlendirilemeyen atıklar ise lisanslı
bertaraf tesislerine gönderilir.
7 - Raporlama, izleme, önlem, revizyon:
Uygulamanın etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla
izleme ekipleri uygulamayı değerlendirir. Elde edilen
verilere ilişkin raporlama yapılır. Eksiklikler ve
geliştirilecek taraflar tespit edilir ve önlemler alınır.

• Temiz ortam kaynaklı performansın ve verimliliğin
artırılması
• İsrafın önüne geçilerek maliyetlerin azaltılması
• Tasarruf ve ekonomik kazanç sağlanması
• Çevresel risklerin azaltılması
• Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde 		
gelişmesine katkıda bulunarak, çalışanların “duyarlı
tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması
• Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “çevreci”
sıfatına sahip olmasıyla saygınlığının artması
Kazançlar
• 1 ton atık kağıdın geri kazanımı ile
17 ağacın kesilmesi önlenir.
• 12.400 m³ kadar sera gazı engellenir.
• 2,4 m³ atık depolama alanından tasarruf sağlanır.
• Yeni üretime kıyasla, metal ve plastik geri kazanımı ile
%95 enerji tasarrufu sağlanabilir.
• Geri dönüştürülen her 1 ton cam için yaklaşık 100 litre
petrolden tasarruf edilebilir.
• Atık camlar tekrar cam ürünlere; plastik atıklar
elyaf, dolgu malzemesi, otomobil parçası gibi birçok
malzemeye, atık metaller ise tekrar metal ürünlere
dönüşebilir.
• Organik atıklardan elde edilecek kompost ile 		
topraklarımız daha verimli hale gelebilir.
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Sıfır Atık Projesi, Ankara’dan başlayarak
aşamalı olarak tüm Türkiye’de hayata
geçirilecektir. Projenin kamu kurum ve
kuruluşlarında, terminallerde, eğitim
kurumlarında, alışveriş merkezlerinde,
hastanelerde, eğlen-dinlen tesislerinde ve
büyük iş yerlerinde uygulanması ve
2023 yılında tüm Türkiye’de uygulamaya
geçilmesi hedeflenmektedir.
NİSAN - HAZİRAN 2018 / SAYI 22 /

Kadın istihdam oranımız
%31'e yükseldi
TÜİK Kasım 2017 Temel İşgücü Göstergeleri veri tabanına göre
ülkemizde 15 yaş ve üzeri toplam nüfus içerisinde istihdam oranı
erkeklerde %65,8, kadınlarda ise %29,3 seviyesinde kalıyor.
Şenpiliç olarak sürdürülebilir kalkınmanın, kadınların başta
iş dünyası olmak üzere yaşamın her alanına etkin katılımıyla
mümkün olacağına inanıyoruz. İnsan kaynakları politikalarımızı da
kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını kolaylaştıracak
şekilde uyguluyoruz. Kadın istihdamında sürdürülebilirliğin
devamını teşvik ediyoruz. Bu doğrultuda son 5 yılda

kadın istihdam oranımız %24'ten
%31'e yükselmiştir.
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Eğitim

Eğitim

Bir çocuk daha okusun diye
Şenpiliç olarak kuruluşumuzun 40. yılı olan 2018'de bordrolu şirket çalışanlarımızın,
bayi çalışanlarımızın, yetiştirici çalışanlarının çocuklarından oluşan 120 öğrenci,
2017-2018 eğitim ve öğretim bursu sahibi oldu. 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV)
ile hayata geçirdiğimiz eğitim bursu projemiz devam ederken, YEKÜV Başkan Yardımcısı
Fersan Tekbaş Diker ile Türkiye’nin geleceği için eğitimin önemini ve
vakfın gelecek hedeflerini konuştuk.
YEKÜV nasıl kuruldu?
Fersan Tekbaş Diker: “Vakfımızın temeli, eski
İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay’ın eşi Nilüfer
Gökay ve bir grup eğitim gönüllüsü tarafından atıldı.
Gökay, 10 tıp öğrencisinin tüm eğitim ve öğretim
hayatlarının maddi sorumluluğunu üstlenmek
istemiştir. Avukatı ve yakın dostu Gülbin Sözen'in
bu desteğin bir vakıf çatısı altında yürütülmesini
önermesiyle 1992 yılında YEKÜV kurulmuştur.
25 yıldır Gülbin Sözen’in başkanlığında yoluna
devam eden YEKÜV’de, 2017 yılında Işın Özdemir
yeni başkanımız olarak görevi devralmıştır.
"Kurulduğumuz ilk günden beri tamamen gönülden,
amatör bir ruh ile vakfımıza bağışlanan her kuruşu
çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine aktarmak için
çalışıyoruz. Her faaliyetimizi, her projemizi bir çocuk
daha okusun düşüncesiyle
hayata geçiriyoruz.
“Özellikle okumak için
kırsal kesimlerden
İstanbul’a gelen, başarılı
ancak maddi olanakları
kısıtlı üniversite gençlerine
eğitimde fırsat eşitliği
sunmak ve onların en iyi
düzeyde yetişmelerine
katkı sağlamak amacıyla
çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
Çocuklarımızın,
gençlerimizin ve
yetişkinlerimizin eğitsel,
kültürel ve sosyal
gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Yaşamlarına dokunarak
hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaya
çalışıyoruz.”
“Bizde herkes gönüllülük prensibiyle çalışır”
“Ekip olarak maddi kazanç gözetmeden gönüllülük
prensibiyle çalışıyoruz. Resmi bir kuruluş olduğumuz
ve tüzel kişiliğimiz olduğu için çocuklara resmi
kanallarla ulaşabiliyoruz.
“Okul Müdürleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Bölge Müdürleri
ve Valilikler ile yazışarak hangi okulun neye ihtiyacı var
öğreniyoruz. Bu doğrultuda projelerimizi yürütüyoruz.”
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Vakfımızın faaliyetleri
“Sadece Anadolu’dan üniversite için İstanbul’a
gelmiş devlet üniversitelerini kazanan çocuklara burs
veriyoruz. Şimdilik İstanbul dışındaki üniversiteler için
burs desteği sağlayamıyoruz. Aynı şekilde İstanbul’da
olup ilkokul, ortaokul, lise çağında maddi durumu
yetersiz çocuklara da burs sağlıyoruz.
“Yatılı bölge okullarında okuyan Anadolu’daki ‘Umut
Kızları Projesi’ ile Milli Eğitim Bakanlıkları ve Bölge
Müdürlükleri ile temas halinde olarak 25 senedir
belli okullarla iş birliğimiz var. Mont, bot ve kırtasiye
malzemeleri sağladığımız Anadolu’ya Armağan
Projesi bu iş birliğimizin bir parçası.
“Bize okullardan gelen listeler doğrultusunda doğrudan
ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaşıyoruz. Web sitemiz
üzerinden şartlarımızı ilan ediyor, başvuru yapan ve
şartlarımıza uyan öğrencilerimizi belirleyerek mülakata
davet ediyoruz.”
“Gökdelenlerin içerisinde okulumuz yeşeriyor”
“Maslak Ayazağa’da, MEB'e armağan ettiğimiz
Nilüfer Gökay Ortaokulumuz var. Burada çok başarılı
öğrencilerimiz yetişiyor.
“Özellikle çocukları ve gençleri kapsayan Avrupa Birliği
Projemiz var: Beş okulla ‘Demokrasi için Buradayım,
Buradaydım ve Burada Olacağım’ isimli bir projeyi
hayata geçirdik. İstanbul Üniversitesi ve Şişli Belediyesi
ile yürüttüğümüz bu projede, öğrencilerle belli
haftalarda yaratıcı drama ve rol üstlenme çalışmaları
yaptık. Vakfımızın en önemli projelerinden biriydi.
“Bize bağışlanan iki ayrı binada da iki ayrı kız yurdumuz
var ve saymakla bitmeyecek pek çok projeyi daha
hayata geçiyoruz. Her projemizde çocukların, gençlerin
ve yetişkinlerin eğitimi için ve bir çocuk daha okusun
diye yola çıkıyoruz. Profesyonel çalışma hayatı olduğu
halde yoğun iş tempolarının içinde bize destek veren
birçok gönüllümüz de var.”

25 yılda on binlerce çocuk ve gence karşılıksız
eğitim bursu sağlayan YEKÜV, değerli
bağışçılarının destekleri ile yeni projeler
üretmeye, on binlerce gence daha dokunmaya
ve Türkiye’nin çağdaş medeniyetler
seviyesine ulaşması için eğitime destek
vermeye tüm gücüyle devam edecek.

“Öğrenmeyi öğretmek zorundayız”
“Bir çocuğun doğduğu günden itibaren minimum
ihtiyaçlarının karşılandığı maddi ihtiyaçlarının yanı sıra,
sevgi ve güven ortamının sağlandığı koşullar yaratmak
zorundayız. Çocuklar bilgiye nereden ulaşacaklarını
bilmeliler. Öğrenmeyi öğretmek zorundayız.
Çocuklarımızın dünya vatandaşı olmaları adına, dünyanın
her yerindeki insanlarla barış, huzur, anlayış ve iletişim
içinde olabilen bireyler olması için uğraşıyoruz.

“Ailelerinden uzakta yaşayan çocuklarımızla bir aile
ortamı yaratmak, onların halini hatırını, ihtiyaçlarını
sormak için İTÜ Maçka Kampüsü’nde ayda bir kere
bir araya gelerek yemek yiyoruz. Çocuklara
onların da birer burs verici olmalarını ve topluma
sosyal sorumluluk olarak katılmalarını aşılamaya
çalışıyoruz. Farklı meslek gruplarında başarılı olmuş
kimseleri konuşmacı olarak davet edip gençlerimizin
vizyonlarını geliştirmelerine katkı sağlıyoruz.”

“Şu anda 670 öğrencimiz bizden burs alıyor.
Hedeflerimizden biri de, burs verdiğimiz öğrencilerimize
sosyal sorumluluk bilinci katmak.
‘Desteğim Sensin’ adlı bir projeyi hayata geçirmek
istiyoruz. Haftanın belli bir günü çocuklara vakfın
kapılarını açacağız, geldikleri yöre ile ilgili istedikleri bir
etkinliği hayata geçirmek üzere hep birlikte çalışacağız.”

“Kadını topluma kazandırmak için yetişkin
eğitimini önemsiyoruz”
“Geleceğimiz çocuklar, ama onları yetiştiren anneler
de hangi yaşta olursa olsun okumayı yazmayı bilmeli.
Kültürlü olmalı, bilinçli olmalı... Bu yüzden her yaşta
insanı eğitime katmalıyız. Kadın-erkek herkes bilgiye,
kütüphaneye erişebilmeli, eğitim hakkına sahip olmalı.”

“Şenpiliç olarak kuruluşlarının 40. yılında vermek istedikleri
eğitim bursunu YEKÜV iş birliği ile gerçekleştirmeyi teklif ettiler,
bizler de memnuniyetle kabul ettik. İleride birlikte daha kapsamlı
projeler yapmayı ümit ediyoruz."
Işın Özdemir: “Yazar olarak rotamı çizmiştim. Kitaplarımın gelirlerini bağışlamak
istiyordum. Ulusal eğitime destek kampanyası çerçevesinde YEKÜV’le yollarımız
kesişti ve sanki eksik kalan bir yanımı tamamladı. Yazarlığıma YEKÜV’de köşe
yazıları yazarak devam ettim. Derken YEKÜV için ‘Geleceğe Dokunmak’ kitabını
kaleme aldık ve yazarlık diye çıktığım yola YEKÜV Başkanı olarak devam ediyorum.
“Burada herkes gönüllülük prensibi ile çalışıyor, sağduyulu olmak çok önemli.
Vakfımızda bir iğne bağışlayan ile bir apartman bağışlayan arasında fark gözetilmez.
İmkanlar dahilinde gönülden yapılan her bağış makbulümüzdür. Bunların yanı
sıra çalışkan ve disiplinli olmak, planlı ve pozitif olmak gerekir. Vakıf işinde gönül
almakla olur her şey, bu da kolay değildir. Yüce gönüllü insanlarla, kurum ve
kuruluşlarla çalışmaktan çok mutluyuz. 2018’de daha da güzel projelere imza
atacağız. ‘Geleceğe Dokunmak’ isimli kitabımda da söylediğim gibi hayatınıza
yeni bir anlam katmak istiyorsanız mutlaka YEKÜV’le tanışın. Geleceği eğitim
belirleyecek ve bunda hepimizin sorumluluğu olacak.”

YEKÜV Başkanı
Işın Özdemir

YEKÜV Projeleri
• Üniversite hayatları boyunca 25 bin gence sağlanan eğitim bursları
• 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Nilüfer Gökay Ortaokulu
• Genç öğrencilerin sadece ellerini değil, yüreklerini de ısıtan
Saniye Turaç ve Nilüfer Gökay Kız Öğrenci Yurtları
• Mont, bot, kırtasiye malzemeleri gibi eşyalardan oluşan çantaların 		
Türkiye’nin en ücra köşelerine ulaştırıldığı “Anadolu’ya
Armağan Projesi”
• Kız çocuklarının kendi geleceklerine yön verebilen gençler 		
olmaları yolunda eğitimlerini tamamlamalarına destek veren
“Umut Kızlar Projesi”
• Gençleri; kişisel gelişimlerinin yanı sıra sorgulayan, düşünen, 		
düşündüğünü ifade edebilen bireyler olmaları yönünde destekleyen
“Öğrencilerle İletişim Projesi”

• “Yetişkin Eğitimi Projesi” ve “81 İlden 81 Kadın Projesi”
• Akşam olunca çocuklarının sıralarına oturarak eğitim alan
anneleri destekleyen “Anne-Çocuk El Ele Projesi”
• Hayatlarında hiç deniz görmemiş çocukları denizle buluşturan 		
“Kültür Yolu Projesi”
• Çocukların özgüven ve motivasyonlarını geliştirerek kendilerini 		
rahat ve özgürce ifade edebilen bireyler olmalarını destekleyen
“Yaz Çiçekleri Projesi”
• Gençlerin demokratik vatandaşlık ve insan hakları farkındalıklarını 		
güçlendiren Avrupa Birliği “Demokrasi ve Haklarım için 			
Buradaydım, Buradayım ve Burada Olacağım Projesi”
Ve daha niceleri...

Ayrıntılı bilgi almak için www.yekuv.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Şefin Tarifleri

Şefin Tarifleri

Sahrap Hanım’dan
Şenpiliç’li tarifler
İşte Sahrap Soysal’dan birbirinden nefis Şenpiliç’li tarfiler...
Bu lezzetli yemeklerle ramazan sofralarınızı da
çeşitlendirebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

TAVUKLU PAÇA ÇORBASI
Malzemeler
• 2 adet Şenpiliç göğüs eti
(veya 1 adet but baget)
• 8 su bardağı su
• 1 adet kuru soğan

Terbiyesi için
• 3 yemek kaşığı tepeleme un
• 3 su bardağı yoğurt
• 2 adet yumurta sarısı
• 6-7 su bardağı tavuk suyu
• 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
• 5 diş sarımsak (rendelenecek)

Üzerine gezdirmek için
• 5 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 tatlı kaşığı tatlı pul biber
• Ayrıca 1 çay bardağı pul biberli sarımsaklı sirkeli sos
(Serviste katılacak)
Yapılışı
• Göğüs etlerini veya butu tencereye koyup, içine 1 adet kuru soğanı bütün
olarak ekleyerek haşlayın. İyice yumuşayan piliç etini ocaktan alıp,
ılık hale gelmesini bekleyin.
• Ardından tencerenin içinden alıp bir tabağa koyun. Eğer tenceredeki
tavuk suyu azalmışsa üzerine sıcak su ilave ederek 6-7 su bardağı tavuk
suyu hazırlayın.
• Tavuk suyunu orta boy bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşin
üzerine oturtun.
• Diğer taraftan, çorbanın terbiyesini hazırlamak için bir kasede yumurtanın
sarılarını ve yoğurdu tel çırpıcı ya da çatal yardımıyla iyice çırpın.
• Rendelenmiş sarımsakları, unu ve sirkeyi katıp tekrar çırptıktan sonra
kaynayan tavuk suyundan 1 kepçe alarak terbiye sosunun içine katın ve
sosu ılık hale getirin.
• Ilık hale gelen sosu kaynayan tavuk suyuna karıştırarak ekleyin. Tekrar
kaynatıp 10 dakika sonra ocaktan alın.
• Zeytinyağını bir tavaya koyun ardından pul biber ve haşlanmış piliç etini
ilave ederek 5 dakika kadar kavurun. Hazırladığınız bu sosu çorbanın
üzerine gezdirin. Sıcak servis yapın.
Afiyet olsun.

TARÇINLI OSMANLI TAVUĞU
FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ YEMEĞİ
Malzemeler
• 400 gr. kuşbaşı Şenpiliç (but ve göğüs karışık)
• 1 su bardağı soyulmuş badem
• 100 gr. tereyağı
• ½ yemek kaşığı tarçın
• 1 çay kaşığı tuz, karabiber
• 3 tane közlenmiş patlıcan

Yapılışı
• Tavuk etlerini kuşbaşı doğrayıp kendi yağında 5 dakika kavurun.
• Tuz, tarçın, soyulmuş bademleri katıp 7-8 dakika daha kavurmaya devam edin.
• En son tereyağını ilave edip 5 dakika daha pişirip ocaktan alın.
• Közlenmiş patlıcanları da tereyağında soteledikten sonra ocaktan alın.
• Tavukları patlıcanların üzerine koyup servise sunun.
Afiyet olsun.
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KAYINVALİDEMİN
TAVUKLU DİVRİĞİ PİLAVI
Malzemeler
• 1 adet orta boy Şenpiliç
bütün piliç
• 1 su bardağı nohut
• 1 adet büyük boy kuru soğan
• 1 çay kaşığı tuz, karabiber,
yenibahar
• 2 su bardağı lüks baldo pirinç
• 3 su bardağı sıcak tavuk suyu
• 7-8 adet top yenibahar
• 50-100 gr. tereyağı
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı
• Nohudu akşamdan bol suyla ıslatıp 		
ertesi sabah haşlayın.
• Pirinci bol tuzlu kaynar suda
en az bir saat kadar bekletin.
• Tavuğu yıkayıp süzdükten 			
sonra üzerine çıkacak kadar 		
su ve 1 çay kaşığı tuzla iyice 		
yumuşayıncaya kadar haşlayın.
• Tavuğu tencereden alıp deri ve 		
kemiklerini ayıklayın ve
etlerini uzun şeritler halinde didin.

• Soğanı incecik yemeklik doğrayıp derin bir kaba koyun.
Üzerine tuz, karabiber ve yenibaharı serpiştirip elinizle ovalayın.
• Tencerenin dibine baharatlı soğanın yarısını yayın.
Üzerine nohudu serpiştirin. Üzerine tavuk etini serip kalan
soğanı aktarın ve top yenibaharı serpiştirin.
• Islanmış pirinci tekrar sıcak suyla yıkayıp süzün
(pirinci ufalamayın kırılır).
• Süzdüğünüz pirinci de en üste aktarıp tereyağını top top
koyun. Zeytinyağını da gezdirdikten sonra suyunu eklemeden
orta ısılı ateşte karıştırmadan 5-6 dakika pişirin. Böylece nohut
ve et biraz kızarıp lezzetleri artar.
• 1 su bardağı sıcak tavuk suyunu da tencereye aktarıp orta ısılı
ateşte 5-6 dakika kaynatın. Kalan tavuk suyunu da pilav suyunu
çektikçe kepçe kepçe ilave edin (hepsini birden koyarsanız
pirinç, et ve nohut karışır).
• Pilavı karıştırmadan pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirip
ocaktan alın. Tencereyi bir örtüyle sıkıca sarıp pilavı
en az 2-3 saat dinlendirin.

KUZENİMİN TAVUK KÖFTE KEBABI
Malzemeler
• 750 gr. Şenpiliç kemiksiz but
• 1-1,5 su bardağı ince köftelik bulgur
• ½ su bardağı ılık su
• 3 diş sarımsak
• 2 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, kekik
• 1 adet iri boy kuru soğan
• 1 su bardağı rende taze kaşar peyniri
• 1 adet yumurta

Ayrıca
• 1 kase sarımsaklı yoğurt
• Pul biberli zeytinyağı
• 1 su bardağı un (tepsiye koymak için)

Yapılışı
• Önce köftelik bulguru derin bir kaseye koyup
ılık suyla ıslatın.
• But etini robotta çekerek kıyma haline getirin.
• Derin bir kabın içine tavuk kıymayı, dövülmüş 		
sarımsakları, tuzu, biberi ve kekiği koyun.
• Soğanı rendeleyip suyunu sıktıktan sonra 		
kıymaya ilave edin.
• Üzerine yumurtayı kırıp, ılık suda hafifçe 		
yumuşayan bulguru da ekleyin.
Tüm malzemeleri iyice yoğurun.
• Bir tepsiye unu koyup yayın. Köfte hamurundan kiraz kadar parçalar koparıp yuvarlayın.
Unlu tepsiye koyup, sallayın. Köftelerin her tarafı una bulansın.
• Geniş bir tencereye 8-10 bardak su koyup, 1 tatlı kaşığı tuz atın ve orta ateşte kaynatın.
• Su kaynayınca yakın mesafeden köfteleri yavaşça suyun içine atın. Birkaç kere karıştırın.
• Yaklaşık 12-15 dakika pişen köfteler suyun yüzeyine çıkacaktır. Bir el kevgiriyle süzdürerek köfteleri
alıp servis tabağına koyun.
• Üzerine sarımsaklı yoğurt ve pul biberli yağ gezdirip sıcak servis yapın.
Afiyet olsun.
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Şen Bulmaca

SIMETRIK SUDOKU

ÇENGEL BULMACA

Altta gördüğünüz 9x9 boyutlarında dokuz adet diyagramdaki boşlukları her satır, her sütun ve her 3x3lük karede
1’den 9’a kadar olan rakamları sadece birer kez kullanarak doldurabilir misiniz?
KOLAY

ORTA

MANTIK BULMACA

MANTIK BULMACA
Yurt gezimizde bu kez
serhat illerimizdeyiz. İran,
Nahcivan, Gürcistan ve
Ermenistan ile geçiş
olduğu için resmi olarak
Iğdır, Kars, Ardahan ve
Ağrı serhat illerimizi
oluşturur. Bulmacamızda
bu güzel illerimizdeki birer
tarihi yapıyı, görülmesi
gereken birer yeri ve
yöresel birer oyunu
soruyoruz.
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2. Ejder Kervansarayı ile Tuz Mağaraları aynı
ildedir.
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3. Çengelli Kilisesi'nin bulunduğu ilin yöresel
oyunu Terekeme'dir.
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Ardahan

...J

Iğdır
Kars
AbbasGendi
AyGızı
Basso
Terekeme
Kuyucuk Kuş Cenneti
Meteor Çukuru
Tuz Mağaraları
YalnızçamYaylası
İL
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7 FARK

TARİHİ BİR YAPI

GÖRMENİZ GEREK

İPUCLARI
1. Kars'taki görülmesi gereken yer Kuyucuk Kuş
Cenneti'dir.

YÖRESEL BİR OYUN

4.Görülmesi gereken bir yeriYalnızçamYaylası,
yöresel bir oyunu AyGız olan il Iğdır değildir.

s.Yöresel bir oyunu Basso olan Ağrı'daki tarihi
bir yapı Rasim Bey Konağı olmadığı gibi,
görülmesi gereken bir yer de Tuz Mağaraları
değildi.

ÇÖZÜMLER

