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Sahip olduğumuz ‘TSE COVID-19 Gü-
venli Üretim Belgesi ile pandemiyle mü-
cadele konusunda TSE’nin hazırladığı 
‘COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve 
Kontrol Kılavuzu’nda belirtilen tüm şart-
ları sağladığımızı da belgelemiş olduk. 
Söğütlü, Alifuatpaşa ve Osmaniye‘deki 
piliç eti ve işlenmiş gıda tesislerinde tüm 
şartları yerine getirdiğimizi anlatan Genel 
Müdürümüz Aydın Başyurt; “Dünyanın 
hemen her ülkesine yayılan COVID-19  
ile ilgili tüm gelişmeleri en başından beri 

takip ederek, çalışanlarımızı 
korumak ve üretimimizi gü-

venli olarak sürdürmek 
için ilk günden itiba-

ren gerekli tedbirleri aldık’’ dedi. 

BIYOGÜVENLIK VE HIJYEN  
EN ÜST DÜZEYDE
Şenpiliç olarak gıda güvenliğinin her 
zaman en temel önceliğimiz olduğunu 
belirten Aydın şunları kaydetti: “Piliç eti 
üretimindeki hassasiyetten dolayı tüm 
üretim süreçlerimizde biyogüvenlik ve 
hijyen konusunu en üst düzeyde tutuyo-
ruz. Her zaman olduğu gibi bu dönem-
de de üretimin her aşamasında yasal 
zorunlulukların ötesinde gıda güvenliği 
standartlarını titizlikle uyguluyoruz. Al-
mış olduğumuz ‘TSE COVID-19 Güvenli 
Üretim Belgesi’ ile de bunu kanıtladık. 
Her zaman olduğu gibi bu zor günler-
de de temel gıda üreticisi olmanın so-
rumluluğuyla, halkımızın güvenine ve 
tercihine lâyık olmak için özveriyle ça-
lışıyor, halkımızın sağlıklı beslenmesin-
de önemli yeri olan ürünlerimizi Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın 
denetimi altında kesintisiz olarak üret-
meye devam ediyoruz.’’ 

Sakarya ve Çukurova bölge-
lerindeki üreticilerimiz için 
her yıl geleneksel olarak dü-
zenlediğimiz Üretici Toplan-
tılarını 15- 19 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleştirdik. Sa-
karya ve Çukurova bölgele-
rindeki en yüksek kapasiteye 
sahip 40 üreticimizi misafir 
ettiğimiz toplantılarda üre-
timde verim artırma yolları 
ve gelecek hedeflerimiz üze-
rinde durduk. 
Sakarya, Adana, Mersin, 

Tarsus, Maraş ve Hatay böl-
gelerinden gelen üreticileri-
mizi aileleri ile birlikte bu yıl 
Granada Luxury Belek Ho-
tel’de misafir ettik. Toplantı 
programı kapsamında Genel 
Müdür Yardımcımız Mehmet 
İyneci ve Prof. Dr. Mehmet 
Akan sunumlar gerçekleştir-
di. Karşılıklı fikir alışverişi-
nin yapıldığı toplantıda 2020 
yılı değerlendirilirken, 2021 
yılının da yol haritasıyla ilgili 
görüşler dile getirildi.

TSE COVID-19 GÜVENLI 
ÜRETIM BELGESI’NE  
LAYIK GÖRÜLDÜK

www.senpilic.com.tr

Gıda güvenliğiyle ilgili olarak 
Türk Standartları Enstitüsü  

(TSE) tarafından hazırlanan  
kılavuzdaki kriterleri tam olarak 
yerine getirerek, kesimhaneleri-

mizde yürüttüğümüz  
çalışmalarla ‘TSE COVID-19 

Güvenli Üretim Belgesi’  
almaya hak kazandık.

2020 yılı üretici 
toplantımızı  
gerçekleştirdik

‘Arda’nın Mutfağı’ programıy-
la geniş kitlelere ulaşan Arda 
Türkmen ve ‘İdil’den programı-
nın sevilen ismi İdil Yazar ile iş 
birliğine imza attık. 
Arda Türkmen ile hem Youtu-

be hem de TV programlarında 
bir araya gelirken, ünlü You-
Tuber İdil Yazar ile de Youtube 
videoları üzerinden geniş ürün 
yelpazemizi izleyicilerle buluş-
turma imkanı yakaladık.

Iki önemli isimle  
iş birliğine gittik 

İdil Yazar Arda Türkmen

Aşçıbaşı 
ürünlerimiz 
Migros  
raflarında

Yeni ürünümüz Aşçıbaşı, 
Türkiye’nin en önemli mar-
ket zincirlerinden biri olan 
Migros’un raflarındaki ye-
rini aldı. “Tüm malzemeler 
hazır, size pişirmesi kalır” 
sloganıyla satışa sunduğu-
muz ve eşsiz lezzet arayan-
ların tercihi olacak bu ürün 
grubu şimdilik Alaturka Sos-
lu ve Tatlı Ekşi Soslu olmak 
üzere iki çeşitten oluşuyor. 
İçerisinde göğüs kuşbaşı, sos 
ve doğranmış sebzelerin bu-
lunduğu bu özel ürün, pratik 
hazırlanma özelliğiyle sofra-
ların vazgeçilmezi olacak.

Ocak sayısı itibariyle Şenlik 
Dergimize online olarak ula-
şım sağlayabileceksiniz.
Şenhaberlerin yanısıra sek-
tördeki son gelişmeleri de 
sizlerle paylaştığımız Şenlik 
Dergisi’ne istediğiniz za-
man, istediğiniz yerde ula-
şabileceksiniz. Cep telefonu, 
tablet ve bilgisayarlarınızdan  
https://www.senpilic.com.tr/ 
adresindeki Şenlik sekmesine 
tıklayarak erişim sağlayacağı-
nız dergimiz 32. sayı itibariyle 
iki aylık olarak yayınlanacaktır.
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vazgeçilmezi olacak.

Büyük bir beğeniyle takip 

edilen Şenlik Dergimiz, her 

an yanınızda olmak, bir tıkla 

kolayca ulaşmanızı sağlamak 

amacıyla artık online ortamda 

sizlerle olacak. Özenle 

hazırladığımız ve sektördeki 

son gelişmeleri aktardığımız 

Şenlik Dergisi’ne istediğiniz 

an, istediğiniz yerde ulaşabilir, 

beğeniyle takip etmeye devam 

edebilirsiniz. Cep telefonu, 

tablet ve bilgisayarınızdan 

https://www.senpilic.com.tr/ 

adresini ziyaret edip, sizler 

için hazırladığımız dergimizi 

detaylı olarak inceleyebilirsiniz. 
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satışa sunduğumuz ve eşsiz 

lezzet arayanların tercihi 

olacak bu ürün grubu şimdilik 

Alaturka Soslu ve Tatlı Ekşi 

Soslu olmak üzere iki çeşitten 

oluşuyor. İçerisinde göğüs 

kuşbaşı, sos ve doğranmış 

sebzelerin bulunduğu bu 

özel ürün, pratik hazırlanma 

özelliğiyle sofraların 

vazgeçilmezi olacak.

Büyük bir beğeniyle takip 

edilen Şenlik Dergimiz, her 

an yanınızda olmak, bir tıkla 

kolayca ulaşmanızı sağlamak 

amacıyla artık online ortamda 

sizlerle olacak. Özenle 

hazırladığımız ve sektördeki 

son gelişmeleri aktardığımız 

Şenlik Dergisi’ne istediğiniz 

an, istediğiniz yerde ulaşabilir, 

beğeniyle takip etmeye devam 

edebilirsiniz. Cep telefonu, 

tablet ve bilgisayarınızdan 

https://www.senpilic.com.tr/ 

adresini ziyaret edip, sizler 

için hazırladığımız dergimizi 

detaylı olarak inceleyebilirsiniz. 

Şenlik  
Dergimiz  
artık bir tık  

uzağınızda

ŞENPİLİÇ’İN ÜCRETSİZ YAYINIDIRSAYI 30       OCAK-ŞUBAT 2021

Sahip olduğumuz ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi ile pandemiyle mücadele konusunda TSE’nin hazırladığı ‘COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavu-zu’nda belirtilen tüm şartları sağladığımızı da belgelemiş olduk. Söğütlü, Alifuatpaşa ve Os-maniye‘deki piliç eti ve işlenmiş gıda tesisle-rinde tüm şartları yerine getirdiğimizi anlatan Genel Müdürümüz Aydın Başyurt; “Dünyanın hemen her ülkesine yayılan COVID-19  ile ilgili tüm gelişmeleri en başından beri takip ederek, çalışanlarımızı korumak ve üretimi-

mizi güvenli olarak sürdürmek için ilk günden itibaren gerekli tedbirleri aldık’’ dedi. BIYOGÜVENLIK VE HIJYEN  EN ÜST DÜZEYDEŞenpiliç olarak gıda güvenliğinin her zaman en temel önceliğimiz olduğunu belirten Aydın şunları kaydetti: “Piliç eti üretimindeki hassasiyetten dolayı tüm üretim süreçleri-mizde biyogüvenlik ve hijyen konusunu en üst düzeyde tutuyoruz. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de üretimin her aşamasın-

da yasal zorunlulukların ötesinde gıda gü-venliği standartlarını titizlikle uyguluyoruz. Almış olduğumuz ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ ile de bunu kanıtladık. Her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de temel gıda üreticisi olmanın sorumluluğuyla, halkımızın güvenine ve tercihine lâyık olmak için özveriyle çalışıyor, halkımızın sağlıklı beslenmesinde önemli yeri olan ürünlerimizi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın denetimi altında kesintisiz olarak üretmeye devam ediyoruz.’’ 

Sakarya ve Çukurova böl-gelerindeki üreticilerimiz için her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Üretici Toplantılarını 15- 19 Eylül tarihleri arasında gerçekleş-tirdik. Sakarya ve Çukurova bölgelerindeki en yüksek ka-pasiteye sahip 40 üreticimizi misafir ettiğimiz toplantılar-da üretimde verim artırma yolları ve gelecek hedefleri-miz üzerinde durduk. Sakarya, Adana, Mersin, 

Tarsus, Maraş ve Hatay böl-gelerinden gelen üreticileri-mizi aileleri ile birlikte bu yıl Granada Luxury Belek Ho-tel’de misafir ettik. Toplantı programı kapsamında Genel Müdür Yardımcımız Mehmet İyneci ve Prof. Dr. Mehmet Akan sunumlar gerçekleştir-di. Karşılıklı fikir alışverişi-nin yapıldığı toplantıda 2020 yılı değerlendirilirken, 2021 yılının da yol haritasıyla ilgili görüşler dile getirildi.

TSE COVID-19 GÜVENLI ÜRETIM BELGESI’NE  LAYIK GÖRÜLDÜK

www.senpilic.com.tr

Gıda güvenliğiyle ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan  kılavuzdaki kriterleri tam olarak yerine getirerek, kesimhanelerimizde yürüttüğümüz çalışmalarla ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ almaya hak kazandık.

‘Arda’nın Mutfağı’ programıyla geniş kitlelere ulaşan Arda Türkmen ve ‘İdil’den progra-mının sevilen ismi İdil Yazar ile iş birliğine imza attık. Arda Türkmen ile hem Youtu-

be hem de TV programlarında bir araya gelirken, ünlü You-Tuber İdil Yazar ile de Youtube videoları üzerinden geniş ürün yelpazemizi izleyicilerle buluş-turma imkanı yakaladık.

2020 yılı üretici toplantımızı  gerçekleştirdik

Iki önemli isimle  iş birliğine gittik 

İdil Yazar Arda Türkmen

Aşçıbaşı ürünlerimiz Migros  raflarındaYeni ürünümüz Aşçıbaşı, Türkiye’nin en önemli market zincirlerinden biri olan Migros’un raflarındaki yerini aldı. “Tüm malzemeler hazır, size pişirmesi kalır” sloganıyla satışa sunduğumuz ve eşsiz lezzet arayanların tercihi olacak bu ürün grubu şimdilik Alaturka Soslu ve Tatlı Ekşi Soslu olmak üzere iki çeşitten oluşuyor. İçerisinde göğüs kuşbaşı, sos ve doğranmış sebzelerin bulunduğu bu özel ürün, pratik hazırlanma özelliğiyle sofraların vazgeçilmezi olacak.

Büyük bir beğeniyle takip edilen Şenlik Dergimiz, her an yanınızda olmak, bir tıkla kolayca ulaşmanızı sağlamak amacıyla artık online ortamda sizlerle olacak. Özenle hazırladığımız ve sektördeki son gelişmeleri aktardığımız Şenlik Dergisi’ne istediğiniz an, istediğiniz yerde ulaşabilir, beğeniyle takip etmeye devam edebilirsiniz. Cep telefonu, tablet ve bilgisayarınızdan https://www.senpilic.com.tr/ adresini ziyaret edip, sizler için hazırladığımız dergimizi detaylı olarak inceleyebilirsiniz. 

Şenlik  Dergimiz  artık bir tık  uzağınızda

Şenlik  
Dergimiz  
artık bir tık  

uzağınızda

ŞENPİLİÇ’İN ÜCRETSİZ YAYINIDIRSAYI 30       OCAK-ŞUBAT 2021

Sahip olduğumuz ‘TSE COVID-19 Güvenli 
Üretim Belgesi ile pandemiyle mücadele 
konusunda TSE’nin hazırladığı ‘COVID-19 
Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavu-
zu’nda belirtilen tüm şartları sağladığımızı da 
belgelemiş olduk. Söğütlü, Alifuatpaşa ve Os-
maniye‘deki piliç eti ve işlenmiş gıda tesisle-
rinde tüm şartları yerine getirdiğimizi anlatan 
Genel Müdürümüz Aydın Başyurt; “Dünyanın 
hemen her ülkesine yayılan COVID-19  ile 
ilgili tüm gelişmeleri en başından beri takip 
ederek, çalışanlarımızı korumak ve üretimi-

mizi güvenli olarak sürdürmek için ilk günden 
itibaren gerekli tedbirleri aldık’’ dedi. 

BIYOGÜVENLIK VE HIJYEN  
EN ÜST DÜZEYDE
Şenpiliç olarak gıda güvenliğinin her zaman 
en temel önceliğimiz olduğunu belirten 
Aydın şunları kaydetti: “Piliç eti üretimindeki 
hassasiyetten dolayı tüm üretim süreçleri-
mizde biyogüvenlik ve hijyen konusunu en 
üst düzeyde tutuyoruz. Her zaman olduğu 
gibi bu dönemde de üretimin her aşamasın-

da yasal zorunlulukların ötesinde gıda gü-
venliği standartlarını titizlikle uyguluyoruz. 
Almış olduğumuz ‘TSE COVID-19 Güvenli 
Üretim Belgesi’ ile de bunu kanıtladık. Her 
zaman olduğu gibi bu zor günlerde de temel 
gıda üreticisi olmanın sorumluluğuyla, 
halkımızın güvenine ve tercihine lâyık olmak 
için özveriyle çalışıyor, halkımızın sağlıklı 
beslenmesinde önemli yeri olan ürünlerimizi 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın 
denetimi altında kesintisiz olarak üretmeye 
devam ediyoruz.’’ 

Sakarya ve Çukurova böl-
gelerindeki üreticilerimiz 
için her yıl geleneksel olarak 
düzenlediğimiz Üretici 
Toplantılarını 15- 19 Eylül 
tarihleri arasında gerçekleş-
tirdik. Sakarya ve Çukurova 
bölgelerindeki en yüksek ka-
pasiteye sahip 40 üreticimizi 
misafir ettiğimiz toplantılar-
da üretimde verim artırma 
yolları ve gelecek hedefleri-
miz üzerinde durduk. 
Sakarya, Adana, Mersin, 

Tarsus, Maraş ve Hatay böl-
gelerinden gelen üreticileri-
mizi aileleri ile birlikte bu yıl 
Granada Luxury Belek Ho-
tel’de misafir ettik. Toplantı 
programı kapsamında Genel 
Müdür Yardımcımız Mehmet 
İyneci ve Prof. Dr. Mehmet 
Akan sunumlar gerçekleştir-
di. Karşılıklı fikir alışverişi-
nin yapıldığı toplantıda 2020 
yılı değerlendirilirken, 2021 
yılının da yol haritasıyla ilgili 
görüşler dile getirildi.

TSE COVID-19 GÜVENLI 
ÜRETIM BELGESI’NE  
LAYIK GÖRÜLDÜK

www.senpilic.com.tr

Gıda güvenliğiyle ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan  
kılavuzdaki kriterleri tam olarak yerine getirerek, kesimhanelerimizde yürüttüğümüz çalışmalarla 

‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ almaya hak kazandık.

‘Arda’nın Mutfağı’ programıyla 
geniş kitlelere ulaşan Arda 
Türkmen ve ‘İdil’den progra-
mının sevilen ismi İdil Yazar ile 
iş birliğine imza attık. 
Arda Türkmen ile hem Youtu-

be hem de TV programlarında 
bir araya gelirken, ünlü You-
Tuber İdil Yazar ile de Youtube 
videoları üzerinden geniş ürün 
yelpazemizi izleyicilerle buluş-
turma imkanı yakaladık.

2020 yılı üretici 
toplantımızı  
gerçekleştirdik

Iki önemli isimle  
iş birliğine gittik 

İdil Yazar Arda Türkmen

Aşçıbaşı 
ürünlerimiz 
Migros  
raflarında

Yeni ürünümüz Aşçıbaşı, 
Türkiye’nin en önemli market 
zincirlerinden biri olan 
Migros’un raflarındaki yerini 
aldı. “Tüm malzemeler hazır, 
size pişirmesi kalır” sloganıyla 
satışa sunduğumuz ve eşsiz 
lezzet arayanların tercihi 
olacak bu ürün grubu şimdilik 
Alaturka Soslu ve Tatlı Ekşi 
Soslu olmak üzere iki çeşitten 
oluşuyor. İçerisinde göğüs 
kuşbaşı, sos ve doğranmış 
sebzelerin bulunduğu bu 
özel ürün, pratik hazırlanma 
özelliğiyle sofraların 
vazgeçilmezi olacak.

Büyük bir beğeniyle takip 
edilen Şenlik Dergimiz, her 
an yanınızda olmak, bir tıkla 
kolayca ulaşmanızı sağlamak 
amacıyla artık online ortamda 
sizlerle olacak. Özenle 
hazırladığımız ve sektördeki 
son gelişmeleri aktardığımız 
Şenlik Dergisi’ne istediğiniz 
an, istediğiniz yerde ulaşabilir, 
beğeniyle takip etmeye devam 
edebilirsiniz. Cep telefonu, 
tablet ve bilgisayarınızdan 
https://www.senpilic.com.tr/ 
adresini ziyaret edip, sizler 
için hazırladığımız dergimizi 
detaylı olarak inceleyebilirsiniz. 

ŞENPİLİÇ’İN ÜCRETSİZ YAYINIDIR

SAYI 30       OCAK-ŞUBAT 2021

Sahip olduğumuz ‘TSE COVID-19 Güvenli 

Üretim Belgesi ile pandemiyle mücadele 

konusunda TSE’nin hazırladığı ‘COVID-19 

Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavu-

zu’nda belirtilen tüm şartları sağladığımızı da 

belgelemiş olduk. Söğütlü, Alifuatpaşa ve Os-

maniye‘deki piliç eti ve işlenmiş gıda tesisle-

rinde tüm şartları yerine getirdiğimizi anlatan 

Genel Müdürümüz Aydın Başyurt; “Dünyanın 

hemen her ülkesine yayılan COVID-19  ile 

ilgili tüm gelişmeleri en başından beri takip 

ederek, çalışanlarımızı korumak ve üretimi-

mizi güvenli olarak sürdürmek için ilk günden 

itibaren gerekli tedbirleri aldık’’ dedi. 

BIYOGÜVENLIK VE HIJYEN  

EN ÜST DÜZEYDE

Şenpiliç olarak gıda güvenliğinin her zaman 

en temel önceliğimiz olduğunu belirten 

Aydın şunları kaydetti: “Piliç eti üretimindeki 

hassasiyetten dolayı tüm üretim süreçleri-

mizde biyogüvenlik ve hijyen konusunu en 

üst düzeyde tutuyoruz. Her zaman olduğu 

gibi bu dönemde de üretimin her aşamasın-

da yasal zorunlulukların ötesinde gıda gü-

venliği standartlarını titizlikle uyguluyoruz. 

Almış olduğumuz ‘TSE COVID-19 Güvenli 

Üretim Belgesi’ ile de bunu kanıtladık. Her 

zaman olduğu gibi bu zor günlerde de temel 

gıda üreticisi olmanın sorumluluğuyla, 

halkımızın güvenine ve tercihine lâyık olmak 

için özveriyle çalışıyor, halkımızın sağlıklı 

beslenmesinde önemli yeri olan ürünlerimizi 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın 

denetimi altında kesintisiz olarak üretmeye 

devam ediyoruz.’’ 

Sakarya ve Çukurova böl-

gelerindeki üreticilerimiz 

için her yıl geleneksel olarak 

düzenlediğimiz Üretici 

Toplantılarını 15- 19 Eylül 

tarihleri arasında gerçekleş-

tirdik. Sakarya ve Çukurova 

bölgelerindeki en yüksek ka-

pasiteye sahip 40 üreticimizi 

misafir ettiğimiz toplantılar-

da üretimde verim artırma 

yolları ve gelecek hedefleri-

miz üzerinde durduk. 

Sakarya, Adana, Mersin, 

Tarsus, Maraş ve Hatay böl-

gelerinden gelen üreticileri-

mizi aileleri ile birlikte bu yıl 

Granada Luxury Belek Ho-

tel’de misafir ettik. Toplantı 

programı kapsamında Genel 

Müdür Yardımcımız Mehmet 

İyneci ve Prof. Dr. Mehmet 

Akan sunumlar gerçekleştir-

di. Karşılıklı fikir alışverişi-

nin yapıldığı toplantıda 2020 

yılı değerlendirilirken, 2021 

yılının da yol haritasıyla ilgili 

görüşler dile getirildi.

TSE COVID-19 GÜVENLI 

ÜRETIM BELGESI’NE  

LAYIK GÖRÜLDÜK

www.senpilic.com.tr

Gıda güvenliğiyle ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan  

kılavuzdaki kriterleri tam olarak yerine getirerek, kesimhanelerimizde yürüttüğümüz çalışmalarla 

‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ almaya hak kazandık.

‘Arda’nın Mutfağı’ programıyla 

geniş kitlelere ulaşan Arda 

Türkmen ve ‘İdil’den progra-

mının sevilen ismi İdil Yazar ile 

iş birliğine imza attık. 

Arda Türkmen ile hem Youtu-

be hem de TV programlarında 

bir araya gelirken, ünlü You-

Tuber İdil Yazar ile de Youtube 

videoları üzerinden geniş ürün 

yelpazemizi izleyicilerle buluş-

turma imkanı yakaladık.

2020 yılı üretici 

toplantımızı  

gerçekleştirdik

Iki önemli isimle  

iş birliğine gittik 

İdil Yazar

Arda Türkmen

Aşçıbaşı 
ürünlerimiz 

Migros  
raflarında

Yeni ürünümüz Aşçıbaşı, 

Türkiye’nin en önemli market 

zincirlerinden biri olan 

Migros’un raflarındaki yerini 

aldı. “Tüm malzemeler hazır, 

size pişirmesi kalır” sloganıyla 

satışa sunduğumuz ve eşsiz 

lezzet arayanların tercihi 

olacak bu ürün grubu şimdilik 

Alaturka Soslu ve Tatlı Ekşi 

Soslu olmak üzere iki çeşitten 

oluşuyor. İçerisinde göğüs 

kuşbaşı, sos ve doğranmış 

sebzelerin bulunduğu bu 

özel ürün, pratik hazırlanma 

özelliğiyle sofraların 

vazgeçilmezi olacak.

Büyük bir beğeniyle takip 

edilen Şenlik Dergimiz, her 

an yanınızda olmak, bir tıkla 

kolayca ulaşmanızı sağlamak 

amacıyla artık online ortamda 

sizlerle olacak. Özenle 

hazırladığımız ve sektördeki 

son gelişmeleri aktardığımız 

Şenlik Dergisi’ne istediğiniz 

an, istediğiniz yerde ulaşabilir, 

beğeniyle takip etmeye devam 

edebilirsiniz. Cep telefonu, 

tablet ve bilgisayarınızdan 

https://www.senpilic.com.tr/ 

adresini ziyaret edip, sizler 

için hazırladığımız dergimizi 

detaylı olarak inceleyebilirsiniz. 

Şenlik  
Dergimiz  
artık bir tık  

uzağınızda

ŞENPİLİÇ’İN ÜCRETSİZ YAYINIDIRSAYI 30       OCAK-ŞUBAT 2021

Sahip olduğumuz ‘TSE COVID-19 Güvenli 
Üretim Belgesi ile pandemiyle mücadele 
konusunda TSE’nin hazırladığı ‘COVID-19 
Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavu-
zu’nda belirtilen tüm şartları sağladığımızı da 
belgelemiş olduk. Söğütlü, Alifuatpaşa ve Os-
maniye‘deki piliç eti ve işlenmiş gıda tesisle-
rinde tüm şartları yerine getirdiğimizi anlatan 
Genel Müdürümüz Aydın Başyurt; “Dünyanın 
hemen her ülkesine yayılan COVID-19  ile 
ilgili tüm gelişmeleri en başından beri takip 
ederek, çalışanlarımızı korumak ve üretimi-

mizi güvenli olarak sürdürmek için ilk günden 
itibaren gerekli tedbirleri aldık’’ dedi. 

BIYOGÜVENLIK VE HIJYEN  
EN ÜST DÜZEYDE
Şenpiliç olarak gıda güvenliğinin her zaman 
en temel önceliğimiz olduğunu belirten 
Aydın şunları kaydetti: “Piliç eti üretimindeki 
hassasiyetten dolayı tüm üretim süreçleri-
mizde biyogüvenlik ve hijyen konusunu en 
üst düzeyde tutuyoruz. Her zaman olduğu 
gibi bu dönemde de üretimin her aşamasın-

da yasal zorunlulukların ötesinde gıda gü-
venliği standartlarını titizlikle uyguluyoruz. 
Almış olduğumuz ‘TSE COVID-19 Güvenli 
Üretim Belgesi’ ile de bunu kanıtladık. Her 
zaman olduğu gibi bu zor günlerde de temel 
gıda üreticisi olmanın sorumluluğuyla, 
halkımızın güvenine ve tercihine lâyık olmak 
için özveriyle çalışıyor, halkımızın sağlıklı 
beslenmesinde önemli yeri olan ürünlerimizi 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın 
denetimi altında kesintisiz olarak üretmeye 
devam ediyoruz.’’ 

Sakarya ve Çukurova böl-
gelerindeki üreticilerimiz 
için her yıl geleneksel olarak 
düzenlediğimiz Üretici 
Toplantılarını 15- 19 Eylül 
tarihleri arasında gerçekleş-
tirdik. Sakarya ve Çukurova 
bölgelerindeki en yüksek ka-
pasiteye sahip 40 üreticimizi 
misafir ettiğimiz toplantılar-
da üretimde verim artırma 
yolları ve gelecek hedefleri-
miz üzerinde durduk. 
Sakarya, Adana, Mersin, 

Tarsus, Maraş ve Hatay böl-
gelerinden gelen üreticileri-
mizi aileleri ile birlikte bu yıl 
Granada Luxury Belek Ho-
tel’de misafir ettik. Toplantı 
programı kapsamında Genel 
Müdür Yardımcımız Mehmet 
İyneci ve Prof. Dr. Mehmet 
Akan sunumlar gerçekleştir-
di. Karşılıklı fikir alışverişi-
nin yapıldığı toplantıda 2020 
yılı değerlendirilirken, 2021 
yılının da yol haritasıyla ilgili 
görüşler dile getirildi.

TSE COVID-19 GÜVENLI 
ÜRETIM BELGESI’NE  
LAYIK GÖRÜLDÜK

www.senpilic.com.tr

Gıda güvenliğiyle ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan  
kılavuzdaki kriterleri tam olarak yerine getirerek, kesimhanelerimizde yürüttüğümüz çalışmalarla 

‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ almaya hak kazandık.

‘Arda’nın Mutfağı’ programıyla 
geniş kitlelere ulaşan Arda 
Türkmen ve ‘İdil’den progra-
mının sevilen ismi İdil Yazar ile 
iş birliğine imza attık. 
Arda Türkmen ile hem Youtu-

be hem de TV programlarında 
bir araya gelirken, ünlü You-
Tuber İdil Yazar ile de Youtube 
videoları üzerinden geniş ürün 
yelpazemizi izleyicilerle buluş-
turma imkanı yakaladık.

2020 yılı üretici 
toplantımızı  
gerçekleştirdik

Iki önemli isimle  
iş birliğine gittik 

İdil Yazar Arda Türkmen

Aşçıbaşı 
ürünlerimiz 
Migros  
raflarında

Yeni ürünümüz Aşçıbaşı, 
Türkiye’nin en önemli market 
zincirlerinden biri olan 
Migros’un raflarındaki yerini 
aldı. “Tüm malzemeler hazır, 
size pişirmesi kalır” sloganıyla 
satışa sunduğumuz ve eşsiz 
lezzet arayanların tercihi 
olacak bu ürün grubu şimdilik 
Alaturka Soslu ve Tatlı Ekşi 
Soslu olmak üzere iki çeşitten 
oluşuyor. İçerisinde göğüs 
kuşbaşı, sos ve doğranmış 
sebzelerin bulunduğu bu 
özel ürün, pratik hazırlanma 
özelliğiyle sofraların 
vazgeçilmezi olacak.

Büyük bir beğeniyle takip 
edilen Şenlik Dergimiz, her 
an yanınızda olmak, bir tıkla 
kolayca ulaşmanızı sağlamak 
amacıyla artık online ortamda 
sizlerle olacak. Özenle 
hazırladığımız ve sektördeki 
son gelişmeleri aktardığımız 
Şenlik Dergisi’ne istediğiniz 
an, istediğiniz yerde ulaşabilir, 
beğeniyle takip etmeye devam 
edebilirsiniz. Cep telefonu, 
tablet ve bilgisayarınızdan 
https://www.senpilic.com.tr/ 
adresini ziyaret edip, sizler 
için hazırladığımız dergimizi 
detaylı olarak inceleyebilirsiniz. 

Şenlik  
Dergimiz  
artık bir tık  
uzağınızda

ŞENPİLİÇ’İN ÜCRETSİZ YAYINIDIR

SAYI 30       OCAK-ŞUBAT 2021

Sahip olduğumuz ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi ile pandemiyle mücadele konusunda TSE’nin hazırladığı ‘COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavu-zu’nda belirtilen tüm şartları sağladığımızı da belgelemiş olduk. Söğütlü, Alifuatpaşa ve Os-maniye‘deki piliç eti ve işlenmiş gıda tesisle-rinde tüm şartları yerine getirdiğimizi anlatan Genel Müdürümüz Aydın Başyurt; “Dünyanın hemen her ülkesine yayılan COVID-19  ile ilgili tüm gelişmeleri en başından beri takip ederek, çalışanlarımızı korumak ve üretimi-

mizi güvenli olarak sürdürmek için ilk günden itibaren gerekli tedbirleri aldık’’ dedi. BIYOGÜVENLIK VE HIJYEN  EN ÜST DÜZEYDEŞenpiliç olarak gıda güvenliğinin her zaman en temel önceliğimiz olduğunu belirten Aydın şunları kaydetti: “Piliç eti üretimindeki hassasiyetten dolayı tüm üretim süreçleri-mizde biyogüvenlik ve hijyen konusunu en üst düzeyde tutuyoruz. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de üretimin her aşamasın-

da yasal zorunlulukların ötesinde gıda gü-venliği standartlarını titizlikle uyguluyoruz. Almış olduğumuz ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ ile de bunu kanıtladık. Her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de temel gıda üreticisi olmanın sorumluluğuyla, halkımızın güvenine ve tercihine lâyık olmak için özveriyle çalışıyor, halkımızın sağlıklı beslenmesinde önemli yeri olan ürünlerimizi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın denetimi altında kesintisiz olarak üretmeye devam ediyoruz.’’ 

Sakarya ve Çukurova böl-gelerindeki üreticilerimiz için her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Üretici Toplantılarını 15- 19 Eylül tarihleri arasında gerçekleş-tirdik. Sakarya ve Çukurova bölgelerindeki en yüksek ka-pasiteye sahip 40 üreticimizi misafir ettiğimiz toplantılar-da üretimde verim artırma yolları ve gelecek hedefleri-miz üzerinde durduk. Sakarya, Adana, Mersin, 

Tarsus, Maraş ve Hatay böl-gelerinden gelen üreticileri-mizi aileleri ile birlikte bu yıl Granada Luxury Belek Ho-tel’de misafir ettik. Toplantı programı kapsamında Genel Müdür Yardımcımız Mehmet İyneci ve Prof. Dr. Mehmet Akan sunumlar gerçekleştir-di. Karşılıklı fikir alışverişi-nin yapıldığı toplantıda 2020 yılı değerlendirilirken, 2021 yılının da yol haritasıyla ilgili görüşler dile getirildi.

TSE COVID-19 GÜVENLI ÜRETIM BELGESI’NE  LAYIK GÖRÜLDÜK

www.senpilic.com.tr
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2020 yılı üretici toplantımızı  gerçekleştirdik

Iki önemli isimle  iş birliğine gittik 

İdil Yazar

Arda Türkmen

Aşçıbaşı ürünlerimiz Migros  raflarındaYeni ürünümüz Aşçıbaşı, Türkiye’nin en önemli market zincirlerinden biri olan Migros’un raflarındaki yerini aldı. “Tüm malzemeler hazır, size pişirmesi kalır” sloganıyla satışa sunduğumuz ve eşsiz lezzet arayanların tercihi olacak bu ürün grubu şimdilik Alaturka Soslu ve Tatlı Ekşi Soslu olmak üzere iki çeşitten oluşuyor. İçerisinde göğüs kuşbaşı, sos ve doğranmış sebzelerin bulunduğu bu özel ürün, pratik hazırlanma özelliğiyle sofraların vazgeçilmezi olacak.

Büyük bir beğeniyle takip edilen Şenlik Dergimiz, her an yanınızda olmak, bir tıkla kolayca ulaşmanızı sağlamak amacıyla artık online ortamda sizlerle olacak. Özenle hazırladığımız ve sektördeki son gelişmeleri aktardığımız Şenlik Dergisi’ne istediğiniz an, istediğiniz yerde ulaşabilir, beğeniyle takip etmeye devam edebilirsiniz. Cep telefonu, tablet ve bilgisayarınızdan https://www.senpilic.com.tr/ adresini ziyaret edip, sizler için hazırladığımız dergimizi detaylı olarak inceleyebilirsiniz. 

Şenlik  Dergimiz  artık bir tık  uzağınızda

ŞENPİLİÇ’İN ÜCRETSİZ YAYINIDIRSAYI 30       OCAK-ŞUBAT 2021

TSE COVID-19 GÜVENLI ÜRETIM BELGESI’NE  LAYIK GÖRÜLDÜKGıda güvenliğiyle ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan  kılavuzdaki kriterleri tam olarak yerine getirerek, kesimhanelerimizde yürüttüğümüz çalışmalarla ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ almaya hak kazandık.

2020 yılı üretici toplantımızı  gerçekleştirdik

Iki önemli isimle  iş birliğine gittik Aşçıbaşı ürünlerimiz Migros  raflarında

Şenlik  Dergimiz  artık bir tık  uzağınızda

Şenlik  
Dergimiz  artık bir tık  uzağınızda

Şenlik  
Dergimiz’i  
online’a  
taşıyoruz



Yeni dünyanın yeme alışkanlığı değişiyor
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Değişen yaşam şartları yeme alışkanlıkla-
rını da etkiliyor. Yoğun iş temposu ve gün-
lük hayat koşuşturmacası içinde hızlıca bir 
şeyler hazırlamak ve aynı zamanda sağlıklı 
beslenmek amacıyla pratik hazırlanabilen
ürünlere talep artıyor. Bu nedenle pratik 
hazır ürünlerin market raflarındaki sayısı 
her geçen gün artıyor.
Başta Amerika ve Avrupa olmak üzere piliç 
sektöründe pratik ürünlere doğru bir yönel-

me olduğu kaçınılmaz bir gerçek.

IŞLENMIŞ ÜRÜNLERE OLAN  
TALEP ARTTI…
Tüketim alışkanlıkların değişmesi ile bir-
likte son yıllarda işlenmiş ürünlere yöne-
lik talep de aynı doğrultuda arttı. Özellikle 
soslanmış, porsiyonu küçültülmüş ve tek 
öğünde kullanılmaya hazır hale getirilmiş 
ürünler ülkemizde de sıklıkla tercih edile-

bilir konuma geldi.

HEM SAĞLIKLI HEM LEZZETLI
Hem pratik, hem leziz, hem de sağlıklı bir 
öğün tüketmek isteyen beyaz et severlere
yönelik hazırlamış olduğumuz; “Marinas-
yonlu ürünler”, “Annemin Köftesi” serisi, 
“Nugget, Şinitzel, Cordon Blue” ve “Aşçıba-
şı” serisi gibi ürünlerimizle şık sofralarınız 
için lezzet şöleni sunuyoruz.

İmtiyaz Sahibi 
Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. 

Genel Yayın Yönetmeni 
Fisun Aysu 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Cihan Oruçoğlu 

Yönetim Yeri 
Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. 
Barbaros Mah. Halk Cad. 
Kardelen Sok. No: 2/68 

Ataşehir/İstanbul 
0216 518 10 20 

www.senpilic.com.tr 

Yapım 

Aristo İletişim 
Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad.

No: 130 Elhamra Hanı D: 49
Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0212 465 37 28
info@aristoiletisim.com

Baskı 
VKF Renzel - Fındıklı, Başıbüyük Yolu

Caddesi No: 149/A, 34854
Maltepe/İstanbul Tel: 0216 471 82 15

Yayın Türü 
İki Aylık Dergi 

Yerel Süreli Yayın 

Şenlik’te yayımlanan yazı ve fotoğrafların 
her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden 
kullanılamaz. İmzalı yazılardaki görüşler 

yazarlarına aittir.

COVID-19 piliç dünyasını 
nasıl etkiledi?

İyi ihtimaller göz önünde bulundurul-
duğunda pandemi durgunluğunun 
ardından hızlı bir şekilde toparlanma 

yaşanabilir. Kötü ihtimalle iyileşme süreci-
nin beklenenden uzun olması ekonomideki 
olumsuz gidişatın yıllarca sürmesine neden 
olabilir.

DÜNYADA GIDA ENDÜSTRISINDE 
NELER OLUYOR? 
Ev dışı tüketim ve ihracat kanalları tüm 
dünyada sekteye uğradı. Ev dışı tüketim ka-
nalında mart ayında talep bir gecede yüzde 
50 düştü. Pek çok gelişmiş ülkede Starbucks 
ve benzeri kahve dükkanları kapandığı için 
süt tüketimi, fastfood dükkanları ka-
pandığı için patates ve tavuk gö-
ğüs eti tüketimi hızla azaldı. 
Tüketici davranışlarının 
en önemli trendlerin-
den biri uzun ömür-
lü gıdalara yönelim 
oldu. Yumurta ve 
donuk ürünler 
bu eğilimden en 
pozitif etkilenen 
kalemler arasında 
yer alıyor. Salgı-
nın başında tüke-
ticinin gıda ve hızlı 
tüketim malzeme-
leri istifleme eğilimi 
perakende sektörün-
de çok hızlı bir artışa 
yol açsa da bir süre sonra 
tüketim düzene girdi.

DIĞER SEKTÖRLERE  
GÖRE DAHA HAFIF  
ATLATACAK
Ne kadar uzun sürerse sürsün piliç eti sek-
törü bu krizi diğer sektörlere göre daha iyi 
atlatacak pozisyonda. Piliç eti uygun fiyatı 
sebebiyle diğer etlere göre önemli bir avan-
taja sahip. Geçmiş dönemler göz önünde 
bulundurulduğunda kriz zamanlarında 
gelir düştüğünde kırmızı etin ikamesi her 
zaman piliç eti oldu. Krizin başında yaşa-
nan arz ve tedarik kesintilerine rağmen tüm 

dünyada 
piliç eti 

s e k t ö r ü 
geçmiş kriz 

tecrübeleri 
sayesinde bu 

krizi iyi yönetti. 
Buna rağmen Ame-

rika ve Almanya’daki 
bazı büyük kesimhaneler bir 

süre ara verme noktasına geldi.

GELENEKSELE YÖNELIM VAR
Ekonomik krizin derinleşmesiyle ‘Organik 
‘Katma Değerli’ ‘Extra Kalite Vaatli’ ürün-
lerden daha geleneksele doğru bir yönelim 
var. Her öğünü evde sıfırdan hazırlamak zor 
olduğu için tüm dünya yarı hazır sunulan 
(çoğu donuk) ürünlere yöneliyor. Önümüz-
deki günlerde ihracat ürünlerinde devlet-
lerin yeni gıda güvenlik talepleri oluşabilir, 

orta uzun vadede bu maliyet artışına yol 
açabilir. Diğer yandan devletler ülkelerinin 
gıda üretiminin kendine yeter hale gelme-
si için gıda ithalatına birtakım kısıtlama-
lar getirebilir. Bunun özellikle taze meyve 
sebze için geçerli olması bekleniyor. Pirinç, 
buğday, et, tavuk eti gibi uluslararası ticareti 
yüksek ürünlerin bu yerelleşme trendinden 
etkilenmesi beklenmiyor.

HAMMADDE NE DIYOR? 
Mısır fiyatının, tüm dünyada sadece artan 
arz nedeniyle değil, aynı zamanda hayvan-
cılık ve alkol üreticilerinin talebinin geç-
miş senelere göre düşük olması sebebiyle 
de düşmesi muhtemel. Bu nedenle, piliç 
eti üreticilerinin 2020-2021 mahsul yılında, 
özellikle hasatta daha düşük mısır fiyatları 
bekleyebilir. Mısırın tersine, gelecek mah-
sul yılında soya fasulyesi kapanış envanteri 
yükselmedi. Bu nedenle soya fiyatlarının 

düşüşten ziyade artacağı düşünülüyor. 
Çin’in siyasi ve ticari tutarsızlıkları nedeniy-
le soya piyasasını nasıl etkileyeceği tahmin 
edilemiyor. Soya fiyatlarında Güney Ame-
rika söz sahibi. ABD, dünya soya üretimine 
mısırda olduğu gibi hakim değil. Her yıl 
Brezilya ve Arjantin, dünya soya fasulyesi 
arzı üzerinde giderek daha büyük bir etkiye 
sahip oluyor, bölgenin iklim şartları da be-
lirleyici ayrı bir etken olacak.

DÜNYA VE PILIÇ ETI BÜYÜME HIZI
Dünya Bankası 2020 için yüzde 5,2 küçül-
me oranı öngörüyor. Banka, büyümenin 
2021’de pozitife dönerek yüzde 4’e yüksel-
mesini bekliyor. Bu biraz iyimser bir tahmin 
olabilir. Ekonomik büyüme bu kadar hızlı 
toparlanmazsa, tüm etlere olan talepteki 
büyümenin sınırlı düzeyde kalacağı düşü-
nülüyor.

Geçtiğimiz ocak ayı itibariyle tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, ekonomiyi de etkiledi. Dünya  
ekonomisinde COVID-19 sebebiyle belirsizlik devam ediyor. 2021 yılında aşının bulunmasıyla birlikte dünya ekonomisin-

deki durgunluğun yüzde 50 oranında azalarak, ivmenin tekrardan büyüme yönünde ilerlemesi bekleniyor.
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Şenpiliç’ten gençlere halı saha 
Gençleri spora yönlendirmek, ka-

liteli zaman geçirmelerini sağ-
lamak amacıyla planladığımız 

projelerden biri daha hayat buldu. Os-
maniye Kadirli’de bulunan Şehit Harun 
Saltalı Ortaokulu’nun bahçesinde düzen-
lediğimiz törenle halı sahamızın açılışını 
gerçekleştirdik.
Halı sahamızın açılış törenine Osmani-
ye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye 
Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Ka-

dirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli 
Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Ka-
dirli Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Kılıç, 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Lo-
ğoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Sosyal sorumluluk kapsamında hayat 
verdiğimiz halı saha projesinden Şehit 
Harun Saltalı Ortaokulu öğrencilerinin 
yanı sıra Prof. Dr. Halet Çambel İlkokulu 
öğrencileri ve Kadirli’nin sporsever genç-
leri yararlanacak.

“Şans Yıldızınız Doyfarm 
ile Parlayacak!”

“Şans yıldızınız Doyfarm ile parlayacak!” 
mottosuyla tüm Türkiye’yi kapsayan yeni 
bir kampanya düzenledik. 1 Eylül – 31 Ekim 
tarihinde gerçekleştirdiğimiz kampanya 

sosyal medya reklamları, market insertle-
ri ve mağaza içi satış-destek aktiviteleri ile 
devam etti. Noter eşliğinde yapılan hedi-
ye çekilişi sonrası şanslı kart sahiplerine; 

Samsung Tablet, Arcelik Bulaşık Makinesi, 
Arçelik Buzdolabı, Arçelik Çamaşır Maki-
nesi ve Pierre Cardin tencere seti gibi çeşitli 
ürünler hediye ettik. 

“Mangalın lezzeti de hediyesi de 
Şenpiliç’ten!” mottosu ile iletişimini 
gerçekleştirdiğimiz kampanyamız 
büyük ilgi gördü. 
2020 yılı tüketici araştırması sonu-
cunda Piliç Eti Ürünleri kategori-
sinde “Yılın Seçilmiş Ürünü Ödü-
lü’ne’’ layık gösterilen Karışık Piliç 
Mangallık ürünümüzden iki adet 
alan tüketicilerimize pratik mangal 
seti hediye ettik. Tamamen geri dö-
nüşümlü, çevreyi kirletmeyen, tek 
kullanımlık olan pratik mangal seti 
ile tüketicilerimiz, mangal keyfini 
doyasıya yaşadılar. Yerel zincir mar-
ketlerde satışa sunduğumuz ve bü-
yük ilgi gören kampanya sonucunda 
İstanbul, Bursa, Kırklareli, Edirne, 
Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, İzmir, Es-
kişehir, Ankara, Adana ve Trabzon 
bölgelerinde hediyelerimiz sahiple-
rini buldu.

Mangallık  
lezzet  
kampanyamız 
büyük ilgi gördü
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Kırsal kalkınmaya  
katkı sağlıyoruz

Eskişehir’e bağlı Çifteler ve Mahmu-
diye’de bulunan arazilerimizin mey-
ve yetiştiriciliğinde kullanılmasına 

karar verilmesinin ardından yapılan araş-
tırmalar neticesinde bölgenin iklimine en 
uygun meyve üretiminin elma olacağına 
karar verdik. Çifteler’de bulunan 450 dekar-
lık arazide yalnızca elma, yine 450 dekarlık 
Mahmudiye’de bulunan arazide ise elma, 
armut ve ayva yetiştirmeye başladık. 

8 ÇEŞIT ELMA YETIŞTIRILIYOR
Elma bahçelerimizde Granny Smith, Gala, 
Fuji, Golden, Scarlet, Jeromine, Red Chief 
ve Rosy Glow olmak üzere toplam sekiz çe-
şit elma yetiştiriyoruz. Bu elma türlerinin 
her biri farklı renk, aroma ve hasar döne-
mine sahip.

BAHÇELERDE SPRINK SISTEMI 
UYGULANIYOR
Şenola Tarım, tek seferde sprink sistemi ile 
sulama yapılabilen Türkiye’deki ender bah-
çelerden biri olma özelliğini taşıyor. Bahçe-
lerde don olaylarında çiçeklerin donmasını 
önlemek için sprink sistemi uygulanıyor. 
Önemli bir yatırım olarak görülen sprink sis-
teminin dünya çapındaki uygulamalarında 
don muhafazasında orta ve uzun vadede en 
efektif şekilde koruma sağlıyor.

HATA YAPMA RISKI MINIMUM 
DÜZEYDE
Şenola Tarım’da toprak yapısı, su kapasitesi, 
iklim verileri gibi yetiştiriciliğe birebir etki-
si olan kriterler kadrolu bilirkişiler 
tarafından değerlendirildikten 
sonra arazi satın alımı ya-
pıyoruz. Uygun bulunan 
arazi için sulama alt 
yapısından mekani-
zasyona kadar ge-
rekli tüm ekipman-
ları araştırarak en 
doğru kararları 
alıyoruz. Böyle-
likle olası risklere 
karşı önlem ala-
rak hata yapma 
riskini minimize 
ediliyoruz. Bu pro-
fesyonel yaklaşım 
hem üretimi hem de 
üretimde görev alan kişi-
leri pozitif yönde etkiliyor.

Gıda üretiminde 40 yılı aşkın süredir sahip olduğumuz tecrübeyi ileri teknoloji ve modern sera ekipmanlarıyla harmanlayıp, 
kaliteli işlere imza atmaya devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her işte kaliteyi ön planda tutuyoruz. Bunun bir göstergesi 
olarak; Şenola elma üretimi konusunda “İyi Tarım Belgesi”, “Global G.A.P.” ve ‘Helal Gıda Sertifikası’ almaya hak kazandık.

PİLİÇ SEKTÖRÜNDEKİ 
BAŞARIYI ELMA  
SEKTÖRÜNE TAŞIYORUZ

BÖLGEDEKİ İSTİHDAMA 
KATKI SAĞLAMAYA  
DEVAM EDECEK

Meyve yetiştiriciliği konusunda belli 
bir aşamaya gelen Şenola Tarım olarak 
öncelikli hedefimizi etrafımızdaki ara-
zileri de sınırlarımız içine dahil ederek 
üretim kapasitesini büyütmek olarak 
görüyoruz. Sonrasında ise iklim, top-
rak ve arazi olarak doğru bölgelerde 
farklı meyvelere yönelerek ülkemizde 
meyve üretiminde de önemli bir de-
ğer oluşturmayı hedefliyoruz.

1.200 dekar alanda görev yapan kad-
rolu eleman sayımız, arazilerin daha 
büyük ölçeklere ulaşmasıyla artacak. 
Mevsimsel çalışan tarım işçileri ile 
bölgede oluşan ve oluşmaya devam 
eden tedarik zinciri düşünüldüğünde 
Şenola Tarım’ın bölgedeki istihdama 
katkısı da büyüyecek.
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 Naviga Ul.Belgelendirme ve Egitim Hizm.Ltd.Sti., Ahmet Nafiz Gürman Mah. Metropol Center K.11 D.46 Güngören, 34010 Istanbul

GGN: 4063061479136

Option 1 - Individual producer
Issued to

Producer - ŞENOLA TARIM A.Ş. - BARBAROS MAH. KARDELEN SK. PALLADIUM TOWER NO: 2 IÇ KAPI NO: 68
ATASEHIR, 34746 , - İSTANBUL

Turkey

The Certification Body Naviga Ul.Belgelendirme ve Egitim Hizm.Ltd.Sti. declares that the production of the products mentioned on this
 certificate has been found to be compliant in accordance with the standard: GLOBALG.A.P.

Product
Product

Cert.
No.1

Attributes CoD 2 Schemeversion

Apples
00088-
FCTFK-

0002

Harvest Included: Included

Product Handling: No

Parallel Production (PP)?: No

Unannounced reward program: No, annual
announced inspection

Parallel Ownership (PO)?: No

Assessment conducted remotely?: N/A

EU,
TUR

GLOBALG.A.P.
IFA version 5.2

Online Certificate Validation Tool
All listed information refers to the certificate of the producer and reflects current certification information in the database as

of the log date. The current status of this certificate can be verified at https://database.globalgap.org/search

 1 GLOBALG.A.P. Product Certificate Number
 2 Countries of Destination. The countries where the product is intended to be sold.

Log Date : (Printing date of certificate) 2020-09-29 06:52 UTC (GMT) 24h

Valid from : (This certificate may be valid up to 12 month from this date) 2020-09-28

Valid to : (must always be checked against latest certificate information in database) 2021-09-27

 Date of Certification decision: 2020-09-28

Sistem, 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak takip edile-
biliyor. Ürünler kalite kontrol standartları çerçevesinde 

sürekli olarak değerlendiriliyor. Dalından hasat ile 
başlayan bu serüven; tesislerimizde bulunan ve  tamamı 
atmosfer kontrollü 28 soğuk odası (DCA) sayesinde, yurt 

içi ve yurt dışı pazarlarda elma satışına yönelik yıl boyun-
ca faaliyetlerini sürdürebiliyor.

Ayrıca tesisimiz gelen talepler doğrultusunda; meyveleri 
renk, çap ve ağırlıklarına göre tasnif edebilen pre-sizing 

donanımlı 4 adet optik okuyucu, 4 adet kızıl ötesi, 4 adet 
renkli kameradan oluşan 10 çıkışlı 4 hat elektronik boylama 

ünitesiyle kaliteli ve hızlı paketleme kabiliyetine de sahip.

DEPOLAMA VE PAKETLEME


