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ŞENPİLİÇ’İN ÜCRETSİZ YAYINIDIR.

► Haşim Gürdamar: “40 Yıldır Büyük Bir Aileyiz”   ► Kadirli yatırımımız tüm hızıyla devam ediyor
► 40. Yıl Reklam Çekimleri: Adımızla Tadımızla 40 Yıldır Sofranızda   ► Haşim Gürdamar okul müdürleri ile bir araya geldi



Önsöz
40. yılımızın ilk sayısıyla merhaba...

Büyük Şenpiliç Ailesi olarak 2018 yılında kuruluşumuzun 40. yılını kutluyor olmaktan 
dolayı heyecanlıyız. Geçmiş 40 yıla bakınca her zaman etik değerlerin ön planda olduğu, 
sürekli büyüme ve gelişme hedefiyle oluşan bir başarı hikâyesi görmekten gurur duyuyoruz. 

Bu başarı hikâyesi çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızdan oluşan büyük bir 
ailenin eseridir. 40 yıldır Türk halkının sofralarına sağlık, lezzet ve bereket getirmek için 
güven, dürüstlük ve sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz. Aynı anlayıştan taviz vermeden 
önümüzdeki yıllarda da Şenpiliç markasıyla Türkiye’nin sofralarında yer almaya devam 
edeceğiz.

Yeni reklam filmimizde de 40 yıldır geleneklerimizin ve kültürümüzün değerlerini 
sahiplenerek, paylaşmaya ve berekete inanan bir toplumun sofralarında yer almanın 
gururuyla tüm halkımıza teşekkür etmek istedik. 

2018’in sonunda Kadirli’de 400 Milyon TL yatırımla kurduğumuz entegre tesisimiz de 
devreye girecek. İlk etapta kesimhane ve yem fabrikası ile başlayan, ardından kuluçkahane 
ve damızlık çiftlikleriyle devam edecek olan entegre tesisimizin inşaatı tüm hızıyla 
devam ediyor.  

40. yılımızı kutladığımız 2018’in Şenpiliç Ailesi’ne ve ülkemize huzur, bereket ve başarı 
getirmesini diliyorum.

Gül Gürdamar Altıkulaç
Pazarlamadan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi 
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1978 yılında küçük bir broyler üretim çiftliği olarak kurulduk.
Bugün, 320 bin tonluk piliç eti üretim kapasitemiz ve 1 milyar TL’yi aşan ciromuzla 

Türkiye’nin en büyük entegre piliç eti üreticisiyiz. 24 damızlık çiftliğimiz, 
2 kuluçkahanemiz, 2 yem fabrikamız, son teknolojik donanımlara sahip Söğütlü ve 

Alifuatpaşa kesimhanelerimiz ve ileri işlem fabrikamızla faaliyet gösteriyor, 
81 ilimize günlük taze piliç eti dağıtıyoruz. 

2016 yılı itibarıyla Türkiye’nin en büyük ilk 100 sanayi kuruluşu içerisinde 69. sıradayız 
ve stratejik olarak büyümeyi ve akıllı entegrasyonla gelişmeyi sürdürüyoruz. 

Bunun yanı sıra Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki yeni yatırımlarımız da
tüm hızıyla devam ediyor. 

Bu başarıları 40 yıldır değerli çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla 
birlikte çalışarak hayata geçirdik. Bu güzel ve büyük aile ile birlikte 2018 yılında 

40. yılımızı kutluyor olmaktan gurur duyuyoruz. 
Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Sayın Haşim Gürdamar, 

Şenpiliç’in 40 yılını ve bu büyük başarı hikâyesini anlattı.

“40 Yıldır Büyük Bir Aileyiz”

 “40 yıldır sürekli büyümeyi ve gelişmeyi 
hedefledik”
“Sözlerime hayat hikâyemi özetleyerek başlamak 
istiyorum: 1932 yılında Erzincan Kemaliye'ye bağlı 
Apcağa Köyü'nde dünyaya geldim. İlköğrenimimi 
köyümde tamamladım. İlköğretimden sonra okumak 
için İstanbul’daki ağabeylerimin yanına geldim. 
İstanbul Erkek Lisesi’nden, ardından da İstanbul Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldum. Mezun olduktan sonra bir süre Karayolları’nda 
mühendis olarak çalıştım. Daha sonra serbest 
çalışmaya karar verdim. Önce statik projeler, daha 
sonra çeşitli taahhüt işleri ve inşaat işleri yaptım.

“1970'1i yıllarda ise beyaz et sektörüne atılmaya karar 
verdim. Hemşehrilerimin kurduğu bir kooperatif vardı. 
Bana da ortaklık teklif ettiler. Fizibilite yaptığım zaman 
geleceği olan bir iş olduğunu gördüm ve ortak oldum. 
1978 yılında da ‘Şenpiliç’i kurdum. Markamızın adını 
‘Şenpiliç’ koydum, çünkü ürünlerimizin sağlıklı ve 
lezzetli olmasını, üretenlere ve yiyenlere keyif vermesini 
istedim. 

“Bu 40 yıl içinde stratejik olarak sürekli büyümeyi ve 
entegrasyonu geliştirmeyi hedefleyerek, istikrarlı ve 
sağlam bir şekilde büyüdük. Yıllar içinde yeni yatırımlar 
yaparak tesislerimizi ileri teknolojilerle geliştirdik ve 
bugün ‘Türkiye'nin En Büyük İlk 100 Sanayi Kuruluşu’ 
içinde 69. sıradayız.”  

“Şenpiliç olarak 40 yıldır büyük bir aileyiz”
“Şenpiliç’i kurduğum yıllarda evlerimize bir misafir 
geldiği zaman bütün piliç haşlanırdı. Suyuyla da pilav 
yapılırdı. Bu misafirimize verdiğimiz önemin de bir 
göstergesiydi. Günümüzde ise ileri teknoloji ile entegre 
üretim sayesinde sağlıklı, güvenilir ve ekonomik 
piliç eti ürünlerinin pek çok çeşidini tüketicilerimize 
ulaştırıyoruz. 

“Çok büyük bir üretim gücüne sahibiz ama bu gücü 
tek başımıza değil, bu entegre sistemin yürümesini 
sağlayan çalışanlarımızla, iş ortaklarımızla ve 
paydaşlarımızla başardık. Örneğin; civciv üretimi ve bu 
civcivleri yetiştiren yaklaşık 800'ün üzerinde üreticimiz 
var. Bunların hepsi küçük birer kobi. Bir yandan 
yem üretimi yapılıyor. Bir yandan fabrikalarımızda 
taze ve işlenmiş olarak ürünler çıkarılıyor. Bunların 
nakliyesi için yaklaşık 250 tırımız mevcut. Gücümüz, 
bir araya gelip herkesin kendi görevini yerine getirerek 
çalışmasından kaynaklanıyor. 

“40 yıl öncesinden bugünlere gelişen teknolojinin yanı 
sıra kurumsal yönetim sistemimizi de geliştirerek 
geldik. İlk yıllarda alışkanlıklarım ve sorumluluk 
duygumla her işle birebir ilgilenirdim, alışkanlıklarımın 
kırılması zaman aldı. Yıllar içerisinde ekiplerimiz 
kuruldu, büyüdük. Artık kendi işinde uzman 
profesyonellerden oluşan büyük bir aileyiz.

“Bu 40 yılda üzüntülü günlerimiz de oldu, çok 
sevindiğimiz günler de… Bugün 3.200 çalışanımız 
var. Çok gururluyum. Fabrika ziyaretlerimde 
Şenpiliç'te çalıştıkları için çok mutlu olduklarını 
söyleyen çalışanlarımızla tanışıyorum. Gerçekten de 
mutluluklarını görüyorum ve beni en çok gururlandıran 

da bu oluyor. Onların hayatlarında önemli bir şeyi 
tamamlamışım gibi hissediyorum, seviniyorum ve ben 
de çok mutlu oluyorum. 

“Söğütlü fabrikamızda görev yapan bir kadın 
çalışanımız bir gün fabrika ziyaretimde bana şöyle 
söyledi: ‘15 senedir sizinle çalışıyorum. Çocuklarımı 
Şenpiliç’te çalışarak kazandığım parayla okuttum ve 
büyüttüm.’ Söyledikleri çok hoşuma gitti. Ben kendisine 
iş imkânı sağlamışım, o da güven duyduğu, emniyetli bir 
yerde çalışarak bana fayda sağlamış, para kazanmış ve 
çocuklarını yetiştirmiş. Ne güzel…

“Bir de gözümün önünden gitmeyen bir an var: 
Bir bayram arifesinde tırlarımız sırayla yola dizilmiş, 
Türkiye çapında dağıtım için yola çıkıyorlardı. O an, 
Türk halkının ihtiyacı olan sağlıklı ve güvenilir protein 
kaynağını üreten bir marka olmamızdan dolayı büyük 
kıvanç duymuştum.”

Haşim Gürdamar

         İşlenmiş Ürünler Fabrikası
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Şenpiliç Ailesi’nde her şey kurallarına göre,
adil, sevgi ve saygı çerçevesinde ilerler. 

Çalışanlarımızla sıcak ilişkiler kurmak çok 
önemli… Onlar beni sevmese, ben onları sevmesem 
olmaz. Ben periyodik olarak Sakarya’ya gidiyorum 

ve oradaki ekibimizi özleyerek gidiyorum.



“Bugünleri hayal bile edemezdim”
“Şenpiliç’in ilk çiftliğini kurduğumuzda elektriği 
köyden alıyorduk. Gün içinde sık sık elektrik kesintisi 
yaşıyorduk. Telefon ve bilgisayar zaten yoktu. 
Günümüze baktığımızda özellikle bilgisayar programları 
ve yazılımları olmasa bugün bu çapta büyük işler 
yapmamız mümkün olmaz. 

“Düşünün ki üniversiteyi bitirdiğimde hesap makinem 
bile yoktu. Ankara’yla konuşmak istesek yarım gün 
beklerdik. Telefon hattı bağlatmak için çok sıra 
beklenirdi. Bir telefon hattına sahip olmak müthiş 
bir gelişmeydi. Şimdi mağazaya girip anında bir cep 
telefonu ve hattı satın alabiliyorsunuz. Kısacası şimdiki 
teknolojiye ve imkânlara baktığımda fark inanılmaz.  

“Şenpiliç’i kurarken elbette ki başarılı olmak hedefiyle 
yola çıktım ama gün gelip de Türkiye’nin lider beyaz 
et üreticisi olacağımızı hayal bile edemezdim. Bunun 
sebebi de çocukluğumdan beri gördüğüm ve geçirdiğim 
hayat değişimleri… O değişimler içerisinde hayal etmek 
mümkün değildi. Yine de daha iyisini, daha fazlasını 
yapmak için durmadan çalıştım.  

“Yönetim Kurulu Başkanımız kızım İpek Üstündağ ve 
Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz kızım 
Gül Gürdamar Altıkulaç ile uyum içinde çalışmasaydık 
bugünlere gelemezdik. Çünkü bu iş tek başına 
yönetilebilecek bir iş değil. Şenpiliç kurumsal bir firma, 
aynı zamanda aile dayanışmasının önemi de 
çok büyük… 

“Zaten şu bir gerçek ki bir şirket bir veya birkaç akılla 
yürümez. Herkesin her pozisyonda bilgisini ve aklını en 
iyi şekilde kullanması gerekiyor.

“Başarılı olmak için eğitim ve fedakârlık gerekir”
“İnsanların başarılı olması için öncelikle sosyal ve 
mesleki anlamda eğitimli olmaları gerekiyor. Sadece 
sermaye sahibi olmakla başarılı olmak mümkün değil, 
çünkü Türkiye değişiyor, dünya değişiyor. Öğrenciyken 
derslerimizde veya hayatın içinde bir problemi çözme 
aşamasında sadece o problemi çözüyor olmuyoruz. 
Gelecekte karşımıza çıkacak problemleri çözmek için 
de hazırlık yapıyoruz aslında. 

“Başarının ikinci şartı ise çalışma isteği… Rahatına 
düşkün, tembel insanın başarılı olması zor. Bana göre 
insan işini gerektiği zaman kendinden önce tutmalı. Bu 
demek değil ki kendisini ve çevresindekileri ihmal etsin 
ama başarıyı yakalamak için insanın bazı noktalarda 
kendi rahatını bir kenara koyması gerekiyor. 

“Ben yokluktan geldim. Bu bana motivasyon ve 
çalışma azmi verdi. Azimli olmak kişiliğinizle alakalı… 
Koşullarına razı olanların büyük başarılar elde etme 
şansı olamaz. Ben üniversiteden mezun olduktan 
sonra devlet bana iyi koşullarda iş verdi. Ama ben aynı 
noktada kalmak istemedim, serbest mesleğe atıldım 
ve aslında bir tür fedakârlık yapmış oldum, risk aldım. 

Başarıyı yakaladım ama sürekli çalışmaya devam ettim. 
Kazandığımla yatırım yaptım. Kendi refahımı bir kenara 
bıraktım. 

“Tam bu noktada bir anımı paylaşmak istiyorum: 
Şenpiliç’i ve Gebze’deki kuluçkahaneyi de yeni 
kurmuştuk. Bir akşam çok şiddetli bir kar yağışı 
oldu. Bir sıkıntı olacağını hissettim ve arabama binip 
Gebze’ye gittim. Çiftliğe varmak üzereyken yollar 
kapandı ve arabam kara saplandı. Arabadan inip 
yürüyerek çiftliğe gittim. Telefon zaten yok. Elektrikler 
de kesildi. Bir tek jeneratör çalışıyordu. Ben ve 
kuluçkahanedekiler elektrikler gelene kadar kulağımız 
jeneratörde gözümüzü kırpmadan sesini dinledik. 
Çünkü jeneratörün durması demek çok büyük bir sıkıntı 
demekti. O gece kuluçkahanede bulunan 5-6 kişi ve ben 
mahsur kalmış durumdaydık. 

“Sert hava şartlarına rağmen yanlarında olmam 
ekip arkadaşlarıma büyük bir moral ve cesaret verdi. 
Gitmeseydim belki de bu işi orada bitirmek zorunda 
kalacaktık ve bugünlere gelemeyecektik. O gece bir 
dönüm noktasıydı diyebilirim.

“1999 yılında yaşadığımız deprem felaketi de 
dönüm noktalarından biridir. Deprem olduğunda 
İstanbul’daydım ve hemen bölgeye gittim. Çok şükür 
ki fabrikalarımızda bir hasar yoktu. Korktukları için 
bölgeden ayrılan çalışanlarımız olmuştu. Birkaç gün 
sonra telefonlar çalışmaya başlayınca herkese telefon 
edip çağırmaya başladım: ‘Ben buradayım, siz de 
gelin’ dedim. Bu durum onlara cesaret ve motivasyon 
verdi. Her şey normale dönene kadar Sakarya 
dışında yaşayan birkaç beyaz yakalı çalışanlarımız 

için fabrikada konaklayabilecekleri bir düzen kurduk. 
Ben de 1 hafta boyunca arabamın içinde yattım. 
Eğer depremin ardından bölgeye gitmeseydim ve 
orada çalışanlarımızla birlikte kalmasaydım, belki 
bugün her şey daha farklı olurdu. Burada da ekibimiz 
tarafından yapılan pek çok fedakârlık vardır. İnsanlar 
gerekli yerlerde kendilerinden fedakârlık etmezlerse, 
hayatlarının ondan sonraki kısmını kaybedebilirler.” 

Söğütlü Fabrikası

“Kadirli’deki yeni yatırımlarımız da 
tüm hızıyla devam ediyor. Bu yatırım 
bölge ekonomisine ve bölge halkının 

kalkınmasına çok şey sağlayacak. 
Bölgedeki üreticilerin yeni yatırımlar 

yapmaları için çok uygun ve 
kazançlı imkânlar sağlayacak.
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Şenpiliç’i kurarken elbette ki başarılı olmak hedefiyle
yola çıktım ama gün gelip de Türkiye’nin lider beyaz et üreticisi 
olacağımızı hayal bile edemezdim. Şenpiliç kurumsal bir firma. 

Şu bir gerçek ki, bir şirket bir veya birkaç akılla yürümez. 
Herkesin her pozisyonda bilgisini ve aklını en iyi şekilde 

kullanması gerekiyor.



“Türkiye’nin daha çok girişimciye ihtiyacı var ve 
girişimcilerin gerektiğinde fedakârlık etmesini bilmesi 
gerekiyor. Denize atlamadan, boğulmayı göze almadan 
yüzme öğrenemezsin.” 

“İcat çıkarın”
“Bizde bir laf vardır; ‘icat çıkarma’ diye…  Hâlbuki bırakın 
icat çıkarsınlar. Düşünmekten ve harekete geçmekten 
korkmayın. Ben yeni nesillerden çok ümitliyim. Zehir 
gibiler… Teknoloji onlar için çocuk oyuncağı… Onlardan 
icat çıkacaktır. Her zaman söylüyorum; Türkiye’nin 
petrolü insanıdır. Buna inanıyorum. İnanmalıyız ve 
motive olmalıyız.  

“Keşke her meslekten insan farklı işler yapsa, çünkü 
mutlaka o işlere farklı bakış açıları getireceklerdir. 
Mühendisliğimin de beyaz et sektörüne atıldığımda çok 
faydasını gördüm. Mesela; mesleğim gereği hesap ve 
plan yapmayı çok iyi bildiğimden çiftlik inşaatlarının 
daha ekonomik olmasını sağladım. Üniversite yıllarında 
sınıf arkadaşlarımızla birlikte proje yaptığımız için 
ekip çalışmasına da çok yatkındım. Kısacası mesleğim 
gereği matematik ve mekanik bilmemin, hiç bilmeden 
atıldığım bir sektörde başarıyı yakalamama çok faydası 
oldu.”

“Yeni yatırımımızla yeni başarılara imza atacağız”
“Piliç eti sağlıklı ve ekonomik bir hayvansal protein 
kaynağı olarak Türk halkı tarafından çok tercih ediliyor. 
Yapılan araştırmalar da tüketimin daha da artacağını 
gösteriyor. Bilindiği gibi tesislerimizde şu anda saatte 
38 bin, günde de 600 bin kesim yapabilen entegre bir 
üretim sistemi var. 

“Kadirli’deki yeni yatırımlarımız da tüm hızıyla devam 
ediyor. Bu yatırım bölge ekonomisine ve bölge halkının 
kalkınmasına çok şey sağlayacak. Bölgedeki üreticilerin 
yeni yatırımlar yapmaları için çok uygun ve kazançlı 
imkânlar sağlayacak. Şenpiliç olarak bizlere de nakliye 
ve ihracatta önemli avantajlar sağlayacak. Piliç eti 
üretiminde mısır üretimi de çok önemli. Bu açıdan da 
bölge çok avantajlı. Hayırlısıyla yıl sonunda üretime 
başlayacağız. Bölgede bizim yaptığımız yatırımın belki 
10 katı kadar üretim çiftliği ve nakliye aracı yatırımı 
olacak. Bizimle birlikte çalışacak olanlar da bölgede 
bizimle birlikte büyüyecekler. 2019 yılında sektörde 
çok daha büyük başarılara bu yatırım sayesinde imza 
atacağız.”

“Müteşebbisler herkesin göremediklerini görür”
“1958 yılında mühendis oldum. O yıllar bizim 
mesleğimiz o kadar kıymetliydi ki, üniversiteyi 
bitirdiğimizde devlet su işlerinden, karayollarından 
otobüslerle gelip bizi alırlar ve kurumlarında gezdirerek 
kendilerini tanıtırlardı. Çalışma şartları, maaş oranları 
çok iyiydi. Çünkü yetişmiş eleman çok azdı. Ben maddi 
ve manevi koşulları iyi bir işim varken serbest çalışmayı 
tercih ettim, ardından da beyaz et sektörüne atıldım. 

“Düşünün ki bundan 40 yıl önce hiç bilmediğim broyler, 
yani etlik piliç üretimi işine girdim. Baktım bu kadarı 
yeterli değil, damızlık üretimine de geçmeliyim dedim. 
Ardından bir de fabrika kurup, kesim işlemini de ele 
almak istedim. Böyle böyle ileriye doğru yol aldım. Bu 
da benim müteşebbisliğimdir. Her zaman çalışma ve 
üretme arzum oldu. Hep yeni yatırımlar yapmak 
arzusundaydım ve kafamda yeni projeler de var. 

“Müteşebbisler, yani girişimciler herkesin 
göremediklerini görüp, cesaret edemediklerini 
yapanlardır. Girişimcilik içinde bulunduğun şartları 
beğenmiyorsun, değiştirmek istiyorsun demektir. 
Bunları yaparken hesap, kanun, bilanço, iş ilişkileri ve 
insan ilişkileri bilmek gerekir. Yapılacak işin de gelecek 
vaat etmesi gerekiyor elbette. Bunu başlangıçta 
öngöremeyebilirsiniz ama fikir sahibi olmalısınız ve 
kendinize güvenmelisiniz. Bu nedenle yeni yetişen 
gençlere tavsiyem öğrenci iken çalışmaları veya staj 
yapmaları… Bu sayede hayatı öğreneceklerdir. 

“Ben çocukluğumda bakkal dükkânında çalıştım. 
Bundan yıllar evvel o küçük bakkal dükkânında bile 
insanlar ve hayat hakkında çok şey öğrendim. Küçük 
kayıplar, küçük hatalar sana ders oluyor ve aklının bir 
kenarına yazıyorsun. İleride daha büyük işler yaparken 
bu tecrübelerini kullanabiliyorsun.”
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Çok büyük bir üretim gücüne sahibiz ama bu gücü 
tek başımıza değil, bu entegre sistemin yürümesini 

sağlayan çalışanlarımızla, iş ortaklarımızla ve 
paydaşlarımızla başardık. Gücümüz, bir araya 
gelip herkesin kendi görevini yerine getirerek 

çalışmasından kaynaklanıyor. Bu 40 yılda üzüntülü 
günlerimiz de oldu, çok sevindiğimiz

günler de… Bugün 3.200 çalışanımız var.



Şenpiliç’ten Çukurova bölgesinin ekonomisine büyük katkı 
Kadirli yatırımımız
hızla devam ediyor 

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 400 milyon TL yatırımla kurmayı 
hedeflediğimiz entegre tesisimizin inşaatı hızla devam ediyor.

İlk etapta Kesimhane ve Yem Fabrikası ile başlayan yatırımımız, 
kuluçkahane ve damızlık çiftlikleriyle devam edecek. Şimdiye kadar 
%20’si tamamlanan entegre tesisimiz 2018 yılı sonunda faaliyetlerine 

başlayacak. Kadirli yatırımıyla 200 kilometre yarıçaplı bir alanda 
ekosistem yaratılacak, yaklaşık 850 üretim çiftliğiyle işbirliği yapılacak
ve binlerce kişiye istihdam sağlanacak. Böylelikle bölge ekonomisinin 

ve bölge halkının kalkınmasına büyük katkı sağlayacağız.

Şenpiliç Canlı Üretimden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet İyneci ilk etapta günde 
450.000 adet kesim kapasiteli bir kesimhane 
ile yılda 579.500 ton üretim kapasiteli bir yem 
fabrikasının kurulacağını, ardından yatırıma 
kuluçkahane ve damızlık çiftlikleriyle devam edileceğini 
söyledi. “Şenpiliç üreticisi ve iş ortaklarıyla birlikte 
büyümeye devam ediyor” diyen Mehmet İyneci, Şenpiliç 
Kadirli yatırımını, mevcut süreci ve yatırımın bölge 
ekonomisine sağlayacağı katkıları detaylarıyla anlattı.

Saatte 15.000 adet kesim kapasitesi
“Şenpiliç olarak Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde saatte 
15.000 adet kesim kapasiteli 2 hattan oluşan fabrika 
inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu yatırımın 
tamamlanması ile bu fabrikamızda günde 450.000 
adet piliç kesilecek. Böylelikle şarküteri ürünleri ile 
birlikte günlük 800.000 kilogram taze piliç eti ve 
ürünleri tüketime sunulacaktır.”

“Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun en büyük yem 
fabrikasını inşa ediyoruz”
"Kadirli'de yapılan kesimhane inşaatımızın yanı sıra 
Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde yem fabrikası 
ve soya fasulyesi işleme tesisi inşaatımız devam 
etmektedir. Yem fabrikamız 120.000 saat yem üretme 
kapasiteli 2 hattan oluşmaktadır ve toplamda günlük 
4.080 ton yem üretim kapasitesiyle ülkemizin ve 
Orta Doğu’nun en büyük yem fabrikası olma özelliğini 
taşımaktadır. 

“Bu tesisimiz aynı zamanda bünyesinde 
30 ton/saat kapasiteli soya fasulyesi işleme 
tesisini de bulundurmaktadır. Böylelikle üretimde 
ihtiyaç duyulan soya fasulyesi küspelerini kendimiz 
üreterek ilave katma değer yaratacağız. Bu tesisimizde 
ilk aşamada 120.000 ton olmak üzere mısır 
stoklama kapasitesi de kurulmaktadır.”

“Bölgedeki üreticilerden ve yatırımcılardan 
yoğun ilgi var”
 “Halen devam etmekte olan kesimhane ve yem 
fabrikası yatırımlarımızın inşaatları %20 oranında 
tamamlandı. Yurt dışı ve yurt içi firmalarla ekipman 
ihtiyaçları için gerekli anlaşmalar da tamamlandı. 
Haziran ayında başlayacak montaj çalışmalarının 
ardından yıl sonunda test çalışmaları başlayacaktır.

“Bölgedeki üretici ve yatırımcılardan üretim çiftliği 
yapımı konusunda yoğun ilgi görüyoruz. Bizlere telefon 
ve e-posta aracılığıyla ulaşan yatırımcılara teknik 
bilgiler veriyoruz. Şubat ayından itibaren Çukurova 
bölgesinde yerel tanıtım faaliyetlerine başlayarak 
yatırım bölgesinin yaklaşık 200 kilometre çapında 
yatırımcıların çiftlik inşaatlarını başlatmayı 
planlıyoruz.” 
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“Çukurova bölgesi ülkemizde beyaz et sektörünün 
yeni gelişen, parlayan yıldızı olacaktır. 

Bu bölgedeki üretimimiz Orta Doğu’dan 
Uzak Doğu’ya kadar pazarlanacaktır.”

Gündem Gündem



Toplamda yaklaşık 400.000.000 TL yatırım
“İki tesis ile yaklaşık 400.000.000 TL yatırım 
yapılacak. Halen üretim bölgemize uygun mesafede 
kuluçka arazisi seçimi çalışmalarımız sürüyor. İlk etapta 
Sakarya’daki kuluçkahanelerimizden civciv nakledilecek 
ve ardından 2019 yılı içerisinde yıllık 85.540.000 
kapasiteli kuluçkahane yatırımımıza başlayacağız.”

695.312.000 TL yetiştirme çiftliği yatırımı 
“Bölgedeki en kapsamlı yatırımlar broiler üretim 
çiftliği yatırımları olacaktır. Halen Çukurova bölgesinde 
22.000.000 adet broiler kapasitesi bulunmaktadır. 
Şenpiliç’in bölgede üretime başlaması ile ilave 
25.000.000 adet daha broiler kapasitesine ihtiyaç 
olacaktır. 

“Bu kapasite, bölgede bulunan ve üretim yapan 
üreticilerimizin yapacakları yeni üretim çiftlikleri ve 
bölgedeki müteşebbislerin kuracağı üretim çiftlikleriyle 
sağlanacaktır. Böylelikle yaklaşık 695.312.000 TL 
üretim çiftliği yatırımı olacaktır.”

Müteşebbisler ve yatırımcılar için yeni fırsatlar
 “Yetiştirme çiftlikleri ile birlikte damızlık çiftlikleri 
yatırımları da bölgede teşvik edilecektir. Damızlık 
kuluçkalık yumurta üretimi amacı ile 171.000.000 
TL’lik damızlık çiftliği yapımı 2019 yılından 
itibaren başlayacaktır. Böylelikle bölgede bulunan 
müteşebbislerin yeni iş kollarında faaliyette 
bulunmalarına olanak sağlanacak. Şu anda üretim 
yapan yetiştiriciler de yatırımlarını büyütme imkânı 
bulacaklar.”

“Bölgede mısır ve soya üretiminde artış olacak”
“Yatırım için bölgenin seçilmesinin birincil 
sebeplerinden biri üretim girdisinin temel ham 
maddesi olan mısır ve soya üretiminin bölgedeki 
yoğunluğudur. Burası Türkiye’nin en fazla mısır 
üretilen coğrafyasıdır. Ayrıca Çukurova soya üretimine 
elverişlidir ve soya fasulyesi üretimi Şenpiliç’in 
bölgedeki yatırımlarıyla artacaktır. Ham maddelere 
yakın olmak maliyet avantajı sağlayacaktır.

“Ülkemizde piliç eti üreticiliği Marmara, Ege ve Batı 
Karadeniz bölgelerinde gelişmiş durumdadır. Bu 
bölgelerde daha fazla büyümek bazı sağlık risklerini de 
beraberinde getirebilir. Çukurova ise sektörümüz için 

gelişime çok açık bir bölgedir. Sağlıklı ve kârlı üretim 
yapma ve diğer ihracatçı ülkelerle rekabet etmek 
konusunda avantajlar sağlayacaktır. 

“Bölgedeki karayolu ağı ve var olan limanlar ihracatı 
çok elverişli hale getirdiğinden lojistik avantajları 
da beraberinde getirmektedir. Bunun yanında 
iç pazardaki tüketim bölgelerine ve Orta Doğu 
pazarına olan yakınlığımız da yine lojistik avantajlar 
sağlayacaktır. Orta Doğu’ya günlük taze piliç eti sunmak 
mümkün olacağından ihracat pazarımız da büyüyüp 
çeşitlenecektir.”

Yatırım geri dönüş süreleri çok kısa olacak
“Broiler üretim çiftliği yatırımlarının geri dönüş süresi 
ortalama 6,9 yıldır. Fakat bölgede ihtiyacın yarısından 
bile daha az kümes olduğu için özellikle ilk yıllarda 
yaşanacak yoğun talep dolayısıyla bu süre oldukça 
kısalacaktır.

“Kesimhane yatırımımız tamamlandığında bölgede 
yeterli üretim çiftliği kapasitesi oluşmamış olursa 
gerektiğinde etlik piliçler İç Anadolu ve Ege Bölgesi 
ile Elazığ ve Kayseri’de yetiştirilerek kesimhanemize 
nakledilecektir.”

Kadirli 
kesimhanemiz 
bu yılın sonunda 
tamamlandığında 
gerekirse uzak 
bölgelerden yapılan 
nakil maliyetleri 
bölgede üretim 
yapan yetiştiriciye 
yansıtılacağından 
sadece bu fark bile 
amortisman süresini 
oldukça kısaltacaktır.
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Hibe projesi 
kapsamında 
yatırımcıların makine 
ekipman, inşaat, 
iş planı ve teknik proje 
hazırlama, mimari 
proje hazırlama ve 
görünürlük amaçlı 
tabela giderleri 
desteklenmektedir. 
Hibe desteği oranı 
yatırıma göre 
değişmekle birlikte 
%40-70 aralığındadır. 
Yatırımcılara 
harcamalardan doğan 
KDVler için muafiyet 
getirilmiştir. Yine bazı 
yatırım konularının 
da kırsal alanda 
yürütülmesi şartı 
bulunmaktadır. 

Tarım, Hayvancılık ve Tarıma Dayalı
Sanayiye Yönelik Uygulamada Olan

Hibe Desteği Programları
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarım 
ve tarıma dayalı sanayiye yönelik Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 
ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
Destekleri (TKDK-IPARD) olarak 2 destek unsuru 
bulunmaktadır. KKYDP destekleri ülkemizin genel 
bütçesinden karşılanmaktadır ve yatırımcıların 
yeni yatırım, kapasite artışı/modernizasyon 
ve tamamlama yatırımları %50 hibe oranı ile 
desteklenmektedir. 

TKDK tarafından yürütülmekte olan destekler 
ise çoğu AB katkısı olmak üzere ülke katkısı da 
içermektedir ve yatırımcıların yeni yatırım talepleri 
ile mevcut yatırımların modernizasyonu (yatırım 
konusuna göre kapasite artışı içeren veya içermeyen) 
%40-70 hibe oranıyla desteklenmektedir. Her iki 
projede de ön ödeme imkânı olmayıp, yatırımcıların 
ilgili yatırımlarla ilgili harcamaları yapmış 
olması sonrasında hak ediş usulüne göre ödeme 
yapılmaktadır. 

Yatırımcılarımız için büyük bir fırsat olduğunu 
düşündüğümüz her iki hibe projesi ile ilgili 
aşağıda özet bilgiler bulunmaktadır:

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 
Programı (KKYDP): Kırsal alanda gelir düzeyinin 
yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı 
sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, 
tarımsal pazarlama alt yapısının geliştirilmesi, 
gıda güvenliğinin güçlendirilmesi ve kırsal alanda 
alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla 
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 
Programı (KKYDP) uygulamaya konulmuştur. 

Bu program kapsamında ülkemizin 81 ilinde 
tarıma dayalı sanayi yatırımları desteklenmektedir. 
Desteklenen sektörler olarak tarımsal ürünlerin 
işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine 
yönelik yeni tesislerin yapımı, kapasite artırımı ve 
teknoloji yenilenmesi, yenilenebilir enerji kaynakları 
kullanan yeni seraların yapımı, yenilenebilir 
enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı 
veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr 
enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, 
tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, hayvansal 
ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve 
depolanması yatırımları desteklenmektedir. 

Bunun yanında kırsal ekonomik alt yapı yatırım 
konularında kırsal turizm yatırımları, çiftlik 
faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı 
sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler ile 
bilişim sistemleri ve eğitimi de desteklenmektedir. 

Hibe projesi kapsamında yatırımcıların makine 
ekipman ve inşaat giderleri desteklenmektedir. 
Hibe desteği oranı standart olarak %50 olup, 
yatırımcılar harcamalardan doğan KDVleri kendileri 
üstlenmektedir. Bazı yatırım konularının da 
kırsal alanda veya organize sanayi/ihtisas sanayi 
bölgelerinde yürütülmesi şartı bulunmaktadır.

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
Destekleri (TKDK-IPARD):  TKDK-IPARD destekleri 
ile tarım sektörümüzün gelişmişlik düzeyinin 
ve tarımsal nüfusumuzun refah seviyesinin 
yükseltilmesi ve bu başlıklarda Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne uyumunun sağlanması hedeflenmektedir. 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 
ülke genelinde gelişmişlik düzeyine göre belirlenen 
42 farklı ilde yaptığı çağrılarla;

• Et ve Süt Üretimi (büyükbaş, küçükbaş, kanatlı  
hayvanlar), 

• Et ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi (beyaz et, kırmızı 
et ve su ürünleri işlenmesi), 

• Meyve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve 
Paketlenmesi, 

• Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel 
Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi, 

• Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve 
Paketlenmesi, 

• Zanaatkârlık ve Yerel Ürün İşletmeleri, 

• Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri 
(kırsal alanda konaklama tesisi, restoran/pastane 
kurulumu vb.), 

• Su Ürünleri Yetiştiriciliği, 

• Makine Parkları,

• Yenilenebilir Enerji Yatırımları alanlarında proje 
kabulleri yapmaktadır.

“Bölgedeki en kapsamlı yatırımlar 
broiler üretim çiftliği yatırımları 
olacaktır. Dolayısıyla bölgedeki 

üretici ve yatırımcılardan 
üretim çiftliği yapımı konusunda 
yoğun ilgi görüyoruz. Yetiştirme 

çiftlikleri ile birlikte damızlık 
çiftlikleri yatırımları da bölgede 

teşvik edilecektir.”

Kadirli’deki yatırımlarımızın bölge halkına ve 
ekonomisine sağlayacağı avantajlar

• Öncelikle bölgede şu anda broiler üretim çiftlikleri 
olan yetiştiricilerin hem kazançlarını hem de 
kapasitelerini artırmalarına olanak sağlayacaktır. 

• Kırsal bölgelerde yapılacak yatırımlarla yöre halkı 
doğduğu büyüdüğü yerde iş sahibi olma imkânına 
sahip olacağından büyük kentlere göç etmek 
gerekmeyecektir. 

• Mısır, soya ve benzeri ürünleri üretenler yeni ve hazır 
pazara sahip olacaktır. 

• Oldukça büyük çaplı lojistik faaliyet olacaktır. 

• İnşaat sektörü canlanacaktır. 

• Kömür, çeltik, yükleme gibi diğer girdilerin iş kolları 
gelişecektir. 

• Doğrudan yaklaşık 2.500 kişiye istihdam 
sağlanacaktır. 

• Lojistik hizmetleri gelişecek ve bu alandaki iş 
ortaklarımızda 200 personel görev yapacaktır.

• Kurulacak üretim çiftliklerinde 965 yetiştiricimiz ve bir 
bu kadar bakıcı aile çalışacaktır ve böylelikle toplamda 
yaklaşık 4.650 personel doğrudan istihdam edilecektir.

• Bölgedeki inşaat, ambalaj ve konut sektörlerinde ve 
dolayısıyla temel gıda tüketiminde canlanma olacaktır.

Tam kapasite üretim ile yıllık 247 bin ton 
piliç eti üretimi
 “Yatırımlarımız tamamlandıktan sonra tam kapasite 
üretime başlanmasıyla yıllık 247 bin ton piliç eti üretimi 
gerçekleştirilecektir. Bu da bölgeye ve ülkemize 
346 milyon dolar katma değer sağlamak demektir.  

“Bölgedeki çiftçilere yeni iş imkânı sağlanırken, 
yatırımcılarımız üretim çiftliği inşaatı yaptıktan sonra 
hiçbir işletme sermayesine ihtiyaç duymadan üretim 
yapacaktır. İşletme için gerekli olan civciv, yem, aşı, 
ilaç, yakıt, altlık, veterinerlik hizmeti Şenpiliç tarafından 
karşılanarak yetiştiricimizin çiftliklerine teslim 
edilecektir. Piliçlerimiz yaklaşık 45 günün sonunda 
Şenpiliç ekipleri ve araçları tarafından çiftliklerden 
alınarak kesimhanemize ulaştırılacaktır. Böylelikle 
üreticilerimiz periyodik olarak 45 günlük süreler 
sonunda nakit akışı sağlıyor olacaktır. 

“Pazar arayışı sorunları ve üretim girdileri için işletme 
sermayesine duyulan ihtiyaç nedeniyle yılda 1 defa 
gerçekleşen nakit girişi sistemiyle ilerleyen diğer 
tarımsal faaliyetlerle kıyaslandığında üretim çiftlikleri 
çok kazançlı bir yatırımdır.”

Yukarıdaki destekler haricinde Ziraat Bankası’nın düşük faizli ya da
sıfır faizli sübvansiyonlu kredileri mevcuttur.
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Şen Haberler

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sakarya İl Milli 
Eğitim Müdürü Sayın Pervin Töre şunları söyledi: 
“Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından ve 
Sakarya için son derece önemli bir kurum olan 
Şenpiliç’in Kurucusu ve Onursal Başkanı 
Sayın Haşim Gürdamar’ı 
ağırlamaktan onur 
duyuyoruz. Sayın Haşim 
Gürdamar eğitime gönül 
veren bir lider olarak 
Sakarya’ya iki okul ve bir 
fakülte kazandırdı. Eğitimin 
gönlü zengin hayırseveri 
olarak kendisine tüm 
yönetici ve öğretmen 
arkadaşlarım adına 
şükranlarımı arz ediyorum.” 

Sakarya Valisi Sayın İrfan 
Balkanlıoğlu ise “Sayın 
Haşim Gürdamar, inşaat 
mühendisi olmasına rağmen 
piliç eti üretimine adım atan ve  şu anda Türkiye’nin en 
büyük sanayi kuruluşlarından birinin sahibidir.  
Müteşebbis olmanın sermayeyle değil, cesur olmakla 

alakası var. Sıfırdan başlayıp iş kuran Sayın Haşim 
Gürdamar gibi başarılı insanlar istihdam yaratıyorlar, 
kazandıklarını memleketin kalkınması, gelişmesi 
ve ekonomisi için harcıyorlar. O nedenle bir eğitim 
gönüllüsü de olan Gürdamar’ın hayat hikâyesini ve 

başarı öyküsünü çok 
dikkatli dinlemeliyiz” dedi.

Haşim Gürdamar okul 
müdürlerine yaptığı 
konuşmada şunları 
anlattı: “Sizlere hitap etme 
imkânını sağladığı için 
Sayın Valimize ve Sayın 
İl Milli Eğitim Müdürümüz’e 
çok teşekkür ediyorum. 
Öncelikle şunu belirtmek 
istiyorum; hayata 
kötü şartlar içinde 
başlamışsanız bile bu 
böyle kalmayabilir. Yeter ki 
emek verin. Başarılı olmak 

için sadece zeka değil emek de gerekiyor. Lütfen bunu 
sırası geldiğinde talebelerinize aktarın. 

“Ben suyun çok ama toprağın olmadığı bir dağ köyünde 
doğdum. Bu nedenle köyümden insanlar ekmek parası 
için gurbete gidiyorlardı. Evimizde elektrik, su yoktu. 
Telefon ve yol zaten yoktu. Radyo yoktu ve ikinci cihan 
harbi vardı. Köyümüz ilçeye takriben 10 kilometre 
mesafedeydi ve bazen beni ilçeye gönderiyorlardı; 
belediyenin bir radyosu vardı, onu dinliyor, ikinci 
cihan harbi haberlerini köye getiriyordum. Köyde 
okul vardı ama öğretmen yoktu. Okul açıldı fakat 
öncesinde bekleyen çocuklar olduğundan onlara 
öncelik tanıdılar ve ben ilk sene okula gidemedim. 
Gidip kapının yanında yerde oturup ders dinliyordum.                                           
Bir süre böyle geçti sonra ‘yasak, gelme’ dediler. 
Babam ben iki yaşındayken vefat etmiş. Abilerim 
İstanbul’a gitmişlerdi. Bir zaman sonra bizi de 
İstanbul’a aldırdılar. Bu arada ben ilk 3 sınıfı köyde 
okudum. Eğer köydeki okul açılmasaydı, belki de 
ben şu anda burada bu hüviyette sizin karşınızda 
olmayabilirdim. Sonra da İstanbul’da abilerim beni 
okuttu. Bu güzel bir aile dayanışmasıdır. 

“Eğitim beni bu günlere hazırladı. Eğitilen insan kendine 
güvenir, dünyayı tanır, yapacağı işleri daha iyi yapar. 
Öğrencilere hayatı anlatın, onlarla konuşun, onları da 
konuşturun ki kendilerini ifade edebilsinler.  

“Herkes aklını kullanmalı, çalıştığı işe aklını vermeli. 
Bizim petrolümüz yok ama insanımız var. Petrolümüz 
insanımızdır. Bugün Arabistan çöllerinden Sibirya’ya 
kadar çalışan, Avrupa’da iş sahibi olan insanlarımız 
var. Halkımız öğrenmek ve öğretmek ister. Bizim de bu 
ihtiyaca mümkün olduğunca cevap vermemiz lazım. 
Yetişen her çocuk bu ülkeye kazandırılmış bir değerdir. 
Ben hayata atılırken tek sermayem üniversiteden 
aldığım diploma, milli eğitim kurumlarından öğrendiğim 
bilgiler, toplumdan ve ailemden aldığım ahlaki 
derslerdi. Bu nedenle eğitimin çok önemli olduğunu 
ve eğitime destek vermek gerektiğini düşündüğümden 
ortaokul, lise ve fakülte yaptık. Sıra ilkokulda... 

“Şenpiliç olarak sağlıklı, güvenilir ve ekonomik bir 
temel gıda ürünü üretiyoruz. Özellikle okul çağında 
bedensel ve zihinsel gelişim için gerekli olan hayvansal 
protein kaynağını en güvenilir ve ekonomik şekilde 
tüketicilerimize sunuyoruz, böylece Türkiye’ye hizmet 
ediyoruz. Bu kadar büyük iş sevgisiz olmaz. Ben hem 
işimi hem de çalışanlarımı seviyorum, onlar da beni 
seviyor. O nedenle işimizi sevmeliyiz.

“Ürettiğimizden fazla tüketmemeliyiz. Yaptığımız her 
işe emek vermeliyiz. Bu ülkenin geleceği için ahlaklı, iyi, 
vatan sevgisine sahip, sorgulayan, cesur, müteşebbis 
insanlar yetiştirmeliyiz. İş hayatına yetişmiş elemanlar 
sağlamalıyız. Vatan sevgisi aynı zamanda üretmek, işini 
en iyi şekilde yapmaktır.”

Zirvedekilerle Buluşma
Şenpiliç Kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim Gürdamar, 

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her ay düzenlenen “Zirvedekilerle Buluşma” 
toplantısının konuğu oldu. Gürdamar, hayatını ve Şenpiliç’in 40 yıllık başarı hikâyesini 

yüzlerce okul müdürüyle paylaşırken, eğitime yönelik çok değerli bilgiler verdi. 

“Eğitim beni bu günlere hazırladı. 
Eğitilen insan kendine güvenir, 

dünyayı tanır, yapacağı işleri 
daha iyi yapar. 

Bu ülkenin geleceği için ahlaklı, 
iyi, vatan sevgisine sahip, 

sorgulayan, cesur, müteşebbis 
insanlar yetiştirmeliyiz.”

Şen Haberler
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Sürdürülebilir kalkınmayı temel alıyoruz

Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında gelecek 
nesillere daha iyi bir gezegen bırakmak amacıyla 
yayınlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 
17 başlık altında toplanmaktadır. 

Tüm ülkelere, kendi önceliklerine ve dünyanın karşı 
karşıya olduğu kalkınma sorunlarına uygun olarak 
benimseyecekleri rehberlik ve hedefler sunar. 

Şenpiliç olarak kuruluşumuzun 40. yılı olan 2018’te 
de sürdürülebilir kalkınmayı temel alarak ülkemizin 
geleceği için girişimciliği ve inovasyonu destekliyoruz. 
Bugünü ve geleceği oluşturan ekonomik, toplumsal 
ve çevresel değerleri koruyacak yatırımlarımıza 
devam ediyoruz. Bu vesileyle 2018 yılı ajandamızda da  
“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ne yer verdik.

Helal Gıda, İslami Finans, Helal 
Turizm, İslami Tekstil, Helal Tıp, 
Helal Kimya ve Ecza konularında 
57'si İslam İşbirliği Teşkilatı  
OIC üyesi ülke olmak üzere 
80'i aşkın ülkeden, üst düzey 
konuşmacının katıldığı 5.OIC 
Helal Expo Fuarı ile World Halal 
Summit Istanbul 2017 eş zamanlı 
gerçekleşti. 150’ye yakın yerli 
ve yabancı firmanın katıldığı 

fuarda ayrıca uluslararası ve yerli market zincirlerinden, 
gıda toptancılarından, turizm acentalarından ve farklı 
sektör yatırımcılarından oluşan satın alma heyetleri 
ile B2B görüşmeler organize edildi. Dünya genelinde 
doğru helal standartlarının oluşturulmasını sağlamak 
maksadıyla gerçekleştirilen organizasyonun hem 
yerel, hem de uluslararası helal ticaretine önemli 
katkılar sağlanması hedeflendi. 3 trilyon dolarlık helal 
ekosistemin mevcut olduğu dünya pazarının 
860 milyar dolarını Helal Gıda oluşturuyor. 

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

İKLİM
EYLEMİ

SUDAKİ
YAŞAM

KARASAL
YAŞAM

BARIŞ VE
ADALET

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

KÜRESEL HEDEFLER
Sürdürülebilir Kalkınma İçin

KÜRESEL HEDEFLER
Sürdürülebilir Kalkınma İçin

YOKSULLUĞA
SON

AÇLIĞA
SON

SAĞLIKLI
BİREYLER

NİTELİKLİ
EĞİTİM

TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ

TEMİZ SU VE
SIHHİ KOŞULLAR

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

SÜRDÜRÜLEBİLİR
ŞEHİR VE YAŞAM
ALANLARI

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın desteklediği en önemli organizasyonlardan biri olan
World Halal Summit İstanbul (Dünya Helal Zirvesi İstanbul) ile 5. OIC Helal Expo Fuarı, 

Discover Events ve OIC ortaklığı ile 23-25 Kasım 2017 tarihleri arasında, 
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 

Şenpiliç de Helal Expo Fuarı’nın katılımcılarından biri oldu. 

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”, diğer bir deyişle “Küresel Hedefler”, 
açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların 

barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için yapılan evrensel bir eylem çağrısıdır.

Dünya Helal Zirvesi’ne katıldık  

Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ne 

ilişkin daha fazla
bilgi için: 

www.tr.undp.org/
content/turkey/tr/
home/sustainable-

development-goals.
html

Şen Haberler

Yeni reklam filmimizde sofrada paylaşılan pilicin bereketini, Türk kültürünün
en önemli değeri olan “nimeti paylaşma” geleneğiyle bir araya getirdik.

 “40 yıldır gönlü bol sofralarınıza hem bereket olduk, hem misafir... 
Bizi de buyur ettiniz, teşekkür ederiz” sözleriyle tüketicilerimize seslendiğimiz filmimiz, 
Türk halkının sofralarına 40 yıllık “iyilik ve bereket getirme” yolculuğumuzu anlatıyor.

40. yılımızda yeni reklam filmimizle

Türkiye’yi kucaklıyoruz

Tüketicimizle sıcak ilişkiler kuruyor, ismimizden gelen 
“şenlik” duygusuyla 40 yıldır Türkiye’nin sofralarını 
ve Türk kültürünün değerlerini sahipleniyoruz. Aynı 
güler yüzlü tavrımızı 40. yılımızda da sürdürüyoruz. 
Tüketicimizi, değerlerimizi ve sofra kültürümüzü ne 
kadar iyi tanıdığımızı hissettiren, duygulara dokunan bir 
reklam filmiyle izleyicimizle buluşuyoruz.

Köyler, kentler, evler, sofralar değişse de değişmeyen 
değerlerimizi ve “40 yıldır soframızdaki iyiliğin 
paylaştıkça çoğaldığını” anlatan filmimizde, sofrada 
paylaşılan bir lokma aşın bizi bir arada tutan ve 
soframızın bereketini artıran en önemli değerlerimizden 
biri olduğu fikrinden yola çıktık. 

Şenpiliç’ten Türkiye’ye ve tüketicisine teşekkür
Şenpiliç Yönetim Kurulu Üyesi Gül Gürdamar Altıkulaç, 
reklam filmimizle ilgili şunları söyledi: “Bu yıl 40. yılını 
kutlayan Şenpiliç, özellikle son 10 yılda, üretimde 
olduğu kadar, reklam, satış ve pazarlama çalışmalarıyla 
da piliç eti sektörünün liderliğini almış bir marka. Tavuk 
gibi temel bir gıdayı insanlara ulaştırıyoruz ve hemen 
her sofrada lezzetlerimizle yer alıyoruz. O yüzden 
de çıkış noktamız, bu ülkeye, bize has gelenekler ve 
değerler oldu. Paylaşmaya, berekete, birlikte olmaya 
inanan bir toplumun sofrasında yer almanın gururuyla 
tüm ülkeye teşekkür etmek istedik.”

Şirince köylüleri başrolde…
Propanga reklam ajansı tarafından İzmir’in Şirince 
ilçesinde 3 gün boyunca yapılan çekimlerde rol alan 
oyuncular, filmdeki samimiyet duygusunu güçlü tutmak 
amacıyla başta Şirince olmak üzere çevre köylerden 
seçildi. 

İşte Türkiye’ye ‘İyilik bereketiyle gelir’ 
mesajı veren ekip:

Ajans: Propaganda
Yaratıcı Ekip: Mustafa Küçükkalıpçı, 
Pınar Kurt,  Tuba Ulu, Zuhal Arslan
Müşteri İlişkileri: Elçin Duraklar, Ezgi Pedal
Stratejik Planlama: Ceylan Eren
Ajans Prodüktörü: Nilay Ciğit
Yönetmen: Serdar Dönmez
Görüntü Yönetmeni: Michel Dierickx
Yapım Şirketi: Depo Film
Yapımcı: Ender Sevim - Melih Kokucu
Post Prodüksiyon: İmaj
Eser/Besteci ve Yapımcı: Müzikotek

Şen Haberler
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Çocuk Sahibi Olan
Takım Arkadaşlarımız

Bütün Piliç Elemanı
Damızlık Çiftlik Elemanı

Destek Kadro
İleri İşlem Elemanı

Destek Kadro
Tavuk Ayağı Üretim Elemanı 

Sipariş Operatörü
Parça Piliç Elemanı
İleri İşlem Elemanı

Shring ve Şok Tünelleri Elemanı
Depo Elemanı
Kesim Elemanı

İleri İşlem Elemanı
Damızlık Çiftlik Elemanı

Parça Piliç Elemanı
Bütün Piliç Elemanı
İleri İşlem Elemanı
- 18 Depo Elemanı

Bakım Onarım Elemanı
Plasiyer

Kesim Elemanı
İleri İşlem Elemanı

Kesim Elemanı
Kesim Elemanı

- 18 Depo Elemanı
Plasiyer

Bakım Onarım Elemanı
Canlı Üretim Muhasebe Yöneticisi

Yumurta Depo Elemanı
Destek Kadro

ATIF ŞEN
CİHAN ŞENTÜRK

ERHAN ÇELİK
HARUN EFİLOĞLU 

HASAN PORT
HASAN KARAKAŞ
KEMAL AYDOĞAN

MEHMET HANİFİ KARADAŞ
MUHAMMET AYDIN

MURAT YAMAN
MUSTAFA KINAY

ÖNDER İR
UFUK TEKİN

VEDAT ENGİN
VESİLE  TEKİN
YASİN DİŞLİ

GÜLCAN SOLAKOĞLU
CEMAL ALA

SERKAN UÇAR
LEVENT KARAKAYA

ERDOĞAN ZANDOLU
HAKAN  ŞAHİNTÜRK

HASAN GÖKÇE
MUSTAFA ŞİMŞEK

OSMAN KILIÇ
POYRAZ ÇİFTCİ
ÜNAL ÖZTÜRK

YÜCEL TEK
İSMAİL AYTEKİN
ERSİN  SAYGILI

Evlenen
Takım Arkadaşlarımız

Bütün Piliç Elemanı
Kesim Elemanı

Parça Piliç Elemanı
Bütün Piliç Elemanı
Parça Piliç Elemanı
İleri İşlem Elemanı

Sevkiyat ve Tasnif Depo Elemanı
Kesim Elemanı
Destek Kadro

Cinsiyet Ayrım Elemanı

EMRE KEMİK
NEVZAT AYHAN
RUMEYSA KEMİK

ERGÜN AY
PINAR AY

RAMAZAN AYDIN
RAMAZAN ASLAN

NEVZAT AYHAN
SİNAN KARATEN
NUR KARATEN

“Kendini Tanı”, “Ekibinin Potansiyelini Keşfet”, 
“Algıyı Yönet, Vizyonu Gerçekleştir” ve 
“Organizasyonel Gelişimi Destekle” başlıkları 
altında düzenlenen eğitim programımız tamamlandı. 

Ayrıca gerçekleştirdiğimiz eğitim ihtiyaç analizi 
çalışmasında, çalışanlarımız tarafından en çok talep 
edilen excel eğitimlerimizi de tamamladık.

“Temel”, “İleri” ve “Expert” olarak  3 ayrı içerikle 
gerçekleştirilen eğitimlere tüm birimlerimiz
katılım gösterdi.

Şenpiliç Yönetici Eğitimleri
Orta düzey yöneticilerimiz için “Başarıyı Geleceğe Taşımak” adıyla

Ekim ayından beri düzenlediğimiz yönetici geliştirme programımız tamamlandı. 

Şen Haberler
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Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) ve 
Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu (STBP) tarafından ikincisi düzenlenen 

“Tavukla Yaratıcı Tarifler Yemek Yarışması”na tarif yağdı. 
Yaklaşık bin başvuru içinden 500’e yakın tarif değerlendirmeye alındı ve 

finalde ipi göğüsleyen “Roll Chicken Royale” isimli tarifiyle 
yarışmaya İstanbul’dan katılan Sercan Ergün oldu. 

Kazanan “Roll Chicken Royale” 
8 Aralık 2017 tarihinde EKS Mutfak Akademisi’nde 
gerçekleşen finalde 7.500 TL’lik büyük ödülün sahibi 
“Roll Chicken Royale” isimli tarifiyle yarışmaya 
İstanbul’dan katılan 26 yaşındaki Sercan Ergün oldu. 

“Pesto Sos Eşliğinde Kinoalı Tavuk Bohça” tarifi ile 
yarışmaya Konya’dan katılan Meryem Nur Boz yarışmada 
ikinci oldu ve 5.000 TL ödül kazandı. 

“Greyfurt Soslu Patlıcanlı Tavuk” tarifi ile yarışmaya 
İstanbul’dan katılan Tülay Gündoğdu ise üçüncü oldu 
ve 2.500 TL ödülün sahibi oldu. Kazananlara ödülleri 
düzenlenen törenle jüri üyeleri tarafından takdim edildi.

“Hedef 2025’e kadar kişi başına 32,9 kilogram” 
Jüri üyesi Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları 
Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkan Yardımcısı 
Süleyman Öztürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: “Ülkemizde kişi başına et tüketimi 2016 
yılı verilerine göre 37,5 kilogram ve dünya ortalamasının 
altında. Bunun 23 kilogramı ise kanatlı eti. OECD 2015 
yılı verilerine göre dünyada kişi başı et tüketimi Amerika 
Birleşik Devletleri’nde 95 kilogram, Avrupa Birliği’nde ise 
68 kilogram. BESD-BİR ve STBP olarak hedefimiz 2025 
yılında Türkiye’de kanatlı eti tüketimini kişi 
başına 32,9 kilograma çıkarmak. Bilimsel 
araştırmalar tavuk etinin sağlıklı ve 
dengeli beslenme, bedensel ve 
zihinsel gelişim için her yaşta 
tüketilmesi gereken hayvansal 
protein kaynaklarının başında 
geldiğini ortaya koyuyor. İkinci 
kez düzenlediğimiz ‘Tavukla 
Yaratıcı Tarifler’ yemek 
yarışmamızla hedefimiz tavukla 
pişirilebilen lezzetli tariflerin 
çeşitliliğini artırmak. Bu konuda 
başarıya ulaştık. Yarışmamıza 
gösterilen ilgi bizi çok mutlu etti.” 

“Yarışmaya katılan tarifler şeflere ilham verecek 
yaratıcılıkta” 
Jüri üyesi ve yarışma sözcüsü ünlü Şef Eyüp Kemal 
Sevinç yarışmaya katılan tariflerin şeflere ilham verecek 
çeşitlilikte ve yaratıcılıkta olduğunu söyledi. Tavuk etinin 
geleneksel mutfaktan füzyon mutfağına kadar çok çeşitli 
tariflerde kullanılabilen, çabuk pişme özelliği ile çok 
pratik bir protein kaynağı olduğunun altını çizen Sevinç; 
“Tavuk eti 7’den 70’e herkesin sevdiği bir lezzet. 

İkincisini düzenlediğimiz bu yarışmayla tavuk etinin 
lezzetinin keyfine varmak için daha çok tarife sahip olduk.  
Finalde yarışan 10 yemeğimiz de mutfak tarihimize 
girebilecek yemekler. Yarışmamız hem mutfak 
kültürümüze katkı sağlıyor hem de yeni lezzetler 
kazandırıyor. Üçüncü organizasyonumuz için hevesli 
aşçılarımız şimdiden çalışmaya başlasınlar” dedi.   

Jüri Üyesi Gurme Şef Haldun Tüzel: “Osmanlı 
Saray Mutfağı’nda et yemekleri ile meyve kullanımı 

çok yaygındır. Bu yarışmada da tavuk eti ile 
birlikte bazı meyveler kullanılarak çok 

güzel yemekler ortaya çıktı. Tavuk 
eti ülkemizde ekonomik bir protein 

kaynağı olarak önemli bir gıda 
maddesi ve o nedenle tavuk eti 
tüketmelerini herkese tavsiye 
ediyorum. Bu yarışmada son 
derece güzel lezzetler çıktı.” 

Jüri Üyesi Yemek Stilisti 
İnci Bak: “Yarışmada bir saat 

içerisinde anne usulü mantı yapan 
da oldu, kabak çiçeği dolması yapan 

da... Yemeklerini yenilebilir çiçeklerle, 
karamelize edilmiş limonlarla, portakallarla 

süsleyenler oldu. Gerçekten sunumu çok güzel, 
şaşırtan tabaklar vardı. Özellikle büyükşehirlerdeki 
yoğun yaşam koşulları nedeniyle maalesef yemek 
yapmayı unutan bir nesil olmaya başladık. Aslında tavuk 
etini pişirmek çok kolay. Bir saat içinde tavukla bu güzel 
lezzetler pişirilebiliyorsa herkes evinde pratik yemekler 
yapabilir.” 

En yaratıcı tavuklu tarifler 
ikinci kez yarıştı

Tavuk pişirirken vişne, 
kabak çiçeği, greyfurt 
sosu, ısırgan otu, kinoa, 
avokado ya da lavanta 
kullanır mısınız?

İkincisi düzenlenen Tavukla 
Yaratıcı Tarifler Yemek Yarışması 
Finali’nde kendi özgün tarifleriyle 
yarışan 10 yarışmacı, tavukla 
birlikte kullandıkları ilginç 
malzemeler ve elde ettikleri 
lezzetlerle jüri üyelerini 
şaşırttı.

Türkiye’nin dijital ortamda
gerçekleştirilen en büyük ödüllü yarışması olan

“Tavukla Yaratıcı Tarifler” Yemek Yarışması, 
ilk kez 2015 yılında BESD-BİR ve STBP tarafından 

düzenlendi. Yarışmaya genç, yaşlı, amatör, profesyonel 
yemek yapmayı seven lezzet meraklıları katıldı. 

10 tavuklu özgün lezzet finale kaldı  
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği 
(BESD-BİR) ve Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu (STBP) 
tarafından Türkiye’nin dijital platformda düzenlenen en 
büyük ödüllü yarışması olan “Tavukla Yaratıcı Tarifler 
Yemek Yarışması”nın ikincisi sonuçlandı. Finalde, 
mutfakta zaman geçirmeyi seven ve elinin lezzetine 
güvenen tavuk etli yemek tutkunları kıyasıya yarıştı. 

Jüri üyeleri BESD-BİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Süleyman Öztürk, Şenpiliç Pazarlama Müdürü Fisun 
Aysu, Şef Eyüp Kemal Sevinç, Şef ve Gurme Haldun 
Tüzel, Yemek Stilisti İnci Bak ve Diyetisyen Olcay Barış, 
finale kalan 10 yarışmacı arasından tavuk eti kullanılarak 
yapılan en yaratıcı 3 tarifi belirledi.
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YAPILIŞI
Kinoayı haşlayın. Bir tavada yağı, soğanı, biberleri kavurun. Salçayı ekleyin. Son olarak baharatları ve kinoayı ilave edin.  
Yaklaşık 10 dakika pişirin. Göğüs etlerini ince katmanlar halinde kestikten sonra inceltmek için dövün. Karabiber ve 
tuz ekleyin. Cupcake tepsisine yerleştirin. İçlerini kinoalı karışım ile doldurun ve üstünü kapatın. Fırında 200 derecede 
30 dakika pişirin. Pişmeye yakın fırından çıkarmadan önce üzerine kaşar peynirleri ekleyerek, peynirler eriyene kadar 
pişirin. Servis tabağına alarak pesto sos ile servis yapın. Afiyet olsun. 

2. Tavukla Yaratıcı Tarifler Yemek Yarışması’nın 
finalinde yarışan 10 özgün yemek arasından seçilen ilk üç tarif 

şeflere ilham verecek yaratıcılıkta...
İşte 2017’nin tavuk eti kullanılarak yapılan en yaratıcı üç tarifi…

2. Tavukla Yaratıcı Tarifler Yemek Yarışması Üçüncüsü Tülay Gündoğdu’nun Tarifi

“Greyfurt Soslu Patlıcanlı Tavuk”

Özgün tavuklu tarifler

MALZEMELER
Kereviz peltesi için; 
• 3 adet büyük boy kereviz
• 2 adet kuru soğan
• 2 diş sarımsak
• 750 gr. süt
• 5 gr taze kekik
• Sıvı yağ
• Tuz, karabiber

Brokoli peltesi için; 
• 600 gr. brokoli
• 1 adet kuru soğan
• 20 gr. taze zencefil
• 1 diş sarımsak
• 200 gr. krema
• Sıvı yağ, tuz, karabiber 

Rulo tavuk için;
• 6 adet kemiksiz açılmış tavuk but
• 750 gr. ıspanak
• 1 adet kuru soğan
• 1 diş sarımsak 
• Sıvı yağ, tuz, karabiber 

Mantar ragu için; 
• 750 gr. mantar
• 2 adet kuru soğan
• 1 adet domates
• 2 diş sarımsak
• Sıvı yağ, tuz, karabiber
• 100 gr. toz parmesan peyniri 
(bağlamak için)

Cheddar sos için; 
• 400 gr. cheddar peyniri
• 100 gr. krema
• Taze kekik

MALZEMELER
• 800 gr. tavuk fileto (göğüs)
• 10 yemek kaşığı beyaz kinoa
• 2 adet kırmızı kapya biber
• 1 adet yeşil biber
• 1 adet sarı biber
• 3 adet kuru soğan
• 3 diş sarımsak
• 6 adet kuru domates
• 1 çay bardağı zeytinyağı
• 3 yemek kaşığı domates salçası
• 1 yemek kaşığı acı biber salçası
• 500 gr. kaşar peyniri
• Yarım demet maydanoz
• 2 limon
• Tuz, karabiber, pul biber, kimyon,
   acı kırmızı toz biber

MALZEMELER
• 1.5 kg. kemiksiz ızgaralık tavuk eti
• 4 adet kemer patlıcan 
• 2 adet orta boy kuru soğan 
• 2 adet çarliston biber 
• 5 iri diş sarımsak 
• 2 adet orta boy domates 
• 2 tatlı kaşığı acı biber salçası
• 2 çay kaşığı köri
• 2 çay kaşığı kajun baharatı
• 3 çorba kaşığı pilavlık bulgur
• 5 çorba kaşığı zeytinyağı
• 1.5 çay bardağı vişne kurusu
  (suda biraz bekletilmiş)
• Tuz

Pesto sos için: 
• 1 demet taze fesleğen
• 1 demet roka
• 300 gr. rendelenmiş
  parmesan peyniri
• 1 diş sarımsak
• 200 gr. ceviz
• 1 su bardağı süt
• 6 yemek kaşığı zeytinyağı 

Domates sos: 
• 5 adet domates
• 1 diş sarımsak
• 100 gr. tereyağı
• 6 adet kuşkonmaz

Köftesi için: 
• 800 gr. tavuk kıyması
  (400 gr. kemiksiz ızgaralık 
  but, 400 gr. göğüs eti)
• 1 adet büyük boy kuru soğan 
  (rendelenmiş)
• 1.5 su bardağı tam buğday
   ekmek içi (çekilmiş)
• 4 diş sarımsak 
• 1 çay kaşığı kimyon
• 1 çay kaşığı karabiber (taze çekilmiş)
• 1 çay kaşığı zerdeçal
• 1 çay kaşığı kişniş
• Tuz 

YAPILIŞI
Kereviz peltesi yapılışı: Tavaya sıvı yağı koyup içine kuru soğan ve 
sarımsakları doğrayın ve kavurun. Ardından içine kabuğunu soyduğunuz 
kerevizleri ekleyip kavurun. Kerevizler iyice kavrulduktan sonra  içine süt 
ilave edip pişmeye bırakın. Pişen kerevizleri mutfak robotundan geçirerek 
püre haline getirin. İçine taze kekik, tuz, karabiber ilave edin. 

Brokoli peltesi yapılışı: Tavada kuru soğanı, sarımsağı, zencefili kavurup 
tuz ve karabiberle tatlandırdıktan sonra beklemeye bırakın. Ardından ayrı 
bir tencerede brokolileri haşlayın ve haşlanmış brokolilerle kavrulan 
diğer malzemeleri mutfak robotundan geçirin. Kıvam vermek için içine 
krema ilave edin.

Mantar ragu yapılışı: Kuru soğanı, sarımsağı ve mantarları tavada 
kavurun. İçine su ilave edip pişmeye bırakın. Koyulaşan suyunu (yemeği 
süslerken kullanmak için) ayırın. Pişmeye yakın domatesleri ilave edip, 
biraz karıştırdıktan sonra toz parmesan peyniri ile bağlayın.

Cheddar sosun yapılışı; Cheddar peynirini tavada eritin ve içine taze 
kekikleri ilave edip mutfak robotunda karıştırın. Yoğunluğunu ayarlamak 
için krema ilave edin.

Tavuk rulonun yapılışı: 1 adet kemiksiz tavuk butunu streç film 
içine koyup et döveceği ile döverek, genişletin. Ardından üzerine tuz 
ve karabiber serperek beklemeye bırakın. Ayrı bir tencerede kuru 
soğanı, sarımsağı ve ıspanağı kavurup, tuz ve karabiber ile tatlandırın. 
Ardından streç filme sarılı olan tavuk budunu açıp üzerine kavrulmuş 
ıspanağı sererek, sarın. Folyoya sararak önceden ısıtılmış fırında  
30 dakika pişirin. 

Kereviz ve brokoli peltesini servis tabağına yayın. 
Mantar raguyu da tabağa alarak üzerine 

cheddar sosunu dökün. Son 
olarak da tavuk ruloyu 

tabağa yerleştirerek 
servis yapın. Tabak 

süslemesi için 
yenilebilir çiçekler 

kullanabilirsiniz.  
Afiyet olsun. 

YAPILIŞI
Büyük bir tavada doğradığınız soğanları zeytinyağında 
kavurun. İçine biberleri doğrayıp, sarımsak ekleyip biraz 
daha kavurun. Biber salçasını da ekleyerek kavurmaya 
devam edin. Küçük küçük doğranmış tavuk etleri ilave 
ederek yarı pişene kadar kavurun. Bulguru 
ekleyip karıştırın En son rendelenmiş 
domatesleri, kuru vişneleri, tuzu ve 
baharatları ilave edip pişirin. Ayrı 
bir tavada ince uzun doğranmış 
patlıcan dilimlerini hafifçe 
kızartın. Yuvarlak bir kek 
kalıbına kenarları dışarıya 
sarkacak şekilde döşeyin. 

Hazırlanan tavuklu harcın tamamını kalıba döküp eşit 
olarak yayın. Patlıcan dilimlerini üzerine kapatın. Servis 
tabağına ters çevirerek kalıbı çıkartın. Köfte için bütün 
malzemeleri karıştırıp yoğurun. Küçük yuvarlak köfteler 
yaparak una bulayın ve kızgın yağda kızartın. Başka 

bir küçük kapta sos malzemelerini karıştırıp 
koyulaşana kadar pişirin. Biraz soğuduktan 

sonra sosu patlıcanların üzerine 
gezdirin. Üzerlerine köfteleri dizip 

aralarına küçük turp dilimlerin, 
yerleştirin. Geri kalan köfteleri 

kalıbın orta kısmına doldurun. 
Dilimleyerek servis yapın. 
Afiyet olsun. 

2. Tavukla Yaratıcı Tarifler Yemek Yarışması Birincisi  Sercan Ergün’ün Tarifi 

“Roll Chicken Royale”

2. Tavukla Yaratıcı Tarifler Yemek Yarışması İkincisi Meryem Nur Boz’un Tarifi 

“Pesto Sos Eşliğinde Kinoalı Tavuk Bohça”

Şefin Tarifleri Şefin Tarifleri

Kızartmak için: 
Sıvıyağ 

Greyfurt sosu için: 
• 1,5 su bardağı kırmızı greyfurt suyu
• 1,5 çorba kaşığı tepeleme mısır nişastası
• 1,5 çorba kaşığı toz şeker
• 1/4 su bardağı su (gerekirse) 

Köfteleri bulamak için: 
Un 

Süslemek için:
Küçük kırmızı turplar (5-6 tane)
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Kansızlık 
Ülkemizde her 100 çocuktan 40’ında 
görülen kansızlık, tedavi edilmediğinde 
gelişme geriliği, fizik ve matematik 
zekâsında azalma gibi birçok soruna 
yol açabiliyor. Beyne giden oksijenin 
azalmasından dolayı okul başarısını 
olumsuz etkiliyor. Kansızlık sorunu olan 
çocuğunuza demir içeren besinlerle, günde 
1 tatlı kaşığını aşmamak kaydıyla pekmez 
vererek doğal takviyede bulunabilirsiniz. 
Çocuk beslenmesinde, demiri kesici 
etkisinden dolayı çayın yeri bulunmadığını 
unutmayın.

Alerji 
Çocuğunuzun alerjisi varsa çocuk alerji uzmanına 
götürerek tedavisini düzene koymak çok önemli. Aksi 
halde alerji, çocukta burun tıkanıklığı, üst ve alt solunum 
yolu problemlerine neden olarak okuldan uzun süre uzak 
kalmasına yol açabilir. Okulda konsantrasyon eksikliği 
sorunları yaşamasına neden olabilir. Çocuğunuzun 
bildiğiniz bir alerjisi yoksa ancak devamlı burun akıntısı, 
burun tıkanıklığı, öksürük, döküntü gibi sorunları oluyorsa 
alerjiden şüphelenerek mutlaka çocuk alerji uzmanına 
götürün.  

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite okuldaki en önemli 
problemlerden biri. Çocuğunuzda bir şeye yeterince 
konsantrasyon sağlayamama, çabuk sıkılma, 
öğrenme güçlüğü, devamlı hareket halinde 
olma, odaya girdiğinde her şeyi karıştırma gibi 
belirtiler varsa mutlaka uzmana başvurarak 
tedbir almalısınız. Çok basit tedavilerle bu 
sorunlar çözülebilir. Aksi halde çocuğun 
okula uyumu zorlaşmaktadır. 

Görme bozukluğu 
Çocuklarda görme bozukluğu sorunu sıklıkla fark 
edilmiyor ve sadece göz muayenesinde ortaya çıkabiliyor. 
İyi göremeyen bir çocukta öğrenme bozukluğu 
kaçınılmazdır. Bu nedenle çocuklarınızı mutlaka göz 
hekimine götürüp muayene ettirmenizde fayda var.

Kış aylarında vücut direnci düşerek özellikle okul çağındaki 
çocuklarda gribal enfeksiyonlar ortaya çıkabiliyor. 

Bunun yanı sıra bazı sinsi hastalıklar var ki, çocukta ciddi bir belirti 
ortaya çıkarmadığından ancak muayenede tespit edilebiliyor. 
Üstelik bu hastalıklar okul başarısını yakından ilgilendiriyor. 

Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Neslihan Korkmaz, okul çağı çocuklarında ihmal edilmemesi 

gereken 10 muayeneyi anlattı. 

Okul başarısını etkileyen
10 sinsi tehlike

Dr. 
Neslihan Korkmaz

Çocuğunuzun eksik aşıları 
olup olmadığını mutlaka 

gözden geçirin ve eğer eksik 
aşıları varsa mutlaka yaptırın. 

D vitamini yetersizliği
D vitamini eksikliği çocuklarda başta kemik ağrıları, 
büyüme geriliği, sıkça görülen enfeksiyon hastalıkları 
gibi pek çok soruna neden olabilirken, okul başarısını 
da olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle çocuğunuzun 
D vitamini seviyesini tespit ettirmeniz çok önemli. Öte 
yandan çocuğunuzun kilosunda ve boyunda fazlalık ya da 
eksiklik varsa mutlaka bunların da nedenleri araştırılmalı, 
altta yatan ciddi bir neden varsa tedavi edilmeli. 

İşitme problemi
Çocuğunuzun işitmesinde hiçbir sorun olmadığını 
düşünürken aslında yanılıyor olabilirsiniz. Çocuğunuz 
her seslenmenize cevap vermiyorsa, televizyonu yüksek 
sesle dinliyor ve yüksek sesle konuşuyorsa mutlaka bir 
kulak, burun ve boğaz hekimine götürerek kontrol ettirin. 
Aksi halde duyma problemi nedeniyle okul başarısı 
doğrudan etkilenebilir hatta okuldan soğumaya kadar 
varabilir.  

Geniz eti ve uyku apnesi
Gece uykuda sık uyanma ve horlama, geniz eti ve uyku 
apne probleminin habercisi olabilir. Geniz eti olması 
gerekenden büyükse çocukta solunum sıkıntısı ve beyne 
giden oksijenin azalması gibi sorunlara yol açabilir. 
Uyku apnesi de öğrenme ve konsantrasyon bozukluğu, 
yorgunluk, obezite ve dikkat eksikliğine yol açacağından, 
okul başarısını da etkileyecektir. Bu nedenle çocuğunuzu 
iyi gözlemlemeli, bu belirtiler varsa mutlaka kulak, burun 
ve boğaz hekimine götürerek tedavi ettirmelisiniz. 

Diş ve diş eti problemi
Çocuğunuzun diş sağlığını kesinlikle ihmal etmemek, 
‘nasılsa yeni dişleri çıkacak’ diyerek olası bir sorunu 
göz ardı etmemek gerekiyor. Diş çürükleri, yüz bölgesi 
enfeksiyonlarının en önemli nedenlerinden biri. Okul 
öncesi çocuğunuzu mutlaka diş hekimine götürerek 
genel kontrolünü yaptırın. Gerekirse florlama işlemi de 
diş çürüklerini engellemek açısından faydalı. 

Sağlık Sağlık

"Dikkat eksikliği ve hiperaktivite 
çok basit tedavilerle çözülebilir. 
Aksi halde okula uyum zorlaşır."

Kalpte ritim bozukluğu
Ülkemizde ne yazık ki pek çok aile, ilgili bir sorun 
yaşamadan çocuklarını kalp muayenesine götürmüyor. 
Oysa çocukların okulla beraber genelde aktif sporları 
da başlıyor ve özellikle lisanslı spora başlamadan önce 
muhakkak bir çocuk kardiyoloğu tarafından muayene 
edilmeleri gerekiyor. Bazı ritim bozuklukları spor 
sırasında büyük tehlike oluşturuyor. 

Düztaban
Çocukların düztaban olup olmadığını belirlemek çok 
önemli. Çünkü tüm gün koşturan çocukta düztaban varsa 
gece bacak ağrıları çok olacaktır, çocuk okula gitmeyi 
bile istemeyecektir. Eğer sorun varsa tedavisine başlanıp 
uygun ayakkabı kullanılmalıdır. 
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Kış denilince…
Boza, Salep, Kestane…

Boza, salep ve kestane soğuk kış akşamlarının lezzetli 
keyifleridir. İçinizi ısıtmak için dumanı tüten bol tarçınlı 

bir salep, evde de rahatlıkla yapılabilen besin değeri yüksek 
kestane kebap ya da tuzsuz sarı leblebiyle daha da lezzetlenen 

vitamin deposu boza… 

Tarçın ve leblebi eşliğinde boza

Soğuk günlerin sıcak içeceği salep
Salep, orkideler ailesinin değişik renkte çiçek açan 
birkaç türünün toprak altı yumrularından elde edilen bir 
tozdur. Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez içeceği olan 
salep, bağışıklığı güçlendirir. Boğaz ağrısı ve öksürüğe 
iyi gelir. Özellikle mide rahatsızlıklarında etkilidir, hazmı 
kolaylaştırarak mideyi rahatlatır. Vücut ısısını dengeler.  

Bronşite iyi gelir. İçerken üzerine dökülen tarçın ise 
sadece lezzet vermekle kalmaz, kan şekerini de 
dengeler. Fakat tıpkı boza gibi yoğun enerji içerdiği ve 
şekerli olduğu için dikkatli tüketilmesi gereken bir kış 
içeceğidir. 1 su bardağı salep yaklaşık 200 kaloridir.

Boza bilinen en eski geleneksel Türk 
içeceklerinden biridir. Orta Asya’dan 
Balkanlar’a doğru geniş bir coğrafyaya 
yayıldığı rivayet edilmektedir. Uzun kış 
akşamlarında sokaklardan bozacılar 
geçer. Cam bardakta, üzerine tarçın ve 
tuzsuz sarı leblebi konularak içilir. 

Darı, mısır veya pirince su katılarak 
pişirilen boza, süzüldükten sonra 
mayalandırma işleminin ardından 
şeker eklenerek yapılır. A, B, C ve E 
vitaminlerini içermekle birlikte, tahıl 
grubundan elde edildiği için B grubu 

vitaminlerinden yana daha çok zengindir. 
İçeriğindeki aktif mayalar ve laktik asit 
bakterileri sayesinde probiyotik etki, 
yani bağırsak florasını düzenleyici etki 
göstermektedir. 

Öksürüğe iyi gelir. Süt yapıcı özelliği 
nedeniyle hamilelere, vitamin kaynağı 
olması nedeniyle de sporculara tavsiye 
edilir. Yalnız, yoğun şeker ve enerji 
içeriği nedeniyle dikkatli tüketilmesi 
gerekir. 1 su bardağı boza yaklaşık 250 
kaloridir.

Kış demek, kestane kebap demektir
Kış mevsiminin geldiği, sokaklarda kestane kebap yapan 
satıcıların tezgâhlarından yayılan mis gibi kokuyla daha 
da iyi anlaşılır. Kestane Türkiye’de olduğu gibi özellikle 
Çin, Kore, Japonya ve Akdeniz ülkelerinde de değerli bir 
besin kaynağıdır. Haşlanarak ya da közde pişirilerek yenir. 
Etli yemeklerin hazırlanmasında, sebze yemeklerinde 
veya çeşitli salatalarda lezzet artırıcı olarak kullanılır. 
Ayrıca kestane şekeri, kestane ezmesi gibi çeşitli tatlıları 
yapılır ve özellikle çikolatalı pastalara çok yakışır. 

Kestane B1, B2 ve C grubu vitaminleri ile potasyum, 
magnezyum, demir, fosfor açısından zengindir. Doyurucu 
olduğu kadar besleyicidir de... Başta nişasta ve çeşitli 
şekerler olmak üzere iyi kalitede sindirilebilir lif, protein 
ve düşük oranda yağ içermektedir. Lif özelliği sayesinde 
kandaki kolesterol seviyesinin korunmasına yardımcı 
olur. Deri ve cilt sağlığına iyi gelir, antioksidan özelliği 

yüksek olduğundan yara iyileşmesinde faydalıdır. 
Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı 
korur. Karaciğere ve mideye iyi gelir. İyi bir potasyum 
kaynağı olduğundan en çok potasyum düşüklüğünden 
yakınanlara önerilir. 100 gramında yaklaşık 400 mg 
potasyum bulunur. 

100 gram kestane ortalama olarak 160 kalori enerji 
sağlamaktadır. Kavrulduğu takdirde nem oranı %20 
azalırken, şeker miktarı %25 artar ve enerji değeri 200 
kaloriye çıkar. Bu nedenle yüksek tansiyon ve şeker 
hastalığı olan kişiler dikkatli tüketmelidir. Ayrıca aşırı 
tüketimi hazımsızlık gibi sindirim sıkıntılarına yol açabilir.

Kestanenin iştah açma özelliği de vardır. Eğer 
çocuğunuzun iştahsızlık sorunu varsa, kestaneyi iyice 
dövüp balla karıştırarak yedirebilirsiniz. 

Kestane B1, B2 ve C 
grubu vitaminleri ile 

potasyum, magnezyum, 
demir, fosfor açısından 

zengindir. Doyurucu olduğu 
kadar besleyicidir de... 
Deri ve cilt sağlığına iyi 

gelir, antioksidan özelliği 
yüksek olduğundan yara 
iyileşmesinde faydalıdır. 

Lezzet Lezzet
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LABİRENT
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ÇENGEL BULMACA
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