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ŞENPİLİÇ’İN ÜCRETSİZ YAYINIDIR.

Şenpiliç’in 
Sakarya Bölgesi Yatırımları

İftar Sofraları için 
Lezzetli Piliçler

Türkiye’nin 
Eşsiz 10 Camisi

Hoşgeldin Ramazan...



Ramazan Bayramınızı 
En İçten Dileklerimizle 

Kutlarız.



Yaz mevsiminin yeni sayısıyla merhaba…

Bu sayımızla birlikte 11 ayın sultanı ramazanı karşılıyoruz. Bizi biz yapan geleneksel 
değerlerimizi hatırlatan mübarek ramazan ayı; rahmet, bereket ve paylaşma ayıdır. 
Sağlık ve maneviyat için orucun faydaları saymakla bitmez. Özenle kurulan iftar 
sofraları aileleri, dostları, akrabaları bir araya getirir. Bu vesileyle hepinize hayırlı, 
sağlıklı ve barış içinde bir ramazan ayı dilerim. 

Geçtiğimiz bahar dönemi içerisinde çok anlamlı bir projeye imza attık: “En 
Birinci Benim Annem” yarışması… Yarışmaya özel hazırlanan web sitesi ve 
Facebook sayfası üzerinden “En birinci benim annem; çünkü…” ile başlayan ve 
annesinin neden en birinci olduğunu ifade eden çocuklar arasında düzenlenen bu 
yarışmayla amacımız çocukların annelerine verdikleri değeri, kendilerini en iyi ifade 
edebilecekleri kelimelerle anlatmalarıydı. Bir gıda üreticisi olarak aile kavramını çok 
önemsiyor, yaptığımız kampanyalarda ve iletişim projelerinde sık sık bu konunun 
üzerinde duruyoruz. 

Bir diğer etkinliğimiz de tüm bayilerimizle buluştuğumuz senelik bayi toplantımız 
oldu. Bu toplantı çerçevesinde öncelikle 2012-2013 yılı piliç pazarı değerlendirmesi 
ve ardından 2014 yılı stratejilerini ve hedeflerini değerlendirdik.

Bildiğiniz gibi 2013 itibarıyla 35. kuruluş yılımızı kutluyoruz. Bu kapsamda, 
Sakarya Atatürk Stadyumu’nda tüm çalışanlarımızın, bayilerimizin, üreticilerimizin, 
tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve Sakarya Erenler Şenpiliç Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin davetli olduğu “35. Yıl Şenliği” düzenledik. 
Şenlik kapsamında Sibel Can, verdiği konserle yoğun geçen kış aylarının 
yorgunluğunu üzerimizden alarak bizlere keyifli anlar yaşattı. 35. yıl şenliğimize 
davetimizi kabul ederek katılan Sakarya Valisi Sayın Mustafa Büyük’e, Sakarya 
Milletvekillerinden Sayın Ali İhsan Yavuz’a, Adalet Komisyon Başkanı Sayın Ahmet 
Akyüz’e, Sakarya İl Emniyet Müdürü Sayın Mustafa Aktaş’a ve Sakarya Üniversitesi 
Rektörü Sayın Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a ve gecemize katılan Sakarya’nın tüm resmi 
erkânına teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Son olarak sizlerle mutlu bir haberi de paylaşmak istiyorum: Sosyal sorumluluk 
faaliyetlerimiz kapsamında kurduğumuz ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 
öğrencilerine kapılarını açan Sakarya Erenler Şenpiliç Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi ilk mezunlarını verdi. Mezun olan ve 13 Haziran’da düzenlenen mezuniyet 
töreniyle diplomalarını alan 91 öğrencimize yolunuz açık olsun diyor, hayatları 
boyunca başarılar diliyorum.     

Tüm çalışanlarımızın, üreticilerimizin, bayilerimizin, tedarikçilerimizin ve 
tüketicilerimizin Ramazan Bayramı’nı şimdiden içtenlikle kutluyorum. 
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öykü

Şenpiliç’in yeni yatırımlarıyla birlikte, mevcut 
tesislerindeki ilave, bakım ve onarım gibi 
çalışmaları da takip eden Genel İnşaat 
İşleri Birimi, 2011 yılında hayata geçirilen 
yeniden yapılanma sürecinde kurulmuştur. 
Bu birimin yöneticisi olan Serhat Yasin Tiryaki 
ve ekibi Şenpiliç’in bir taraftan hali hazırda 
devam eden yatırımlarının inşaat süreçlerini 
yürütürken, diğer taraftan var olan yatırımların 
yeni teknolojilerle birlikte gelişimi için 
iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Şenpiliç Genel İnşaat İşleri Yöneticisi Serhat 
Yasin Tiryaki ile Şenpiliç’in, öncelikle inşaatı 
devam etmekte olan en önemli yatırımı 
Alifuatpaşa Fabrikası’nı ve gelecek yatırım 
planlarını tüm detaylarıyla konuştuk. 

Serhat Yasin Tiryaki: “Şu anda Sakarya’nın 
Geyve İlçesi’ne bağlı Alifuatpaşa’da bulunan 
fabrikamızın inşaatı devam ederken; 
Sakarya’nın Taraklı ve Bilecik’in Yenipazar 
İlçeleri’nde yer alan iki ayrı damızlık 
yetiştirme tesisimizde de onarım ve inşaat 

çalışmalarını Genel İnşaat İşleri Birimi olarak 
yürütmekteyiz.

“Taraklı’da bulunan ve bu yıl Nisan ayında 
faaliyetine başlayan Sabırlar damızlık 
yetiştirme tesisimiz, 20.000 metrekare kapalı 
alanıyla 8.000.000 TL’lik yatırıma sahiptir. 

“Bilecik’in Yenipazar İlçesi’nde inşaatı 
devam eden damızlık yetiştirme tesisimiz 
30.000 metrekare kapalı alan üzerine 
kurulu olup, yardımcı tesisleriyle birlikte 

Şenpiliç’in Sakarya 
Bölgesi Yatırımları
Şenpiliç’i sektöründe öncü yapan en önemli özelliği hiç şüphe yok ki, yeniliklere 
önem veren, kendini geliştiren ve sürekli büyüme hedefiyle yeni yatırımlara imza 
atan bir kuruluş olmasıdır. Şenpiliç, profesyonel ekibiyle yeni yatırımlarını 
hayata geçirirken, mevcut yatırımlarında da gerekli iyileştirmeleri yaparak 
dünya standartlarında entegre piliç eti üretimi yapmaktadır. 

Alifuatpaşa Fabrikası

yaklaşık 34.000 metrekare üzerine kurulmuş 
olacaktır. Tahmini keşfi 14.000.000 TL 
olan bu yatırımın %60’lık bölümü 2013 
yılının sonunda tamamlanacak ve devreye 
alınacaktır. Yatırımın geri kalan %40’lık 
bölümü ise 2014 yılının Nisan ayında 
tamamlanacaktır. 

“Damızlık yetiştirme kümesleri için arazi 
seçimi yaparken, bölgenin kırsal ve insan 
yoğunluğu az olan yerlerini tercih ediyoruz, 
dolayısıyla bu bölgelerde istihdama da katkı 

sağlamış oluyoruz. Yenipazar tesisinin de 
2.000 kişilik Yenipazar nüfusuna istihdam 
açısından önemli katkısı olacaktır. Yapım 
sürecinde yaklaşık 100 kişilik bir ekibin 
çalıştığını ve inşaat sürecinde çeşitli 
malzemeleri de bölgeden karşıladığımızı göz 
önünde bulunduracak olursak, Yenipazar’ın 
kalkınmasına katkıda bulunuyoruz diyebiliriz. 

“Yenipazar, en yüksek kapasiteye sahip 
tesisimiz olma özelliğiyle, Şenpiliç’in 
damızlık üretiminde amiral gemisi olacaktır. 

Damızlık süreci iki dönemden oluşmaktadır: 
Yetiştirme dönemi ve yumurtlama dönemi… 
Yetiştirme döneminde damızlık çiftliklerine 
gelen civcivler yumurtlayacakları döneme 
kadar çiftliklerde kalırlar ve yumurtlama için 
diğer tesislerimize sevk edilirler. Şenpiliç’in 
Yenipazar’daki damızlık çiftliği ise yetiştirme 
(rearing) dönemi için kurulmuştur.”  

“En Büyük Yatırımımız 
Alifuatpaşa Fabrikası” 
“En büyük yatırımımız ise Şenpiliç’in şu 
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çıkacaktır. Ayrıca; Alifuatpaşa Fabrikası’nda 
istihdam edilecek 400 kişilik personel ile 
Alifuatpaşa, Geyve ve Pamukova bölgelerinin 
kalkınmasına fayda sağlanmış olacaktır.”   
 
“10 yılda üretim kapasitemizi beş 
katına çıkardık”
“Şenpiliç her zaman sektördeki yenilikleri 
takip eden, gerekli ileri teknolojiyi tüm 
tesislerine taşıyan öncü bir kuruluştur. 2003 
yılında Şenpiliç’te işe başladığım zaman 
saatte 80.000 adet kesim kapasitesine 
sahiptik, şu anda ise kapasitemiz 400.000 
adet… 10 yıl içerisinde kapasitemizi beşe 
katladık. Üstelik bu rakam bu yılın sonunda, 
iki fabrikayla birlikte 600.000 olacaktır. 

Bir kesimhane yapılıyorsa, üretimi 
sağlayacak yardımcı tesislerin de olması 
gerekmektedir. Damızlık yetiştirme 
çiftlikleri, yumurta çiftlikleri, yem fabrikaları, 
kuluçkahaneler… Şenpiliç her sene %15 

1992’den günümüze Alifuatpaşa…
Bu yılın sonunda daha büyük ve modern 
bir fabrika olarak karşımıza çıkacak 
olan Alifuatpaşa Fabrikası Şenpiliç’in 
ilk kesimhanesi… 1992 yılında faaliyete 
başlayan fabrikada 2011 yılında faaliyet 
durana dek 80.000 adet kapasite ile üretim 
gerçekleştiriliyordu. Zaman içinde Şenpiliç’in 
büyüme politikası kapsamında 2003 yılında 
Söğütlü’de kurulan fabrikanın devreye 
girmesinin ardından bir süre iki fabrika aynı 
anda hizmet verdi. Söğütlü Fabrikası’nın 
tam kapasite üretime geçmesiyle birlikte 
2011 yılında Alifuatpaşa’da üretim tamamen 
durduruldu. 2012 yılının Mayıs ayında 
başlayan yıkım çalışmalarının ardından aynı yıl 
Ağustos ayında yeniden inşaat sürecine giren 
Alifuatpaşa Fabrikası, ileri teknolojiye sahip 
ekipmanlar ve profesyonel bir ekiple Söğütlü 
Fabrikası’nda olduğu gibi kaliteli ve sağlıklı 
ürünler sunacaktır.

anki yüksek üretim kapasitesini daha da 
artıracak olan ve 30 dönüm arazi üzerine 
kurulu Alifuatpaşa Kesimhanesi’dir. 15.000 
metrekare kapalı alana sahip olan ve 400 
kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın yatırım 
bedeli yaklaşık olarak 40.000.000 TL’dir.

“Fabrikamız 4 ana bölümden oluşacaktır: 
Ana fabrika binası, arıtma binaları, su 
deposu ve kazan dairesi…  12.000 
metrekare kapalı alana sahip ana bina, 
kesim bölümü, paketleme, soğuk depolar, 
sevkiyat ve sosyal bölümden oluşmaktadır. 
Şu ana kadar %70’i tamamlanmış olan 
inşaatımız; tesisimizden çıkacak suların 
arıtılıp deşarj edildiği arıtma bölümü, 
su deposu, kazan dairesi bölümlerinin 
de yapımıyla 2013 yılının sonunda 
tamamlanacaktır. Geçmişte var olan yapının 
çevresindeki arazilerin de satın alınmasıyla 
yeniden inşa edilen Alifuatpaşa Fabrikası’nın 
sadece kapalı alanı yeni ilavelerle dört kat 
büyütülerek yepyeni bir fabrika olarak ortaya 

400 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın günlük kesim 
kapasitesi 200.000 adet olacaktır. 

Gölpazarı Tesisleri

Serhat Yasin Tiryaki Hakkında
1977 Kars Göle doğumlu Serhat Yasin Tiryaki, 1999 yılında Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olmuştur. Çeşitli şantiyelerde görev aldıktan sonra 2003 yılında Şenpiliç Söğütlü Fabrikası’nın inşaatında 
göreve başlamış; ardından sırasıyla Kızılcaali’de çiftlik, İkizce’de ve Taşoluk’ta damızlık tesisleri, Beşevler’de 
kuluçkahane, Hendek Yem Fabrikası, Sıraköy kuluçkahane ve Söğütlü ikinci etap inşaatı, Gölpazarı damızlık işletmesi, 
Taraklı’da Sabırlar damızlık çiftlik inşaatı derken 10 yıldır Şenpiliç’le…  Serhat Yasin Tiryaki, tüm bu tesislerde Kontrol 
Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 2011 yılında Şenpiliç’in yeniden yapılanma süreciyle birlikte kurulan Genel 
İnşaat İşleri Birimi’nin yöneticisi olarak görevine devam etmektedir.

ile %20 arasında büyüme hedefiyle yola 
çıktığı için yatırımlarımızı da bu hedef 
doğrultusunda planlıyoruz ve kendimizi 
geliştiriyoruz.  
 
“Sektörde dünya standartlarındaki 
yatırımlarla kıyasladığımız zaman Şenpiliç’in 
en üst seviyede olduğunu söyleyebiliriz. 
Kullandığımız ekipmanlar tamamen dünya 
standartlarında… Örneğin; bugün bir Avrupa 
ülkesinde kurulacak bir kesimhanede hangi 
ekipmanlara yer verilecekse, Alifuatpaşa 
Fabrikası’nda da aynı ekipmanlar yer 
alacaktır. Avrupa’da ne yapılıyorsa, 
Şenpiliç’in yatımları kapsamında da aynıları 
yapılmaktadır. Hatta daha da iyisi…” 

“Bilindiği gibi Şenpiliç, Avrupa Birliği 
standartlarında kesim yapan ve Avrupa 
Birliği’ne ihracat izni alan şirketlerden bir 
tanesi ve bu izinler Avrupa’nın belirlediği 

kıstaslara göre alınıyor. Dolayısıyla yeni 
yatırımlarımızı da hayata geçirirken ilgili 
görüşmeleri yapıp, verilen donelere göre 
çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yurt 
dışında ürün verdiğimiz firmalar ya da 
ülkeler, bizim ürünlerimizin kalitesini 
gördükçe Şenpiliç’ten ürün almaya devam 
ediyorlar ve rakamlar günden güne artıyor. 
Bu sektörde ilerleyebilmek için yatırım 
yapmak ve büyümek çok önemli… Şenpiliç 
de yatırımlarına devam edecektir.” 

Sırada ne var?
“Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi 
planlanan yatırım hedeflerimizin başında; 
Eskişehir’de bulunan 500 dönümlük 
arazimiz üzerine tesis kurarak ‘grandparent’ 
denilen, yani şu anda yurt dışından ya da 
ana damızlık üreticisinden aldığımız canlıların 
üretimini gerçekleştirmek geliyor. Bir yandan 

bu projeyle ilgili ön çalışmalarımızı da 
yürütüyoruz.

“Tabii ki Alifuatpaşa gibi 200.000 
kapasiteli bir kesimhanenin tam kapasite 
çalışabilmesi için yetiştiriciliğe yatırım 
yapmak gerekmektedir. Dolayısıyla yetiştirme 
kümesi ve yumurtlama kümesleri kurulması 
da planlanmaktadır. Bu doğrultuda 
Bilecik tarafında çeşitli araziler üzerine de 
araştırmalar yapıyoruz.” 

“Bu işin en büyük zorluğu zaman… 
Bu sektörde yatırımı, mümkün olan en 
kısa zamanda kurallarına uygun olarak 
tamamlayıp, faaliyete geçirmek gerekir. 
Çünkü önümüzde belli bir ekip, kapasite ve 
süre var. Oldukça kalabalık bir ekibi zamanla 
yarışarak yönettiğiniz bir sürecin sonunda bu 
yatırımlar tamamlanıyor.”

15.000 metrekare kapalı alana sahip olan Alifuatpaşa Fabrikası, 
30 dönüm arazi üzerine kuruludur.
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Şenpiliç 
35. Yıl Şenliği

2013 yılı itibarıyla 35. yılını kutlayan 
Şenpiliç, 8 Haziran tarihinde Sakarya 
Atatürk Stadyumu’nda unutulmaz bir 
35. Yıl Şenliği düzenledi. 

şen haberler

Tüm Şenpiliç çalışanlarının, 
bayilerinin, bölge müdürlüklerinin, 
tedarikçilerinin, üreticilerinin, 
Sakarya Erenler Şenpiliç Teknik ve 
Endüstri Meslek Lisesi öğretmenleri 
ve öğrencileri ile Sakarya 
protokolünün davetli olduğu 
35. Yıl Şenliği, Vatan Şaşmaz’ın 
sunuculuğunda Şenpiliç’in 
Kurucusu ve Onursal Başkanı 
Haşim Gürdamar ile Şenpiliç 
Yönetim Kurulu Başkanı İpek 
Üstündağ’ın sahneye davet edilerek 
açılış konuşmaları yapmasıyla 
başladı. 

“Bugünlere kıymetli iş ortaklarımız, 
çalışanlarımız, üreticilerimiz, 
bayilerimiz ve  müşterilerimiz ile 
ulaştık” diyen Gürdamar, “Sakarya 
ilinden çıkan Türkiye’nin en 
büyük 100 sanayi kuruluşundan 
biri olarak, Sakarya’da 
varlığımızı sürdürmekten dolayı 
çok memnunuz” sözleriyle 
tüm çalışanlara ve desteğini 
esirgemeyen resmi makamlara 
teşekkürlerini sundu. 

Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı 
İpek Üstündağ ise “Türkiye’de 35 
yıldır istikrarlı bir şekilde büyüyerek 
yer almanın gururunu sizlerle 
birlikte yaşıyoruz. Şenpiliç’in 
büyüme sürecinde şimdiye kadar 
göstermiş olduğunuz performans 
için hepinize bir kez daha sonsuz 
teşekkürlerimi gönderiyorum” 
sözleriyle tüm Şenpiliç Ailesi’ne 
seslendi.

 Havai fişek gösterisi 
dakikalarca tüm gökyüzünü 
aydınlatırken davetlileri  de 
büyüledi.
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En Birinci Benim Annem… 
Şenpiliç’in 35. yıl kutlamaları kapsamında hayata 

geçirdiği “En Birinci Benim Annem” yarışması 
sonuçlandı ve kazananlar belli oldu.

Ünlü ses sanatçısı Sibel Can’ın sahne aldığı 
Şenpiliç 35. Yıl Şenliği’nde davetliler konser 
boyunca şarkılara eşlik ederek coşku dolu bir 
atmosfer yarattılar. 

Gürcistan Seu Georgia 
Halk Dansları 
Topluluğu, 60 dansçı ve 
10 müzisyenden oluşan 
dev kadrosuyla nefesleri 
kesti.
Yoğun ilgi gören gecede ilk olarak sahneye 
çıkan ve Gürcistan tarihinden kesitler sunan 
Seu Georgia Halk Dansları Topluluğu, 60 
dansçı ve 10 müzisyenden oluşan dev 
kadrosuyla nefesleri kesti. 

Ardından havai fişek gösterisi ile coşan 
seyirciler, ünlü ses sanatçısı Sibel Can’ın 
sahne aldığı Şenpiliç 35. Yıl Şenliği’nde 
konser boyunca şarkılara eşlik ederek coşku 
dolu bir atmosfer yarattılar. 

Şenpiliç’in 35. yılını kutladığı bu eşsiz geceye 
Sakarya Valisi Mustafa Büyük, Sakarya 
Milletvekillerinden Ali İhsan Yavuz, Adalet 
Komisyon Başkanı Ahmet Akyüz, Sakarya 
İl Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş, Sakarya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas 
ve Sakarya’nın resmi erkânı katıldı.   

Türkiye genelinde 10 Mayıs-14 Haziran 
2013 tarihleri arasında düzenlenen ve 
www.enbirincibenimannem.com sitesine 
üye olarak veya www.facebook.com/
senpilicturkiye sayfasında yer alan “En 
Birinci Benim Annem” uygulaması 
aracılığıyla yarışmaya katılan çocuklar, 
“En birinci benim annem, çünkü…” ile 
başlayan ve annesinin neden en birinci 
olduğunu ifade eden kendilerine özgü 
kısa bir metinle birlikte annelerine ait 
özgün bir fotoğrafı da paylaştı.

Şenpiliç Pazarlama Ekibi, Propaganda 
İstanbul Reklam Ajansı ve çocuk 
edebiyatının değerli ismi Işıl 
Özgentürk’ten oluşan jüri tarafından 
seçilen yarışmanın birincisine ailesiyle 
birlikte 4 günlük Disneyland Paris 
seyahati, ikincisine iPad, üçüncüsüne ise 
iPad Mini hediye edildi. 

Yarışmanın en birinci annesi Ankara’dan 
Ezgisu’nun annesi Münire Burcu 
seçilirken İzmir’den Pınar’ın annesi 
Nurşen Ökten ve İstanbul’dan Gülin’in 
annesi Ayfer Ustabaş sırasıyla en birinci 
ikinci anne ve en birinci üçüncü anne 
olarak yarışmayı kazanarak ödüllerin 
sahibi oldular. 

Yarışmanın, çocuklarda aile kavramının 
gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 
düzenlendiğini ve Şenpiliç’in önümüzdeki 
yıllarda da benzer etkinliklere imza 
atacağını belirten Şenpiliç Pazarlama 
Müdürü Fisun Eracar proje hakkında 
şu bilgileri verdi: “Bu projeyle Şenpiliç 
olarak özellikle çocukların, annelerine 
verdikleri değeri ifade edebilecekleri bir 
zemin oluşturmak istedik. Tamamen 
sosyal içerikli planladığımız bu kampanya 
ile aile birliğinin değerini vurgulamak ve 
anne-çocuk ilişkisinin gelişimine faydalı 
olabilmek en belirgin amacımızdı.”

Kazananlarla ilgili detaylı bilgi için arka 
kapağa bakabilirsiniz.
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İşte İlk Mezunlarımız

Şenpiliç’in sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında kurulan ve 2009-2010 
eğitim-öğretim yılında öğrencilerine kapılarını açan Sakarya Erenler Şenpiliç 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin ilk mezunları olan 91 öğrenci, muhteşem 
bir törenle diplomalarını aldı.

2012-2013 Eğitim-Öğretim 
Yılında Dereceye Giren 
Öğrenciler:

Anadolu Meslek Lisesi Birincisi
Sümeyra Ay

Endüstri Meslek Lisesi Birincisi
Bahadır Şükrü Çelik

Davranışlarıyla örnek öğrenci
Tolga Canbaz

13 Haziran 2013 tarihinde okul bahçesinde 
düzenlenen mezuniyet törenine, Erenler 
Kaymakamı Mustafa Nazmi Sezgin, Erenler 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Koray Oktay Özten, 
Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya 
Cevherli, Erenler Belediye Başkanı Cavit 
Öztürk, Sakarya Ziraat Odası Başkanı 
Hamdi Şenoğlu, Şenpiliç Kurucusu ve 
Onursal Başkanı Haşim Gürdamar, Şenpiliç 

Yöneticileri ile mezun olan öğrencilerin aileleri 
olmak üzere 500 kişi katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra 
söz alan ve açış konuşmasını yapan Okul 
Müdürü Seyfi Yücel okul hakkında bilgiler 
verdikten sonra okulun kurucusu Şenpiliç’in 
Kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim 
Gürdamar’a seslendi: “Bu topraklarda 

kazandığınızın önemli bölümüyle, bölgemizde 
hayata geçirilen en büyük sosyal sorumululuk 
projesini devletimize armağan ettiniz. Bu yüce 
davranışınızdan dolayı öncelikle bu ülkenin 
vatandaşı olarak saygılarımı sunuyorum. 
Başta şahsınız olmak üzere bizlere her zaman 
destek olan Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı 
İpek Üstündağ Hanımefendi’ye, alın teriyle, 
emeğiyle okulumuza katkı sağlayan Şenpiliç 

Ailesi’nin her ferdine öğrencilerimiz adına 
şükran ve minnet duygularımı sunuyorum. 
Okul yapmanın yanında 15 öğrencimize 
verdiğiniz burs onların gelecekte sizi saygıyla 
anmalarına vesile olacaktır.” Okuldan mezun 
olan ilk öğrencilerine seslenirken oldukça 
duygulanan ve gözyaşlarına hakîm olamayan 
Seyfi Yücel, öğrencilerine şunları söyledi: 
“Bugün, ülkemizin geleceğini şekillendirecek 
gençler olarak, dünyanın her yerinde 
geçiminizi sağlayacağınız iyi bir meslek 
eğitimiyle diplomalarınızı alıp bu okulun 
kapısından çıkacaksınız. Yolunuz, kısmetiniz 
geleceğiniz açık olsun. Sizlere güveniyor, 
inanıyoruz.”

Daha sonra söz alan Şenpiliç Kurucusu 
ve Onursal Başkanı Haşim Gürdamar, 
okulun kuruluşu sırasında çok büyük emeği 

geçen Sakarya Eski Valisi Hüseyin Atak 
ve Sakarya Milli Eğitim Eski Müdürü 
Murat Yazıcı’ya çok teşekkür ederek 
başladığı konuşmasında öğrencilere 
önemli nasihatler verdi: “Bundan 
sonraki 10 yıl sizler için çok önemli. 
Bu süreçte kendinize yatırım yapın, 
kendinizi geliştirin. Unutmayın ki her şeyin 
başı çok çalışmaktır. Sizlerin diğer lise 
mezunlarından çok önemli bir ayrıcalığınız 
var: Şu anda bir meslek sahibisiniz. 
Aldığınız diploma ile yetinmeyin, üniversite 
okumaya çalışın, ama unutmayın ki 
daha önemli olan kendi ‘değerleriniz’dir. 
Kaliteli, ahlâklı, dürüst, çalışkan ve kendine 

güvenen bireyler olmanız diplomadan da 
önemlidir. Hayattan korkmayın. Türkiye’nin 
geleceği sizler gibi iyi yetişmiş insanların 
elindedir.”

Kuruluşundan beri okulu büyük bir sevgi 
ve özveriyle yöneten Okul Müdürü Seyfi 
Yücel’e gönülden teşekkürlerini ileten 
Haşim Gürdamar, okulu dereceyle bitiren 
öğrencilere ödüllerini verdi. Mezuniyet 
töreninde diplomalarını alan öğrenciler 
daha sonra muhteşem bir havai fişek 
gösterisi ile keyifli dakikalar yaşarken, 
orkestranın çaldığı birbirinden neşeli 
parçalar ile dans edip coştular.
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Şenpiliç 2013 
Bayi Toplantısı

kaynakları yatırımları, araştırma ve geliştirme 
konularını içeren detaylı bir sunum yaparken; 
Akdeniz Entegre’nin kurucusu ve sahibi 
Tahsin Kabaali; Şenpiliç ile çalışma öncesi ve 
sonrası Akdeniz Entegre’nin değerlendirilmesi 
ve Şenpiliç ile büyüme serüveni üzerine bir 
konuşma gerçekleştirdi. 

Yapılan sunumların ve konuşmaların 
ardından, hem taze ürünler hem de ileri 
işlenmiş ürünler grubunda bölgesinde en 
fazla büyüyen bayilere plaketlerin verildiği 

16 Mayıs günü bayilerin kıyasıya mücadele 
ettiği eğlence dolu yarışmayla son derece 
hareketli başlayan 2013 Bayi Toplantısı, 17 
Mayıs günü Şenpiliç Kurucusu ve Onursal 
Başkanı Haşim Gürdamar’ın açılış konuşması 
ile başladı. Şenpiliç Satıştan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Ali Yıldız’ın 2012- 2013 
yılı pazar değerlendirmesi ve “2014 yılı 
planlaması ve hedefleri” konulu sunumuyla 
toplantıya devam edildi.

Bu toplantı kapsamında ileri işlenmiş 
ürünlerden sorumlu Satış Yöneticisi Levent 
Özen, rakamlarla rekabeti ve bu rekabetin 
içinde Şenpiliç’in yerini anlatan bir sunum 
yaptı. Sunumun ardından Yetenek Akademisi 
Danışmanlık Hizmetleri Ortağı Yunus Erduran; 
bayi ve üretici firma ilişkilerinin önemi, 
Şenpiliç’in satış ve dağıtım organizasyonu 
yatırımları, müşteri segmentasyonu, insan 

Şenpiliç’in “2013 Bayi 
Toplantısı” 16-19 Mayıs 
tarihleri arasında Bursa 
Çelik Palas Otel’de 
düzenlendi. 

toplantıda, Altınbaş Tavukçuluk 2012 yılı taze 
piliç ürünlerinde en fazla büyüme gösteren 
1. bayi olurken, Faruk Gıda ise 2012 yılı 
ileri işlenmiş ürünler kategorisinde en fazla 
büyüme gösteren 1. bayi olarak plaketlerini 
aldılar. 

Taze ürünlerde plaket alan diğer bayiler: 
• 2. bayi Akdeniz Entegre  
• 3. bayi EFKA Tavukçuluk  
• 4. bayi Marvit Sena  
• 5. bayi KÖY-TAD Tavukçuluk  

İleri işlenmiş ürünlerde plaket alan diğer 
bayiler: 
• 2. bayi EFKA Tavukçuluk  
• 3. bayi Akdeniz Entegre  
• 4. bayi HAKMAR  
• 5. bayi Şahap Gıda  

Konuşmacıların ardından sorular ve cevaplar 
eşliğinde ortak düşüncelerin paylaşıldığı keyifli 
bir sohbet havasında devam eden 2013 Bayi 
Toplantısı, Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı 
İpek Üstündağ tarafından gerçekleştirilen 
“2014 yılı büyüme hedefleri ve bu hedeflerin 
içinde bayilerin yeri”ni anlatan kapanış 
konuşmasıyla sona erdi. 

2013 Bayi Toplantısı’nın son günü ise 
Şenpiliç Ailesi olarak tüm bayilerimizle birlikte 
Bursa’nın tadını çıkardık. 

Bayilerin Yarışma Keyfi 
16 Mayıs akşamı Vatan Şaşmaz’ın eğlenceli sunumuyla gerçekleşen ve sevilen yarışma programı Ben Bilmem Eşim Bilir formatında 
düzenlenen birbirinden eğlenceli oyunların yer aldığı yarışmaya; İstanbul’dan Hakpiliç, Ankara’dan Yıldız Tavukçuluk, Iğdır’dan Faruk Gıda ve 
Giresun’dan Sema Gıda katıldı. Son derece çekişmeli geçen yarışmanın birincisi Sema Gıda Tülay-Doğan Aydın çifti oldu. Yarışmada birinci 
olan aileye Şenpiliç tarafından ödül olarak bir adet iPhone 5 hediye edildi.  
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üreticinin günlüğü

Taraklı’da aynı sektörde çalışan akrabalarının 
tavsiyesi üzerine bu işe merak salan Bayram 
Canan, son derece keyif aldığını belirttiği 
üreticilik işini ve Canan Tavukçuluk’u anlattı.

Bayram Canan: “2012 yılı Nisan ayında 
Taraklı’ya geldim ve Canan Tavuk Çiftliği’ni 
kurduk. Kasım ayında faaliyete geçen 
çiftliğimiz 30 dönüm arazi üzerine kurulu. 
Toplam 12 kümese sahip olması planlanan 
çiftliğimizde şu anda 4 kümesle üretim 
yapıyoruz. Geri kalan 8 kümesin inşaat 
çalışmaları en kısa zamanda başlayacak. 
Her biri 120 metre uzunluğa 17 metre 
genişliğe sahip 12 kümesin hepsi birden 
faaliyete geçtiğinde 140.000 civciv olan 
üretim kapasitemiz 420.000 civcive 
yükselecek. Kümeslerimizde son derece 
tecrübeli 4 kişilik bir ekip çalışıyor. Ben 
de çiftliğin hem sahibi hem de müdürü 
olarak sürekli işimin başındayım. 
İnşaatına başlandıktan sonra 6 ay içinde 
tamamlanması planlanan diğer 8 kümes de 
faaliyete geçince ekibimiz bir hayli artacak.

“Her işin olduğu gibi yetiştiriciliğin de riskleri 
ve sorumlulukları var. En büyük risk bölgede 
ortaya çıkabilecek bir hastalık… Burada 

biyogüvenlik önlemlerinin önemi karşımıza 
çıkıyor. Bu doğrultuda biz de Şenpiliç’in 
yürürlüğe koyduğu tüm biyogüvenlik 
önlemlerini alıyoruz. Çiftliğimizin etrafı yabancı 
hayvanların içeri girişini önlemek amacıyla 
tel örgülerle çevrili. Bu tel örgülerin altı da 
betonla kapatıldı. Çiftliğe ve kümeslere 
girişlerde el ve ayak dezenfeksiyonuna çok 
önem veriyoruz. Araç giriş kapılarına da araç 
dezenfeksiyon sistemleri kuruldu. Civcivler 
büyüyüp piliç olarak kümesten çıktıktan sonra 
tüm yemlikler ve suluklar özel bir alanda 
yıkanarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca sularımız 
da arıtılıyor. Arazide bulunan 350 tonluk 
su depomuzla suyu arıtıyor ve civcivlere 
ulaştırıyoruz.  

“Tüm kümesler 24 saat kamera sistemiyle 
izleniyor. Kümeslere sadece görevli ekibimiz 
girebilir. Kümeslerde iki giriş kapısı mevcut: 
Kümes binasının bir ana giriş kapısı 
bulunuyor. Bu kapıdan geçince önce 3 
metrelik bir alana giriş yapıyorsunuz. Teknik 
donanımlar, bilgisayarlar, görevlilerin girişi 
ve çıkışı için gerekli ekipmanlar burada yer 
alıyor. Bu alanın devamında ise civcivlerin 
bulunduğu kümes alanına giriş yapılan ikinci 
kapı bulunuyor. Yani kümes binasının kapısını 

açar açmaz doğrudan civcivlerin arasına 
girmiyorsunuz. Bu giriş düzeni de hijyen 
açısından çok önemli… 

“Teknolojik imkânlar sayesinde kümeslerde 
artık her şey otomatik. İlk birkaç hafta sıkı 
takip gerektiriyor, devam eden haftalarda ise 
tamamen otomatiğe geçen sistemle birlikte 
uzman ekibimiz rutin bakım işlemlerine ve 
kontrollere itinayla devam ediyor. Eğer işimizi 
iyi yapmak ve sağlıklı piliçler yetiştirmek 
istiyorsak biyogüvenlik önlemlerini eksiksiz 
uygulamak ve yetiştiriciliğin tüm gerekliliklerini 
hayata geçirmek zorundayız. Civcivler en az 
bir bebek kadar ilgi ve bakım istiyor.

“Kümeslerimiz faaliyete geçtiğinden beri 
Şenpiliç’le çalışıyoruz. Henüz bu işte çok 
yeniyiz ve başlangıcından itibaren her şey 
zevkli ve iyi gidiyor. Kendimizi geliştirmek ve 
işimizi daha iyi yapabilmek için çabalıyoruz. 
Şenpiliç’in düzenlediği tüm özel eğitimlere 
ve bilgilendirme toplantılarına katılıyoruz ve 
veteriner hekimlerinden kesintisiz destek 
alıyoruz. Şenpiliç bizden desteğini hiç 
esirgemeyen, sürekli yanımızda hissettiğimiz 
bir kurum.”

“Civcivler de 
Bebek Gibi…”

Türkmenistan’da inşaat üzerine hizmet veren aile firmasının yanı sıra kalıcı 
bir iş yapmak için Türkiye’ye gelen Bayram Canan, geçtiğimiz yıl Sakarya’nın 
Taraklı İlçesi’nde Canan Tavukçuluk’u kurdu.  
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Müşteri Memnuniyeti 
Birincisi Şenpiliç

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve uluslararası araştırma 
kuruluşu KA Araştırma tarafından 8 yılda Türkiye’nin 
81 ilinde 25 sektörde, 119 marka için 275 binin 
üzerinde tüketici ile bilgisayar destekli telefon anketi 
yapılarak Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) 
belirlendi. Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi 
doğrultusunda 2012 yılında başarılı olmuş kurumlar 23 
Mayıs 2013’de, İstanbul Swissotel The Bosphorus’da 
gerçekleştirilen ödül töreniyle onurlandırıldı. 

“Müşteri Memnuniyeti Puanları”nın temel veri olarak 
kabul edildiği 2005-2012 yılları arasında yayınlanan 
TMME Ölçüm Sonuçlarına göre; hızlı tüketim ürünleri 
grubunda konserve/sos/salça sektöründe Tukaş ve 
Tamek; Ev Temizlik Ürünleri sektöründe Procter and 
Gamble ve Hayat Kimya birinciliği paylaşan markalar 
oldu. Margarin sektöründe Ülker ve Unilever birinciliği 
paylaşırken; benzer birincilik paylaşımı Süt ve Süt 
Ürünleri sektöründe Ülker ve Pınar arasında oldu. 
Dondurma sektöründe Algida, Et ve Tavuk ürünleri 
sektöründe ise Şenpiliç müşteri memnuniyetinde tek 
başlarına birinci sırada yer aldılar. Ödülü Şenpiliç adına 
Fabrika Müdürü Ersin Yıldırım aldı.  

2005-2012 yılları arasında 
yayınlanan Türkiye Müşteri 
Memnuniyeti Endeksi ölçüm 
sonuçlarına göre; Şenpiliç et 
ve tavuk ürünleri sektöründe 
müşteri memnuniyetinde tek 
başına birinci sırada yer aldı.

2012’nin Şampiyonu Kışlalar Çiftliği 
Şenpiliç tarafından; “en yüksek üretim yapan çiftlik” ödülü bu yıl Kışlalar Damızlık Çiftliği’ne verildi. 2012 yılında Şenpiliç damızlık çiftlikleri 
arasında yarka başına en yüksek üretimi yapan ve Sakarya Alandüzü Mahallesi’nde bulunan 9 kümese sahip Kışlalar Damızlık Çiftliği’ne; 
1 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen törenle; Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ imzalı “takdir belgesi” verilirken, tüm personeline de 
ödül olarak birer çeyrek altın hediye edildi.  
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Hz. Muhammed ve 
İslamiyet’in Doğuşu  
571 yılında Mekke’de dünyaya gelen 
Hz. Muhammed, doğmadan önce babası 
Abdullah’ı, altı yaşındayken de annesi Amine’yi 
kaybedince, sekiz yaşına kadar dedesi 
Abdülmuttalib, dedesinin vefatından sonra ise 
amcası Ebu Talib tarafından yetiştirilmiştir. 
Amcasıyla birlikte ticaret yapan, ahlâkı ve 
güvenirliğinden dolayı kendisine Muhammed-ül 
Emin (güvenilir kişi) denilen Hz. Muhammed, 
25 yaşında Hz. Hatice ile evlenerek 2 erkek ve 4 
kız olmak üzere  altı çocuk sahibi olmuştur. 40’lı 
yaşlarında Mekke’nin kuzeyinde bulunan Nur 
Dağı’nın Hira Mağarası’na inzivaya çekilmiştir. 

610 yılında Kadir Gecesi olarak bilinen bir 
Ramazan gecesi, Cebrail Kur’an-ı Kerim’in ilk 
ayetlerini getirmiştir ve bu geceden itibaren 
öldüğü yıl olan 632’ye kadar Hz. Muhammed’in 
aldığı vahiyler Kur’an-ı Kerim’i oluşturmuştur.

Hz. Muhammed’e ilk vahyin gelişi şu şekilde 
anlatılmaktadır: Hz. Muhammed, Nur Dağı 
Hira Mağarası’ndayken Cebrail görünür ve ona 
“Oku!” der. Cebrail, Alak Suresi’nin ilk ayetlerini 
okur: “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı 
bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabbin sonsuz 
kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı 
öğretendir. İnsana bilmediği şeyleri öğretendir.” 
 
İlk vahyin gelmesiyle peygamber olan Hz. 
Muhammed, İslam dinini ilk önce gizlice 
yakınlarına anlatmıştır. İslamiyet’i ilk kabul 
eden Hz. Hatice olmuştur. Daha sonra azat 

ettiği kölesi Zeyd ve amcasının oğlu Hz. Ali 
İslamiyet’i kabul ederek Müslüman olmuşlardır. 
Hz. Muhammed, İslamiyet’i Mekke’de yaymaya 
çalışınca, Müslümanlığı kabul edenlere baskı 
uygulanmaya başlanmıştır. Bunun üzerine 
Müslümanlığı kabul edenler, 622 yılında 
Hicret olarak bilinen Mekke’den Medine’ye 
göçü gerçekleştirmişlerdir. Hicri takvimin 
başlangıcı olarak kabul edilen bu göçten sonra 
Müslümanlık hızla yayılmaya başlamıştır.  

İslamiyet’i ve 
Hz. Muhammed’i Anlamak 
Kur’an-ı Kerim de yeryüzüne inen son dindir ve 
son peygamber de Hz. Muhammed’dir. 
Bir hoşgörü dini olan Müslümanlığın tüm 
faziletleri Hz. Muhammed’de bir araya gelmiştir. 
Kendisi az ve öz konuşan, kelimelerini dikkatli 
seçen, herkese aynı sevgi ve hoşgörüyle 
yaklaşan, düşmanlık, intikam, kin gibi duyguları 
içinde barındırmayan, ahlaklı, kendisine ayrı 
muamele yapılmasına kesinlikle karşı çıkan, 
sabırlı, güler yüzlü, herkese saygı gösteren, 
cömert, çalışkan ve adaletlidir. 

Hz. Muhammed, ramazan ayında içtenlikle 
yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında 
daha değerli olacağını bildirmiştir. Hz. 
Muhammed’in önemli bir öğretisi de; Kuran-ı 
Kerim’in Allah tarafından insanlara öğüt vermek 
ve yol göstermek için gönderilmiş olduğu, görev 
ve sorumluluklarımızın farkına varmamız için 
Kur’an-ı Kerim’i de okuyup özümsemememiz 
gerektiği üzerinedir.  
 
Ramazan Ayı ve Anlamı
Kur’an-ı Kerim ramazan ayının 27. gecesi 
olarak bilinen Kadir Gecesi’nde indirilmeye 
başladığı için ramazan ayı 11 ayın sultanı olarak 
anılır. Ramazan ayı, Allah’ın rahmet ve bağış 
kapılarının açıldığı, oruç, ibadet ve sabır ayıdır. 

Ramazan ayı aynı zamanda aile bireylerini bir 
araya getiren, yardımlaşmayı ve şükretmeyi 
hatırlatan mübarek bir aydır. İftar sofralarının 
şenlikli havası bütün aileyi, eşi, dostu bir 
araya getirir, yemekler yenilir, sohbetler edilir. 
Sahurdan iftara kadar hiçbir şey yemeden 
geçirilen saatlerde açlığın ne demek olduğu 
daha iyi anlaşılır ve yoksullara, düşkünlere daha 
çok yardım edilmesi gerektiği hatırlanır, maddi 
durumu iyi olmayanlara yardım edilir. 

Hoşgeldin Ramazan

hoşgeldin ramazan

11 ayın sultanı 
kutsal ramazan ayı… 
Orucun, ibadetin, 
sabrın, hoşgörünün, 
hayırseverliğin, sevginin, 
yardımlaşmanın, birliğin 
sembolü olan bu mübarek 
ayda İslam dininin tüm 
manevi güzelliklerini 
hatırlıyor ve yaşıyoruz. 
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Çırağan Palace Kempinski İstanbul Baş Aşçısı Sezai Erdoğan:
“Osmanlı Dönemi’nde iftar sofraları çok özeldir. Özellikle el becerisi isteyen ve 
yapımı kolay olmayan lezzetli yemekler çok değerlidir. İftar sofraları için çorba 
olarak bilhassa tavuk suyuna çorba, mercimek çorbası veya tarhana çorbası ilk akla 
gelenler olurken, ara sıcak olarak soğanlı sahanda yumurta da lezzetiyle baş köşeyi alırdı. 
Böreklerin ve pilavların ise ayrı bir yeri vardı. Öyle ki; o dönemlerde varlıklı aileler ramazan ayı için 
özel olarak aşçı tutarak, kendisinden öncelikle börek ve pilav yapmasını ister ve böylelikle aşçının iyi 
olup olmadığını yaptığı böreklerin ve pilavların lezzetine göre değerlendirirlerdi. Yapılan lezzetli böreklere ve 
pilavlara ise kuru üzüm, erik, vişne gibi kuru meyvelerden yapılan kompostolar eşlik ederdi. Ardından ana yemek 
olarak kuzu tandır, kuzu kapama gibi özellikle kuzu ile yapılan sulu yemek çeşitleri tercih edilirdi. Mevsimine göre 
değişebilmekle birlikte, kırmızı meyvelerle güllaç, zerde ve sakızlı muhallebi iftar sofralarının başlıca tatlılarıydı. İçecek 
denilince de akla şerbet gelirdi. Demir hindi, ahududu, kayısı Osmanlı’da iftar sofralarının en önemli şerbetleriydi.“

On bir ayın sultanı ramazanın Osmanlı tarihinde ayrı bir yeri vardır. Ramazan 
ayının başlangıcından bitişine kadar birçok geleneğin hüküm sürdüğü bu özel 
ayda iftar sofralarının yeri ise bir bambaşkadır.

Osmanlı’dan Günümüze 
İftar Sofrası...

Osmanlı İmparatorluğu’nda ramazan ayı 
büyük bir sevinçle karşılanırdı. On bir ayın 
sultanı daha gelmeden kilerler farklı yörelere 
ait, mevsimine göre en güzel yiyeceklerle 
doldurulurdu. Sarayların kilerlerindeki büyük 
taş odalarda, Ankara’dan bal, Tokat’tan, 
Malatya’dan, Şam’dan kayısı, Antep’ten 
çeşit çeşit baklavalar, fıstıklı, bademli, cevizli 
sucuklar, İzmir’den kuru incirler, vişneler, 
üzümler ve pek çok yöresine has lezzetlere 
sahip yiyecekler bir araya getirilir, özenle 
saklanır ve ramazan için hazır bekletilirdi. 
Ramazan ayı için yapılan bu hazırlıklar bolluk 
bereket dileklerinin en önemli simgesiydi. 

Osmanlı’da ramazanın ilk günü ayın hilal 
şeklini almasıyla belirlenirdi. Üstelik ayın 
hilal şeklini aldığını sadece bir kişinin görüp 
bildirmesi de yeterli değildi; en az iki şahit de 
gerekirdi. Hilali görenler hemen şahitleriyle 
birlikte kadının kurduğu mahkemeye gider, 
“Şu saatte gördüm. Bu gece ramazan 
ayının başlangıcıdır. Şahadet ederim” derdi. 
Kadıdan onay alındıktan sonra bu kişiler 
mükâfatlandırılır ve Süleymaniye Camisi’nin 
kandilleri yakılarak mübarek ramazan ayının 
başladığı halka ilan edilirdi.  
 
Osmanlı kültüründe oruç açmak ise adeta bir 
törendi. Yemeklerin hangi sırayla, ne zaman 
geleceği hep önceden belirlenirdi ve iftar iki 
fasılda yapılırdı: Top sesinin duyulmasıyla, ilk 
fasıl yani “iftariyelik”, ikinci fasıl ise “yemek” 
faslıydı. 

İftariyelik için çeşit çeşit peynirler ve zeytinler, 
mis kokulu reçeller, pastırma, hurma ve iftar 
sofralarının olmazsa olmazı pideden oluşan 
bir sofra kurulurdu. Böylece bütün gün 
tutulan oruçtan sonra, hafif besinlerle mideyi 
fazla zorlamadan açlık bastırılmış oluyordu.

İlk fasıldan sonra akşam namazı kılınır ve 
namazdan sonra ikinci fasla, yani yemek 
faslına geçilirdi. Çorbayla başlayan bu ziyafeti 
sarayda genellikle pastırmalı yumurta takip 
eder ve iftar sofrası 30’u aşkın farklı yemekle 
donatılırdı. 

İftar sofralarının en vazgeçilmez tatlısı ise 
güllaçtı. Yemekten sonra güllaç başta olmak 
üzere birçok farklı tatlıyla iftar faslı kapanır ve 
sofra yine bir tören havasıyla toplanırdı. 

Sahur ise çok daha hafif geçirilirdi. Mideyi 
yoracak yemeklerden kaçınarak bütün 
gün karnı tok tutacak hamur işleri, pilav 
ve vücudun şeker ihtiyacını karşılayacak 
kurutulmuş meyvelerden yapılan hoşaflar 
hazırlanırdı. 
 
Ramazan ayının en özel geleneklerinden biri 
ise bu mübarek ay süresince davetsiz iftara 
gelen herkese kapıların açık olması, yoksullar 
için saray, konak ve köşklerde sofralar 
hazırlanmasıydı. Sarayda Ramazan’ın ilk 
dört günü oruç tutmaya alışarak ve aileyle 
geçirilirdi. Sonraki on gün içinde ise devlet 
erkânı iftar sofrasında ağırlanırdı. 

Bu davetlerde iftar sofraları tabii ki çok daha 
şaşaalı olurdu. Bu davetlerin sonunda, 
günümüzde unutulmuş olan “diş kirası” 
geleneği uygulanırdı: Gelen davetlileri 
memnun etmek ve bulundukları yerden 
mutlu ayrılmalarını sağlamak için kadife 
keselerde değerli saatler, gümüş tabakalar, 
kehribar tespihler, ağızlıklar ve değerli 
yüzükler misafirlere hediye edilirdi. Yoksullara 
ise sofrayı kurduran kişinin cömertliğine göre 
kese içinde altın para ya da gümüş akçeler 
“diş kirası” olarak verilirdi. 

Ramazan başlamadan önce kutsal 
emanetleri ziyaret etmek de sarayın başlıca 
adetlerindendi. Bu sebeple Osmanlı 
sultanları arife günü Hazreti Muhammed’in 
vasiyet ederek Veysel Karani’ye hediye ettiği 
hırkanın bulunduğu Hırka-i Şerif’i mutlaka 
ziyaret ederlerdi. Bu ziyaretten sonra 
Ramazan ayı boyunca Sultan’ın yemeklerini 
pişirecek aşçının seçilmesi için bir lezzet 
yarışması düzenlenirdi. Bu yarışmada farklı 
aşçılar Sultan’ın tatması için soğanlı yumurta 
pişirirlerdi. Her bir soğanlı yumurtayı tek 
tek tadan Sultan, aşçıların ustalıklarını 
lezzet testine tabi tutardı. En beğenilen 
soğanlı yumurtanın aşçısı Ramazan ayı 
boyunca Sultan’ın yemeklerini pişirmeye hak 
kazanarak ödüllendirilirdi.
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şefin tarifleri

İftar Sofraları için 
Lezzetli Piliçler
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü mezunu olan 
Elif Korkmazel, 8 yaşından beri yemeğe olan merakıyla tasarım bilgisini 
birleştirerek bugün sunucu ve yemek yazarı olarak son derece başarılı işlere 
imza atıyor. İşte Elif Korkmazel’den iftar sofraları için sağlıklı ve lezzetli piliç 
etiyle hazırlanmış yemekler…

Halen devam etmekte olan gazete ve 
dergilerdeki yemek yazarlığının yanı sıra 
yakın gelecekte bir yemek okulu açarak 
projelerini geliştirmeyi hedefleyen Elif 
Korkmazel, “evlendikten sonra bir yemek 
yarışmasında dereceye girmemle hikâyem 
başladı” diyerek bizlerle yemek yapmanın 
keyfini ve Ramazan’ın özenli iftar sofraları 
için tadına doyamayacağınız nefis piliç etli 
tariflerini paylaştı. 

“Bu Beden Bizim”
“Girdiğim yemek yarışmasında dereceye 
giren yemeğim ‘Elf 9’ isimli bir tavuk 
yemeğiydi. Neden ‘9’ derseniz, özellikle tavuk 
yemeklerini numaralandırarak isimlendiririm. 
Yaptığım tavuk yemeklerini yiyenler gerçekten 
parmaklarını da yer… Yarışmanın ardından 
televizyonda çeşitli yemek programları 
sunmak, gazete ve dergilerde yemek yazarlığı 
yapmak gibi bu alanda ilerlemek üzere 
adımlar attım ve çalışmalarıma 14 yıldır aynı 
hızla devam ediyorum. 

“Mutfakta her şeyden önce katkı maddesiz, 
sağlıklı ve mevsimine ait gıda malzemeleri 
kullanmaya özen gösteririm. Bu beden 
bizim… Bu hayata bir kez geliyoruz 
ve bedenimize en iyi şekilde bakmak 
zorundayız. ‘Ne yersek o’yuz’ felsefesini 
her zaman benimsemişimdir. Mevsiminde 
sebze ve meyve tüketmek, semt pazarlarını 
dolaşarak taptaze ürünleri günlük temin 
etmek, az malzeme ile lezzetli yemekler 

ortaya çıkarmak zor değil. Programlarımda 
ve yazılarımda da özellikle pratik ve sağlıklı 
tarifler paylaşmaya özen gösteriyorum.
Uzmanların da önerdiği gibi haftada üç gün 
beyaz et yemek bence de sağlığımız için 
önemli…” 

Yaratıcılık için Farklı Lezzetler
“Tariflerimi oluştururken özgür kalmayı tercih 
ediyorum, çünkü kurallara göre hareket 
etmem. Yaratıcılık açısından farklı lezzetleri 
bir araya getirmekten hoşlanırım. İlham 
kaynağım başta annem olmak üzere teyzem 
ve de yöre yöre dolaştığım Anadolu’nun 

kadınlarının eşsiz mutfağıdır. Aynı zamanda 
takip ettiğim yabancı kaynaklı dergileri de 
merak eder ve onlardan etkilenirim. Bazı 
insanlar sadece karnını doyurmak için yemek 
yer, ama ben öyle değilim. Dost, arkadaş, 
aile sofralarında keyifle yemek yemeyi, 
sofranın tadını çıkarmayı tercih ederim. 
Tek başıma olduğumda bile kendim için  
yemekle uğraşmak bana zevk verir.” 

“Türk Mutfağı Dünyanın En İyilerinden”
“Türk mutfağında yedi bölgenin birbirinden 
farklı çok özel lezzetleri var. Bu nedenle 
bana göre Türk mutfağı dünyanın en iyi 
mutfaklarından… Yurt dışı gezilerimde bunu 
çok daha iyi görebiliyorum ve kendi mutfak 
kültürümüze maalesef yeteri kadar sahip 
çıkamadığımızı söylemeliyim. Son yıllarda 
ülkemizde gastronomi bölümleri de hızla 
çoğalıyor ve bu bölümlere ilgi de artıyor. 
Erkek kadın diye ayırt etmeksizin herkes 
yemek yapabilir. Ancak her işte olduğu gibi 
yemek yaparken de ufak yaratıcı dokunuşlar 
gerekiyor.” 

Birbirinden lezzetli yemekler hazırlamak 
ve yaratıcı sofralar kurmak dışında Elif 
Korkmazel; dans etmekten, yüzmekten, 
resim yapmaktan, bisiklete binmekten ve ev 
dekorasyonu ile ilgilenmekten keyif aldığını 
belirtiyor ve İstanbul’un trafiğine rağmen 
araç kullanmayı da özel zevkleri arasında 
sayıyor.

Piliç Etiyle
 Şehriye Çorbası

MALzEMELER (4 KİŞİLİK)
400 gram kemikli göğüs eti 
2 çay bardağı arpa şehriye 
1 adet kuru soğan
2 adet domates
4 adet sivri biber
2 çorba kaşığı tereyağı 
4 dal maydanoz 
1-2 adet defne yaprağı

YAPILIŞI
Piliç etlerinin üzerine suyu, defne 
yaprağını ve 1 adet soğanı koyup 35 
dakika kadar haşlayın. Daha sonra 
süzüp suyunu kullanmak için ayırın 
ve piliç etlerini didikleyin. Tencerede 
tereyağını eritin. İnce doğranmış sivri 
biberleri de üzerine ekleyip kavurun. 
Rendelenmiş domatesi ilave ederek 
karıştırın. Domatesler bir miktar pişince 
suyunu ekleyin. Su kaynayınca içine 
tuz, arpa şehriye ve didiklediğiniz piliç 
etlerini boşaltıp şehriyeler pişinceye 
kadar 20 dakika kadar kısık ateşte 
kaynamaya bırakın. İsterseniz domates 
kullanmadan da hazırlayabilirsiniz. 
Servis yapacağınız zaman yemeği 
kıyılmış maydanozla süslemek çok 
yakıştığı gibi limon suyu ile de ikram 
edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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MALzEMELER (6 KİŞİLİK)
600 gram kemiksiz göğüs eti 
1 adet kuru soğan 
4 diş sarımsak
4 dal maydanoz 
1 çorba kaşığı salça
1 adet yumurta 
Tuz, karabiber, kimyon, kırmızı pul biber
3 çorba kaşığı galeta unu ve mısır cipsi

YAPILIŞI
Piliç etini kıyma haline getirin. Derin bir 
yoğurma kabına alın. Üzerine galeta 
unu, yumurta, kıyılmış maydanoz, 
salça ve sarımsağı ekleyip yoğurmaya 
başlayın. Daha sonra baharatları, 
rendelenmiş soğan ve sarımsakları 
ekleyip iyice yoğurun. Köfte şekilleri 
verip buzdolabında 15 dakika kadar 
dinlendirin. Çırpılmış yumurtaya sonra 
da kıyılmış mısır cipsine bulayıp yağda 
kızartın. Servis tabağını domates ve 
biberlerle süsleyerek ikram edin. Afiyet 
olsun. 
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Biberli Piliç 
Köftesi 

MALzEMELER (4 KİŞİLİK)
500 gram kemiksiz göğüs eti
1 adet kuru soğan
3 adet taze soğan
3 diş sarımsak
2 çorba kaşığı tereyağı
2 adet sivri biber 
2 adet domates 
Tuz, karabiber, kimyon

YAPILIŞI
Domatesleri rendeleyip sivri biberleri 
ince doğrayın. Tencerede tereyağını 
eritip içine iri doğranmış soğanı ve 
kuşbaşı doğranmış göğüs etini ekleyerek 
10 dakika kavurun. Ezilmiş sarımsakları 
ve doğranmış sivri biberleri de katarak 
bir 10 dakika daha pişirin. Bu arada 
domatesleri de ekleyip tuz ve baharatını 
ilave ederek kapağını kapatın. 5 dakika 
daha pişirdikten sonra ocaktan alıp 
servis tabaklarında sıcak olarak ikram 
edin. Afiyet olsun.

Piliç Kavurma 
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MALzEMELER (6 KİŞİLİK)
10 adet siyah zeytin 
2 adet közlenmiş kırmızı biber 
300 gram ince dövülmüş göğüs eti 
3 çorba kaşığı tulum peyniri 
2 çorba kaşığı salça
1 çorba kaşığı tereyağı 
Tuz, karabiber   

YAPILIŞI 
Tavuk etlerini incelecek şekilde dövüp 
içine dilimlenmiş közlenmiş biberleri, 
tulum peynirini ve zeytinleri yerleştirerek 
kürdanla bağlayın. Tencereye koyup 
üzerine az su dökerek 30 dakika kadar 
haşlayın. Diğer taraftan da tereyağını 
salça ile pişirip sos yapın. İsteğe göre 
içine biraz şeker ve sarımsak da ekleyip 
güzel bir sos hazırlayabilirsiniz. Pişen 
tavukları servis tabağına aldığınız sosun 
üzerine dilimleyip sıcak servis yapın. 
Afiyet olsun. 

Zeytinli Piliç 
Haşlama
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Ramazan ayında beslenmemize daha çok 
özen göstermezsek; başta kabızlık, mide 
problemleri, halsizlik ve yorgunluk olmak 
üzere çeşitli sorunlarla karşılaşmanın 
yanında mevcut kilolarımıza birkaç kilo daha 
eklemiş olarak bulabiliriz kendimizi. Hem 
sağlığımızı iyileştirmek hem de kilo artışını 
önlemek için işte birkaç basit öneri:

• Mutlaka sahura kalkın. Sahursuz oruç 
tutmak metabolizma hızını yavaşlatır. 

• İmsak vaktine yarım saat kala yemeğe 
başlayın ve imsakla yemeyi bitirin.

• Yemeğin hemen ardından değil, bir saat 
kadar sonra yatabilirseniz daha iyi olur. 

• Sahurda kahvaltı etmek en iyi tercihtir. 
Özellikle protein oranı yüksek olan peynir, 
yumurta, süt veya yoğurt gibi ürünleri seçin. 
Beraberinde mevsim meyvelerinden 2 
porsiyon tüketmeniz yararınıza olacaktır. 

• Sahurda çay ve kahve içmemek çok 
önemli, çünkü bu içecekler vücuttan su atar 
ve gün boyu su dengeniz olumsuz etkilenir. 

• İftarda çok fazla ve ağır yiyecekleri bir 
anda yememek gerekir. Öncelikle küçük bir 
kâse çorba, avuç içi büyüklüğünde pide ve 
peynir ile başlangıç yapın. Bir saat sonra 
4-5 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği, 
1 tane fırında tavuk baget veya köfte gibi et 
ürünlerinden yiyebilirsiniz. 

• Her iftarda mevsim sebzelerinden yapılmış 
büyük bir kâse salata ile 1 kâse yoğurt 
veya cacık yemeyi alışkanlık haline getirin. 
Yemeğe salata ve yoğurt ile başlamak, açlık 
duygusunun yatıştırılması ve daha az yemek 
için birebirdir. 

• Yatmadan iki saat önce en az 2 porsiyon 
meyve (1 şeftali, 1 armut gibi) yemeye özen 
gösterin. 

• Yemeklerinizin yanında bol bol su için. 

• Gerek iftarda gerek sahurda olsun, 
mümkün olduğu kadar esmer undan 
yapılmış ekmekleri tercih etmek, pirinç 
yerine bulgur, beyaz makarna yerine 
kepekli makarna ve haftada 2-3 defa kuru 
baklagillerden tüketmek iyi olur. 

• Mümkün olduğu kadar kızartmalardan, 
hamur işlerinden, şerbetli ve hamurlu 
tatlılardan, gazlı içeceklerden, yağ oranı 
yüksek çerezlerden uzak durun.

Bu beslenme şekli hem lif alımınızı 
dengede tutar hem de vitamin, mineral 
açısından zengindir. Bütün ramazan ayı 
boyunca bunlara dikkat ederseniz, kilo 
kontrolünüz daha kolay olur, hazım sorunları 
yaşamazsınız ve ömrünüze ömür katarsınız.

Uzm. Dr. Ayça Kaya
İç Hastalıkları Uzmanı

Ramazan Ayında Kilo 
Kontrolünü Elde Tutmak
Günümüz tıbbında uzun yaşamanın sırrı olarak bildiğimiz yegâne şey, 
beslenme yetersizliğine yol açmayacak şekilde kalori kısıtlaması yapmaktır. 
Oruç tutmak da kalori kısıtlamasını uygulamak için çok iyi bir fırsattır. 
Ancak modern toplumda enerjisi yüksek ve çeşidi bol yiyeceklere çok kolay 
ulaşabilme imkânı, gereken enerji kısıtlamasını çoğu zaman tersine döndürür. 

beslenme
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gizli yetenek

Teknolojinin Yanında 
Ud Tınıları
1975 İzmir doğumlu Hüseyin Uslu, 
2007 yılından beri Şenpiliç’te Bilgi 
Teknolojileri Yöneticisi olarak 
görev yapmaktadır. Kendisinin 
teknolojiye ve elektronik bilgi 
sistemlerine olan ilgisinin yanında 
farklı bir ilgi alanı daha var: 
Ud çalmak… 

“Lisede elektronik bölümünde eğitim 
aldım. Mezun olduktan sonra sırasıyla 9 
Eylül Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 
Bölümü’nü ve Anadolu Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nü bitirdim. Bilgi sistemleri son 
derece dinamik, güncel olmayı, gündemi 
takip etmeyi gerektiren, çok sevdiğim bir 
iş kolu… İşimden arta kalan zamanlarda 
ailemle vakit geçirmenin yanında bir de hobi 
olarak yaklaşık 10 yıldır ud çalıyorum.  
 
“Ailemin Türk müziğine karşı her zaman bir 
ilgisi vardı. Özellikle amcam ve babam çok 
ilgi duyar. Hatta kuzenim bu ilgiyi mesleğe 
dönüştürdü ve konservatuardan mezun 
oldu. Benim de uda olan ilgim sanırım 
buradan kaynaklanıyor. Ailemin ilgisiyle 
birlikte bende oluşan kulak dolgunluğu beni 
yavaş yavaş udun tınılarına doğru çekti. Ud 
çalmak amatör ruhla, kendim için yaptığım 
bir hobi. Arkadaş ve aile ortamlarında keyifle 
çalıyorum ve beni çok rahatlatıyor. Eşim de 
Türk Sanat Müziği’ni sever, sesi ve kulağı da 
çok iyidir. Ben çaldığımda eşlik ediyor. 
 
“Ud çalmak aslında göründüğü kadar 
kolay değil. Ben de işin içine girmeden bu 

kadar zor olduğunu tahmin etmiyordum. 
Özel bir hocadan, haftada bir saat teoriye 
ve ardından pratiğe dayalı 2 yıllık bir kurs 
aldım, çünkü birebir ders almak öğrenme 
sürecinde daha etkili. Ders konularımızdan 
bazıları solfej, usul, makam bilgisi ve 
çalmak için udun üzerinde çalışılan teknik 
uygulamalardır. Haftada bir gün 1 saatlik 
çalışma yeterli oluyor, bu çalışmadan sonra 
bir sonraki haftanın ödevini hazırlamak ve 
bitirmek gerekiyor. Tekniği ya da teoriği 
öğrenmek çok uzun sürmüyor, ancak 
öğrendiğinizi pratik yaparak, pekiştirmeniz 
gerekli. 

“Her hobide olduğu gibi, ud çalarken de 
istek ve devamlılık önemli… İsteyerek ve 
azimle çalışarak becerinizi geliştirebilirsiniz. 
İyi bir öğretmenden eğitim almanız, verilen 
ödevleri ve pratikleri yapmanız, kısacası 
zaman ayırmanız gerekir. Yatkınlığın dışında, 
duyduğunuz ilgi, pratik ve ayırdığınız zaman 
öğrenme sürecinizi etkiler. İyi bir dinleyici 
olmak da önemli… Ud tek başınıza çalmasını 
öğrenebileceğiniz bir enstrüman değil. 

“Ud çalmak; enstrümanın kendisi ve eğitimi 
dışında, çok fazla masrafı olmayan bir hobi. 
İlk olarak eğitim dönemi için satılan udlardan 
alınabilir. Udun kendinize ait olması da çok 
önemli bir nokta… Bu hobiye ilgi duyanlara 
ud seçiminde iyi ud çalanlardan ya da 
öğretmenlerinden yardım almalarını tavsiye 
ediyorum. Çünkü kötü ud sizi bu hobiden 
soğutabilir; iyi ses vermez, klavyesi konforlu 
değildir ve çalmanızı zorlaştırır. 

“Bir insanın hobisi olması çok güzel bir şey. 
Bu hobiyi uzmanlaştırıp ileri götürmeniz 
önemli değil; önemli olan kendinize zaman 
ayırmanız ve bu zaman diliminin size keyif 
vererek rahatlatıyor olması. Günümüz yaşam 
koşulları içerisinde zamanı yönetmek biraz 
zor oluyor, dolayısıyla bir hobi edinmek ve bu 
hobiye zaman ayırabilmek çaba gerektiriyor. 

“Udun dışında yemekle aram gayet iyidir; 
hem yemeyi hem de pişirmeyi çok severim.  
Fırsat buldukça severek, keyif alarak yemek 
yaparım. Hatta iyi yemek yaptığımı da 
söylerler. Hamur işleri dışında genellikle tüm 
yemekleri yapmaya elim yatkındır.” 
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Divriği Ulu Camii 
Sivas 

1985 yılında UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesine 
aldığı Divriği Ulu Camii, Mengücekoğulları hükümdarı 

Süleyman Şah’ın oğlu Ahmet Şah tarafından 1228-29 
yıllarında yaptırılmıştır. Bitişiğinde bulunan Darüşşifa ise 

aynı tarihte Ahmed Şah’ın eşi ve Erzincan Beyi Fahreddin 
Behramşah’ın kızı olan Turan Melek tarafından Ahlatlı Muğis 

oğlu Hürrem Şah adlı bir mimara yaptırılmıştır. 1280 
metrekarelik kapalı alana sahip bu anıtın taş oymacılığını 
ise Tiflisli Ahmet üstlenmiştir. 16 sütunlu cami, 23 tonoz 

ve iki kubbe ile örtülüdür. Mihrabın biçim ve bezemelerinin 
Anadolu’da başka örneğine rastlanmamıştır. Üç kapılı 
camide dört kitabe, dört usta imzası, besmele, ayet ve 

dua yazılı 21 pano yer almaktadır. Kapılarda birbirini 
tekrarlamayan kabartma motifler, ışık ve gölge oyunlarıyla 

çarpıcı bir etki yaratmaktadır.

Sultan Ahmet Camii 
İstanbul 
Sultan I. Ahmet tarafından yaptırılan Sultan Ahmet 
Camii’nin mimarı, Mimar Sinan öldükten sonra baş 
mimarlığa getirilen Sedefkâr Mehmed Ağa’dır. 1609 yılında 
büyük bir törenle yapımına başlanmış ve 1616 yılında 
tamamlanmıştır. Süslemelerinde kullanılan bitki motifli 
20.000’i aşkın çinisiyle Batı’da “Mavi Cami” olarak da 
bilinen Sultan Ahmet Camii, İstanbul’daki altı minareli 
tek cami olma özelliğine sahiptir. Camide üç şerefeli 
dört minare caminin dört köşesine, kalan iki şerefeli kısa 
minarelerse, avlunun karşılıklı iki köşesine gelecek şekilde 
inşa edilmiştir. Dört adet fil ayağı üzerine oturan 33,6 
metre çapında ve 43 metre yüksekliğindeki caminin ana 
kubbesi, dört yarım kubbeyle desteklenmiştir. Bu tavan 

gezi

Türkiye’nin 
Eşsiz 

Tarih boyunca birçok 
imparatorluğa ve devlete 

ev sahipliği yapan 
topraklarımızda yüzyıllardır 
ayakta kalan camiler, eşsiz 
işçilikleriyle ve görkemiyle 

birer sanat eseri olarak 
hayranlık uyandırıyor.  

Camisi

örtüsü Şehzadebaşı Camii’ndeki tavan örtüsünün bir benzeridir. Avludaki altı sütunlu şadırvanın lale ve karanfil motifleri göz alıcıdır. Caminin iç 
avlusuna merdivenli üç kapıdan girilir. Bu kapılar ve dış avlunun tüm kapıları bronzdandır. Caminin sedef kakmalı minberinde, işlemeli müezzin 
mahfili ve mihrapta mimari ayrıntılar işlenmiştir. Ayrıca halı ve kilimler, rahleler, kalem işleri ve renkli cam pencerelerle yapı, sanatsal değerini 
somutlaştırmayı başarmıştır. Sultan Ahmet Camii külliyesiyle birlikte, İstanbul’daki en büyük yapılardan biridir. Bu külliye; bir cami, medreseler, 
hünkâr kasrı, arasta, dükkânlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sübyan mektebi, imarethane ve kiralık odalardan oluşmaktadır. Ancak 
bu yapıların bir kısmı günümüze ulaşamamıştır.



32 ŞENLİK   TEMMUZ-EYLÜL 2013 33ŞENLİK    TEMMUZ-EYLÜL 2013

Ulu Camii 
Erzurum 
Malazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra Anadolu’da ilk 
kurulan ve Erzurum’u başşehir edinen Büyük Selçuklu 
Devleti kökenli Saltuklu Beyliği ile Selçuklu mimarisi de 
Erzurum’a girmiştir. Erzurum Ulu Camii ise, 1179 yılında 
Saltukoğulları’ndan Melik Nasirüddin Muhammed Bey 
zamanında yapılmıştır. Selçuklu mimarisine uygun olarak 
yapılan cami, 2.152 metrekare alana kurulu olup, iç 
kullanım alanı 2.000 metrekaredir. 6.000 kişi kapasiteli 
Ulu Camii’de 4.500 kişi aynı anda namaz kılabilmektedir. 
İkisi doğuda, üçü kuzeyde olmak üzere caminin hiçbiri 
bir diğerine benzemeyen beş kapısı bulunmaktadır. Üç 
kubbeli caminin doğudaki ilk kapısının her iki yanında da 
birer mihrapçık yer alır. Cami, Sultan IV. Murad zamanında 
yiyecek deposu olarak kullanılmıştır. Camideki kitabelerden 
anlaşıldığına göre değişik tarihlerde beş kez onarılmıştır: 
1639, 1826, 1858 ve 1860 yıllarındaki onarımların 
ardından, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1957-1964 yılları 
arasında camiyi bir kez daha onarmıştır. İlk yapımındaki 
mihrap duvarı, ön kısımları sivri şekilde olan kemerlerin 
üzerine oturtulmuş büyük pandantifli bir kubbe ile örtülüdür. 

Yeşil Camii 
Bursa 
Yeşil Külliye yapılarından olan Yeşil Camii, adını 
minarelerinde bulunan yeşil ağırlıklı süslemelerinden almıştır. 
Cami; türbe, medrese, imaret ve bunlara 1485 yılında 
eklenen hamamdan oluşmaktadır. Çelebi Sultan Mehmet’in 
emriyle 1415’te yapımına başlanan cami, Sultan’ın 
ölümü üzerine II. Murat zamanında tamamlanmıştır. Yeşil 
Camii’nin mimarı dönemin tanınmış kişilerinden Hacı 
İvaz Paşa’dır. Ayrıca nakkaşlığını İlyas Ali oğlu Ali, ahşap 
işlerini Tebrizli Ahmet oğlu Hacı Ali, çini işlerini de Mehmet 
Mecnun yapmıştır. Osmanlı mimarisinde hünkâr mahfili 
ilk olarak Yeşil Cami’de ortaya çıkmıştır.  Girişten oldukça 
dar merdivenlerle çıkılan hünkâr mahfili caminin şadırvan 
avlusu üzerinde, mermer balkonlu olarak içeriye hâkim bir 
biçimde yerleştirilmiştir. Buradaki çini bezeme caminin diğer 
bölümlerindekileri aratmayacak kadar güzeldir. Duvarlar 
3 metre yüksekliğine kadar altı köşeli yeşil, açık ve koyu 
mavi arasında değişen çinilerle kaplanmıştır. Yapıldığı 
yıldan günümüze kadar solmadan rengini koruyan bu 
çiniler üzerinde de onları yapan Mecnun Mehmet’in imzası 
bulunmaktadır. 

Selimiye Camii 
Edirne 

Kıbrıs’ın fethinden sonra, Sultan II. Selim’in isteğiyle, 1568 
yılında inşasına başlanan Selimiye Camii, Mimar Sinan’ın 
en önemli eserlerinden biridir. Tek kubbesi, dört minaresi 

olan ve 1574’te tamamlanması planlanan cami, Sultan II. 
Selim’in vefatı sebebiyle 1575 yılında ibadete açılmıştır. 

Osmanlı-Türk mimarisinin en özel eserlerinden olan bu cami 
için Mimar Sinan; “Öyle büyük bir cami yaptım ki, Edirne 

içinde bütün halkın beğenisine layıktır” demiştir. Mimar 
Sinan, Edirne’nin her yerinden görülebilen Selimiye Camii’ni 
85 yaşında tamamlamıştır. Cami, eşsiz mimari özelliklerinin 

yanı sıra taş, mermer, çini, ahşap sedef gibi süsleme 
özellikleriyle de son derece önemlidir. Mihrap ve minberi 

mermer işçiliğinin başyapıtlarındandır. Ayrıca Selimiye 
Camii’nin çini süslemelerinin, Osmanlı ve dünya sanatında 
ayrı bir yeri vardır. 16. yüzyıl çiniciliğinin en güzel örnekleri 
olan bu çiniler, sır altı tekniğinde olup İznik’te yapılmıştır. 

Mihrap duvarı, minber köşk duvarı, hünkar mahfili duvarlar, 
kadınlar mahfili, kemer köşelikleri, kıble yönündeki pencere 

alınlıkları çinilerle bezenmiştir. 

İsa Bey Camii 
Selçuk-İzmir 

Selçuk’ta Artemis Tapınağı’yla Saint Jean Kilisesi arasında 
yer alan ve Mimar Şamlı Ali’nin eseri olan İsa Bey Camii, 

1375 yılında Aydınoğlu İsa Bey tarafından yaptırılmıştır. Türk 
mimarlık tarihinin Anadolu Beylikleri dönemine ait en eski ve 

gösterişli eserlerinden biri olan cami, 19. yüzyılda kervansaray 
olarak da kullanılmıştır. İç mekânındaki zengin süslemeler de 
ne yazık ki günümüze ulaşamamıştır. Bugün sadece mihrap 
önü kubbesinin pandantiflerinde geometrik kompozisyonlar 

oluşturan çini mozaik süslemelere rastlanır. Üç taraftan 
revaklı avlusu, Osmanlı öncesi dönemde görülen ilk 

örneklerden olan İsa Bey Camii, iki minaresi ile de Beylikler 
döneminin nadir yapılarından biridir. Caminin doğu ve batı 
kapısının üstünde yükselen iki minareden birisi tamamen, 

diğerinin ise şerefeden yukarısı 16. yüzyılın ortalarında 
meydana gelen depremlerde yıkılmıştır. Aynı depremlerde 

yıkılan cami, 1975 yılında yaptırılan iyileştirme çalışmaları ile 
çatısı ve duvarları onarılarak yeniden ibadete açılmıştır.
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Ayasofya Camii
İstanbul 

Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yapmış 
olduğu en büyük kilise olup, çıkan yangınlar ve isyanlar 

sebebiyle yıkılmış ve aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. 
Günümüz Ayasofya’sı İmparator Justinianos (527-565) 

tarafından dönemin iki önemli mimarı olan Miletos’lu (Milet) 
İsidoros ile Tralles’li (Aydın) Anthemios’a yaptırılmıştır. 

İnşasına 532 yılında başlanan yapı, beş sene içinde 
tamamlanmış ve 537 yılında ibadete açılmıştır. 1453 yılında 

İstanbul’un fethedilmesinden sonra, Fatih Sultan Mehmet 
tarafından camiye dönüştürülen Ayasofya, 1935 yılından beri 

müze olarak hizmet vermektedir. Ayasofya,  kubbeli bazilika 
tipinde bir yapı olup mimarlık tarihinde önemli bir dönüm 

Haseki Sultan Camii 
İstanbul

Osmanlı tarihine damgasını vuran en önemli isimlerden biri 
olan Hürrem Sultan, 1558 yılında vefat edene kadar birçok 
hayır ve vakıf işi yapmıştır. Haseki Sultan Camii de Hürrem 

Sultan’ın yaptırdığı camilerden biridir. Mimar Sinan’ın 
1538 yılında baş mimarlık görevine başladığında yaptığı ilk 

eserlerden biri olan ve bugün İstanbul'un Fatih ilçesinde 
Haseki ile Cerrahpaşa semtleri arasında Avratpazarı’nda 
bulunan Haseki Sultan Külliyesi; cami, medrese, sübyan 

mektebi, çeşme, imaret ve darüşşifadan oluşmaktadır. 
Külliyenin ilk yapılan birimi camidir. Camiden bir yıl sonra 

medrese ve sübyan mektebi, 12 yıl sonra da darüşşifa inşa 
edilmiştir. 1612’de Sultan I. Ahmet döneminde caminin 

doğusuna bir kubbe ve üç kemerli revak eklenmiştir. Camide 
mihrap iki kubbenin birleşme çizgisine yerleştirilmiş, eski 

Süleymaniye Camii 
İstanbul 
Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-
1558 yılları arasında İstanbul’da Mimar Sinan tarafından 
inşa edilmiştir. Mimar Sinan’ın kalfalık devri eseri olarak 
nitelendirilen Süleymaniye Camii; medrese, kütüphane, 
hastane, hamam, imaret, hazire ve dükkânlardan oluşan 
Süleymaniye Külliyesi’nin bir parçası olarak inşa edilmiştir. 
53 metre yüksekliğinde 26.50 metre çapındaki merkezi 
kubbeyi, fil ayağı denilen dört büyük paye taşımaktadır. 
Dört minaresi bulunan Süleymaniye Camii’nin, süslemeleri 
oldukça sade bir yapıya sahiptir. Mihrap duvarındaki 
pencereler vitraylarla süslüdür. Mihrabın iki tarafındaki 
pencereler üzerinde yer alan çini madalyonlarda Fetih Suresi, 
caminin ana kubbesinin ortasında ise Nur Suresi yazılı 
bulunmaktadır. Arka avlusunda Sultan Süleyman’ın ve 
eşi Hürrem Sultan’ın türbelerinin bulunduğu Süleymaniye 
Camii’nin hattatı ise Hasan Çelebi’dir. 

Alaeddin Camii 
Konya
Yapımına, Selçuklu Sultanı Rükneddin Mesut I’in son 
zamanlarında başlanan, II. Kılıç Arslan (1156-1192) devrinde 
devam edilen ve Sultan I. Alaeddin Keykubad tarafından 
1221 yılında tamamlanarak hizmete açılan cami, Alaeddin 
Tepesi üzerine inşa edilmiştir. Yapımı 100 yılı aşkın süren 
cami, Konya’nın en büyük ve en eski camisi olma özelliğini 
taşımaktadır. İslam mimarisi yapı tarzında inşa edilen 
Aleaddin Camii, Bizans ve klasik devirlere ait 41 taş mermer 
sütundan ibarettir. Caminin en ilgi çekici yanlarından birisi 
de minberidir. Minber abanoz ağacından birbirine geçmiş 
olup, Anadolu Selçuklu ahşap işlemeciliğinin en güzel 
örneklerinden biridir. 1155 yılında Ahlatlı Mengum Berti 
tarafından yapılmış bir şaheserdir. Çinilerle süslü mihrabın 
önünde çini süslü kubbesiyle örtülmüş bir saha mevcuttur. 
Mihrap ve kubbelerin çinileri kısmen sökülmüştür. Caminin 
içinden sekiz adet Selçuklu Sultanı’nın yattığı türbelerin 
bulunduğu avluya açılan bir kapı bulunmaktadır. 

noktası olarak ele alınır. “Sofya” sözcüğü eski Yunanca’da “bilgelik” anlamındaki “sophos” sözcüğünden gelir. Dolayısıyla “aya sofya” adı 
“kutsal bilgelik” ya da “ilahî bilgelik” anlamındadır. Daha görkemli olması için İmparator Justinianos’un emriyle maiyetindeki eyaletlerden 
en güzel mimari parçaların toplatıldığı Ayasofya’da sütun ve mermerler Aspendos, Ephesos, Tarsus gibi Anadolu ve Suriye’deki antik şehir 

kalıntılarından getirilmiştir. Beyaz mermerler Marmara Adası’ndan, yeşil somakiler Eğriboz Adası’ndan, pembe mermerler Afyon’dan ve sarı 
mermerler Kuzey Afrika’dan getirilerek kullanılmıştır. 40 tanesi alt galeride, 64 tanesi ise üst galeride olmak üzere toplam 104 adet sütun 

bulunmaktadır. Osmanlı Dönemi’nde, 16. ve 17. yüzyıllarda, Ayasofya’nın içine mihraplar, minber, müezzin mahfilleri, vaaz kürsüsü ve 
maksureler eklenmiştir. Mihrabın iki yanında bulunan bronz kandiller, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Budin Seferi (1526) dönüşünde 

camiye hediye edilmiştir. Ana mekâna girişin sağ ve sol köşelerinde bulunan Helenistik Döneme (M.Ö. 30-330) ait iki mermer küp ise, 
Bergama’dan getirilerek, Sultan III. Murad (1574-1595) tarafından Ayasofya’ya hediye edilmiştir.

mihrabın yerine de diğerleri ile aynı boyutlarda bir pencere açılmıştır. Cami, kalın gövdeli, şerefe altında geniş niş çıkmaları bulunan tek minareli 
bir yapıdır. Haseki Sultan Camii’nin çini kitabesi günümüzde Çinili Köşk Müzesi'ndedir. Günümüzde belediyenin polikliniği olarak kullanılan 
darüşşifa ise 1550’de inşa edilmiştir. Külliyenin diğer yapılarının aksine kuzeyden farklı yapıda bir girişle geçilen sekizgen planlı bir açık avlu 

etrafında düzenlenen bu yapı, kubbe ile örtülü mekânlardan oluşan kompozisyonuyla Mimar Sinan’ın dehasını bir kez daha gözler önüne 
sermektedir. Hürrem Sultan’ın yaptırdığı darüşşifa halen hastane polikliniği olarak hizmet vermektedir. Bugün Haseki Hastanesi, Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığına bağlı, tam teşekküllü bir kuruluş olarak hizmet vermeye devam etmektedir.
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eğlencelik

Sudoku
Sudoku bir Japon zekâ oyunudur. Kalın çizgilerle ayrılmış her 3x3’lük kare, 1’den 9’a kadar rakamlar bir kez 
yer alacak şekilde doldurulur. Her bir rakam, her bir satırda ve her bir sütunda sadece bir defa kullanılabilir. 
İyi eğlenceler... 

Çit
Noktaları yatay veya dikey çizgilerle birleştirerek 
kapalı tek bir çit oluşturun. Rakamlar bulundukları 
hücrenin kaç kenarında çit parçası olduğunu 
göstermektedir. İyi eğlenceler... 

ABC Bağlamaca
Tüm noktaları kullanarak aynı harfleri birbirene 
bağlayın. Yalnızca yatay ve dikey çizgiler 
kullanın. Hiçbir bağlantı birbiriyle kesişmemelidir. 
İyi eğlenceler...

zor seviyekolay seviye orta seviye



Mantık oyunu
Öğrenmenin en iyi yolunun 
kişinin araştırma yaparak 
başkalarına anlatması olduğunu 
bilen coğrafya öğretmeni 
Kâmuran, 5 öğrencisine her birine 
dünyanın en uzun iki nehrini 
araştırması ve sınıfta anlatması 
için ödev verdi. Kâmuran 
öğretmenin, öğrencilerine hangi 
nehirleri ödev olarak verdiğini 
bulabilir misiniz? 

1- İkinci nehirler arasında en uzun 
nehir olmayan Kongo nehrini 
anlatan, birinci nehir olarak 
uzunluğu 6648 kilometre olan 
nehri de anlatacaktır.

2- Yenisey ve Amazon Nehri’nin 
uzunluğu 6648 kilometre değildir.

3- Yenisey’in uzunluğu Parana’yla 
birlikte anlatılacak birinci nehrin 
uzunluğundan daha kısadır ve 
küçükten büyüğe sıralamada bu 
nehirden hemen öncedir.

4- Yenisey’le birlikte anlatılacak 
ikinci nehrin uzunluğu 5410 
kilometredir. 

5- İkinci sırada anlatılacak Amur, 
nehirler arasında en kısa olandır.

6- 6020 kilometre ve 4880 
kilometre olan nehirleri aynı 
öğrenci anlatacaktır. Amazon’un 
uzunluğu 6020 kilometre değildir.

7- Yangtze Nehri 6300 kilometre 
uzunluğundadır. 

8- Sarı Irmak’la birlikte 
anlatılacak birinci nehrin 
uzunluğu, uzunluğu 4700 
kilometre olan nehirle birlikte 
anlatılacak birinci nehrin 
uzunluğundan daha küçüktür ve 
küçükten büyüğe sıralamada bu 
nehirden hemen öncedir.

 9- Missisipi ile birlikte 
anlatılacak ikinci nehir, Nil 
ile birlikte anlatılacak ikinci 
nehirden daha uzundur. 

Cevap Anahtarı




