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Şenpiliç, İstanbul Sanayi Oda-
sı’nın “Türkiye’nin En Büyük 
500 Sanayi Şirketi” listesinde 
bu yıl da yerini aldı. 425 bin ton-
luk piliç eti kapasitesi ve 3 mil-
yar TL’yi aşkın cirosuyla Türki-
ye’nin en büyük entegre piliç eti 
üreticisi olan Şenpiliç, 76. sırada 
yer aldı. Şenpiliç, doğup büyü-
düğü toprakların yanı sıra 2017 
yılında Osmaniye Kadirli’de ilk 
etapta günlük kapasitesi 225 bin 
adet olan bir Kesimhane ve yıl-
lık 579 bin 500 ton olan bir Yem 
Fabrikası’nın yatırımını yaptı. 
Bunu, önümüzdeki dönemde 

kuluçkahane ve damızlık çift-
likleri izleyecek. Çalışmaların 
hızla sürdürüldüğü yatırımla-
rın tamamlanmasıyla birlikte 
200 kilometre yarıçaplı bir 
alanda ekosistem yaratılarak, 
3 bin 500 kişiye istihdam sağ-
lanacak. Bu da yaklaşık olarak 
20 bine yakın kişinin yaşamına 
dokunacak. 

PANDEMI HASTANELERINE 
KUMANYA DAĞITMAYA  

DEVAM EDIYORUZ

Şenpiliç, bu süreçte pandemi 
hastanelerinde görev yapan sağ-
lık çalışanlarının dengeli bes-
lenmelerine katkıda bulunmak 
amacıyla çalışmalar yürüttü. 
Şenpiliç’in dağıttığı kumanya-
lar, hastane yönetimi tarafından 
belirlenen günlerde, belirtilen 
rakamlar doğrultusunda sağlık 
çalışanlarına dağıtıldı. 

Şenpiliç, bir yılı aşkın süredir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarının sağlıklı beslenmelerine 
katkıda bulunmak için geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kumanya dağıttı. 

158 yıldır babası veya annesi hayat-
ta olmayan, maddi olanakları sı-
nırlı öğrencilere 8 yıl boyunca tam 
burslu, nitelikli eğitim olanağı su-
nan Darüşşafaka’ya giriş sınavı 20 
Haziran tarihinde gerçekleşecek. 
28 il merkezinde düzenlenecek 
sınava başvurular, 14 Haziran tari-
hine kadar devam edecek.  Darüş-
şafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Tayfun Öktem, yaptık-
ları araştırmalara göre Türkiye’de 
sınava katılabilecek 10 bine yakın 
öğrencinin bulunduğunu ifade 
ederken, “Darüşşafaka sadece bir 
eğitim kurumu değil aynı zaman-
da bir ilim irfan yuvası. Bugüne 
kadar mezun ettiği binlerce öğren-
cisiyle ülkemizin yüz akı kurum-
larından biri. Ben de bu yuvanın 
mezunlarından biri olarak gönül 
rahatlığıyla söyleyebilirim ki, öğ-
rencilerimiz burada belki de ha-
yatlarını baştan aşağı değiştirecek 
bir ortamla karşılaşacaklar. Tabii 
ki her birinin kendi evleri, aileleri 
var. Ama Darüşşafaka da onların 
ikinci yuvası, ikinci ailesi olacak. 
Tüm bunlar için ilk yapmaları ge-
reken yaklaşık 2,5 saatlik bu sınava 
girmek; bu fırsat eşitliğinden ya-
rarlanmak” dedi.

Yeni ürünümüz Çıtır Lokum 
Bonfile, eşsiz lezzet arayanların 
tercihi olacak. Ürün grubumu-
za yeni katılan ürünümüz 1 kg. 
olarak tavuk severlerin beğeni-
sine sunuldu. Marine edilip çıtır 
kaplama ile kaplanarak hazırla-
nan Lokum Bonfile ürünümüzle 
ilgili size sadece ısıtması kalıyor.  

Darüşşafaka 
Giriş Sınavı  
20 Haziran’da 
gerçekleşecek

Çıtır Lokum 
Bonfile  
ürünümüz  
raflardaki  
yerini aldı

Ramazan ayına özel olarak ha-
zırladığımız tarif videolarımız 
takipçilerimizin büyük beğeni-
sini kazandı. Birbirinden güzel 
videolarımızın içerisinde ise en 
çok etkileşim ve gösterim alan 
videomuz Tavuklu Soğan Yahni-
si tarifimiz oldu. Bu ve diğer eşsiz 
tariflerimize Youtube üzerinden 
#iftardaşenlikvar kanalımızdan 
ulaşabilirsiniz. 

Tavuklu  
Soğan Yahnisi 
tarifimiz çok 
beğenildi

Şenpiliç, Türkiye’nin en  
büyük 76. sanayi şirketi oldu

İLK KUMANYA ADANA ŞEHİR 
HASTANESİ’NE
Şenpiliç tarafından başlatılan ku-
manya dağıtımının bu yıl ki ilk du-
rağı Adana Şehir Hastanesi oldu. 
Şenpiliç ailesi olarak, hastanelere 
yardımlarımız devam edecek.
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Şenpiliç’in ihracat alanındaki 
başarılarının püf noktalarını 
ve yapılan yeni yatırımları 

Şenpiliç İhracat Yetkilisi Volkan 
Tunçyürek’e sorduk.

Şenpiliç ihracatının son yıllardaki 
gelişimi hakkında bilgi verir misiniz?
Şenpiliç ihracatlarında son 3 yıl 
içerisinde ciddi gelişmeler yaşan-
dı. Özellikle ihracata gönderdiği-
miz ürünlerde çeşitliliği artırdık. 
Ayrıca koli ve paketlemelerde yap-
mış olduğumuz yeniliklerle hem 
yükleme kapasitelerimiz arttı hem 
de müşterilerimize daha iyi hizmet 
verme şansını elde ettik. 3 yıl önce-
sinde 12 olan ihracat pazarımızı 30 
ülkenin üstüne çıkartarak toplam-
da ihracat satışlarımızda yüzde 
80’i bulan bir artış yakaladık.

Şenpiliç yurtdışı satışlarına ilişkin 
hangi ödüllere layık görüldü?
Yıllık gerçekleştirilen ton bazında 
ihracat miktarı göz önünde bulun-
durularak 2017 – 2019 yılları ara-
sında Türkiye İhracatçılar Meclisi 
tarafından verilen ‘Hayvansal Ma-
müller İhracatçıları’ kategorisin-
de en fazla ihracat yapan 4. şirket 
ödülünü almaya hak kazandık.

Şenpiliç’in ihracat alanındaki başa-
rısının püf noktaları neler?
Müşteri memnuniyeti, ürün kalite-
si ve her zaman ulaşılabilir olmak. 

Bunların dışında bahsetmek istediği-
niz konular var mıdır?
Şenpiliç, sektörün lideri konu-
munda. Yapmış olduğumuz yeni 
yatırımlarla lider konumunu önü-
müzdeki yıllarda daha da ileriye 
taşıyacağız. İhracatımız da buna 
paralel olarak artacak ve yeni ülke-
lerde Şenpiliç lezzetini müşterile-
rimize sunacağız. 

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 987 77 00 

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 
Aylık Dergi 

Yerel Süreli Yayın 

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

yazarlarına aittir.

“Piliç sektöründe ihracat 
gerçekleştirdiğimiz en büyük 
pazarımız Irak. Bunun yanında 
Ortadoğu, Afrika, Uzak Doğu 
ve Türki Cumhuriyetler  
olmak üzere toplamda  
30’un üzerinde ülkeye  
ihracatımız bulunuyor.’’ 

Şenpiliç, 3 yıl önce 12 olan 
ihracat pazarını 30 ülkenin 

üstüne çıkardı. Toplamda da 
ihracat satışlarında yüzde 
80’i bulan bir artış yakala-

dı. Şenpiliç İhracat Yetkilisi 
Volkan Tunçyürek, bu önemli 

başarıların sonucu olarak, 
‘‘2017-2019 yılları arasında 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
tarafından verilen ‘Hayvansal 
Mamüller İhracatçıları’ arasın-

da en fazla ihracat yapan  
4. şirket ödülünü almaya  

hak kazandık’’ dedi. 

Şenpiliç lezzeti dünya 
sofralarında 

Türkiye, yıllık 2 milyon ton civarında tavuk eti üretimiyle dünyada 10. sırada 
yer alıyor. Bunun 2025 yılına kadar 2,5 milyon ton düzeyine çıkacağını, kişi başı 
tavuk eti tüketiminin bugün 20 kilogramdan 2025 yılına kadar 27 kilograma 
çıkacağını tahmin ediliyor. Şenpiliç, yüzde 18 pazar payı ve 425 bin ton / yıl 
üretim miktarı ile Türkiye’nin en büyük tavuk eti üreticisi konumunda bulunu-
yor. Şenpiliç, Türkiye piliç sektöründe öncü bir marka olarak 26 damızlık çiftliği, 2 
kuluçkahane, 3 yem fabrikası, son teknoloji ile donatılmış 3 kesimhane ve 1 ileri 
işleme tesisi ile faaliyet gösteriyor. Ayrıca 2000’e yakın sözleşmeli üreticiye sahip 
olup 3 bin 700 kişiye doğrudan, 12 bin kişiye dolaylı olarak istihdam sağlıyor. 
Helal Sertifikalı etin ritüel kesimi talep eden müşteriler için Şenpiliç kesimha-
nelerinde sıkı denetim yapılıyor ve ağırlıklı olarak Ortadoğu, Afrika, Uzak Doğu, 
Türki Cumhuriyetler, Libya, Irak ve Azerbaycan’a ihracat yapılıyor. Şenpiliç, 
kendisine AB, Rusya Federasyonu ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracat yapma 
yetkisi veren tüm belgelere de sahip.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TAVUK ETİ ÜRETİCİSİ
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Türkiye’nin 
suyunu  
koruyalım

Kişi başı su tüketiminin sürekli arttığı 
ve ne yazık ki su kaynaklarının giderek 
azaldığı bir dönemdeyiz. 

İnsanın doğal kaynakları tüketme hızı, doğa-
nın kendini yenileme hızının %50 üzerine geç-
miş durumda...
Türkiye’de içme ve kullanma amacıyla günlük 
kişi başına düşen su miktarı 216 lt’dir. Mal ve 
hizmetler aracılığıyla tüketilen su miktarı ise 
kişi başı günlük 5.416 lt’dir.
Sınırlı su kaynaklarının en verimli şekilde 
kullanılmasını sağlamak için uluslararası öl-
çekte çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Su 
kullanım miktarının belirli global göstergeler 
ile ölçülmesi de bu çalışmalar arasındadır. Bu 
göstergeler arasında en önemli ve en temel 
araçlardan birisi de su ayak izidir.

SU AYAK İZİ NEDİR?
Bir ürün ya da hizmetin, ilk üretim aşamasın-
dan son kullanıcıya iletilmesine kadar geçen 
süreçte doğrudan veya dolaylı olarak sebep 
olduğu su tüketim miktarıdır. Yalnızca üretici 
veya tüketici olarak kullandığımız suyu değil 
aynı zamanda dolaylı yollardan tükettiğimiz su 
kullanımının da toplamıdır.  
Su ayak izi hesaplama işlemi her eylem ve her 
ürün için yapılmaktadır. Bir bardak meyve 
suyu için sadece birkaç litre su harcamış gibi 
görünsek de aslında kullandığımız meyve su-
yunun üretilmesi, toplanması, taşınması, da-
ğıtılması, perakende ya da toptan olarak satıl-
ması gibi adımların her birinde doğrudan veya 
dolaylı olarak bir su kullanımı mevcuttur. Su 
ayak izi kavramı bütün bu süreçlerin tamamını 
kapsayan bir çalışma sonucunda hesaplanır.

SU AYAK İZİ HESAPLAMA İŞLEMİ
Su ayak izi hesaplama işlemi için internette 
basit, hızlı ve doğru sonuçlar veren çeşitli he-
saplama araçları mevcuttur. Bu araçlar ile en 
azından bireysel olarak ne kadarlık bir su ayak 
izine sahip olduğunuzu görebilirsiniz.
Su ayak izinin yeşil, mavi ve gri olmak üzere 3 
bileşeni vardır. 

YEŞİL SU AYAK İZİ:
Çoğu zaman doğrudan yağmur suyu kulla-
nımından kaynaklı su ayak izi olarak tanım-
lanmaktadır. Yeşil su ayak izi, toprağın kök 
bölgesinde depolanan ve bitkiler tarafından 
buharlaşma, terleme veya her ikisi şeklinde at-
mosfere salınan ve sonrasında yağışa dönüşen 
sudur. Özellikle tarım, bahçecilik ve ormancı-
lık faaliyetleri için önemlidir.

MAVİ SU AYAK İZİ:
Yüzeydeki ya da yer altındaki su kaynaklarının 
kullanılmasını tanımlar. Sulu tarım, sanayi ve 
evsel su kullanımının her biri genellikle mavi 
su ayak izine sahiptir.

GRİ SU AYAK İZİ:
Su kullanımını değil, su kirliliğini ifade etmek-
tedir. Yani, bir ürün ya da hizmetin üretimi sü-
recinde su kaynaklarının kirlenmesine neden 
olan her bir unsurun oluşturduğu kirlilik oranı 
gri su ayak izi olarak tanımlanmaktadır.

Dünyada canlılığın devamı için gerekli kaynakların başında 
hiç şüphesiz su geliyor. Su kaynaklarının tükendiği veya 
su kaynaklarına erişimin zorlaştığı bir dünyada, canlıların 
yaşamı tehlikeye girmekte; tarımsal ve endüstriyel faaliyetler 
sürdürülemez hale gelmektedir. Su ayak izi, bu nedenle 
günümüzde en önemli çevresel konulardan biri haline gelmiştir.

“Bir ülkede 
üretiminde 
su ayak izi 

hesaplanarak su 
ayak izinin tarım, 
sanayi ve evsel 
kullanım gibi 
bileşenleri de  

ortaya 
koyulabiliyor.’’

SU AYAK İZİ NASIL AZALTILIR?
Su ayak izini azaltmanın en etkili yöntemi su tasarrufudur.  
Konuyu daha iyi anlamak için, en basit örnekleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Su ayak izini dolaylı olarak azaltmak için yine bireysel düzeyde  
yapılabilecek bazı eylemler ise şunlardır:

n Dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmak
n Su tasarrufu sağlayan tuvaletler kullanmak
n Su tasarrufu sağlayan bir duş başlığı takmak
n Daha kısa duş almak
n Sadece gerektiğinde kıyafetlerini yıkamak
n Evsel sızıntıları gidermek
n Bahçede ve temizlik sırasında daha az su kullanmak
n İlaçları, boyaları veya diğer kirleticileri lavaboya atmamak

n Kahve yerine çay içmek
n Şekeri azaltmak, mümkünse sıfırlamak
n Daha fazla yerel ürün yemek
n Ürün miktarını değil kalitesini önemsemek
n Çevre dostu temizlik ürünleri kullanmak

Bireysel çabaların dışında işletmeler de kendi operasyonları içinde su ayak izini 
azaltmak, tedarik zincirine müdahale etmekten daha kolaydır. Ancak nicel olarak 
tedarik zincirindeki su ayak izinin azaltılması, operasyondaki bir azaltımdan daha 
etkili olduğu gözlemlenebilir. Bu gibi durumlarda da, tedarikçileri su ayak izi hesap-
lama ve azaltma yönünde yönlendirmek, tedarikçi anlaşmalarında ve seçimlerinde 
su ayak izi kavramını ön planda tutmak, standartlar belirlemek etkili olacaktır.
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Mangal, sevdiklerimizle güzel ha-
vanın, yeşilliğin tadını çıkarmak 
için güzel bir fırsat sunuyor. İster 

piknikte ister balkonda ya da evinizin bah-
çesinde hazırlayacağınız mangalın lezzetli 
olması için dikkat edilmesi gereken püf 
noktaları bulunuyor. Ateşin yakımından 
tavuğun marinasyonuna kadar her adımın 
dikkat edilmesi gereken ayrı bir detayı var. 

MANGALDA KÖMÜR SEÇİMİ
Tavuğun güzel bir şekilde pişmesi için iyi 
bir kömür kullanmak gerekiyor. İyi bir kö-
mürün püf noktası yandığı zaman hemen 
küle dönüşmeyecek olmasıdır. Rengi par-
lak, ağır ve yandığında uzun süre köz ka-
lan kömür kaliteli bir mangal kömürüdür. 
Ayrıca kuru ve iri parçalı olması gerekiyor. 
Kırıntı kömürler mangalda istenilen per-
formansın gösterilmesini engeller. 

MANGAL NASIL YAKILIR? 
Uzun süren bir ateş için adım adım ilerle-
mek gerekir. İlk iş olarak mangalın külle-
rini temizleyin. Kağıt ve gazete parçalarını 
buruşturarak mangalın içine yerleştirin. 
Aralarına çıta parçalarını dik bir şekilde 
koyabilirsiniz. Boş kalan yerlere mangal 
kömürü ilave edin. Bunu yaparken çıra-
ların altının boş kalmasına özen gösterin. 
Bir kibrit ya da çakmak yardımıyla manga-
lı yakın. Kömürün eşit yanması için ateşi 
belirli aralıklarla yelleyin. Kömürler kıp-
kırmızı köz haline geldiğinde iri kömürleri 
hafifçe vurarak kırın ve ateşi eşit şekilde 
yayın. Mangal telini yerleştirin ve teli ikiye 
bölünmüş soğan ile kuvvetlice silin, pişir-
meye başlayın.

MANGAL YAKMANIN  
PÜF NOKTALARI
n Etleri mangal teline koymadan önce 
ateşin hazır olup, olmadığını kontrol edin. 
Elinizi ızgara teline yaklaştırın. Elinizi iki 
saniyeden fazla tutamıyorsanız mangal 
ateşiniz hazır demektir.
n Etin tele yapışmasını engellemek için 
mangal telini yağlayın.
n Tavuk etini pişirirken sık sık çevirin.
n Pişirdiğiniz etlerin suyunu kaybetmeme-
si için çatal yerine maşa kullanın.

Güneşin yüzünü 
göstermesiyle birlikte 
nihayet özlediğimiz yaz 
ayları geldi. Bahçe ve balkon 
sezonu açılmaya başladı.  
Yaz denildiğinde akla ilk 
olarak mangal geliyor.  
Şimdi kolları sıvayıp,  
mangal yakma zamanı.

MANGALDA NELER 
PİŞİRİLEBİLİR? 

MANGAL NASIL  
TEMİZLENİR? 

Patlıcan, domates, biber ve mantar gibi 
sebzeleri etlerden önce pişirin. Patlıcan 
ve biberi ateşe koymadan önce bir çatal 
yardımıyla farklı yerlerinden delin. Bu 

işlem sebzelerin patlamasına engel olacak. 

MANGALMANGAL
Yaz Aylarının Keyif Rehberi: 

MALZEMELER:
n  4 çorba kaşığı yoğurt
n  2 çorba kaşığı soğan suyu
n  1 çorba kaşığı domates salçası
n  1 tatlı kaşığı biber salçası
n  1 çay kaşığı karabiber
n  1 tatlı kaşığı pul biber

LEZZETLİ TAVUKLARIN MARİNE SIRRI 
Mangalda lezzetli tavuk pişirmek için en az 6 saat önce  marine edip buzdolabında dinlendirmeye bırakın.

HAZIRLANIŞI:
Tüm malzemeleri geniş bir kabın içerisine ekleyip, harmanlayın. Harmanlama işleminden sonra tavukları içine ilave edip, masaj yaparak tavukların iyice sosa bulanmasına yardımcı olun. Soslanan tavukların üzerine streç film çekip, buzdo-labında 6-8 saat dinlenmeye bırakın. 

Mangalda etin yanı sıra  
başka ürünler de  
pişirerek sofranızı 
zenginleştirebilirsiniz. 
Mantar, patlıcan, biber, 
patates, domates, mısır 
gibi sebzelerin yanı sıra 
hellim peyniri de mangal 
üzerinde pişirebileceğiniz 
besinler arasında yer alıyor. 
Ayrıca yemek işlemini 
tamamladıktan sonra bakır 
cezvede hazırladığınız 
kahveyi mangalda pişirerek 
kahve keyfi yapabilirsiniz. 

Mangalı temizlemek için birçok alter-
natif bulunuyor. Bunlardan iki tanesi ol-
dukça popüler. İlk yöntem olarak soğanı 
kullanabilirsiniz. Soğanı ikiye bölüp, 
mangal telini soğanla ovun. Ardından 
sıcak su eşliğinde sabunlu süngerle 
temizleyebilirsiniz. İkinci yöntem olarak, 
kaya tuzunu deneyebilirsiniz. Mangal 
telini kuru bir kabın içine yerleştirin. 
Üzerine kaya tuzu dökün. Kaya tuzunu 
süngerin yumuşak kısmıyla iyice ovun. 
Tuz aşındırıcı olduğundan yağ lekelerini 
çıkarmaya yardımcı olur. Kullandığınız 
kaya tuzu da kuru olmalıdır. Bu aşama-
da henüz suyla temas ettirmemelisiniz.


