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İleri teknoloji ve modern 
sera ekipmanlarıyla har-
manlayıp yetiştirdiğimiz 
meyve bahçelerimizde 
hasat başladı. Meyve ye-
tiştiriciliği konusunda 
belli bir aşamaya gelen 
Şenola Tarım olarak 
elma bahçelerimizde 
Granny Smith, Gala, Fuji, 
Golden, Galaval,  Scarlet, 
Jeromine, Red Chief ve 
Rosy Glow olmak üzere 
toplam dokuz çeşit elma 
yetiştiriyoruz. Bu elma 
türlerinin her biri farklı 
renk, aroma ve hasat dö-
nemine sahip. Bahçele-
rimizde elma dışında üç 
çeşit armut ve bir çeşit 
ayva yetişiyor.

Antalya Manavgat’ta başlayıp 
ülkenin çeşitli illerine yayılan 
orman yangınlarını söndürme  
çalışmalarına destek olduk. Or-
man yangınlarının devam etti-
ği bölgelere kaymakamlıkların 
yönlendirmeleri ile içme suyu ve 
tüccar/plasiyer araçlarımız ile yar-
dım malzemelerini taşıma görevi-
ni üstlendik. 

DÜZENLI YEMEK SERVISI 
GERÇEKLEŞTIRDIK
Bununla birlikte gezici yemek  
pişirme aracımızla da Marmaris 
Merkez, Orhaniye ve Köyceğiz 
bölgelerindeki mağdur yurttaş-
lara düzenli olarak yemek servi-

Ülkemizi derinden sarsan yangın ve sel haberlerine karşı  
hep birlikte kenetlenerek büyük bir mücadele örneği gösterdik. Şenpiliç olarak, 

yangın ve sel felaketlerinde yaralarımızı sarmak ve bu mücadelede  
halkımızın yanında olmak için canla başla çalıştık. 

Pandemi dolasıyla ara verilen 
üretici bilgilendirme toplantı-
ları ağustos ayı itibariyle tekrar 
başlatıldı.
Bu kapsamda ilk eğitim progra-
mında ‘civciv karşılama’, ‘hava-
landırma’, ‘ısıtma’ gibi konular 
ele alındı. Eğitimler; Ross-Avi-
agen firmasından teknik mü-
dürler Murat Yakar, Rıza Elmas 
ve Emre Esen’in destekleriyle 
gerçekleşti. 
Eğitimler, pandemi koşulları 
dikkate alınarak hijyen kural-
ları üst seviyede uygulanarak 
sınırlı sayıda gruplar halinde 
tamamlandı.

Şenpiliç 2021 yılı bayi toplantısı 
27-28 Temmuz tarihlerinde on-
line olarak düzenlendi. 
Şenpiliç Genel Müdürü Aydın 
Başyurt’un açılış konuşması 
ile başlayan değerlendirme 
toplantısı; Satıştan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Faik 
Üçer’in satış stratejileri ko-
nulu sunumuyla devam etti. 
Toplantıda ayrıca 2021 bayi 
performansları ve pazarlama 
etkinlikleri konularında da de-
ğerlendirmeler yapıldı.

Şenpiliç, 
eğitimlerine 
devam ediyor

Şenpiliç 2021 
İş Ortakları 
Toplantısı 
gerçekleşti

Meyve bahçelerimizde hasat zamanı 

si gerçekleştirdik.  Söndürme  
çalışmalarına katılan görevli-
lerin ve vatandaşların kullan-
ması için giysi yardımında bu-
lunduk. 
Batı Karadeniz Bölgesi’nde ger-
çekleşen ve çok sayıda yurttaşı-
mızın yaşamını yitirmesine ne-
den olan sel felaketine karşı da 
resmi makamlarca talep edilen 
ihtiyaçlar doğrultusunda yar-
dımcı olmaya çalıştık.
Bu süreçte gece gündüz canları 
pahasına can kurtarmaya çalı-
şan, seferber olan tüm ekiple-
re, vatandaşlara, sivil toplum 
kuruluşlarına ve destek veren 
herkese minnettarız.

YAŞADIĞIMIZ ZOR  
GÜNLERİ BİRLİKTE AŞTIK
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Şenpiliç Burhaniye bayimiz Mert Göz-
çiçek, bölgemizde bu projeyi gerçek-
leştiren ilk özel şirket olduklarını be-

lirterek, “Bu gibi projelerin bölgeye örnek 
teşkil ederek artması hem ülkemiz hem 
de bölge ekonomisi için oldukça önemli. 
Bizim projemizden sonra hayata geçirilen 
projeler olduğunu duyduk. Bu da bizim 
için büyük mutluluk kaynağı oldu’’ diyor.

Yenilebilir enerji kaynaklarına olan ilgi her ge-
çen gün daha da artıyor. Bu doğrultuda hayat 
bulan projenizin içeriğiyle ilgili bilgi verebilir 
misiniz? 
Faaliyet alanımızı düşündüğümüzde de-
polama kaynaklı soğuk hava deposu için 
oldukça fazla elektrik tüketimimiz vardı. 
Bu nedenle gerekli resmi girişimlerde 
bulunarak süreci başlatmış olduk. Yak-
laşık bir yıl süren yasal süreç sonrasında 
işletmemizin çatısına güneş panellerinin 
montajıyla birlikte güneş enerjisi santra-
limizin kurulumunu tamamladık. Böylece 
üretime başlamış olduk. 

Bir yanda kendiniz güneş enerjisinden yarar-
lanırken, diğer yanda bunun satışını gerçek-
leştiriyorsunuz. Nasıl tepkiler alıyorsunuz? 
Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli açısın-
dan birçok ülkeye nazaran şanslı bir ülke. 
Güneşten Dünya’ya saniyede yaklaşık ola-
rak 170 milyon MW enerji geliyor. Türki-
ye’nin yıllık enerji üretiminin 100 milyon 
MW olduğu düşünülürse bir saniyede 
dünyaya gelen güneş enerjisi, Türkiye’nin 
enerji üretiminin 1.700 katıdır. Bu sebeple 
yakınlarımız ve bölgede ticaretini sürdüren 
diğer işletmeler konu hakkında bilgi almak 
için bizleri ziyaret ediyor. Yaz aylarında 
üretilen enerji miktarı, tüketilenden fazla 
oluyor. Bu da bizim enerji dağıtım şirketine 
satış yapmamız anlamına geliyor. 

Yıllık cironuza katkısı nedir? 
Güneş enerjisi bol, sürekli ve yenilenebilir 
olmasının yanısıra ücretsiz bir enerji kay-
nağıdır. Şirketimiz için kurduğumuz güneş 
enerji sistemi katkısı birçok faktöre bağlı 
olarak değişkenlik gösteriyor. Fakat ortala-
masına baktığımızda 190 bin TL /yıl bizlere 
katkı sağlıyor. 

Sizin gibi bir proje geliştirmek isteyenlere ne 
tavsiye edersiniz? 
Öncelikle işletmelerinin çatı durumla-
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Şenlik’te yayımlanan yazı ve fotoğrafların 
her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden 
kullanılamaz. İmzalı yazılardaki görüşler 

yazarlarına aittir.

Şenpiliç Burhaniye 
bayimiz kurduğu 

güneş enerjisi panel-
leri ile birlikte kendi 

enerjisini üretebiliyor. 
Üretilen enerji hem 
bayimizin ihtiyacını 

karşılıyor hem de da-
ğıtım şirketine enerji 

satışına imkan veriyor. 

Burhaniye bayimizden 
örnek olacak bir proje

rı müsaitse mutlaka bu iş ile ilgilenen 
şirketlerle iletişime geçerek ön çalışma 
yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü 
aslında kullanmadığımız çatılarda birer 
fabrika potansiyelinde ve biz onları hiç-

bir şekilde verimli kullanamıyoruz. 
Karar verdikten sonra da sistemli ve 
sabırlı şekilde süreci yöneterek 25 yıl 
fayda sağlayacağımız bir yatırım yap-
mış oluyoruz.

Fosil kaynaklar olarak bilinen petrol, 
doğalgaz ve kömür rezervlerinin kıt 
kaynaklar olması nedeniyle zaman 
içerisinde tükeneceği tahmin ediliyor. 
Dünyada fosil yakıtların bu denli yoğun 
kullanılması küresel çevre sorunlarını da 
beraberinde getiriyor. Sanayileşme sonu-
cunda atmosfere yayılan karbondioksit 
gibi zararlı gazlar da küresel ısınma ve 
iklim değişikliğine neden oluyor. Kısacası 

günümüzde fosil yakıtların hızla tüken-
mesi, sera gazı etkisi ve Kyoto Protokolü 
gibi uluslararası tedbirler güneş, rüzgâr, 
hidroelektrik ve biyoenerji gibi yeni-
lenebilir ve temiz enerji kaynaklarına 
geçişi tüm ülkeler için zorunlu kılıyor. Bu 
sebeplerle her geçen gün daha da önem 
kazanan enerji kaynaklarının kullanımı-
nın yaygınlaşması ülkemiz için oldukça 
fazla önem arz ediyor. 
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Şenpiliç ile tanışma hikayenizi 
anlatır mısınız?
Şenpiliç ile tanışmamız bizim 

girişimlerimiz ile başladı. Şenpi-
liç’in kurumsal bir firma olması bi-
zim tercih etmemizdeki en büyük 
etken oldu. Biz farklı entegrelerle 
de çalışıyorduk. Ama o firmaların 
yem günü, hayvanın alınacağı ya 
da gireceği günler belli değildi. Bu 
süreçlerin sağlıklı yürütülmesinde 
sıkıntılar doğuruyordu. Şenpiliç’te 
bu süreçler çok planlı ve net. İşle-
rimizi belirli bir kurumsallıkta yü-
rütebiliyoruz. Tüm bunlar bir ara-
ya gelince de Şenpiliç ile çalışmayı 
tercih ettik. 

Şenpiliç’in bölgenize yatırım yap-
ması üreticilere ne gibi avantajlar 
sağladı?
Şenpiliç’ten önce sektörde olup 
da durumu sıkıntılı olan entegre-
ler vardı. Bu firmalardan bazıları 
da ekonomik sıkıntılara dayana-
mayarak iflas ettiler. O şirketlerin 
iflasları bizi büyük sıkıntılara soka-
bilecekken, Şenpiliç’in bölgemize 
gelmesiyle birlikte biz bu olumsuz 
süreçleri hiç yaşamadık. Bununla 
birlikte bölgemizde rekabet ortamı 
da oluştu. 

Pandemi süreci tüm sektörler için ol-
dukça zor şartları beraberinde getir-
di. Siz bu dönemde ne gibi zorluklar 
yaşadınız? 
Pandemi süreci tavuk üretiminde 
çok fazla zorluk yaşamadık. Arz-ta-
lep dengesi Şenpiliç tarafından çok 
iyi yönetildi. Ama buradaki başka 
üreticilerin diğer entegreler ile çe-
şitli zorluklar yaşadıklarını duyduk. 

Şenpiliç, pandemi döneminde size 
hangi konularda yardımcı oldu? 
Yetiştirici pandemiden etkilenme-
diği için ekstra bir desteğe ihtiyaç 

Şenpiliç Adana bölgesi üreticilerinden Hasan Şahin’in sahibi olduğu Şahinkaya Hayvancılık Topaklı Çiftliği’nin 
toplam 110 bin adet üretim kapasitesi bulunuyor. Üretim tesislerinde teknolojik her imkandan yararlandıklarını 
söyleyen Hasan Şahin, hayvanların karşılanmasından yaşam alanlarının ısısına, içtikleri taze sudan ideal şekilde 

yemlenmelerine kadar sürecin her aşamasında aktif olarak yer aldıklarının altını çiziyor. 

Şenpiliç, yetiştiricilerine 
sahip çıkıyor 

duymadı, biz de ekstradan üre-
timi değiştirecek bir pozisyon 
almadık. Normal üretimimize 
devam ettik.

Sizce iyi bir yetiştirici nasıl ol-
malı?
İyi bir üreticinin iyi bir ısıtma 
sisteminin olması, bozulan 
makinaları hızlı bir şekilde ta-
mir ettirmesi ya da yenilerini 
alabilmesi gerekiyor. Bununla 
birlikte iyi bir yetiştiricinin 
teknolojiyi de yakından takip 
etmesi büyük önem taşıyor. 
Karşılama bu işin en önemli 
noktaları arasında. Pilicin ilk 
20 günü nasıl geçerse son 20 
günü de o şekilde geçiyor. Biz 
buna inanıyoruz. Piliçler belir-
li bir uzaklıktan geliyor. Gelir 
gelmez hemen suyunu, yemini 
hazırlıyor, içeride altlığımızı, 
betonumuzu yeterince ısıtmış 
halde tutuyoruz. Bu arada 
çok iyi gözlem yapıyoruz. Isı-
yı en iyi şekilde ayarlıyoruz. 
Ne fazla ne eksik. İlk 20 gün 
bu sıklıkları gevşeterek pilici 
rahatlatıyoruz. Son olarak da 
havalandırma süreçlerini çok 
iyi yönetiyoruz.

Eklemek istedikleriniz…
Biz burada birçok kümese göre 
farklı bir ısıtma sistemi kullanı-
yoruz. Sulu ısıtma sistemi. Hava 
üflemeli ısıtma sistemlerinde 
havayı homojen şekilde dağıta-
mıyoruz. Dağıtamadığımızda da 
piliçte dalgalanma gibi sağlık 
problemleri görülebiliyor. Sulu 
ısıtmalı sistemde bölgeler arasın-
daki ısıtma farkı en soğuk gece-
lerde bile 0.2-0.3 santigrat derece 
oluyor. Bu sistem enerji tasarru-
fu için de çok kullanışlı. Bunu 
tüm üreticilere tavsiye ediyoruz.
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Birçok canlıya ev sahipliği yapan, oksijen 
kaynağı ve en önemli doğal kaynakları-
mızdan biri olan ormanlar, artan nüfus 

ve giderek genişleyen tarım arazileri, kentleş-
me ve sanayileşme gibi nedenlerle yoğun bir 
baskı altında. Bu baskı zaman içerisinde or-
manların azalmasına, ekonomik olarak verim-
sizleşmesine neden oluyor. Bu sorunlara bir 
de orman yangınları ekleniyor. Aşırı sıcaklar, 
ormanlarda bilinçsiz ateş kullanımı, kundak-
lama gibi nedenlerle ormanlar yanıyor.

ORMANLARLA ILGILI INSANLARI 
BILINÇLENDIRMEK GEREKIYOR 
Ülkemizin geleceğini korumak ve ormancı-
lık faaliyetlerinin devam etmesini sağlamak 
amacıyla orman yangınlarının önüne geçmek 
gerekiyor. Yangınları tamamen ortadan kal-
dırmak mümkün olmasa da ülke nüfusunun 
bilinçlendirilmesi ve alınabilecek önlemlerle 
en aza indirmek mümkün. 

ORMAN YANGINLARI  
NEDEN ÇIKAR? 
İhmal ve dikkatsizlik orman yangınlarının 
başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Güven-
lik tedbirlerinin alınmadan ormanda ateş 
yakmak, yakılan ateşin söndürülmemesi, cam 
kırıklarının ormanda bırakılması ve kasıtlı 
çıkarılan yangınlar ormanlarda önüne geçile-
meyecek  zararların ortaya çıkmasına neden 
olabiliyor. 

HER YANGIN BIR IZ BIRAKIYOR 
Ormanlar çok sayıda canlı için yuva görevi 
üstleniyor. Bu yüzden ormanların yanması 
canlıların yaşam alanlarını yok ediyor. Canlı 
ve cansız örtünün yok olması erozyon, sel gibi 
doğal afetlerin önünü açıyor. Hava kirliğinin 
daha da artmasına neden oluyor. İklimi etki-
lediği için sıcaklık, rüzgâr, nem ve yağış den-
gesini bozuyor. Tüm etkiler orman ve orman 
ürünleriyle alakalı turizm, sağlık, spor ve avcı-
lık gibi sektörleri olumsuz yönde etkiliyor.

Ülkemizin sahip olduğu en büyük değerlerden biri 
ormanlarımız. Bugünü kurtarmak, gelecek nesillere 
yaşanabilir bir dünya bırakmak için ormanların 
korunmaya ihtiyacı var. Ormanların 
başına gelecek en büyük 
tehlikelerden biri ise yangınlar. 
Yangınları önlemek ve müdahale edebilmek için 
hepimize düşen görevler bulunuyor. 

İnsan kaynaklı yangınları tamamen 
ortadan kaldırmak mümkün olmasa da 

insanların bilinçlendirilmesi 
ve yönlendirilmesiyle minimum 

düzeye indirmek mümkün. 

Geleceği kurtaralım, 
ormanları koruyalım

YANGINLARA ÖNLEM ALMAK MÜMKÜN!
n Ormanlara belirli aralıklarla yangın kuleleri yapılmalı. Yangın riskinin yüksek olduğu ormanlarda  
motorize yangın ekipleri sık sık kontrol gerçekleştirmeli.
n Özellikle yangınla ilgili hassas olan bölgelerde, yerleşim birimlerinde oturan halka eğitici ve  
uyarıcı bilgiler verilmeli.
n Ormanlarda ateş yakılmamalı. Yakılan mangal ve kamp ateşinin söndüğünden emin olunmalı. 
n Ormanlara cam atılmamalı. Etrafta görülen cam kırıkları varsa mutlaka toplanmalı. 
n Yangın alanında yangın ihbar düğmesi varsa mutlaka basılıp, yardım çağrılmalı. 
n 110 itfaiye hattına ihbar yapılmalı. Yangının gerçekleştiği yer mümkün olan en kolay şekilde tarif edilmeli. 
n İtfaiye gelene kadar can güvenliği tehlikeye atılmayacak şekilde yangına müdahale edilmeli. 

Orman yangınları çok sayıdaki canlı ve cansız 
türün yok olmasına neden olmakla birlikte,  
erozyon ve sel gibi doğal afetlerin önünü açıyor. 


