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İlk şubesini 2007 yılında 
açan ve onlarca şubesiyle 
mağazacılık sektöründe hiz-
met veren Hakmar Express 
yetkililerini İşlenmiş Ürün 
Fabrikamızda ağırladık. 
Sektöre yön veren bölgesel 
firmalar arasında yer alan 
Hakmar Express yetkilileri, 
yeni ürünlerimizin tadımını 
yaparak çeşitli değerlendir-
melerde bulundular. 

SAKARYA’NIN YILDIZLARI 
ÖDÜL TÖRENI’NDE  
ŞENPILIÇ’E ÖDÜL

Ödüllerin sahiplerini bulduğu özel prog-
ramda; İhracat, Kurumlar Vergisi, Gelir 
Vergisi, İSO İlk 500 büyük ve İSO ikinci 500
büyük firma sıralamasına giren Sakarya ili 
firmaları, toplam 7 kategoride 40 ödülün 
sahibi oldu. 

SAKARYA’DA HER  
FİRMA BİR YILDIZ
Törenin açılış konuşmasını yapan Sakarya 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı A. Akgün Altuğ, iş dünyasının tüm 
sorunlara ve krizlere rağmen, ne olursa 
olsun çalışmaya devam ettiğini belirterek, 
‘’Girişimcilere ve üretimcilere teşekkür 
ediyorum. Hedefleri olan bu kentin yol 
haritasını belirlemek bizim manevi sorum-
luluğumuz. 104 yıllık tarihimizle gücümü-
zü üyelerimizden alıyoruz. Sakarya’da her 
firma bir yıldız’’ dedi. 

“İŞ DÜNYAMIZ BİZLERİ  
GURURLANDIRIYOR’’
Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Zafer Şinasi Bayraktar ise Sakarya Oda 
ve Borsaları olarak Covid-19 sürecinde 
üyelerinin sıkıntılarını dinleyip, sorunla-
rı ve taleplerini gerekli bakanlıklara za-
manında ulaştırdıklarını belirterek, ‘’Bu 
süreçte de iş dünyamız üretmeye, ihracat 
yapmaya, istihdamını korumaya özen gös-

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Ticaret Borsası ile Ak-
yazı Ticaret Borsası tarafından düzenlenen “Sakarya’nın Yıldızları Ödül Töreni’’ SATSO Hizmet 
Kampüsü bahçesinde gerçekleştirildi. Şenpiliç, “2019/2020 yılında Türkiye’nin İlk 500 Büyük 

Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Almasından Dolayı” ödül almaya layık görüldü. 

Giresun ve Ordu bölgele-
rindeki yerel zincir mar-
ketlerde ‘Karışık Mangallık 
Tabağı’ ürünümüzü alan 
müşterilerimize 1 litre içe-
cek hediye ettik. Yoğun bir 
katılımın gerçekleştiği kam-
panyamızda müşterilerimiz 
eşsiz  Şenpiliç lezzetlerini 
tüketirken yanlarında da  
1 litrelik içeceklerini aldılar. 
Kampanyamız yıl içinde 
farklı illerde de sürdürüle-
cektir.

Şef Akademi 
programına ürün 
sponsoru olduk

Tatil sezonunun açılmasıyla 
birlikte Şenpiliç ürünleri de 
tatil bölgelerindeki yerini aldı. 
Muğla ve Alanya bölgelerinde-
ki gezi tekneleri için hazırla-
dığımız plaj minderleri büyük 
beğeni topladı. 

Şenpiliç  
sahillerde…

Hakmar Express yetkililerini ağırladık 

terdi, ciddi mücadele verdi. Akyazı’mız ile 
birlikte şehrimizin tüm ilçeleri sanayide, 
ticarette, turizmde sürekli gelişmeyi sür-
dürüyorlar. Akyazı Ticaret ve Sanayi Oda-
sı olarak çalışma hayatındaki gayretleri ve 
çabaları ile ülkemizin ilk 500 ve ikinci 500 
listesinde yer bulan sanayi kuruluşlarımı-
za, ödedikleri gelir vergisi ve kurumlar ver-
gisiyle, ülkemize kazandırdıkları dövizle, 
bizleri gururlandıran üyelerimize, çalışma 

hayatında çok değerli yeri olan kadınlarımıza 
istihdam yaratan üyelerimize, şehrimize kat-
mış olduğu değerlerden dolayı şükranlarımızı 
sunuyoruz’’ diye konuştu.

7 KATEGORİDE TOPLAM 40 ÖDÜL
Konuşmaların ardından toplam 40 ödül sahip-
lerini buldu. Şenpiliç, ‘’2020 Yılı İlk 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Firmalar’’ 
kategorisinde ödül almaya layık görüldü.

Içecek hediyeli 
kampanyamız 
çok sevildi 

Öykü Serter’in sunuculuğunu 
yaptığı, Arda Türkmen, Ali Ro-
nay ve Ayhan Sicimoğlu’nun 
ise jüri koltuğunda oturduğu 
Şef Akademi programına ürün 
sponsoru olduk. Fox Tv ekran-
larında yayınlanan Şef Akade-
mi programında yarışmacılar 
becerilerini, sergiledikleri en-
fes yemekler ile gösteriyorlar. 

Emektar çalışanımız Şenpiliç’e veda etti
Şenpiliç Ailesi’ne tam 38 yıl boyunca hizmet 
eden emektar çalışanımız Kamil Borazan, 
uzun çalışma yıllarının ardından emekliye 
ayrıldı. Borazan, şirketimizden ayrılırken 
‘’Bir insan ailesinden, evladından, sevdikle-
rinden ayrılırken nasıl bir duygu karmaşası 
yaşıyorsa ben de aynı duygular içerisinde-
yim’’ dedi.
1957 yılında İstanbul’da doğan Kamil Borazan 
lise eğitimini Ümraniye’de tamamladı. Maçka 
Yüksek Okulu Elektrik bölümünden mezun 
olduktan sonra 1982 yılında Şenpiliç  Aile-
si’ne dahil oldu. 1999 yılında Sakarya Beşev-
ler kuluçkahane kurulumunda görev yapan  
Borazan, 2011 yılında Sıraköy 1. Etap ve 2015 yı-
lında ise Sıraköy 2. Etap kurulumlarında görev 

aldı. 1982 yılında Civciv Üretim Müdürü olarak 
görevine başlayan Borazan, Aralık 2021 tarihi-
ne kadar aynı görevde çalıştı. 

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI
Deneyimlerini yolun başında olan çalışanla-
rımızla paylaşan Kamil Borazan, duygularını 

şöyle dile getirdi: “Herkes yaptığı işi severek, 
dört kolla sarılarak yaparsa, iş yerinde uzun 
süreli ve başarılı bir iş hayatı geçirir. Çalışan-
larıma bunu aşılayarak görevimi yapmaya 
çalıştım. Benden sonrakilere bayrağı teslim 
ediyorum ve Şenpiliç’i her zaman sektör lide-
ri olarak görmeyi diliyorum.”
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Kayaşehir Petrol Ofisi’nin bölge halkı-
na kazandıracaklarını, sektöre getire-
ceği yenilikleri ve gelecek 10 yıldaki 

hedefleri Akaryakıt Tesis Yöneticisi Meh-
met Özpolat’a sorduk. 

Kayaşehir Petrol Ofisi hakkında bilgi verebilir 
misiniz? 
Akaryakıt istasyonumuz Başakşehir ilçesi-
nin Kayaşehir bölgesinde bulunuyor. İstas-
yonumuzda engelli ve çocuk tuvaletleri, oto 
yıkama bölümü ile ünlü markaların sıcak ve 
soğuk yiyecek ve içecek ürünleri bulunuyor. 
Petrol Ofisi son dönemde akaryakıt satışı dı-
şında market, yiyecek ve içecek alanlarında 
çok önemli markalarla iş birliklerine imza 
attı. Biz de bu anlamda hizmet vereceğimiz 
bölgede misafirlerimize günlük olarak çok 
çeşitli ve kaliteli hizmetlerde bulunacağız. 

Açılışa özel ne gibi kampanyalar gerçekleşe-
cek?
Kayaşehir Petrol Ofisi istasyonunda açılışa 
özel olarak, günlük 200 müşterimize 100 TL 
ve üstü yakıt alımlarında ücretsiz otomobil 
yıkama, 250 TL ve üstü yakıt alımlarında 
10 TL Positive Card puan yüklemesi ve her 
müşterimize araç kokusu dağıtacağız. 

Akaryakıt sektörü kendi içerisinde oldukça 
rekabete açık bir sektör. Kayaşehir Petrol Ofi-
si’ni rakiplerinden ayıran en önemli özellik ne 
olacak?
Tesisimizin içerisinde sadece akaryakıt 
istasyonu bulunmuyor. Aynı alanda bir 
de ‘Açık AVM’ diye adlandırılan alışveriş 
alanımızın da hazırlıklarını tamamlamak 
üzereyiz. Burada yapımarket, süpermarket 

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.

Sakarya Söğütlü’nün ardından İstanbul Başakşehir ilçesinin son dönemde en hızlı gelişim gösteren  
lokasyonlarının başında gelen Kayaşehir’de Petrol Ofisi şubemiz hizmet vermeye başlıyor. Akaryakıt satışı  
dışında istasyonumuzun içerisinde ‘Çarşı’ da bulunuyor. Sadece araç sahiplerinin değil bölge halkının da  

rahatlıkla ziyaret edebileceği istasyonumuzda günün her anında hizmet verilecek. 

Kayaşehir Petrol Ofisi 
şubemizi açıyoruz 

ve çeşitli restaurantların da yeraldığı açık 
AVM’mizde; müşterilerimizin her ihtiyacını 
rahatlıkla karşılayabileceğiz. 

Özellikle Başakşehir, Kayaşehir gibi lokas-
yonlar, İstanbul’un konut anlamında yeni ve 
gelişen yerleşim yerlerinin başında geliyor. Bu 
anlamda Kayaşehir Petrol Ofisi, bu yeni yer-
leşim yerleri arasında nasıl bir yer edinecek?
Lokasyon olarak çok önemli bir bölgede 
yer alıyoruz. Kayaşehir halkı sabahları 
işe giderken ve iş dönüşlerinde çevre yo-
luna paralel olmamızdan dolayı akaryakıt 
istasyonu aramadan araçlarına yakıt ala-
bilecekler. Aynı zamanda istasyonumuz; 
Başakşehir Millet Bahçesi’nin üst kapısın-

da yer alıyor. Yürüyerek istasyonumuza 
gelen müşterilerimize de sadece alışveriş 
yapmak isteyenlere de rahatlıkla hizmet 
verebileceğiz. 

Kayaşehir Petrol Ofisi olarak gelecek 10 yılki 
hedeflerinizden bahseder misiniz?
Kayaşehir Petrol Ofisi olarak, her türlü ye-
niliklerin ve akaryakıt anlamında gelişen 
teknolojinin yakın takibindeyiz. Kayaşehir 
ve Başakşehir halkına sektördeki yenilikleri 
her zaman sunacağız. Müşteri memnuniyeti 
hedefimizi her zaman en üst seviyede tuta-
cağız. Kayaşehir ve Başakşehir bölgesinde 
ilk olduğumuz elektrikli şarj ünitemizi de 
hayata geçireceğiz.
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Güneşin kendini iyiden iyiye 
göstermesi ve sıcakların artmasıyla 
birlikte yeme alışkanlıkları da 
değişiyor. Ağır ve yağlı yemeklerin 
yerini hafif ve soğuk lezzetler 
alıyor. Görüntüleriyle şölen yaratan, 
tadıyla damaklarda iz bırakan 
tavuklu yaz tariflerini derledik. 

Yaz aylarının  
lezzetli  
tarifleri 

MALZEMELER
n 2 adet küçük tavuk göğsü (jülyen şeklinde 
doğranmış)
n 1 adet orta boy göbek marul
n 4 dilim tost ekmeği
n 1 adet büyük salatalık
n 5-6 adet çeri domates
n 6- 7 adet maydanoz
n Yarım su bardağı mısır
n Permasan peyniri isteğe bağlı (Arzu ederseniz 
sert yağlı beyaz peynir de kullanabilirsiniz)

SOSU IÇIN; 
n 1 yemek kaşığı mayonez
n Yarım su bardağı zeytin yağı
n Yarım çay bardağı limon suyu
n 2 diş sarımsak ezilmiş
n 2 yemek kaşığı balzamik sirke
n 1 tatlı kaşığı hardal
n Bir tutam tuz
n Çeyrek çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI
Jülyen şeklinde doğradığınız tavuk etlerini hafif 
yağ eklediğiniz tavada önlü arkalı kızartın. Tavuk-
lar kızarırken ayrı bir yerde tost ekmeklerini küp 
şeklinde doğrayın ve fırına atın. Ekmekler kıtır bir 
hal alana kadar fırında bırakın. Yıkadığınız marul, 
domates ve maydanozu doğrayın. Salata malze-
melerini tamamladığınızda sos yapımına geçin. 
Geniş bir kasenin içine bir yemek kaşığı mayonezi, 
hardal, karabiber, limon, tuz, ezilmiş sarımsak, 
balzamik sirke ve son olarak da zeytin yağını ilave 
edip iyice karıştırın. Servis tabağının içine ilk olarak 
yeşillikleri yerleştirin. Üzerine tost ekmeklerini ve 
kızarttığınız tavukları ekleyin. Son olarak sosu dö-
küp karıştırın. En üstüne mısır ve permasan ilave 
edip servis edin. 

MALZEMELER
n 1 adet tavuk göğsü
n 1 avokado
n ½ demet marul
n 5 adet çeri domates
n Mor soğan 

SOS IÇIN: 
n 1 limon
n 3 yemek kaşığı zeytinyağı
n Tuz
n Karabiber

HAZIRLANIŞI
Temizlediğiniz tavuk göğsünü yumuşayana kadar 
haşlayın. (Haşladığınız tavuk suyunu daha sonra 
çorba ya da pilavda kullanmak için bir kenara 
ayırın.) Göğsü hafif yağda önü ve arkası kızarana 
kadar pişirin. Ayrı bir yerde marul, mor soğan, do-
mates ve avokadoyu dilimleyin. Küçük bir kasede 
sos malzemelerini iyice çırpıp, birbiri ile özleşmesi-
ni sağlayın. Tüm malzemeler hazır hale geldiğinde 
servis tabağına ilk olarak yeşilliği ekleyin. Dilim-
lediğiniz pişmiş tavuk göğsünü uzunlamasına 
tabağın orta yerine yerleştirin. Domates, avokado 
ve diğer malzemeleri tavuğun etrafına yerleştirip 
son olarak sosu ilave edin. 

MALZEMELER
Tavuk için:
n 1 adet bütün tavuk(haşlanmış)
n 5 su bardağı su

Harcı için:
n 3 diş sarımsak
n 1 çay kaşığı tuz
n 1,5 su bardağı ceviz içi
n 4 dilim bayat ekmek içi
n 1,5 su bardağı tavuk suyu
n 1/2 çay kaşığı karabiber

ÜZERI IÇIN (ARZUYA GÖRE):
n 2 yemek kaşığı sıvı yağ
n 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

HAZIRLANIŞI 
Sarımsakları tuz ilavesiyle havanda dövün. 
Ayıklanmış ceviz içlerini katıp havanda dövme 
işlemini sürdürün. Ufalanmış bayat ekmek içlerini 
azar azar eklenen tavuk suyuyla yumuşatın. 
Yumuşayan ekmek içinin üzerine havanda 
dövdüğünüz sarımsaklı ceviz karışımını ekleyip 
karıştırın. Karabiberle tatlandırın. Kemik ve 
derilerini ayıkladığınız tavuğu, ince uzun parçalar 
halinde didikleyin. Tel tel olmuş tavuk etleriyle 
cevizli karışımı ve bayat ekmek içini karıştırın. 
Hazırladığınız çerkez tavuğunu bir servis tabağına 
aktarın. Arzuya göre küçük bir tavada kızdırdığınız 
sıvı yağa toz kırmızı biber katıp karıştırdıktan sonra 
üzerine gezdirin. Bir tutam doğranmış taze kişniş 
ile servis edebilirsiniz. 

TAVUKLU SEZAR SALATA AVOKADOLU TAVUK SALATA ÇERKEZ TAVUĞU
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1972 yılında Unesco’nun genel konferan-
sında hazırlanan 38 maddelik Dünya 
Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Ant-

laşması’nı imzalayan 175’ten fazla ülke, Dün-
ya Mirası Kıstasları’na uygunluk gösteren 
doğal güzellik, anıt ve sit alanlarını koruma 

altına almaya söz verdiler.  O tarihten itiba-
ren 21 ülke temsilcilerinin oluşturduğu Dün-
ya Miras Komitesi, ICOMOS ve IUCN aday 
gösterilen değerler arasından seçim yapı-
yor. Seçilen değerler WHF’ye (Dünya Miras 
Fonu) yönlendirilerek listeye ekleniyor.

Gerek sahip olduğu doğal güzellikleriyle gerek tarihi 
değerleriyle tam bir cennet olan Türkiye, Unesco 

tarafından mercek altına alınan en popüler ülkelerin 
başında geliyor. Türkiye’de bulunan eşsiz değerler,  

Unesco tarafından korunuyor. 

Tarihi Mısır piramitlerinden bile daha eskiye dayanan Göbeklitepe Tapınağı 2018 
yılında Unesco çatısı altına alındı. İnsanlığın tarım toplumuna geçiş izlerinin görül-
düğü Göbeklitepe Şanlıurfa’da yer alıyor. Son dönemde en popüler turistlik yerler 
arasında yer alan Göbeklitepe’de kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle çok önemli bir lokasyonda 
bulunan Türkiye’nin bu değerleri UNESCO tarafından da 

koruma altında tutuluyor. UNESCO, herkes tarafından  
çok da bilinmeyen bu yerlere hak ettikleri değeri verip 

daha fazla görünür olmalarını sağlıyor.

Unesco tarafından  
koruma altına alındılar 

GÖBEKLITEPE (2018) 

ANI ARKEOLOJIK ALANI (2016)

HIERAPOLIS VE PAMUKKALE (1988)

EFES ANTIK KENTI (2015)

TROYA ANTIK KENTI (1998)

ÇATALHÖYÜK (2011)

HATTUŞAŞ (1986)

NEMRUT DAĞI (1987)

KAPADOKYA VE GÖREME  
MILLI PARKI (1985)

2016 yılında UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne giren Ani Harabeleri, 
Kars-Ermenistan sınırında yer alıyor. 
Arpaçay kıyısındaki ören yerinde 
geçmişin izlerini görmek mümkün. 
11. yüzyıl başlarında 100 binden 
fazla kişinin yaşadığı tahmin edilen 
dönemin en büyük kentlerinden biri 
olan Ani Harabeleri aynı zamanda 
1001 Kiliseli Şehir unvanına sahip. 

Sahip olduğu doğal güzelliği ile 
büyük ilgi gören Pamakkele Traver-
tenleri ve hemen yanında bulunan 
Hierapolis Antik Kenti, tek bir yerde 
iki ayrı dünyanın kapısını aralıyor. 
Şifalı suları ve kaplıcaları ile de ünlü 
olan bu bölge 1988 yılında Unesco 
tarafından koruma altına alındı.

Geçmişi 6 bin yıl öncesine dayanan 
Efes Antik Kenti, 14 binden fazla ki-
tap için ilham kaynağı oldu. Kentte, 
Meryem Ana Evi, Artemis Tapınağı 
ve Yedi Uyurlar gibi diğer tarihi 
yerleri de görebilirsiniz. 2015 yılında 
Unesco tarafından korumaya alınan 
bölge, Ege’nin en önemli tarihi eser-
lerinin başında geliyor. 

Birçok eski uygarlığa ev sahipliği 
yapan Anadolu topraklarının  
en ilgi çekici efsanelerinden biri  
Troya Antik Kenti’ne ait. Ünlü Truva 
Atı ve Truva Savaşı’yla meşhur bu 
antik kent Çanakkale il sınırları 
içerisinde yer alıyor. Kentin geriye 
az sayıda kalıntı kalsa da ihtişamıyla 
orada olan Truva Atı ziyaretçilerini 
ağırlıyor. Aynı zamanda bölgedeki 
eserlerin sergilendiği bir müzede 
bulunan Antik Kent, 1998 yılında 
listedeki yerini aldı. 

Dünya üzerinde kurulan ilk kentler-
den birisi olma özelliğini taşıyan Ça-
talhöyük, aynı zamanda dünyanın ilk 
yerleşim yeri olarak da kabul ediliyor. 
M.Ö 8. yüzyılda kurulduğu düşünü-
len Çatalhöyük, ziyaretçilerini tarihi 
bir yolculuğa çıkarıyor. 

Hititler’in başkenti olan Hattuşaş, 
günümüze kadar uzanan geniş bir 
tarihe ev sahipliği yapıyor. 1986 
yılında listeye eklenen Hattuşaş, 
Çorum ili sınırları içinde bulunuyor. 

Gündoğumu ve gün batımıyla 
kusursuz bir manzaraya sahip 
olan Nemrut Dağı, gizemini hala 
koruyor. Orada nasıl yapıldığı belli 
olmayan dev heykellerin sırrı hala 
çözülemedi. 1987 yılında Unesco 
tarafından tescillenen Nemrut 
Dağı, gün doğumu ve gün batımı 
manzarasını izleyebilmek için dün-
yanın birçok yerinden erken saatte 
turistleri burada topluyor. 

Kapadokya, 60 milyon yıl önce Erci-
yes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püs-
kürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu 
yumuşak tabakaların milyonlarca yıl 
boyunca yağmur ve rüzgar tarafın-
dan aşındırılmasıyla oluştu. İnsan 
yerleşiminin Paleolitik döneme kadar 
uzadığı Kapadokya tarih boyunca Hi-
titler’e ev sahipliği yaptı. Daha sonta 
Hristiyanlığın en önemli merkezlerin-
den biri olarak kabul edildi. Türki-
ye’den Unesco Dünya Miras Listesi’ne 
eklenen ilk yer olan Kapadokya, her 
yıl çok sayıda turisti ağırlıyor.  


