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‘‘Şans Yıldızınız Doyfarm ile Par-
layacak’’ başlığıyla 1 Eylül-31 Ekim 
tarihleri arasında düzenlediğimiz 
kampanyanın kazanan talihlileri 
belli oldu. 
Noter ve Milli Piyango huzu-
runda yapılan çekilişte 50 şanslı 
kişi; Samsung Tablet, Arçelik 
bulaşık makinesi, Arçelik çama-
şır makinesi, Arçelik buzdolabı 
ve Pierre Cardin tencere setin-
den birine sahip oldu .
Çekilişte ödül kazananları tebrik 
ediyor, Doyfarm ürünlerimize 
göstermiş oldukları ilgiden do-
layı tüm tükecilerimize teşekkür 
ediyoruz. 

www.senpilic.com.tr

Şans Yıldızı Doyfarm ile 
Parlayanlar belli oldu

Şenlik Dergimize artık online 
olarak rahatlıkla ulaşabilir-
siniz. Değişen ve yenilenen 
dünyanın hayatımıza kazan-
dırdığı en büyük değişiklik 
dijitalleşme. Bu değişimin 
sağladığı en büyük kolaylık 
hiç kuşkusuz zaman ve me-
kan kavramını ortadan kal-
dırması. Dijital dünyanın bir 
parçası olarak Şenlik Dergi-
miz de artık online platform-
da, bir tık uzağınızda.
Dergimizi senpilicblog.com 
adresinden takip edebileceğiniz 
gibi  ayrıca www.senpilic.com.tr  
adresindeki Şenlik sekmesini 
tıklayıp, dergimizin tüm sa-
yılarına da dilediğiniz zaman 
ulaşabilirsiniz.
Adresi tıkla, oku, paylaş…

Gıda üretimi konusunda 40 
yılı aşkın süredir sahip oldu-
ğumuz tecrübeyle hayata ge-
çirdiğimiz Şenola Tarım ile il-
gili merak ettiğiniz her bilgiye 
web sitemizden ulaşabilir, bil-
gisayarlarınızın yanı sıra mo-
bil üzerinden de ziyaret ede-
bilirsiniz. Meyveler hakkında 
da geniş bilgiye yer verdiğimiz 
web sitemizde enfes elmalı ta-
rifler bulabilirsiniz. Konuyla 
ilgili detaylı bilgi için; 
https://www.senola.com.tr/ 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

ACI KAYBIMIZ
Sakarya Tarım  
Eski İl Müdürü, 
Yönetim Kurulu  
Danışmanımız  
mümtaz insan  
Abdurrahman  
Çakar,  
10 Aralık 2020  
tarihinde  
aramızdan  
ayrıldı.
Sayfa 4’te

ÇEVRE BILINCIMIZ  
SIFIR ATIK BELGESIYLE 

ÖDÜLLENDIRILDI  

Şenpiliç Ailesi olarak çevreye ve doğaya 
verdiğimiz önemi her fırsatta belirtiyoruz.  
Bireysel ve kurumsal olarak üzerimize düşen 
tüm görevleri yerine getiriyoruz. Sahip oldu-
ğumuz bu bilinç doğrultusunda gerçekleştir-
diğimiz tüm operasyonların çevreye etkisini 
sıfıra indirecek şekilde hareket ediyoruz. Bu 
bilinç ve gösterdiğimiz hassasiyet sayesinde 
tüm tesislerimizde T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından verilen ‘‘Sıfır Atık Bel-
gesi’’ almaya hak kazandık. 

SÜRDÜRÜLEBILIR  
ÇEVRE DOSTU
Sürdürülebilir çevre dostu adımlarla eko-
lojik düzene saygı duyarak, yürüttüğümüz 
üretimlerde enerji kaybı ve atık oluşumunu 
azaltmayı başarıyoruz. Aynı zamanda atık-

ları sınıflandırarak, geri dönüşüm ilkelerini 
de eksiksiz bir şekilde uygulamaya geçirerek 
kaynakların verimli bir şekilde değerlendiril-
mesini önemsiyoruz. 

‘‘GIDA GÜVENLIĞI TEMEL  
ÖNCELIĞIMIZ’’
Genel Müdürümüz Aydın Başyurt, Şenpiliç 
olarak gıda güvenliğinin her zaman en te-
mel önceliğimiz olduğunun altını çizerek 
şunları söyledi: 
“Piliç eti üretiminin hassasiyetinden dolayı 
tüm üretim süreçlerimizde biyogüvenlik ve 
hijyen en üst düzeydedir. Daha iyi bir dünya 
için kullandığımız yüksek standart teknolo-
jilerimizle de sürdürülebilir çevre politikala-
rımızı, üretim tesislerimize entegre ediyoruz. 
Ekolojik dengenin korunması adına insana, 

çevreye ve toprağa olan du-
yarlılıkla hareket ediyoruz. 
Bu yaklaşımla ürettiğimiz 
ürünleri sunarken, karbon 
ayak izinin azaltılması, atıkla-
rın yeniden toprağa kazandırılması ve doğal 
kaynaklarımızı daha verimli bir şekilde de-
ğerlendirerek çevre ile uyumlu malzemelerin 
kullanılmasını önemsiyoruz. Önümüzdeki 
dönem yapacağımız yatırımlarla kaynakla-
rımızın sürdürülebilir kullanımını destekle-
meye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Atık 
yönetimimiz ve çevreye karşı olan sorumlu-
luğumuzla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından “Sıfır Atık Belgesi’ne” layık görül-
mesinden dolayı mutluluk duyuyoruz.”

Üretim tesislerimizde kaynakların verimli  
kullanılması ve atık yönetimi konusunda  

yürüttüğümüz politikalar sayesinde  
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  
“Sıfır Atık Belgesi” almaya layık görüldük. 

Şenlik  
Dergisi  
artık bir tık 
uzağınızda

Dilimli Salam 
ürünümüz  

sizlerle 

“Tüm malzemeler 
hazır, size sadece  
pişirmesi kalır”

Dilimli Sucuk ürünümüzden 
sonra dilimli ürünler serimizi 
yeni bir ürün ile genişletiyoruz. 
Ürün grubumuza yeni katılan 
Dilimli Salam ürünümüzü  
750 gr. tabaklı şeklinde salam 
severlerin beğenisine  
sunuyoruz.

‘‘Tüm malzemeler hazır, size 
sadece pişirmesi kalır’’ sloganıyla 
satışa sunduğumuz Aşçıbaşı 
ürünleri eşsiz lezzet arayanların 
tercihi olacak. Tatlı Ekşi Soslu 
ve Alaturka Piliç Göğüs Kuşbaşı 
olmak üzere 2 çeşit hazırladığımız 
ve Migros’a özel olarak satışa 
sunduğumuz Aşçıbaşı ürünleriyle 
ilgili size sadece pişirmesi kalıyor.
Detaylı bilgi için Instagram sayfa-
mızı ziyaret edebilirsiniz.

Şenola Tarım’a  
ulaşmak da  
çok kolay



Su değerlidir
Yerküre üzerindeki erişilebilir tatlı su 

miktarı, toplam su varlığımızın yüz-
de birinden az. Bu bilgiyi göz önün-

de bulundurduğumuzda bugün geldiğimiz 
noktada su kıtlığının tüm dünyanın yaşa-
dığı en büyük sorunlardan biri olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. 

WWF UYARI VERIYOR:  
DÜNYAYI BÜYÜK BIR  
SU SIKINTISI BEKLIYOR 

Doğal Hayatı Koruma Örgütü de (WWF) 
kaynakların doğru kullanılmaması halinde 
dünya nüfusunun önemli bir kısmının, ik-
lim değişikliği nedeniyle gelecekte sel, kötü 
su kalitesi ve susuzlukla yüzleşeceği konu-
sunda yüksek sesle uyarı yapıyor.

TÜRKIYE’DE BARAJ SEVIYELERI 
SINYAL VERIYOR
Tüm dünyanın alarma geçtiği su sıkıntı-
sıyla ilgili ülkemizde de durum pek parlak 
değil. Enerji Piyasaları İşletme Anonim 
Şirketi (EPİAŞ) Türkiye’deki 68 barajdaki 
su seviyesini inceledi. Sonuçlara göre bir-
çok barajın seviyesi düşük konumdayken, 
İstanbul, İzmir ve Ankara alarm duru-
munda. COVID-19 salgını nedeniyle su 
kullanımının daha da artması, kış ve bahar 
aylarının kurak geçmesi ciddi sıkıntılara 
neden olabilir. 

SU TASARRUFU GELECEĞI  
KURTARABILIR
‘‘Ben ne yapabilirim ki?’’ diye düşünmemek 
gerekiyor. Herkes bireysel olarak üstüne dü-

şen görevi yerine getirirse gerek yaşadığı 
yer gerek ülkesi gerekse dünya için bü-
yük bir adım atmış olur. 

Yaşamın var olması ve devam edebilmesi için en önemli kaynak, hiç şüphesiz su. Doğanın tahribatı 
ve doğal kaynakların yanlış kullanımı gibi sebepler küresel ısınmaya neden olurken; dozu her geçen 

gün daha da artan bu süreç, su kaynaklarını tüketerek kuraklık için tehlike oluşturmaya başladı.

Teknoloji her konuda olduğu gibi su tasarrufu konusunda da yenilikler sunu-
yor. Su tasarrufu yapmak için çeşitli markalar tarafından geliştirilen lavabo, 
mutfak bataryası, duş başlığı ve gömme rezervuar gibi ürünlere yönelebilir-
siniz. Zaman ayarı bulunan, suyun akış yoğunluğunu ayarlayan bataryalar ile 
normalden daha az oranda su tüketebilirsiniz. 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre (WHO),  
temel ihtiyaçları karşılamak için günde en az 

25 litre suya ihtiyaç var.

Doğal Hayatı 
Koruma Örgütü 
(WWF), Güney 

Asya, Ortadoğu, 
Güney Amerika 

ve Afrika’nın yanı 
sıra Pekin, İstanbul 

ve Rio de Janeiro 
gibi kalabalık 

metropellerin de 
gelecekte büyük su 

sorunu yaşayacağını 
belirtiyor. 

25 litre

MUTFAKTA NELER  
YAPILABİLİR? 

BANYODA NELER 
YAPILABİLİR? 

BAHÇEDE NELER 
YAPILABİLİR? 

Su tasarrufu, gereksiz su 
kullanımını azaltarak suyu 
mümkün olan en verimli 
şekilde kullanmak olarak 
tanımlanabilir. 
n Sebze ve meyveleri akan 
suyun altında yıkamak 
yerine bir kabın içinde yı-
kayın. Yıkama sularını daha 
sonra çiçeklerinizi sulamak 
için kullanın. Özellikle yeşil 
yapraklı sebzeleri yıkarken 
yıkama suyunun içine ekle-
yeceğiniz beyaz sirke daha 
kısa sürede sonuç almanıza 
yardımcı olur. 
n Elde bulaşık yıkamak 
yerine bulaşık makinesi 
kullanın. Eğer elde yıkaya-
caksanız musluğun altında 
yıkadığınız tabakları üst üste 
koyduktan sonra durulama-
ya başlayın. Daha az suyla 
temizleyebilirsiniz.
n Bulaşık makinesi tama-
men dolduğunda çalıştırın. 

n  Mümkün oldukça elde 
çamaşır yıkamayın. Çamaşır 
makinesini tamamen doldu-
ğunda çalıştırın. Bu şekilde, 
her yıkamada 10 litreye kadar 
su tasarrufu edebilirsiniz.
n Banyo suyunun ısınmasını 
beklerken suyu bir kovaya 
doldurun.
n Dişlerinizi fırçalarken, 
yüzünüzü yıkarken suyu 
akar vaziyette bırakmayın. 
Bu şekilde günde 10 litreye 
kadar sudan tasarruf edebi-
lirsiniz.
n Tıraş bıçağınızı akar suyun 
altında değil, bir tas suyun 
içinde durulayın.
n Musluklarınız su damlatı-
yorsa mutlaka tamir ettirin. 

n Bahçenizi, çiçeklerinizi 
sulamak için günün serin 
saatlerini seçin. Öğle sıcağın-
da sularsanız, buharlaşma 
ile suyun büyük bölümünü 
kaybetmiş olursunuz.
n Yaşadığınız yerin iklimine 
uygun, yerli bitkiler ekin. Yerli 
bitkiler daha az su ve daha az 
bakım ile büyüyebilir.
n Çiçek sulamada mutfak 
ve banyonuzda tasarruf 
ettiğiniz suları kullanmaya 
özen gösterin.

TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLERE GÖZ ATIN 
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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.

Ürettiğimiz her ürün, sunduğumuz her 
hizmette önem verdiğimiz ilk konu kalite. 
Sunduğumuz kaliteli ürün ve hizmet anla-
yışı ile müşterilerimize her zaman en iyiyi 

sunmak için çalışıyoruz. 
Çalışmalarımızı güncellemek, her zaman daha 
iyisini yapmak ve süreçlerimizin tümünü etkin 
bir şekilde iyileştirmek düşüncesiyle her yıl ol-

duğu gibi bu yıl da müşteri memnuniyet anketi 
düzenledik. Bir önceki yıla göre başta müşteri  
bağlılığı olmak üzere kendimizi her alanda ge-
liştirdiğimizi görmekten mutluluk duyuyoruz. 

Güçlü bir gelecek için  
eğitimi destekliyoruz 

‘Müşteri memnuniyetini önemsiyoruz’

Şenpiliç olarak eğitim alanında gele-
cek hedeflerimizin başında nitelikli 
bilgiyle ve bilişim teknolojileriyle do-

natılmış insan yetiştirmek ve bu insanların 
sayısını arttırmak geliyor. Bunun için de bil-
ginin üretildiği yer olan eğitim kurumlarını 
kuruyor, farklı eğitim kurumlarına destek 
veriyor, yatırım yapıyoruz. Eğitimi insanı-
mızla, insanımızı gelecekle buluşturmak 
için başarılı, çalışmaya hevesli, pırıl pırıl 
nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 

ÖĞRENMEYE HEVESLI  
BIREYLER IÇIN FIZIKI  
KOŞULLARI SAĞLIYORUZ
Eğitime verdiğimiz destek kapsamında sade-
ce binalar yapmıyor, bu binalarda eğitimle 
çocuklarımızı ve gençlerimizi bir araya getiri-

yor, öğrenmeye hevesli bireyler olmaları için 
ihtiyaç duyacakları her türlü teknik altyapı ve 
fiziki koşulları sağlıyoruz. Öğrencilerin gele-
ceğe umutla bakmaları için ihtiyaç sahibi öğ-
rencilerimize burs imkânı sağlıyor, mezun ol-
duklarında da staj ve iş olanakları sunuyoruz. 

BÖLGENIN EN DONANIMLI LISESI
2010 yılında yaptırdığımız Sakarya Erenler 
Şenpiliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
ile bölgenin en büyük ve altyapısı en ileri 
teknoloji donanımına sahip meslek lisesini 
Türk eğitim sistemine kazandırdık.

BILGISAYAR VE BILIŞIM  
FAKÜLTESI KURDUK 
2013 yılında Sakarya Üniversitesi Esentepe 
Kampüsü’nde Haşim Gürdamar Bilgisayar 
ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’ni ikinci bü-

yük sosyal sorumluluk projesi olarak hayata 
geçirdik. 

FIZIKSEL VE TEKNIK  
OLANAKLAR SAĞLADIK 
2018 yılında yapımını tamamlayıp, Milli 
Eğitim Bakanlığı’na devrettiğimiz Sakarya 
Serdivan Aydın Gürdamar Ortaokulu, mo-
dern yapısı, fiziksel ve teknik olanakları ile 
kısa sürede bölgenin en çok tercih edilen 
ortaokullarından biri oldu.  

AKILLI ÖĞRENCILERE  
AKILLI BINA 
2018 yılında hayata geçirdiğimiz bir başka 
proje de üniversitelerle ilgili. İstanbul Tek-
nik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi’nde 
yeni bir ek binanın yapımını tamamladık. 

Akıllı bina olarak adlandırılan bu yatırım 
başta laboratuvarları olmak üzere derslikle-
ri, ofisleri, etkinlik salonları ile dünya stan-
dartlarında bir bina oldu. Ayrıca yapımına 
destek olduğumuz çevre düzenlemesi ça-
lışmaları sonucunda kampüs, “Green Cam-
pus” (Yeşil Kampüs) ödülünü aldı.

BURS ÇALIŞMALARINA  
DEVAM EDIYORUZ
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 21. Yüzyıl Eği-
tim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) iş birliğiyle 
gerçekleştirdiğimiz burs çalışmamızı sür-
dürüyoruz. Bayilerimiz, tedarikçilerimiz 
ve iş ortaklarımızın da değerli katkılarıyla, 
Şenpiliç olarak kurduğumuz ve destek ol-
duğumuz tüm eğitim kurumlarında 140 öğ-
renciye eğitim bursu sağlıyoruz.

Güçlü bir gelecek, başarılı yarınlar ve refah seviyesi yüksek bir ülke olmak için eğitim büyük önem taşıyor. Eğitimin  
hem bireysel hem de ülke için ne kadar önemli olduğunu her seferinde vurguluyoruz. Sahip olduğumuz bu vizyon doğrul-

tusunda Şenpiliç olarak, sosyal sorumluluk alanında eğitim projelerini her daim öncelik olarak görüyoruz.

Şenpiliç olarak 
sosyal sorumluluk 
kapsamında 
ülkemize ve 
milletimize başta 
eğitim alanında 
olmak üzere 
destek vermeye 
devam edeceğiz.’’
Burs desteği vermek için:  
www.senpilic.com.tr

Müşteri 
memnuniyet  
anketi  
ile ne  
ölçüyoruz: 
n Ürünün veya hizme-
tin ulaşılabilirliğini,
n Müşterinin firmayı 
başkalarına tavsiye 
edip etmeyeceğini,
n Ürünün beklentiyi  
karşılamasını  
(veya tersi),
n Varsa üründeki  
eksiklikleri,
n Müşterilerin diğer  
beklentilerini.

TÜİK verileri, Türkiye’de kişi 
başına düşen yıllık kullanılabilir 
su miktarının 1.400 m³ civarında 

olduğunu gösteriyor.’’

1.400 m³



Sakarya Tarım Eski İl Müdürü, SATSO 
Meclis Üyesi, Yönetim Kurulu Danış-
manımız, Sakarya’ya hizmetleriyle 

tanınan ve sevilen mümtaz insan Abdur-
rahman Çakar, 10 Aralık 2020 tarihinde ara-
mızdan ayrıldı. Kendisini vakitsiz kaybet-
menin derin üzüntüsü içindeyiz. 
1956 yılında Trabzon’un Çaykara ilçesi 
Maraşlı Köyü’nde dünyaya gözlerini açan 
Abdurrahman Çakar, Maraşlı Köyü İlko-
kulu’nda öğrenim hayatına başladı. Çayka-
ra Ortaokulu ve Trabzon Erkek Öğretmen 
Okulu’nu başarıyla tamamladıktan sonra 
kariyerine farklı bir yön vermek istedi. Ta-
rıma olan ilgisini o yıllarda fark eden Çakar, 
lisans eğitimi için tercihini Atatürk Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği 
Bölümü’nden yana kullandı. Lisans eğitimi-
ni tamamladıktan sonra İngiltere’de Edin-
burgh Üniversitesi’nde ‘‘Tohum Teknoloji-
leri’’ üzerine doktora yaptı. 

BILGI VE BIRIKIMINI ÜLKESI IÇIN  
KULLANMAYI TERCIH ETTI 
Eğitim hayatını tamamlayan Abdurrahman 
Çakar, edindiği tüm bilgi ve birikimini ül-
kesinde kullanmak amacıyla Türkiye’ye 
döndü. 1981 yılında Sakarya Zirai Araştır-
ma Enstitüsü’nde mühendis olarak göreve 
başladı. Aynı kurumda gerçekleştirdiği yö-
neticilik göreviyle birlikte 17 yıl boyunca Sa-
karya Tarım İl Müdürlüğü’ndeki üstlendiği 
tüm görevleri layığı ile yerine getiren Çakar, 
2010 yılında Sakarya İl Tarım Müdürü ola-
rak emekli oldu. 

ŞENPILIÇ’E BÜYÜK DEĞER KATTI 
Mesleki hayatı boyunca edindiği tecrü-
beleri paylaşmak için Şenpiliç’te Yönetim 
Kurulu Danışmanlığı yapmaya başlayan 
Abdurrahman Çakar, Sakarya Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda Meclis Üyeliği ve pek 
çok komisyonda da başkanlık görevlerinde 
bulundu. Bilgi ve yeteneğiyle büyük değer 
kattığı Şenpiliç Ailesi olarak, Abdurrahman 
Çakar’ı zamansız kaybetmenin acısını yaşı-
yoruz. Ailemizin çok tecrübeli, çok değerli 
ve çok sevilen bir ferdi olan Çakar’ı saygı 
ve minnetle anıyoruz. Başta Çakar Ailesi 
olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve baş 
sağlığı diliyoruz. 

YILLARIN VE YOLLARIN SONUNA DOĞRU
Onlar;
Çarıkla tanışmadılar ama kara lâstikle kar-kış  demeden her gün Maraşlı Köyü’nden Çaykara  Merkezi’ndeki ortaokula kilometrelerce yürüdüler,  öğrencilik simgesi şapkayı takarak...Büyük kemerli ocak altında gaz lâmbası ve fenerle  çalışarak...

O yıllarda, lüks olan radyodan dinledikleri uzaya fırlatılan 
üç astronotu (Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael  
Colons) heyecanla dinleyerek...Bir yakınlarının evinde gramofon ve taş plâktan  dinledikleri halk türkülerini, nağmeleri unutmayarak...

Yatılı okudukları Öğretmen Okulu’nda devletin sağladığı  
imkânları saygıyla hatırlayarak...İple çektikleri tatiller gelince, dar sokaklarda kendi  ürettikleri bez ve kâğıt toplarla oynayarak...Misket yuvarlayarak...Kendi ürettikleri tahta arabalarla yarış yaparak...Ve...

Kamuda sürüp gelen hizmet dönemleri sonucu emeklilikle 
yıllar yılları kovalayarak...Dijital dünyada, kalabalıklar içinde yalnızlaşılan bu çağda, 
hep o duygusal bağın olduğu günleri arayarak...Yaşantımızın yeni kuşaklar için bir ayna olduğunu  anlayarak...

Temel değerlere saygılı olarak...Emanetin ehline verilmesinin toplumun sağlıklı ve  sürdürülebilir olmasının asıl şartı olduğunu hatırlatarak...
Artık, geçip gitti dün, geri gelmemesine, yarın-bugünün içinde olduğunu kavrayarak...Ve yeni şeyler söyleyerek...                          DOSTLARI SELÂMLAYARAK...

Süleyman Çakar (Kardeşi)

ABDURRAHMAN ÇAKAR 1956-2020
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“Onun yokluğunu ve hasretini 
çok hissedeceğim…”
Abdurrahman Çakar ile tanışıklığımız çok eskiye 
dayanıyor. 2011 yılında emekli olmaya karar 
verdiğini duyunca, uzun yıllar kurmuş olduğumuz 
iletişim sayesinde kendisine bizimle çalışması için 
teklifte bulundum. Abdurrahman Bey, o günden 
itibaren kendisini kaybettiğimiz zamana kadar 
Sakarya’da Şenpiliç’in yüzü oldu ve bizi layıkıyla 
temsil etti. Bizlere her konuda yol gösterdi. Onun 
tavsiyeleri ve yönlendirmeleriyle piliç sektörünün 
ardından meyve üretimine de başladık.
Dürüst, onurlu, sağlam karakterli, tam anlamıyla 
fevkalade bir insandı. Onun yokluğunu ve hasretini 
çok hissedeceğim…

Şenpiliç Kurucusu ve Onursal Başkanı 
HAŞIM GÜRDAMAR:


