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Beyaz et sektörü birçok konuda 
olduğu gibi kadın istihdamı konu-
sunda da öne çıkıyor. Yıllık cirosu 
yaklaşık 5,5 milyar dolar olan ve 15 
bin adet kayıtlı kümesi ile birlikte 
dolaylı olarak 3 milyon kişinin ge-
çimini sağlayan Türkiye beyaz et 
sektöründe kadın istihdam oranı 
yaklaşık yüzde 40 olarak açıklanı-
yor. Kadın istihdamının ülke or-
talamasının yüzde 10’un üzerinde 
olmasını olumlu bir gelişme olarak 
değerlendiren BESD-BİR Yönetim 
Kurulu Başkanı Naci Kaplan, sürdü-
rülebilir bir gelecek için kadınların 
başta üretim olmak üzere tüm alan-
larda etkin olmasının ülke refahı 
için önemli olduğunu vurguladı.  

YEKÜV (21. Yüz-
yıl Eğitim ve 
Kültür Vakfı), ku-
ruluşundan bu 
yana eğitimi kül-
türle ayrılmaz bir 
bütün olarak ele 
alıyor ve çalış-
malarını bu ge-
niş bakış açısıyla 
zenginleştiriyor. 
Yaşamını yitiren 
sağlık çalışanlarının anısına 100 
tıp öğrencisi için proje başlatan 
YEKÜV, proje ile bursiyer sayısını 
yıllık 838’e ulaştırdı. Öğrencile-
rin bilgisayar ve tablet eksiklerini 
tamamlamaya yönelik “Çağın 
Işığı” projesini de hayata geçiren  
YEKÜV, “Anadolu’ya Armağan’’ 
projesiyle de ihtiyaç sahibi okul-
lardaki çocuklara mont, bot ve 
kırtasiye malzemeleri vermeye 
devam etti.

ÇOCUKLARIN GÜLDÜGÜ 
HER YIL GÜZELDİR! 
YEKÜV Vakıf Başkanı H. Işın  
Özdemir, öğrencilere yönelik ola-
rak ‘YEKÜV’den Sana’ moral pa-
ketleri hazırladıklarını belirterek, 
“YEKÜV Ailesi’nden gelen arma-
ğanlara kavuşan öğrencilerimizin 
sevinci, bizlere bir kez daha bir aile 
olduğumuzu hissettirdi. Biz koca-
man bir aileyiz. 2022’nin çocukların 
yüzünde gülümsemenin eksik ol-
madığı bir yıl olmasını umut ediyor,  
YEKÜV Ailemize ve tüm eğitim dos-
tu gönüldaşlarımıza sağlıklı, mutlu, 
huzurlu bir yıl diliyoruz” dedi.

Beyaz et  
sektöründe  
kadın istihdamı  
artıyor 

Şenpiliç, Organize Sanayi Bölgeleri Üst kuruluşu (OSBUK) tarafından 
gerçekleştirilen OSB Yıldızları Araştırması sonuçlarına göre organize sanayi 
kuruluşları içerisinde; ciroda 7, istihdamda 5, en fazla kadın istihdamında 4, 

dijitalleşmeye en çok bütçe ayıran şirket kategorisinde ise 8. oldu. 

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) 2020 Yılı Başarılı İhracatçılar 
Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Şenpiliç; 2020 yılı En Başarılı Beyaz Et İhracatçıları 

arasında 3. olurken, Tüm Hayvansal Mamuller Genel İhracat Rakamları dalında ise 5. sırada yer aldı. 

Şenpiliç’ten OSB Yıldızları 
Araştırması’nda başarı

Şenpiliç’ten İSHİB  
ödüllerinde büyük başarı

Organize sanayi bölge-
lerinde üretim yapan 
64 bin sanayi tesisini 
kapsayan “OSBÜK-OSB 
Yıldızları-İlk 500 Araş-
tırması” sonuçları açık-
landı. Araştırma ile  
OSB’lerdeki sanayi tesis-
leri ihracattan istihdama, 
Ar-Ge’den dijital dönü-
şüme kadar birçok alan-
da değerlendirildi.

“OSBÜK-OSB Yıldızla-
rı-İlk 500 Araştırması” ile 
ilgili bilgi veren OSBÜK 
Başkanı Memiş Kütükcü, 
araştırma ile hedefleri-
nin OSB’lerde üretim 
yapan sanayi tesislerinin 
verilerini daha sağlam 
bir şekilde analiz ederek, 
Türkiye’nin kalkınması-
na daha güçlü destek ver-
mek olduğunu vurguladı.

İSHİB Başkanı Müjdat Sezer’in 
ev sahipliğinde düzenlenen ödül 
törenine, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Başkanı İsmail Gülle, 
TİM Su Ürünleri Sektör Konseyi 
Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, 
BESD-BİR Başkanı Naci Kaplan 
İSHİB Yönetim Kurulu Üyele-
ri ile çok sayıda ihracatçı firma 
temsilcisi katıldı. 
İSHİB 2020 yılı ihracat rakamla-
rına göre en fazla ihracat yapan 
10 firmanın ödüllerini aldığı ge-
cede, birlik bünyesindeki 6 sek-
törün her birinde ilk 10’a giren 
firmalara da ödülleri verildi. 
İSHİB Başkanı Müjdat Sezer 
törende yaptığı konuşmasında, 
Su Ürünleri ve Hayvansal Ma-
muller sektörünün pandemi ko-
şullarına ve yeniden belirlenen 
ticaret anlayışına rağmen 2020 
yılında bir önceki seneye göre 

sadece yüzde 2,1 azalışla 2 mil-
yar 451 milyon dolar ihracatla 
kapattığını hatırlattı. 
Bu yıl ise sektör ihracatının 
Ocak– Kasım döneminde bir 

önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 36 oranında artarak 2 mil-
yar 993 milyon dolar olduğuna 
dikkat çeken Sezer “Aynı zaman-
da Türkiye geneli ihracat artışını 

da geçmiş durumdayız. Yıl so-
nunda hedeflediğimiz 3 milyar 
doların da üzerine çıkacağız. Ge-
lecek yıl ise hedefimiz 3.5 milyar 
dolar olacak” dedi. 

‘Biz kocaman 
bir aileyiz’
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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 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.

Tavuk eti sektörü çevresel 
etkiyi nasıl en aza indirir?

Liseler arası Genç Kızlar Hent-
bol müsabakalarına katılan 
Şenpiliç Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi final maçında Gey-
ve Kız Anadolu İmam Hatip Lise-
si’ni 12 – 11 yenerek il birincisi oldu.
Yenikent Spor Salonu’nda ger-
çekleştirilen final maçı müthiş 

bir mücadeleye sahne oldu. Kıya-
sıya geçen karşılaşmada takımlar 
şampiyon olabilmek için büyük 
bir mücadele gösterdi. Maçın 
sonunda gülen taraf Şenpiliç 
MTAL Kız Hentbol Takımı oldu.
Sene başında sportif müsaba-
kalara katılım için hazırlıkla-

ra başlayan okulumuz beden 
eğitimi öğretmenlerimizin ve 
öğrencilerimizin azimli çalışma-
larının mükâfatını almış oldu. 
Farklı branşlarda da turnuvalara 
katılımlarını sürdüren okulumu-
za sportif alanda yeni başarılar 
kazanmasını temenni ediyoruz. 

Dünyada son 50 yıldır 
tavuk eti sektörü daha 
sağlıklı bir yaşam için 

çevreye duyarlı ve sürdürülebi-
lir üretim uygulamalarına imza 
atıyor. Türkiye’deki firmalar 
da son yıllarda teknolojik alt 
yapılarına daha fazla yatırım 
yaparak, dünya standartlarına 

ulaştı. Bu şekilde de çevreye 
duyarlı olarak üretimlerini sür-
dürmeyi başardı. 
Tavuk eti üretiminde 50 yıl 
öncesine göre sektörün çevre 
ayak izi bugün yüzde 50 ora-
nında azalırken, geliştirilen 
Ar-Ge çalışmaları neticesinde 
de tavuk beslenmesinde yem-

den yararlanma oranı artırıldı 
ve daha az kaynak kullanılma-
ya başlandı. 
Kanatlı atıklarının yüzde 95’in-
den fazlası geri dönüştürüle-
bilir hale gelirken, yetiştirme 
çiftliği altlıkları da gübre ola-
rak kullanılmaya başlandı. 
Dünyada ve ülkemizde tavuk eti 

sektörü, yılların deneyimine da-
yanan geleneksel uygulamaları 
ile ileri teknoloji uygulamaları-
nı en inovatif yaklaşımlarla bir 
araya getirmeyi başardı. 
Sektörün bu yenilikçi yatırım 
ve uygulamaları çevre dostu 
üretimin gerçekleştirmesine de 
katkı sağladı. 

Kızlarımız il 
birincisi oldu
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Klasik müzik dinlemenin şaşırtıcı etkileriKlasik müzik dinlemenin şaşırtıcı etkileri

Sakarya Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (SATSO) tarafından Sa-
karya mutfağını tanıtmak ve 

şehri gastronomi turizmi destinas-
yonlarından biri yapmak için hazır-
lanan Topraktan Sofraya Sakarya 
Mutfağı kitabı, Yapı Kredi Yayınla-
rı’ndan çıktı. Pek çok farklı kültü-
re ev sahipliği yapan Sakarya’nın 
mutfağından çıkan yemekler, Top-
raktan Sofraya Sakarya Mutfağı ki-
tabında bir araya geldi. 
SATSO, Sakarya’nın mutfağını ta-

nıtmak, onun var olan zenginliğe 
ekonomik bir değer katmak, şehri 
gastronomi turizmi destinasyonla-
rı içine yerleştirebilmek hedefiyle 
2019 yılında Gastro Sakarya proje-
sini başlattı. Gastro Sakarya’nın ilk 
ayağı olarak tüm çalışmalara zemin 
teşkil edecek, şehrin mutfağını de-
rinlikli bir şekilde inceleyen bir 
Ar-Ge projesi başlatıldı. Bu çalış-
maların bir çıktısı olan Topraktan 
Sofraya Sakarya Mutfağı, Sakarya 
Ticaret ve Sanayi Odası koordina-

törlüğünde, Sakarya Üniversite-
si’nden akademisyen/yazar Kübra 
Sultan Yüzüncüyıl’ın öncülüğünde, 
alanındaki uzman akademisyenler-
le hazırlandı. Sakarya mutfağını ta-
nıtmak ve şehri gastronomi turizmi 
destinasyonlarından biri yapmak 
için iki yıl önce başlatılan Gastro-
Sakarya projesi kapsamında hazır-
lanan Topraktan Sofraya Sakarya 
Mutfağı, yemek ve mutfak kültü-
rünün değişerek yaşamaya devam 
ettiğini gösteren örneklerle dolu.

Her ne kadar bir eğlence aracı olarak bi-
linse de müziğin birçok faydası bulunuyor. 
Bebekleri rahatlatan, iş yerinde stresi azal-
tan, dikkati artırarak verimliliği çoğaltan ve 
daha nice faydaları bulunan klasik müzik 
dinlemenin çok sayıda faydası bulunuyor. 

MOTİVASYONUNUZU 
ARTIRABİLİRSİNİZ 
Bir dizi çalışma, klasik müziğin iş yapma-
yı daha keyifli hale getirdiğini gösteriyor. 
Klasik müzik dinleyerek motivasyonunuzu 
artırabilir ve daha verimli şekilde çalışabi-
lirsiniz. Aynı zamanda klasik müzik din-
lemek, yoğun iş hayatının yarattığı stresle 
baş etmenin en iyi yollarından biri olarak 
biliniyor.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR
Araştırmalar klasik müzik dinleyen insan-
ların hafızasının daha iyi olduğunu gösteri-
yor. Notaların büyülü dünyasına kendisini 
kaptıran kişilerde doğrudan hafızaya bağ-
lanan beyin dalgası aktivitelerinde artış ol-
duğu tespit ediliyor. Önemli bir konuşmayı 
ya da sunumu ezberlemek istiyorsanız, 
pratik yaparken klasik müzik dinlemeniz 
faydalı olabilir.

YARATICI DÜŞÜNMEYİ TETİKLİYOR
Yaratıcı yönlerinizin öne çıkmasına ve 
yepyeni fikirler üretmeye ihtiyacınız varsa 
yine klasik müziğe başvurabilirsiniz. Bazı 
klasik müzik parçalarının beyin aktivitesi-
ni artırarak yaratıcı düşünmeyi tetiklediği 
biliniyor.

DEPRESYON TEDAVİLERİNDE 
KULLANILIYOR 
Çeşitli araştırmalar, klasik müziğin tem-
posunun insan kalbinin normal atışlarına 

benzer bir akışa sahip olduğunu gösteriyor. 
Endişeyi, kaygıyı ve stresi azaltan bu tempo 
sebebiyle her ne kadar doğrudan bir tedavi 
olarak uygulanmasa da klasik müzik, dep-
resyon tedavilerinde kullanılıyor.

UYKU KALİTENİZİ 
ARTTIRABİLİRSİNİZ
Sakinleştirici etkisiyle bilinen klasik mü-
zik, aynı zamanda uykuya dalmanızı ko-
laylaştırıyor. Yatmadan önce klasik müzik 
dinleyerek uyku kalitenizi arttırabilirsiniz.

Sakarya’nın damak hafızasındaki 
tatları gün yüzüne çıktı 
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Kalabalık bir ortamda, virüsten korunmak ve 
virüsün yayılmasını önlemek için maske kullanmak 

şart. Sürekli maske kullanımı vazgeçilmez olsa 
da ciltte bazı problemlere zemin hazırlayabiliyor. 

Hastalıklardan korunurken, cildi de bu 
problemlerden korumak mümkün.

Covid–19 salgınından korunmanın 
aşıdan sonra en önemli yolların-
dan birisi olan maske kullanımı, 

hayatımızın parçası haline geldi. 
Çoğunlukla kapalı alanda çalışan 

kesim tarafından gün boyu takılan 
maskeler ise dikkatsiz kul-

lanımların sonucunda 
cilde çeşitli zararlar 

verebiliyor. 

2021 yılı acı tatlı tecrübeleriyle geride kaldı. İçimizin umutla dolduğu yılbaşı gecesinde dışarıda vakit geçirmek yerine, 
yeni yılı sevdiklerinizle sıcacık ev ortamında geçirmek isteyenler için harika bir yılbaşı tavuğu tarifi hazırladık.

Gün boyu takılan maskeler sentetik materyalden yapılması 
ve yanlış kullanımı ciltte tahrişlere ve akne gibi problem-
lere neden olabiliyor. Maske kullanımına bağlı olarak en 

çok çene bölgesinde ve maskelerin kapattığı alanlarda akneler 
oluşabiliyor. Maske kullanırken ayarlanabilir askılı bir maske 
aparatı ve burun köprüsüne maskenin tel kısmının bükülerek 
iyice oturtulması sürtünmeyi azaltıyor. Bu da nemlenmeyi azal-
tacağından hem tahrişler önleniyor hem de akne oluşumuna 
zemin hazırlanmıyor. Uzun süre maske takanların, maskenin 
nemlendiğini anladığı andan itibaren maskelerini değiştirmeleri 
gerekiyor. Maskelerin, burnun altında veya çene üzerine indiri-
lerek kullanılmaması, kirlendiği, nemlendiği hissedildiğinde de 
hemen değiştirilmesi gerekiyor. Yıkanılabilir maske kullanılıyor-
sa pamuklu olanların tercih edilmesi ve günlük olarak mut-
laka yıkanması, cerrahi maskeleri ise günde en az iki kez 
değiştirilmesi büyük önem taşıyor. 

Ufak bir tencereye tereyağı 
ve balı koyup, eritip he-
men ocaktan alın. Üzerine 

limon ya da portakal suyunu ekle-
yin ve çatal ya da tel çırpıcıyla iyi-
ce çırpın. Tuz, kekik ve karabiberi 
ilave edip soya sosunu ekleyin. Ha-
zırladığınız bu sosun içine tavuğu 
koyun. Sosu elinizle tavuğun her 
tarafına ve içine sürün. Öte yan-
dan sebzeleri derin bir kaba ko-
yun. Tuz, karabiber, kekik serpin, 
zeytinyağını ekleyip elinizle karış-
tırın. Bir kenarda bekletin. Tavu-
ğun içini doldurmak içinse derin 
ya da geniş bir tavaya soğanları ve 
zeytinyağını koyun. Yüksek ateşte 5 
dakika kavurup ufalanmış ekmek 
içi ve cevizleri ilave edin. Tüm mal-
zemeleri karıştırarak 7-8 dakika 
daha kavurup tuz ve karabiberi 
katın ve ocaktan alın. Soğumaya 
bırakın. Soğuyan ekmekli harcı 
tavuğun içine kaşıkla doldurun. 
Tavuğu sırt üstü yatırıp tepsiye 
yerleştirin. Üzerine kalan sosunu 
kaşıkla sıyırarak dökün. Tavuğun 
içindeki malzemeler dökülmesin 
diye iğne iplikle dikin. Tepsinin 
etrafına hazırladığınız sebzeleri 
yayın. Fırını 200 dereceye ve alt üst 
turbo konuma ayarlayıp 5 dakika 
önceden ısıtın. Tavuğu sıcak fırın-
da en az 1,5 saat kadar pişirin. İyice 
kızaran tavuğu sebzeleriyle birlik-
te servise sunabilirsiniz. 

Yılbaşının lezzetli tarifi

Gün boyu maske  
kullananlar  
dikkat etmeli 


