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 Ben Erzincan Kemaliye doğumluyum. 11 yaşında
İstanbul’a geldim. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdim. Teknik
Üniversite İnşaat Fakültesi’nden mezun oldum ve Yüksek
İnşaat Mühendisliği’ni tamamladım.

Şenpiliç’i 1978 yılında arkadaşlarım ile birlikte kurduk.
Yani Şenpiliç 33 Yıllık bir firma. Arkadaşlarımdan biri
hariç diğerleri vefat ettiler. Ancak onların çocuklarıyla
da devam ediyoruz. Şirketin devamlılığı için birçok
düşüncemiz mevcut. Bu konuda çalıştık ve kurumsallaştık.
Ayrıca Yönetimi de büyük kızıma devrettim. Ben artık
Yönetim Kurulu Başkanı değilim ancak hala aynı heyecan
ve hevesle çalışmaya devam ediyorum. Devamlılığı
sağlamak için gençlere yönetimi bıraktık ve bu anlamda
gençlere yol açmış olduk. Bizim yaptığımız işler, yatırımlar
sadece kendimiz, kendi ailemiz için değil, bu ülke için,
ülkemiz için yapılıyor.

Şenpiliç’te şu anda 2100 kişi çalışıyor. Ve bunun
takriben 1800’ü Sakaryalı. Diğerleri ise Genel Müdürlük
ve Pazarlama bölümünde çalışanlar. Şenpiliç büyük bir
firma. Bu büyüklüğü şöyle söylüyorum, yani biz et üretip

halka sunarken önce buğday, mısır, vitamin ve de
damızlık civciv alıyoruz. Sonra bunları bir araya getiriyoruz.
Uzun bir süreçten sonra et olarak halka sunuyoruz. 

Bunun birkaç safhası var; önce damızlık civciv alıp
büyütüyoruz. Ondan kuluçkalık yumurta elde ediyoruz.
Ve bunlardan Beşevler ve Sıraköy’de bulunan
kuluçkahanelerimizde civciv çıkarıyoruz. Daha sonra
onları kontratlı çiftliklere sevk ediyoruz. Adliye, Hendek’te
yan fabrikalarımız var. Bu fabrikalarda ürettiğimiz yemi
kontratlı çiftliklere sevk ediyoruz.

Şu anda 800’ün üzerinde kontratlı çiftlik mevcut.
Sonrasında bu çiftlikler bizden aldıkları civcivleri, yine
bizden aldıkları yem ve teknik hizmet ile büyütüyorlar.
Ardından onlardan geri alıyoruz ve fabrikamıza getiriyoruz.
Kesimini yapıp daha sonra Türkiye’nin her yerine
dağıtımını yapıyoruz. İki tane kesim fabrikamız günlük
olarak 380.000 kesim kapasitemiz var. Türkiye’nin her
yerine şubelerimiz ve bayilerimiz vasıtasıyla dağıtım
yapıyoruz. Ayrıca Azerbaycan, Libya, Irak ve İran’a
ihracat yapıyoruz.

Borsa Dergimizin bu sayısında Şen Piliç Gıda  Sanayi
A.Ş kurucularından Haşim Gürdamar ile sektörün
sorunlarını ve yapılması gereken planlamaları konuştuk. ARTT IR I LS IN
Merhaba Haşim Bey Sakarya Ticaret Borsası Dergisi okuyucularına kendinizi ve tavukçuluk sektöründe bir denge unsuru olduğunu

gördüğümüz, sektörde çok önemli bir yere sahip olduğunu bildiğimiz firmanızı bizlere tanıtır mısınız?

Haşim GÜRDAMAR
Şen Piliç Gıda Sanayi A.Ş. Kurucusu
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Sayın Haşim Gürdamar tavukçuluk sektörünün
Türkiye için önemi nedir?

Tavukçuluk sektörünün Türkiye için öneminden
bahsedelim. Türkiye’nin özellikle Marmara Bölgesi’nin
iklimi tavuk yetiştirmeye çok uygun. Zaten Türkiye’de
tavukçuluk Sakarya, Balıkesir ve Bolu illerinde yoğundur.
Tavuk çiftliklerinin yapıldığı bölgeler düz, ekim yapılmayan
arazilerdir.

Genellikle arazisi işe yaramayan bölgelerde yapılır.
Tarım alanlarında tavuk çiftliği kurulmaz.

Tavukçuluk sektörünün bir önemi de Türk insanının
domuz eti yememesidir. Türkiye’de kişi başına 22 kilo
tavuk eti tüketiliyor. Tavuk etinin diğer et ürünlerine oranla
daha uygun fiyatta olması bunun temel sebebidir.
Türkiye’nin Tavuk eti üretip ihraç etme potansiyeli var.
Dediğim gibi iklim müsait. Yem hammaddesi üretme
imkânımız var. İnsanımız bu iş için gelişmiş. Türkiye’de
beyaz et sanayisi çok genç. Şu anda bizim firmamızın
Avrupa’daki, Amerika’daki firmalardan bir farkı ya da
eksiği yok. Yeni teknoloji takip edilerek üretim yapılıyor.
Sektörde sizin firmanızı farklı kılan şey nedir?

Türkiye’de pazar payımız %11 oranında. Bu anlamda
bizi farklı kılan şey bence tüketicilerimiz. Bizim tüketiciye
saygımız var. Kaliteli ürün üretiyoruz ve bizim işimiz
güvene dayalı. Tüketicinin, çalışan insanlarımızın, kontratlı
çiftliklerin güvenine dayalı. Bu bir organizasyon, bir takım
oyunu. Bu güveni 30 yıldan fazla süredir sarsmadan
çalıştık ve umarım bundan sonra da bu şekilde devam
edecek.
Sayın Gürdamar ülkemizde beyaz et üretiminde
karşılaşılan sorunlar nelerdir?

Öncelikle başta pahalı enerji kullanmaktır. Pahalı
hammadde kullanmaktır. Pahalı enerji; pahalı elektrik,
pahalı mazot, pahalı doğalgaz. Devletimiz kazanç
vergileriyle sağlayamadığı geliri, bu da tüketilen mallara,
enerjilere yansıyor. Pahalı hammadde derken ise;
maliyetimizin %70’ini oluşturan mısır, buğday gibi yemden
bahsediyorum. Türkiye tarım ülkesi olmasına rağmen
arazileri parçalanmış bir ülke. Pancar, mısır, arpa, buğday
gibi ürünlerin küçük küçük üretimi yapılıyor. Bu da verimi
düşürüyor. Bu çok büyük bir problem. Bunların yanında
ihracatta da bir takım problemler mevcut. Örneğin
Amerika Birleşik Devletleri birçok uzak ülkeye ihracat
yapıyor. Ancak onların devleti teşvik veriyor. Bizim
ülkemizde de teşvik veriliyor ancak düşük kalıyor.

Beyaz et üretiminde Dünya’da 15. Sırada yer alan
Türkiye bu sektörde Avrupa Birliği’ne hazır mı?

Avrupa Birliği’den heyetler geldi. Türkiye’deki
tavukçuluğu araştırdılar. Şenpiliç’in de içinde bulunduğu
birçok firmayı incelediler. Bunlardan 6 firmaya Avrupa
Birliği’ne ihracat yapabileceğine dair yeterlilik belgesi
verdiler. Şenpiliç bu belgeye 5 yıldır sahip. Ve her yıl
gelip denetleme yapıyorlar. Devletin bizim fabrikamızda

bu Avrupa Birliği standartlarına uygunluğumuzu
denetleyen bir resmi birimi var. Tarım bakanlığı, Avrupa
Birliği heyetleri geliyor ve denetleme yapıyorlar. Ve
Şenpiliç’in ürünlerinin üstünde Avrupa Birliği logosunu
görürsünüz. Onun sebebi Avrupa Birliği ihracat yapabilir
sertifikasıdır. Her sene bunu onaylıyorlar. Ancak Avrupa
Birliği’ne politik sebeplerden ötürü almıyorlar. Biz bedava
bile versek, ülkeler arasındaki politik ve ticari ilişkiler iyi
değilse Avrupa Birliği almıyor. Aynı şekilde İran da öyle.
Füze kalkanı meselesi sonrasında ihracatımız İran ile
durduruldu.
Üretimde atık gübre sorunu?

Üretimdeki atık gübre sorunu için planlanan, gelecek
dönemler için hayata geçirilecek bir çözüm var. Ancak
zaman içinde bunları toplayıp biogaz üretme ve gübre
üretme amacı ile kullanma şansımız mevcut. Bu bir çevre
sorunu. Bizim tavuk çiftliklerinin gübresini çiftçiler
tarlalarda gübre olarak kullanıyorlar. Ancak umudum,
bu atık gübrelerden Biogaz üretmek.
Haşim Bey üretimde standartlar nelerdir?

Tavuk eti üretiminde fazlasıyla rekabet var. Onun için
firmalar tüketiciye ulaşmak için, ürünü satabilmek için
kaliteli üretim yapmak, ucuza mal etmek ve ucuza satmak
zorunda. Yani bu anlamda en büyük standart rekabettir.
Bu sebepten ötürü bizim fabrikamızda çok sayıda kalite
kontrol elemanı çalışmaktadır. Ürünün daha kaliteli
çıkması ve kusurlu ürünün piyasaya çıkmaması için
çalışan güçlü bir ekibimiz var.
Tavukçuluk sektörünün  devletten beklentisi
nelerdir?

Sektörün devletten beklentisi; ruhsatlandırmanın
kolaylaştırılması, kümes yapılacak arazi temininde
kolaylıklar sağlanması ve bu konuda yapılmış
yönetmeliklerin değiştirilmesi. İhracatın önünün açılması
ve teşvikin artırılması.
Sakarya Ticaret Borsası’ndan beklentilerinizi
nelerdir?

STB’ den beklentilerimiz; STB’ den üreticileri eğitmek
konusunda daha fazla girişim bekliyoruz. TMO kurutma
depolarının faaliyete geçmesi veya verimli olması
konusunda girişimde bulunmalarını istiyoruz. Mısır
üreticisinin bölgedeki en büyük sorunu depolama. Bu
sorun üreticiye de tüketiciye de fiyata yansımakta. Ancak
beyaz et sektöründe söylenecek çok fazla şey yok çünkü
Beyaz et sanayisi iyi organize olmuş durumda.

Son söz olarak Sakarya’yı çok seviyorum. Birçok
Sakaryalıdan daha Sakaryalıyım. Şenpiliç olarak
Sakarya’ya büyük katkılarımızın olduğunu düşünüyorum.
Yatırımlarımız her zaman Sakarya içindir. Ben ülkemi
seviyorum ve ülkemin bütün insanlarının zenginleşmesini
istiyorum. Bunun için de herkesin elinden gelenin en
iyisini yapmasını istiyorum. Türkiye’nin iyiye gittiğini
düşünüyorum.


