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Merhaba,
“Dengeli Beslen, Harekete Geç” projemiz kapsamında etkinliklerimiz devam 

ediyor. Halkalı Atakent Kültür Merkezi’nde yaklaşık 500 kişinin katılımıyla 
gerçekleşen son etkinliğimizde katılımcılar dengeli beslenme, piliç etiyle sağlıklı 
pratik yemek tarifleri ve zumba hareketleri üzerine faydalı bilgilere sahip oldular. 
Kampanyamızı okullara da taşıdık. Koşuyolu Cenap Şahabettin İlköğretim Okulu 
öğrencileri Zumba Eğitmeni Atakan Uğurlu’yla birlikte hayatlarında ilk kez Zumba 
Kids yaptı.   

Her sene olduğu gibi 2015 yılını da üreticilerimiz için son derece verimli 
seminerlerle kapattık. Seminerlerimizin bu yıl da öncelikli konusu biyogüvenlik 
oldu. Bu kapsamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan 
yeni Biyogüvenlik Mevzuatı’nı üreticilerimizle detaylarıyla paylaştık. Biyogüvenliğin 
sektörü korumak için önemini her fırsatta vurguluyoruz.

2015’e kampanyalarımız da damgasını vurdu. Bursalı tüketicilerimiz satın 
aldıkları her bir pratik ürün için bir adet iPhone 6S çekiliş hakkı kazanırken, tüm 
Türkiye’de bayilerimiz ve çalışanlarımız için de Dubai seyahati kazanacakları 
kampanyaları hayata geçirdik.

Yeni yıla Ocak ayı sonunda Sakarya Söğütlü’de açılacak yeni işlenmiş ürünler 
fabrikamızın açılışıyla giriyoruz. Yaklaşık 12.000 metrekare kapalı alana sahip 
ileri teknolojiyle donatılmış fabrikamızda tüm Şenpiliç pratik ürünleri, şarküteri 
ve döner ürünlerimizi tüketicilerimize sunmaya devam edeceğiz.

Yeni yılın hepimize sağlık, huzur,  bereket ve bol kazanç getirmesini dilerim.

Gül Gürdamar Altıkulaç
Pazarlamadan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Önsöz

ŞENLİK OCAK-MART 2016 ŞEN HABERLER 1



BU SAYIDA
İmtiyaz Sahibi

Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. 

Genel Yayın Yönetmeni
Fisun Eracar

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Tuğba Borazancı

Yönetim Yeri
Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.

Barbaros Mh. Halk Cd. Kardelen Sk.  
No: 2/68  Ataşehir İstanbul 

 0216 518 10 20
www.senpilic.com.tr

Yapım
A Priori Pazarlama İletişimi ve 

Prodüksiyon
Bağdat Cad. Bağdat İş Merkezi

No: 47/8 Kızıltoprak 
Kadıköy İstanbul

 0216 391 96 36
www.apriori-tr.com

Yazı İşleri
Tuğba Borazancı

Işıl Tulgar 
Gamze Çakmak

Görsel Yönetmen
Sinan Acıoğlu

Fotoğraflar
Armağan Büyükkarakaş

Cengiz Yanık

Baskı
Umur Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Dudullu OSB Mahallesi 2.Cadde No: 5 
P.K. 34776 Ümraniye İstanbul

  0 216 645 62 00 

Yayın Türü
Üç Aylık Dergi-Yerel Süreli Yayın

Şenlik’te yayımlanan yazı ve 
fotoğrafların her hakkı saklıdır. 

Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 
İmzalı yazılardaki görüşler 

yazarlarına aittir.

ŞEN HABERLER

GEZİ

8

30

SAYFA

SAYFA

ŞEN HABERLER11
SAYFA



4  
8

12

16

20

18

24

28

30

32

Gündem

Şen Haberler
Satış Rotası
Karaköy Kasap ve Izgara

Sektörden Haberler
Sağlıklı Beslenme
Çocuk gelişiminde sağlıklı beslenmenin önemi 

Satır Arası
Öğrenmeyi öğretmek - Chris Argyris 

Eğitim
Çocuğunuzun yaratıcılığını geliştirin

Güncel
Yeni yıl ve Sevgiler Günü

Gezi
Ortadoğu’nun gözdesi Dubai

Şen Bulmaca

BABAdAN 
OğuLA 
GEçEN 

TEZGâH

12
SAYFA

4
SAYFA

GÜNdEM



ŞENLİK OCAK-MART 2016GÜNdEM4

 Her sene düzenlenen Şenpiliç Üretici Seminerleri’nin sonuncusu 5-6 
Ekim tarihlerinde, Sakarya Erenler Şaheser Kongre ve Düğün Salonu’nda 

gerçekleştirildi. Seminere Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya 
Milletvekilleri Mustafa İsen ve Şaban Dişli, Sakarya Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürü Mehmet Erdemir ve Sakarya İl Emniyet Müdürü Osman Babadağı 

da katıldı. Seminerin gündemi kanatlı mevzuatı ve biyogüvenlikti. 

Zincir, en zayıf halkası 
kadar güçlüdür

Seminerde açılış konuşmasını ve 
ilk sunumu Şenpiliç Veteriner Hekimi 
İdris Demirel gerçekleştirdi. “Kanatlı 
Mevzuatı ve Biyogüvenlik” başlıklı bir 
sunum yapan Demirel sözlerine şöyle 
başladı: “Her sene seminerlerimizde 
biyogüvenlik uygulamaları üzerine 
konuşmalar yapıyoruz. Bu sene ise artık 
mevzuat haline gelmiş biyogüvenlik 
önlemlerini ‘Kanatlı Mevzuatı ve 
Biyogüvenlik’ başlığı altında sunmanın 
daha faydalı olacağını düşündük.” 

Kanatlı Mevzuatı 
ve Biyogüvenlik 
Şenpiliç Veteriner Hekimi İdris 

Demirel sunumunda özetle şunları 
söyledi: “Mevzuatla ilgili yönetmelikler 
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na dayalı 
olarak hazırlanıyor. Mevzuatta toplam 
73 norm yer alıyor. Bu rakam bize 
yoğun ve önem derecesi yüksek bir 
mevzuatımız olduğunu gösteriyor. 
Üreticilerimizi en çok ilgilendiren kısmı 

canlı üretimi ile ilgili… Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın web sitesine 
girerek tüm detayları incelemenizi 
tavsiye ederiz. Ben özellikle salmonella 
ve kalıntı izleme yönetmeliğinden 
bahsedeceğim. Çünkü salmonella 
beyaz et ihracatı için çok önemli 
bir yönetmelik. Salmonella üretim 
esnasında kendini göstermeyen, 
performansa yansımayan bir bakteri 
türü. Ancak kesim esnasında yapılan 
analizlerle ortaya çıkıyor. Ülkemizde 
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de bunun için çeşitli çalışmalar 
devreye sokuldu. Biz de Şenpiliç 
olarak örneklerimizi gerekli mercilere 
gönderdik. Belirli dönemlerde de tüm 
çiftliklerimizden örnekler alınacak. 
Salmonella 2500 patojenden oluşan 
bir bakteri grubu. Bu rakam bize bu 
enfeksiyonun tüm dünyada yaygın 
olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu 
hastalıkla mücadelede en önemli silah 
biyogüvenlik! Böylelikle tüm zoonotik 
hastalıkları da kontrol altına almış 
olursunuz.” Ardından Kalıntı İzleme 
Yönetmeliği’ni anlatan İdris Demirel 
sunumunun devamında detaylarıyla 
biyogüvenlik talimatlarını anlattı. 

Demirel’in anlattığı biyogüvenlik 
mevzuatından önemli bazı noktalar:

• 09.07.2015 tarihinde yayınlanan 
Biyogüvenlik Yönetmeliği’nin amacı 
ticari yumurtacı ve etlik işletmelerde 
hastalıklara yol açan biyolojik 

etkenler ile halk sağlığını etkileyen 
zoonotik etkenlerin kontrol altına 
alınabilmesi için biyogüvenlik 
denetiminden geçemeyen 
işletmelere hayvan sevkini 
engellemektir.

• Biyogüvenlik talimatında 
belirlenen önlemleri almadığı tespit 
edilen işletmeye ait sürü Türkvet 
Kanatlı Veri Tabanı’ndan pasif hale 
getirilerek hayvan sevk edilmesi 
önlenecektir.  

Mağdur olmamak için talimatta 
belirtilen biyogüvenlik önlemlerini ve 
işletmenizde tutulması gereken kayıtları 
eksiksiz olarak yerine getiriniz! 

Demirel sunumunu şu sözlerle 
tamamladı: “Zincir, en zayıf halkası 
kadar güçlüdür. Her uygulamanın 
zincirin bir halkası olduğunu düşünün 
ve etkin bir şekilde hayat geçirin. En 
ufak bir hatada ve atlamada aldığınız 

diğer önlemlerin maalesef bir anlamı 
kalmıyor.”

Kuş Gribi 
Şenpiliç Veteriner Hekimi İdris 

Demirel’in ardından Cobb Avrupa’dan 
Kanatlı Hayvan Uzman John Vincent 
kuş gribi üzerine yaptığı sunumunda 
Avrupa’da ve Amerika’da da yaşanan 
büyük kuş gribi süreçleri de dahil olmak 
üzere sektörde edinilen tecrübeleri, 
alınması gereken dersleri ve yapılması 
gerekenleri anlattıktan sonra 
biyogüvenliğin önemine yer verdi.  

Öncelikle kuş gribine neden olan 
H5N2 virüsüyle ilgili detaylı bilgiler veren 
Vincent, her zaman en kötü senaryo 
için hazırlıklı olunmasının gerektiğini 
vurguladı. John Vincent’ın sunumunda 
değindiği önemli noktalar şöyle: 

• Kuş gribi, göçler nedeniyle tüm 
dünya için bir tehdittir. 
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• Yabani kuşlar hiçbir belirti 
göstermeden hastalığı taşıyabilirler. 

• Yabani kuşlar, ortak kullanılan 
ekipman ve ziyaretçiler hastalığın 
taşınmasında en başta gelen 
nedenlerdir. 

• Risk faktörleri değerlendirilmeli 
ve biyogüvenlik önlemleri alınmalıdır. 

• Biyogüvenlik bir kültürdür. 
• Biyogüvenlik programı, personel, 

ziyaretçi, veteriner, bakım onarım 
için çiftliğe gelen personel gibi 
herkes için geçerli, anlaşılmış ve 
benimsenmiş olmalıdır.

• Düzenli biyogüvenlik eğitimi 

verilmelidir.
• Biyogüvenlik 

programının 
uygulanırlılığının denetimi 
yapılmalıdır. 

• Üreticiyseniz dış ortamla teması 
azaltmak gerekir. 

• Biyogüvenlik, çiftlikte yapılan 
günlük işlerin en önemli unsuru 
olarak düşünülmelidir. 

• Koruyucu önlemler, erken 
teşhis ve hızlı davranma kuş gribinin 
kontrol altına alınmasındaki, en 
önemli faktörlerdir. 

Başarılı çiftliklere ödül
Sunumların ardından üretimde 

başarı gösteren çiftliklerin sahiplerine 
ödül verildi. Kaynarca Bölgesi’nden 
Alaaddin Çetin’in ödülünü vermek 
üzere sahneye çıkan Sakarya Milletvekili 
Şaban Dişli; “İşimize sahip çıkmamız 
ve gerekliliklerini yerine getirmemiz 
gerekiyor. Yapacağımız en ufak bir ihmal 
bütün çiftliğe mal olur” dedi. 

Eskişehir bölgesinden Zirve Grup 
adına Sinan Girgin’e ödülünü veren 

Sakarya Milletvekili Mustafa İsen 
ise ödül alan üreticileri tebrik 

etti ve şunları söyledi: “2006 
yılında kuş gribi gündeme 

geldiğinde Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 
müsteşarıydım. O 
günlerde Antalya’ya 
kampa gelen 1000 
civarında futbol takımı 

vardı. Hepsi Türkiye’yi 
terk etmeye karar verdi. 

Antalya’nın bölge olarak 
bu hastalıkla alakalı olmadığını 

anlatmak için Dünya Sağlık Örgütü’nden 
yetkilileri davet ettik ve nasıl bir 
mücadele verdiğimizi anlatamam. 
Söylemek istediğim şu ki; kuş gribi 
sadece kanatlı ve beyaz et sektörünü 
değil,  hayatın her alanını ve her sektörü 
derinden etkiliyor. Sakarya, kanatlı 
üretiminde çok önemli bir bölge… 
Sektörü daha da büyütmek için yatırım 
planları yapılıyor.  ‘Bize bir şey olmaz’ 
diye düşünmeyin. Konuyla ilgili eğitim 
seminerleri düzenleyen 
Şenpiliç’e ve Sayın 

Sakarya Valisi 

Hüseyin Avni Coş:

“Bu gibi toplantılarda 

bilgileniyoruz ve işimizde 

kuvvetleniyoruz. Siz, işinizi 

olması gerektiği gibi yapın, 

biz vilayet olarak tüm kurum 

ve kuruluşlarımızla sizlerin 

yanınızdayız.”
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Haşim Gürdamar’a teşekkür ederim. Bu 
gibi seminerlerin devamlılığı ve sizlerin 
katılımı çok önemli…” 

“Vilayet olarak 
yanınızdayız”
Hendek Bölgesi’nden Büyük Kutsallar 

Çiftliği adına Ahmet Kutsal’a ödülünü 
veren Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş: 
“Hepinizi tebrik eder, başarılarınızın 
devamını dilerim. Sayın milletvekillerim, 
Şenpiliç’in değerli Kurucusu ve 
Onursal Başkanı, yöneticileri 
ve değerli üreticiler… Hepinizi 
muhabbetle selamlıyorum. Bu tür 
faydalı toplantıların gerçekleştirilmesi, 
sizlerin bilgilendirilmesi, tecrübelerin 
paylaşılması hakikaten çok önemli. 
Haşim Bey’in şahsında Şenpiliç 
yöneticilerini tebrik ederim. Eski bir 
söz vardır; ‘bilgi kuvvettir’. Bu 
gibi toplantılarda bilgileniyoruz, 
tecrübeleri paylaşıyoruz ve işimizde 
kuvvetleniyoruz. Siz bilgilenin, işinizi 
olması gerektiği gibi yapın, biz vilayet 
olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla 
sizlerin yanınızdayız, hizmetinizdeyiz. 
Hepiniz ülkemize üretim sağlıyorsunuz, 
istihdam sağlıyorsunuz. Hepinize hayırlı 
ve bereketli işler diliyorum.”

“Gıda maddesi üretiyoruz, 
bu çok önemli bir görev”
Şenpiliç Kurucusu ve Onursal 

Başkanı Haşim Gürdamar seminerde 
üreticilere şöyle seslendi: “Burada 
çok güzel bir ortam yaratıldı. Devlet 
erkanı ve üreticilerimiz kol kola… Çok 

güzel bir görüntü bu. Ben hayatımda 
hep en iyiyi, en doğruyu yapmaya, 
kimseye zarar vermemeye, çevreye 
zarar vermemeye çalıştım ve bundan 
sonra da en iyisini yapmaya hep birlikte 
gayret edeceğiz. Çünkü ürettiğimiz piliç 
etini yurt dışına da ihraç etmeliyiz. Gıda 
maddesi üretiyoruz, bu çok önemli bir 
görev. Bunun için de uygun maliyetlerle 
sağlıklı ve kaliteli piliç eti üretimi 
yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz 
gibi değerli devlet büyüklerimiz de 
bizimle birlikte. Bu bize cesaret veriyor, 
çünkü biz büyük bir aileyiz ve büyük 
bir üretimin içindeyiz. Sayın Valimiz’e, 

Sayın Milletvekillerimiz’e ve siz değerli 
üreticilerimize teşekkür ediyorum. 
Türkiye’nin petrolü yok ama eğitilmiş 
ve bilinçli insanları var. Kendimi hep 
eğitime adadım ve bundan sonra ne 
yapacaksam eğitime yapacağım. Hem 
genç nesillerin eğitimi hem de sizlerin 
eğitimi için yatırım yapmaya devam 
edeceğiz. Hepinize tek tek teşekkür 
ediyor, saygılarımı sunuyorum.”
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Obezite, “vücudun ihtiyacından 
fazla aldığı enerjiyi yağ olarak 
depolaması ve buna bağlı olarak 
da vücutta yağ kitlesinin artması” 
olarak tanımlanıyor. Sadece 
bununla kalmayıp en önemli sağlık 
sorunlarından biri olan insülin 
direncine de yol açıyor. Bütün 
bu hastalıklar yanlış beslenme 
alışkanlıklarından, ailelerin yetişme 
çağından başlayarak çocuklarına 
nasıl beslenmeleri gerektiğini 
öğretmemelerinden kaynaklanıyor. 
Hele ki altta yatan tıbbi sorunlar 
da varsa, yanlış beslenme çok ciddi 
sağlık sorunlarına neden oluyor. 

Sağlıklı beslenme ve obeziteyle 
mücadeleden yola çıkarak, geçtiğimiz 

yıl Türkiye genelinde “Dengeli Beslen, 
Harekete Geç” sosyal sorumluluk 
projesini başlatan Şenpiliç, bu 
kapsamda etkinlikler zincirinin 
ikincisini Halkalı Atakent Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirdi. 

Yaklaşık 500 katılımcının yer aldığı 
etkinlikte Diyetisyen Olcay Barış 
konuklara dengeli beslenmenin 
ve egzersizin önemini detaylarıyla 
anlattı. Her etkinlikte olduğu 
gibi, Türkiye’de ilk defa Şenpiliç 
tarafından uygulanan Drama 
Etkileşimli Öğrenme Metodu’yla, her 
evde yemekle ve beslenmeyle ilgili 
yaşanan çeşitli durumlar sahnede 
canlandırıldı. Böylelikle katılımcıların 
empati kurarak bilgilendirilmesi 

sağlandı.    
Obeziteyle mücadelede dengeli 

beslenmenin yanında hareket 
etmenin önemini Zumba Eğitmeni 
Atakan Uğurlu anlattı. Halkalı Atakent 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 
etkinlikte katılımcılar, zaman ve 
mekân engeli olmadan bedenimizi 
nasıl hareketlendireceğimizi dans 
ve fitness’ın birleştiği zumba 
hareketleriyle öğrendiler. 

Zumbanın ardından Şef Yavuz 
Hoşkal kolay ve besleyici yemek 
tariflerini izleyicilerle paylaştı. Hoşkal, 
geleneksel yemeklerin küçük püf 
noktalarıyla nasıl daha besleyici ve 
sağlıklı lezzetlere dönüşebileceğini 
sahnede örnekleriyle anlattı. 

Uzmanlarımızla Halkalı’daydık
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Obeziteyle mücadelemizde, 
okul çağındaki çocuklarda egzersiz 
konusunda farkındalık yaratmak 
ve fiziksel aktivite alışkanlığını 
kazandırmak amacıyla “Dengeli Beslen, 
Harekete Geç” projemizi okullara da 
taşıdık ve Koşuyolu Cenap Şahabettin 
İlköğretim Okulu’nda Zumba Kids 
etkinliği düzenledik. Böylelikle 600’e 
yakın öğrenci, okullarının bahçesinde 

Zumba Eğitmeni Atakan Uğurlu’yla 
birlikte müzik eşliğinde sabah sporu 
yaptı. Hayatlarında ilk kez Zumba 
Kids yapan çocuklar, müziğin ritmine 
kendilerini kaptırarak, egzersiz 
yaptıklarının farkına varmadan 
doyasıya eğlendiler, güne sağlıklı ve 
mutlu başladılar. 

Zumba Kids etkinliğinin ardından, 
eğlenceli kostümleriyle drama ekibi 

ve projemize rehberlik eden Uzman 
Diyetisyen Olcay Barış, çocuklara 
güne başlarken ve gün içerisinde nasıl 
beslenmeleri gerektiğini anlattı. Drama 
Etkileşimli Öğrenme Metodu burada 
da hayata geçirilerek, çocukların 
empati kurarak beslenme konusunda 
doğruları öğrenmeleri, obeziteyle ilgili 
bilgi sahibi olmaları ve sporun önemini 
anlamaları sağlandı.

“Zumba Kids” okullarda
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Yerli Market Haftası’nda zumba enerjisi

Şenpiliç, İstanbul Perakendeciler 
Derneği (PERDER) tarafından 
yerel marketlerin gelişmesi ve 
desteklenmesi amacıyla 15-16 Aralık 
tarihleri arasında Hilton Convention 
Center’da düzenlenen “Yerli Market 
Haftası”na, “Dengeli Beslen, Harekete 
Geç” projesiyle destek vererek 
Zumba etkinliği düzenledi. “Yerli 
Market Haftası”na katılan kurum 
çalışanları ve satış temsilcileri, her 
iki günün sabahında gerçekleştirilen 
zumba etkinliğiyle güne enerji dolu 
başladılar ve devamında keyifli bir 
gün geçirdiler. 

Şenpiliç’in yerel perakendeye 
çok önem verdiğini belirten Şenpiliç 
Satıştan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Faik Üçer; “Şenpiliç 
yerel marketlerin gelişmesi ve ülke 
ekonomisine daha fazla katma değer 
sağlamaları konusunda kendi üzerine 
düşen çabayı gösteriyor” dedi.
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Şenpiliç, düzenlediği 
yarışmayla bayilerine 
ve şube çalışanlarına 
Dubai tatili kazandırıyor. 
Yarışmaya dahil olan 
ürün grubu hedeflerini 
tutturan Şenpiliç bayi ve 
şube çalışanları, Dubai’nin 
dünyaca ünlü turistik 
bölgelerini ve mekanlarını 
gezme imkanı bulacaklar.

Şenpiliç, okul 
kantinleri için de 
Türkiye çapında 
özel bir kampanya 
düzenledi. 
Belirlenen miktarda 
ürün alan kantinler, 
sunulan pek çok 
alternatiften birini 
kazanıyor.

En çok civciv Şekerpınar’dan
2014 yılında kesimi yapılan 

damızlık sürülerin, 64. hafta yaşı 
itibariyle, yarka başına düşen civciv 
sayısı tespit edildi. Bu doğrultuda 
Şekerpınar Damızlık Çiftliği, yarka 

başına 158 civcivle 2014 yılında en 
yüksek civciv üretim sayısına ulaşan 
damızlık çiftliği oldu. Performansın 
teşviki ve takdiri amacıyla damızlık 
çiftliklerini ödüllendiren Şenpiliç 

de, tüm Şekerpınar Damızlık Çiftliği 
personeline ödül olarak birer altın 
hediye etti ve Şenpiliç Yönetim Kurulu 
Başkanı İpek Üstündağ tarafından 
imzalanmış teşekkür belgelerini verdi. 

Şenpiliç’ten dubai seyahati

Kantinlere çekiliş yok, kura yok 



 Bursa’da faaliyet gösteren Karaköy Kasap ve Izgara’nın sahibi Erdal 
Altındiş, eski bir Şenpiliç plasiyeri… Markayı çok iyi tanıyor ve seviyor, 
işi mutfağında öğrenmiş ve de çok çalışkan… Tüm bunlar bir araya 

gelince de başarı kaçınılmaz oluyor. 

“Şenpiliç’le çalışmanın 
gururu her şeye değer”

ŞENLİK OCAK-MART 2016SATIŞ ROTASI12



“1969, Yunanistan İskeçe doğumluyum. 
1974 yılında Kıbrıs Savaşı sırasında aile olarak 
Bursa’ya geldik. Babam önceleri bizi geçindirmek 
için  su sattı, sonra bir bakkal dükkânı açtı. Ben 
de askere gidene kadar bakkalda babamın 
yanında çalıştım. Askerden dönünce kuru gıda 
sektöründe plasiyerlik yapmaya başladım. 1996 
yılında Şenpiliç’te plasiyer oldum ve böylelikle 
Şenpiliç’le tanıştım. 2001’de görevimden ayrılıp 
ağabeyimle ortak, piliç eti satmak üzere bir 
kasap dükkânı açmaya karar verdik ve Şenpiliç 
satmaya başladık. 2011 yılında ikinci kasabımızı, 
2014 yılında ise ızgara salonunu açtık. Yani 
şu anda Bursa’da 3 şubemiz var. 15 senedir 
Şenpiliç’le çalışıyoruz. 

“İlk kasap dükkânımızı açtığımız dönem gece 
gündüz çalıştık. Devamlı yatırım yaptık ve zaman 
içinde her açtığımız yeri, yanındaki dükkânları da 
alarak, büyüttük. Şu anda aylık yaklaşık 30 ton 
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civarında piliç eti satışı yapıyoruz ve 15 kişilik 
bir ekibimiz var. Bursa bölgesinde geleneksel 
kanalda ilk 10’dayız. 

“Bu günlere Şenpiliç’in sayesinde geldik. 
Sayın Haşim Gürdamar’a ve yöneticilerimize 
çok teşekkür ediyorum. Plasiyer olarak 
Şenpiliç’te çalışmaya başlamasaydım ve 
Şenpiliç’in desteği olmasaydı bugün bu 
noktada olamazdım. Hatta rüyamda bile 
göremezdim.”

Bursa ilinde beyaz et tüketimi 
ne durumda?
“Bursa çok göç alan bir şehir… Nüfusun 

artışıyla birlikte uygun fiyatlı ve sağlıklı bir 
protein kaynağı olan beyaz ete de rağbet her 
geçen gün daha çok artıyor. Sektörde olduğu 
gibi ilimizde de çok büyük rekabet var. Izgara 
salonunu açmamızın bir nedeni de bu rekabet 
ortamında markamızla öne çıkmak. Kasap 
dükkânımızın ve ızgara salonumuzun bulunduğu 
yer Yıldırım bölgesi olarak geçiyor. Gelecekte 

 “Yunanistan’da 
İskeçe’de 
yaşadığımız 
Türk köyünün 
adı Karaköy’dü. 
Bu nedenle ben 
de işletmemizin 
adını ‘Karaköy’ 
koydum.” 
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Bursa’nın son dönemde yıldızı parlayan Nilüfer 
bölgesinde de yatırım yapmak istiyoruz.” 

“Bursa’da Şenpiliç’i bilmeyen yok”
“Bizim müşterilerimiz Şenpiliç’in lezzetini ve 

kalitesini bildiği için artık Şenpiliç’ten 
vazgeçemiyor. Şenpiliç ürünlerini 
satın almak veya pişmiş olarak 
yemek için çok uzaktan gelen 
müşterilerimiz de var. Kasapta 
günde ortalama 500 kilo 
ürün satıyoruz. Parça piliç 
satışı çok fazla… Özellikle 
kanat ve incik çok seviliyor. 
Bunun yanında kış aylarında 
kızarmış bütün pilice 
rağbet çok. Yazın da gece 
geç saatlere kadar dükkânda 
kuyruk olduğu zamanlar oluyor.

“Bursa’da Şenpiliç’i bilmeyen 
yok, çünkü çok büyük bir marka oldu. 
Kalitesiyle, lezzetiyle ve başarılı tanıtım 
faaliyetleriyle gelecekte daha da iyi yerlere 
gelecek. Kırmızı tabakla satış da, ürünlere farklı bir 
albeni kattı.”

“Şenpiliç’le çalışmanın gururu var”
“Ağabeyim ve erkek kardeşim ızgara salonunda 

çalışıyor ama ben çoğunlukla kasap dükkânındayım. 
Müşterilerimizle ve dükkânımızla ilgilenmeyi 
seviyorum. Tabii çalışma saatleri ve yoğunluk 

nedeniyle yorulmuyor değiliz. Zira işin başında durmak 
gerekiyor, yapı olarak da iş konusunda titizim. Ama biz 
yoktan geldik ve şu anda ekmeğimizi kazandığımız çok 
iyi bir işimiz var. 

“Şenpiliç gibi büyük firma ile çalışmanın gururunu 
taşıyoruz. Her şeyden önce istediğimiz 

ürün zamanında geliyor. Ürünler çok 
kaliteli, tertemiz ve raf ömrü uzun. 

Hijyene çok önem veriyorlar. 
Hem yöneticilerin, hem de 

bölge müdürlerimizin bizlerle 
iletişimi de kuvvetli… Bu da 
memnuniyeti destekleyen 
önemli başka bir nokta.”

“Cebimdeki paranın 
hepsi benim değil”

“Benim için iş hayatında en 
büyük değer ‘dürüstlük’. Çok 

düzenli ve titiz çalışırım. Annem 
bana her zaman şunu söylerdi; 

‘Oğlum cebindeki paranın hepsi senin 
değil. Tüm borçlarını ödedikten sonra kalan 

para ancak senindir.’ Ben de hep bu yaklaşımla iş 
hayatımı sürdürdüm. Herkesin emeğini verdim ve 
borçlanmadım. Başarımızın bir sırrı da budur.

“İki kızım ve bir oğlum var. Üçü de okuyorlar. Hatta 
büyük kızım üniversitede… Kızlarımın sektöre ilgisi yok. 
Oğlum da Bursaspor’un alt yapısında oynuyor ve çok 
başarılı… Geleceği parlak. Biz de kardeşlerimle birlikte 
gücümüz yettiğince çalışmaya devam edeceğiz.”

“Bu günlere 

Şenpiliç’in sayesinde geldik. 

Sayın Haşim Gürdamar’a 

ve yöneticilerimize çok 

teşekkür ediyorum. Plasiyer 

olarak Şenpiliç’te çalışmaya 

başlamasaydım ve Şenpiliç’in 

desteği olmasaydı bugün bu 

noktada olamazdım. Hatta 

rüyamda bile 

göremezdim.”
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Türk halkı tavuk etini nasıl yiyor?

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği 
Derneği ve Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu’nun 
Facebook üzerinden başlattığı dijital yemek 
yarışmasına genç, yaşlı, amatör, profesyonel 
yemek meraklısı 849 kişi başvurdu ve toplamda 
437 tarif elde edildi. Tarifler Yemek Bloggerı 
Nilay Tulum ve Şef Eyüp Kemal Sevinç tarafından 
ön elemeden geçti. 10 finalist yapılan son 
değerlendirmede Eyüp Kemal Sevinç’in jüri 
başkanlığında BESD-BİR Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Sait Koca, BESD-BİR Yönetim Kurulu Üyesi 
Ömer Görener, Prof. Dr. Ali Atıf Bir, Yemek 
Bloggerı Nilay Tulum ve Diyetisyen Güneş Aksüs 
karşısında kıyasıya yarıştı.

Yarışmanın birincisi “Tavuk Köfteli Mantı 
Çorbası” tarifiyle Janset Şefika Özdemir 
olurken, Halil Tanrıvermiş “Portakal Soslu Asma 
Yaprağında Sarılı Tavuk” tarifiyle ikinci, Tuba 
Özgüler Özçakmak “Ekşi Meyveli Tavuk Baget” 
tarifiyle üçüncü oldu.

18 yaş ve üstü Türkiye 
genelinde kırsal ve kent nüfusunu 
temsil eden 18 ilden, 1508 kişinin 
katıldığı araştırma sonuçlarına 
göre Türk halkı, tavuk etini 
yemeklere katarak yiyor.

“Beyaz eti ne şekilde 
pişiriyorsunuz?” sorusuna 
araştırmaya katılanların yüzde 
49.3’ü “yemeklere katarak” yanıtını 

verirken, “ızgara/mangal” tercihi 
ise ikinci sırada yer aldı. Üçüncü 
sırada yer alan “fırında” cevabı 
ise, Türk halkının sanılanın aksine 
kızartma tercih etmediğini ortaya 
koyuyor.

18 ilin sonuçlarında Zonguldak, 
yüzde 96.4 oranında tavuk etini 
yemeklere katarak tüketmesinin 
yanında tavuk etini kızartarak 

yeme oranının sıfıra yakın olduğu 
bir il  olarak dikkat çekerken, 
yüzde 91 oranında “haşlama” 
tercih eden Gaziantep ve yüzde 
85 oranında “ızgara/mangal” 
tercihinde bulunan Diyarbakır 
verileri ise Türk halkının beslenme 
alışkanlıklarının eskisine nazaran 
daha sağlıklı bir yöne kaydığını 
gözler önüne seriyor. 

 Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu’nun ilk kez düzenlediği “Tavukla Yaratıcı Tarifler” dijital 
yemek yarışması sonuçlandı. “Tavuk etiyle en yaratıcı tarifi ben yaparım” diyenleri arayan 
yarışmanın ödülleri 4 Aralık akşamı Sapphire Alışveriş Merkezi EKS Mutfak Atölyesi’nde 

düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 

 Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR)’in TNS Türkiye ile 
“Türk halkının tavuk etini pişirme alışkanlıkları” üzerine yaptığı araştırmada ilgi çekici 
sonuçlar çıktı. Türk halkı tavuğu en çok yemeklere katıyor, en az kızartma yapıyor!

Türkiye’nin en yaratıcı tavuk tarifi: 
Tavuk Köfteli Mantı Çorbası
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9. Gıda Güvenliği Kongresi

Diyabette tavuk etinin önemi

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 
tarafından iki yılda bir düzenlenen 
Gıda Mühendisliği Kongreleri’nin 
dokuzuncusu geçtiğimiz Kasım 
ayında İzmir’de düzenlendi. 
Kongrenin ilk gününde Ankara 
Üniversitesi Gıda Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Nevzat Artık’ın başkanlığını 
yürüttüğü “Bilgi Kirliliği” panelinde 
konuşan Beyaz Et Sanayicileri 
ve Damızlıkçılar Birliği Derneği 
(BESD-BİR) Başkanı Dr. Sait Koca, 
sektörün 2014 yılı itibarıyla yıllık 
cirosunun 5 milyar Amerikan doları 
ve Türkiye’nin piliç eti ticaretinde 4. 
sırada olduğunu söyledi.

“Her zaman 
bilimin yanındayız”
Sektörü büyütürken ve geliştirirken 

her zaman bilimin yanında 
olduklarına önemle değinen Dr. 
Sait Koca; “Sektörümüz hakkında 
bilgi kirliliği yaratanların pek çoğu 
bilimsellikten uzak. Oluşan bu bilgi 
kirliliğinin önlenmesinde uzman 
kişilerden oluşan bilim kurullarının 
oluşturulmasının yararına inanıyoruz. 
Bu kurulların yapacağı açıklamalar 
tüketicinin kafasında oluşabilecek 
olumsuz algıların giderilmesine 
katkı sağlayacaktır. Biz her zaman 
bilimin yanındayız. Sağlıklı ve kaliteli 
üretim için yeni teknolojileri izlemeye 

devam ediyoruz ve yeni teknolojiler 
ile ilgili yatırımları gerçekleştiriyoruz. 
Eğitim ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık 
veriyoruz” dedi.

Kongre’nin ikinci gününde Gıda 
Mühendisleri Odası Başkanı Yusuf 
Songül’ün moderatörlüğünde 
düzenlenen “Türkiye’de Gıda 
Sanayinin Sorunları” panelinde 
konuşan BESD-BİR Genel Sekreteri 
Ahmet Ergün; “Türkiye piliç eti 
üretimi, 2000-2014 yılları arasında 
2.93 kat artarak, 2014 yılında 1 
milyon 942 bine ulaşmıştır. Tavuk eti 
ihracatı da yine 2014 yılında 431 bin 
ton ve 700 milyon Amerikan Doları 
olarak gerçekleşmiştir” dedi. 

 14 Kasım Dünya Diyabet Günü 
kapsamında konuyla ilgili açıklamada 
bulunan Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu 
uzmanları, beslenmede önemli yere 
sahip proteinin, diyabetli hastaların 
beslenmesinde de hayati öneme sahip 
olduğunu açıkladılar. Sağlıklı Tavuk Bilgi 
Platformu Danışma Kurulu uzmanları, 
özellikle tavuk eti tüketiminin kalp krizi 
riskini önemli derecede azalttığını 
vurgularken şu bilgileri aktardı: 
“Diyabet, bireyin temel besin öğelerine 
olan gereksinim düzeylerini kesinlikle 
etkilemez. Beslenmemizde önemli bir 

yer tutan protein kaynağının sağlığımız 
üzerindeki etkisi çok büyük. Özellikle 
diyabetli bireylerin düşük yağlı veya 
yağsız süt ürünleri, yağsız et, derisiz 
tavuk etini tercih etmesi şüphesiz 
ki bu grubun içerdiği toplam yağın, 
doymuş yağın ve kalorinin azalmasını 
sağlayacaktır. Sağlıklı bir beslenme 
planında günlük enerjinin %20’sinin 
proteinlerden sağlanması gerekmektedir.  
Tam da bu noktada, bireylerin et grubu 
tercihleri için beslenme planlarına 
protein açısından zengin olan tavuk etini 
almalarını öneriyoruz. Sağlıklı bir protein 

deposu olan tavuk eti, diyabeti önlemede 
ve özellikle çocukların gelişim döneminde 
ve anne adaylarının beslenmesinde 
önemli bir yer tutuyor. Kalp dostu olarak 
koroner kalp hastalıkları riskini önemli 
ölçüde azaltıyor. İçeriğindeki vitaminler 
her yaş grubu için vücudun gelişimine ve 
bağışıklık sisteminin korunmasına destek 
oluyor. Liflerinin kısa olmasından dolayı 
kolay sindirilebilen ve hazmı kolay bir 
besin olan tavuk eti sıcak, soğuk tüketim 
seçeneği ve pratik olması nedeniyle de 
sıkça tercih edilen besinler arasında yer 
alıyor.”

 Gıda Mühendisleri Odası’nın düzenlediği 9. Gıda Mühendisliği Kongresi’nde 
gıdada bilgi kirliliği tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

 Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu uzmanları, “Dünya Diyabet Günü” kapsamında, diyabet 
tedavisinde kan şekeri kontrolünü sağlamak için sağlıklı beslenme alışkanlığının yaşam 
boyu kazanılmasının önemli olduğunu vurguladı. Bireyin yeterli ve dengeli beslenmeyi 
öğrenmesinin sağlıklı bir yaşamın temelini oluşturduğunu belirten uzmanlar, protein 
zengini tavuk etinin beslenme planlarından çıkarılmaması gerektiğine dikkat çekti.

 Kaynak: www.besd-bir.org  -  www.sagliklitavuk.org



ŞENLİK OCAK-MART 2016SAğLIKLI BESLENME18

 Her zaman olduğu gibi çocukların sağlıklı beslenmesi ve fiziksel 
aktiviteleri okul döneminde de çok önemli. Okul süreci, büyüme 
ve gelişmenin hızlı olduğu, yaşam boyu sürebilecek davranışların 

büyük ölçüde oluştuğu bir dönem. Okul çağı çocukları bu dönemde 
hayatlarının sonuna kadar devam edecek alışkanlıklar ediniyor. Bu 
nedenle çocuğun yeterli ve dengeli beslenebilmesi için, ailenin, okul 

yönetimindeki bireylerin ve öğretmenlerin beslenme konusunda 
bilinçli, eğitimli ve işbirliği içerisinde olmaları gerekiyor.

Çocuk  
gelişiminde 

sağlıklı 
beslenmenin 

faydaları

Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Sevinç Yücecan;  “Okul çağı dönemi büyüme 
ve gelişmenin hızlı olduğu bir dönemdir.  
Çocukların büyümeleri ve sağlıkları için özel 
besinlere değil, besin ögelerine ihtiyaçları 
vardır. Bu besin ögeleri aslında anne ve 

babalarının gereksinim duyduğu besin 
ögelerinin aynıdır, yalnızca miktarları farklıdır. 
Bunun için de çeşitli besinlerin tüketimi gerekir. 
Çeşitli besinlerin tüketimi enerji sağlamanın 
yanında, çocukların ihtiyaç duydukları protein, 
karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineralleri de 
almalarını sağlar” diyor.
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“Beslenmede çeşitlilik önemlidir”
Prof. Dr. Sevinç Yücecan; “Çeşitlilik, optimal 

beslenme ve sağlığın temelidir. Besinlerin her 
birinde ayrı özellikte ve vücut çalışmasında ayrı 
işlevi olan değişik türde ögeleri vardır. Vücudun 
gereksinimi olan besin ögeleri ve diğer sağlıklı 
ögeleri yeterli miktarlarda almak için her öğünde 
dört ana besin grubundan önerilen düzeylerde 
tüketmek gerekir” diyerek besin gruplarını 
belirtiyor:

• Süt ve süt ürünleri
• Et, tavuk, yumurta  

        ve kuru baklagiller
• Sebze ve meyveler
• Tahıllar

Büyüme ve gelişmede 
proteinin önemi
Prof. Dr. Sevinç Yücecan; “Büyüme ve gelişme 

vücut hücrelerinin sayısının artmasıyla gerçekleşir. 
Vücudun en küçük parçası olan yaşayan hücrenin 
yapısı proteindir ve büyüme için elzemdir. 
Vücudun bütün hücrelerinin büyük bir bölümü 
proteinlerden yapılmıştır ve bu hücreler sürekli 
olarak değişip yenilenir. Eğer vücut yeterli protein 
alamazsa, yıkılan hücreler yenilenemez. Vücudun 
karbonhidrat veya yağdan proteini yapması 
mümkün olmadığından dışarıdan bu kaynağı alması 
zorunludur. Proteinler, amino asitlerden oluşurlar. 
Amino asitler ise vücut dokularının yapı taşlarıdır ve 
bu amino asitlerin besinlerle alınması zorunludur. 
Sayıları yetişkinler için 8, çocuklar için 10 olarak 
kabul edilen bu amino asitlere ‘elzem amino asitler’ 
adı verilmektedir. Elzem amino asitleri uygun 
oranda olan proteinler sindirim sisteminde fazla 
kayba uğramadan vücuda alınırlar ve bir arada 
bulunan bu amino asitlerin birleşerek vücut 
proteini haline gelmeleri daha kolay ve 
hızlı olur. Kanatlı eti, kırmızı et,  balık, 
süt ve ürünlerinden alınan proteinin 
çoğunluğu da vücut proteinine 
dönüşebilmektedir. Bu etlerin içerdiği 
proteinin sindirilebilirliği  %91 ile 

%100 oranındadır. Bu nedenle bu etlerin proteini iyi 
kaliteli protein kaynağı olarak nitelendirilmektedir. 
Büyüme çağında protein gereksinimi yüksektir ve 
vücuda kaliteli proteinin sağlanması zorunludur. 
Bu nedenle çocuk beslenmesinde tavuk eti gibi iyi 
kaliteli protein kaynakları önemli bir yer tutar” diyor.

unutmayın!
Prof. Dr. Sevinç Yücecan; “Unutulmamalıdır 

ki sağlıksız beslenme; öğrenme yeteneğinde 
azalma, zihinsel gelişimde gerilik, enfeksiyon ve 
hastalık riskinde artışa neden olduğu gibi, çalışma 
kapasitesini, büyümeyi, gelişmeyi ve yaşam 
kalitesini olumsuz etkiler.  Okul çağı, 
büyüme ve gelişmenin en hızlı 
olduğu dönemlerdendir. 
Bu dönemde 
alınacak 
koruyucu 
ve 
geliştirici 
önlemler, 
tüm 
yaşam 
boyunca 
etkili olacak 
ve bireyin 
sağlıklı olmasını 
sağlayacaktır” 
diye vurguluyor.

 Kaynak: www.sagliklitavuk.org



Öğrenmeyi öğretmek
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Çoğu insan öğrenmeyi sadece problem çözme 
olarak tanımlıyor. Böylece dikkatini dış çevredeki 
hataların saptanması ve düzenlemesi ile sınırlıyor. 
Sorunların çözülmesi önemlidir ama öğrenme 
sürecekse, yöneticiler ve çalışanlar gözlerini içeriye 
de çevirmelidirler. Kendi davranışları üzerinde 
eleştirel bir biçimde düşünmeli, sorunlara genellikle 
istemeden nasıl katkıda bulunduklarını saptamalı 
ve davranış biçimlerini değiştirmelidirler. Özellikle 
sorunları tanımlama ve çözme biçimlerinin 
kendi başına nasıl sorun kaynağı olabileceğini 
öğrenmelidirler. 

Bu ayrımı vurgulamak amacıyla, “tek devreli” ve 
“çift devreli” öğrenme terimlerini oluşturdum. Basit 
bir benzetmeyle; bir odada ısı 20 derecenin altına 
düşer düşmez, sıcaklığı otomatik olarak artıran bir 
termostat, tek devreli öğrenmeye iyi bir örnektir. 
“Neden 20 dereceye ayarlıyım” diye sorabilen ve 
farklı bir ısı derecesinin odanın ısınmasını daha 
ekonomik biçimde sağlayıp sağlayamayacağını 
araştıran bir termostat çift devreli öğrenmeyi 
gerçekleştirmiş olacaktır. 

Birçok profesyonel yaptığı işte hemen her 
zaman başarı gösterdiği için başarısızlığı pek 
yaşamaz. Bu nedenle bildikleri tek devreli öğrenme 
stratejileri başarısız olunca savunmacı bir tutum 
takınabilirler. Bu savunmacı eğilim, şirketlerin 
öğrenme konusunda yaptıkları ikinci bir hataya ışık 
tutar: insanların öğrenmesini sağlamanın büyük 
ölçüde bir motivasyon sorunu olduğu düşüncesi 
yaygındır. Buna göre, insanlarda doğru tutumlar ve 
işe bağlılık geliştiğinde, öğrenme de kendiliğinden 
gerçekleşir. Bu nedenle şirketler, motivasyona 
sahip ve işe bağlı çalışanlar yaratmaya 
yönelirler ama etkin çift devreli öğrenme 
insanların hissetme biçimleriyle ilgili bir 
olgu değildir, düşünme biçimlerinin bir 
yansımasıdır. 

Şirketler öğrenme konusundaki 
ikilemi çözmeyi öğrenebilirler. Yapılması 
gereken yöneticilerin ve çalışanların kendi 
davranışlarıyla ilgili akıl yürütme biçimlerini 
örgütsel öğrenme ve sürekli iyileştirme 
programlarının odağına yerleştirmektir. İnsanlara 
kendi davranışları konusunda yeni ve daha etkin 
biçimlerde nasıl akıl yürüteceklerini öğretmek, 
öğrenmeyi engelleyen savunma mekanizmalarını 
alt eder. Bir kuruluşun bütün kademelerindeki 
insanların belli bir teknik uzmanlık becerisi ile 
ekiplerde etkin çalışma gösterme, müşterilerle 
üretken ilişkiler kurma ve kendi örgütsel pratikleri 
üzerinde eleştirel düşünme ve sonra onları 
değiştirme yetisini birleştirmeleri gerekiyor. 

Problem çözmek tek devreli öğrenmeye örnek 
gösterilebilir. Bir sorun saptar ve bu sorunu 
ortadan kaldırmak için belli bir tedavi uygularsınız. 
Ama gerçek öğrenme, yani varsayımlarınızı 
yansıttığınız ve hipotezlerinizin doğruluğunu test 
ettiğiniz öğrenme, bir adım daha fazlasını gerektirir. 

Çift devreli öğrenmeyi başarabilmek, 
motivasyondan ibaret değildir. Düşünme 
tarzınızı da yansıtmanız gerekir. Başarısızlık sizi, 
varsayımlarınızı ve çıkarımlarınızı yansıtmaya zorlar. 
Bir kuruluşun en zeki ve başarılı çalışanlarının 
genellikle iyi öğrenciler olmamasının nedeni budur. 
Başarısızlığın getirilerine dair iç gözlem fırsatından 
yoksundurlar. Bu nedenle başarısız olduklarında 
veya düşük performans gösterdiklerinde 
savunmaya çekilebilirler. Kendilerine eleştirel bir 
gözle yaklaşmak yerine suçu başka yerde ararlar.

İnsanlar eleştiriye ve yeni şeyler öğrenmeye açık 
olduklarını söylerler ama pratikte çok farklı değerler 
devreye girer:
• Kontrolü elden bırakmama arzusu
• Kazanmayı azami seviyeye çekerken,  

kaybetmeyi asgari düzeye indirme hedefi 
• Olumsuz duyguların dile 

getirilmemesi gerektiği 
ihtiyacı

• Olabildiğinde akılcı 
görünme isteği
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 İnsanlara 
kendi 
davranışları 
konusunda 
yeni ve daha 
etkin biçimlerde 
nasıl akıl 
yürüteceklerini 
öğretmek, 
öğrenmeyi 
engelleyen 
savunma 
mekanizmalarını 
alt eder.



Bu değerler bir arada düşünüldüğünde, oldukça 
savunmacı bir tavır ortaya çıkar: Utanç duygusundan, 
tehditten ya da savunmasızlık ve yetersizlik 
duygularından kaçınma ihtiyacı. Bunlar, her şeyin 
açık açık tartışılmasını teşvik eden tavırların neden 
bazıları için göz korkutucu olabileceğini açıklıyor. 

Hem bireyler hem de kuruluşlar için daha verimli 
davranış kalıpları geliştirmek mümkün. Bunun için iki 
tavsiyemiz var:

1) Stratejik analizlerde kullandığınız katı 

çıkarsamaları uygulayın, bulabildiğiniz en nesnel 
verileri toplayın. Çıkarımlarınızı açıkça belirtin ve 
düzenli olarak test edin. Sadece kendine faydası 
olan ya da başkalarının doğrulayamayacağı sonuçlar 
olmadığından emin olun.

2) Üst yöneticiler öncelikle istenen değişiklikleri 
biçimlendirmelidir. Liderler, kendi teorilerine eleştirel 
gözle bakmaya ve gerekli değişiklikleri yapmaya 
gönüllü olduğunu gösterdiğinde hiç kimse aynı tavrı 
sergilemekte zorlanmayacaktır.
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 Problem çözmek 
tek devreli öğrenmeye 
örnek gösterilebilir. 
Bir sorun saptar ve 
bu sorunu ortadan 
kaldırmak için belli bir 
tedavi uygularsınız. 
Ama gerçek öğrenme, 
yani varsayımlarınızı 
yansıttığınız ve 
hipotezlerinizin 
doğruluğunu test 
ettiğiniz öğrenme, 
bir adım daha 
fazlasını 
gerektirir. 
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Çoğu insan 

öğrenmeyi sadece problem 

çözme olarak tanımlıyor. Böylece 

dikkatini dış çevredeki hataların 

saptanması ve düzenlemesi ile 

sınırlıyor. Sorunların çözülmesi 

önemlidir ama öğrenme 

sürecekse, yöneticiler ve 

çalışanlar gözlerini içeriye de 

çevirmelidirler.  

 Kaynak: HBR’S 10 MUST READS - İnsan Yönetimi - Optimist Kitap Kaynak: HBR’S 10 MUST READS - İnsan Yönetimi - Optimist Kitap



Çocuğunuzun 
yaratıcılığını 
geliştirin

 Bütün çocuklar doğal olarak 
yaratıcıdır. Ancak çalışmalar özellikle 
küçük çocuklarda yaratıcı IQ’nun 
yükseltilmesinin mümkün olduğunu 
gösteriyor. Bu yazıda çocuğunuzun 
merakını ve yaratıcılığını artırmak 
için hemen deneyebileceğiniz birkaç 
yöntem öneriyoruz.
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Yaratıcılık nedir?
Yaratıcılık denildiğinde aklımıza ressamlar, şairler, 

besteciler gelir. Oysa yaratıcılık, sadece güzel bir resim 
yapmak ya da piyanoda bir sonatı güzel çalmaktan ibaret 
değildir. Çünkü yaratıcılık ortaya çıkan ürün değil, onun 
yaratıldığı süreçtir. Özgün bir fikir ya da düşüncenin 
oluşması ve de gelişmesi, bir müzik parçasını ya da 
yeni bir keşfi olağanüstü kılan gizemli ilham kıvılcımıdır. 
Örneğin, Leonardo Da Vinci, Mona Lisa’yı yaparken 
muazzam bir teknik beceri göstermiş olabilir, ancak 
bu tabloyu zamana yenik düşmeyen bir başyapıt 
yapan, kadının esrarengiz tebessümüdür. Kuşkusuz 
çocuğunuzun kimsenin hiç düşünmediği bambaşka 
fikirler bulması pek olası değildir. Mutlaka başka çocuklar 
da gökyüzünü mor boyamayı ya da şapkalarını ayak 
parmaklarına takmayı düşünmüşlerdir. Ancak çocuk 
sadece kendisi ya da söz konusu durum için yeni 
ve özgün bir şey düşünerek yaratıcılık 
sergilemektedir. Bazen kimsenin 
daha önce aklına gelmeyen soruları 
sormak, çoğunluğun doğru 
varsaydığı şeylere karşı çıkmak 
ve yeni bir çözüm arayacak 
merak ve tutkuya sahip 
olmak da yaratıcılıktır. En 
basit şekliyle yaratıcılık, 
bireysel yanıt ve ifadeyle, 
yani sürünün ardından 
gitmemek ya da kurala itaat 
etmemekle ilgilidir.

Ona ait bir alanı olsun
Öncelikle evinizde çocuğunuzun 

oturup okuyacağı, resim çizeceği ya 
da bir şeyler yapacağı bir alan ayırın. Bu 
alan, güvenlik yönünden gözetim altında olmasına 
karşın, eve girip çıkanların meraklı gözlerinden uzak ve çocuğun 
“gözetlendiğini” hissetmeyeceği bir yer olmalı. Oturma odasının 
bir köşesine kitap, kağıt ve kalem dolu bir kutu koymak, hatta 
masanın bir kenarı ya da mutfağın bir köşesinde ona ait bir yer 
ayırmak bile yeterli olabilir. Çocuk kendini güvende hissedip, bu 
yerin ona ait olduğunu hissettiğinde buraya keyifle yerleşecek ve 
sihirli faaliyetlerine başlayacaktır.

Evde eğlenceli faaliyetler
Çocuğunuzun yaşına ve ilgi alanlarına uygun, daha özgür 

ve yaratıcı düşünmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış 
yüzlerce oyun ve faaliyet var. Başlangıç olarak deneyebileceğiniz 
birkaçından söz edelim.

Öncelikle çocuğunuzun sevdiği şarkıları çalabileceğiniz bir yer 
ayarlayın. Örneğin, oturma odasına ya da onun yatak odasına bir 
müzik tesisatı kurun. Müzik çalarken çocuğun dans edebilmesi 
için en azından küçük bir alan olmasına dikkat edin.

Sonra birlikte bir şarkının resmini yapın. Çocuğunuza bir 

parça kağıt ve boya malzemesi verin ve 
şarkıya hangi renklerin yakıştığını ya 
da onda hangi duyguları uyandırdığını 

sorun. Fikirlerin bu şekilde bir araya 
getirilmesi, seslerin renkler olarak hayal 

edilmesi gerçekten hayal gücünü tetikler 
ve yaratıcılığı kanatlandırır.

Bazı yiyecek resimleri yapın. Yeşil 
biber, makarna, kızarmış ekmek, bir pırasa… 

İstediğiniz herhangi bir şeyi kullanın. Bunu fazla 
zaman harcamadan yemek hazırlarken yapabilirsiniz. 

Aynı zamanda bazı kurallara (yemeğinle oynama gibi) karşı 
gelme gibi bir avantajı da vardır. Bazen önemsiz kurallara karşı 
gelmek çocuğunuzu yeni fikirler oluştururken biraz daha yaratıcı 
ve cesur olmaya teşvik etmenin iyi bir yoludur.

Çocuğunuza bir koleksiyon defteri ya da koleksiyon kutusu 
verin. Yılbaşı, doğum günü gibi her kutlamada bunlardan yeni bir 
tane alın. Çocuklar ister parktan topladıkları yapraklar ya da taşlar 
ister hayvanat bahçesine giriş bileti olsun bir şeyler biriktirmeye 
bayılırlar. Önemli bir günün sonunda kısa bir öykü yazmasına, bir 
resim yapmasına, deftere fotoğraf ya da kartlar yapıştırmasına 
yardım edin. Bu, anılarını canlı tutmasına yardımcı olacak ve 
kendine ait bir yaratıcı projeye dönüşecektir.

Arabada giderken hep beraber şarkı söyleyin. Bu, 
çocuğunuzun sevdiği bir müzik parçası ya da radyoyla birlikte 
söylenen bir şarkı olabilir, ancak koroya gülünç sözcükler 
yerleştirmeyi unutmayın. Şarkı söylemeyi komik hale getirmek 
ve sizin şarkı söylemenizi işitmesi çocuğunuzun şarkı söyleme 
ve müzikle ilgili çekingenliğini azaltacaktır. Size doğru sözcüğü 
kullandırmaya ya da komik bir sözcük uydurmaya çalışırken o 

Çocuğunuzun 

programını kontrol edin. 

İstediklerini yapabileceği yeterli 

zamanı ve kendini güvende 

hissettiği özel bir alanı olmasına 

özen gösterin. Bazen yaratıcılığı 

geliştirmenin en iyi yolu 

çocuğa kendine ait bir  

zaman, mekân ve güvence 

vermektir. 
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kadar meşgul olacaktır ki şarkı söylerken birilerinin onu 
dinlediğini unutacaktır.

Bir kostüm sandığı hazırlayın. Özel hazırlanmış kostümler 
değişik oyunlara kolayca uyarlanamadığından, annesinin 
çocuğa büyük gelen eski ayakkabıları, eşarpları ve kartondan 
yapılmış kılıçlar kadar eğlenceli değildir. Sandığa koymak için 
eski boncuklar ve şapkalar bulun. Sandığı doldurmak için 
birlikte evi araştırırken eğlenir, aynı zamanda döküntüleri de 
ortadan kaldırmış olursunuz.

Çocuğunuzun sizi taklit etmesi, siz işlerinizi 
hallederken onun da rol yaparak eğlenmesine 

olanak verir. Örneğin, elektrikli süpürge 
kullanırken ona sizi taklit etmesini, 

kendine ait küçük alanı ya da oyun 
evini süpürgeyle temizlemesini 

söyleyebilir, mutfağı ya 
da arabayı temizlerken 

ona da bez ve sünger 
verip hayalindeki 
uçağı temizlemesini 
isteyebilirsiniz.

Yaratıcılığı 
teşvik etmek için 
beş dakikada 
yapabileceğiniz 
başka bir şey, bir 
raf ya da duvardaki 

bir alanı boşaltıp 
özel öyküler, 

resimler ya da 
çocuğunuzun 
topladığı 
nesneleri 

burada teşhir 
etmektir. Sizin, 

“güzel” olduğunu 
düşündüklerinizi 

değil, çocuğunuzun 
çok zaman harcayarak 

ya da düşünerek yaptığı 
şeyleri seçin. Böylece ortaya çıkan 

sonucu yargılamadan, sonuca ulaşmak için gösterilen çabayı 
ödüllendirmiş olursunuz. Bu tutumunuz çocuğu yeni şeyler 
denemeye ve sonucun kusursuz olmamasından korku 
duymadan yaptığı işten keyif almaya teşvik edecektir.

Bütün çocuklar yaratıcı mıdır?
Bazı çocukların konuşma, yürüme ve koşma gibi fiziksel 

becerilerinin daha hızlı gelişmesi gibi, erken yaşlardan 
itibaren yaratıcılık yetilerinin de farklı düzeylerde olduğu 
görülür. Bununla birlikte psikologlar her çocukta muazzam 
bir yaratıcı potansiyel bulunduğu görüşündedir. Sıklıkla 
olan şey bu potansiyelin geliştirilmek yerine çoğu zaman 

iyi niyetli erişkinler tarafından bastırılmasıdır. Sonuç olarak 
babaların ve diğer yakınların, çocukların yaratıcı potansiyelini 
gerçekleştirmelerine yardımcı olabilmeleri için farklı 
şekillerde kendini gösteren yaratıcı süreci anlamaları çok 
önemlidir.

Yaratıcılığı neler engeller?
Hepimiz kusursuz anne-babalar olmaya 

çalışmamıza rağmen bazen en iyi niyetli 
davranışlarımızın biz daha neler olduğunu anlamadan 
geri teptiğinin görürüz. Aşağıda çocuğunuzun 
yaratıcılık isteğini ve yeteneğini engelleyen bazı yaygın 
alışkanlıklar yer alıyor.

Yaratıcılık engeli 1: 
Yardım etmek
Küçük çocuklar genelde yeni bir şey öğrenirken 

sinirli olurlar. Çizdiklerini ağaca benzetmeyi beceremez 
ya da kalemi ters tutabilirler. Ancak arkanıza yaslanıp 
kendisinin doğruyu bulmasını beklemek en doğru 
yaklaşımdır. Ona bir ağacı tam olarak nasıl çizeceğini 
göstermekte ısrar ederseniz çizmek için bir yol bulma, 
denemeler yaparak kendi kendine bir şeyler öğrenme 
fırsatını elinden almış olursunuz. Çocuğunuz ancak 
ona sizin yardımınız olmadan bir şeyler yapacağını 
kanıtlama fırsatı verdiğinizde kendine güvenmeyi 
öğrenir.

Yaratıcılık engeli 2: 
Yanlış oyuncaklar
Bunlar birçok evde bulunan canlı renkli, şarkılar, 

belki de alfabeyi öğreten oyuncaklardır. Bu 
oyuncakların bazı yararları vardır, ancak çocuğunuzun 
hayal gücünü çalıştırmaya gelince yaratıcılık katilleri 
olarak tanımlanabilirler. Çoğu ebeveyn, çocuğunun 
hediye gelen pahalı oyuncağı bırakıp, oyuncağın 
kutusuyla oynadığına tanık olmuştur. Ne var ki 
çok azımız bundan ders alırız. Kendi şarkısını 
uydurduğunda ya da plastik bir oyuncak kılıç yerine, 
kartondan bir kılıçla oynadığında çocuğun hayal gücü 
daha genişleyecektir. 

Yaratıcılık engeli 3: 
Neyin doğru neyin yanlış 
olduğuna karar vermek
Çocuğa, gökkuşağını nasıl boyayacağını ya da 

piyanodaki bütün tuşlara vurmanın yanlış olduğunu 
söyleyerek onun ilk deneylerini kısıtlamış olursunuz. 
Yaratıcılık normal kuralların dışında düşünmek ve bir 
şeyleri yapmak için yeni yollar hayal etmekle ilgilidir. 
Çocuğunuz dünyanın tepetaklak resmini çizdiğinde 
ya da denizi pembeye boyadığında tam da bunu 
yapmaktadır.

Yaratıcılığın 

geliştirilmesinde 

başlangıç noktası olarak, 

anne-babanın ve çocuğun 

sık vakit geçirdiği diğer 

kişilerin yaratıcılığa dair 

kendi anlayışlarını da 

genişletmeleri 

gerekir. 
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 Psikologlar ve 
bilim insanları, 
anne-babalar ve 
öğretmenlerin 
çocuktaki 
yaratıcılığı 
destekleyebilmeleri 
için en uygun 
zamanın, çocuğun 
yaşamının erken 
dönemi, özellikle 
ilk 7 yıl olduğunu 
keşfettiler. 
Araştırmalar çok 
erken yaşlardan 
itibaren çocukların 
yaratıcılığını 
desteklemenin 
yaşamın ileri 
döneminde daha 
yüksek akademik 
ve mesleki başarı 
elde etmelerine 
yardımcı olduğunu 
ortaya koyuyor. 

1- Oyunları çocuğunuzun yönetmesine izin verin.
2- Nerede oynayacağına çocuğunuz karar versin.
3- Gereksiz kurallar koymayın.
4- Fazla yardım etmeyin.
5- Sonuçları değil, süreci övün.
6- Çocuğunuzun mahremiyetine saygı gösterin.
7- çocuğunuzun kendini güvende hissetmesini sağlayın.

8- Çocuğunuza saygılı davranın.
9- Yaratıcılığı zorlayamazsınız.
10- Yaratıcılığın boya fırçaları ve 
Mozart’tan ibaret olmadığını 
unutmayın.
11- çocuğa boş zaman verin.

çocuğunuzun Yaratıcılığını Geliştirmede Altın Kurallar
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Yaratıcılık engeli 4: 
çocuğun zamanını planlamak
Çocukların gün içinde kesinlikle bir rutine 

ihtiyaçları vardır, fakat çok katı bir program 
yapmaktan kaçınmanız gerekir. Her gün, 
“programlanmamış” bir zaman ayırın ve bu 
süre içinde ne yapacağını çocuğunuzun 
kendisinin seçmesine izin verin. Bu sırada 
çocuğunuz yaptığı şeye gerçekten kendini 
vermiş görünüyorsa, diğer programlı etkinlikleri 
erteleme konusunda esnek davranın. Çünkü 
çocuğunuz çok meşgul göründüğünde büyük 
ihtimalle yaptığından tatmin oluyordur ve çok 
şey öğrenmektedir.

Yaratıcılık engeli 5: 
doğru yanıt hastalığı
Çocuklar bir şeyleri doğru yapmak ve onay 

almaktan hoşlanırlar. Ancak her şeyi doğru 
yapma ihtiyacını pekiştirmekten kaçınmalısınız. 

Yaratıcı insanların temel özelliklerinden biri, 
aykırı düşünmektir. Bu, bir bilmece ya da 
soruya birçok değişik olası çözüm ya da yanıt 
önerebilme becerisidir. Çocuğunuza bazen çok 
sayıda değişik doğru yanıt bulunduğu ve çeşitli 
insanların verdiği yanıtların aynı derecede 
geçerli olduğunu öğrenebileceği durumlar ve 
testler sunun.

Yaratıcılık engeli 6: 
Rekabet
Rekabetin çocuklar için yararlı olup 

olmadığı eğitimciler arasında ateşli bir tartışma 
konusudur. Ancak yaratıcılık konusunda yapılan 
çalışmalar, rekabetin, yaratıcılığı olumsuz yönde 
etkileyebildiğini gösteriyor. Rekabet otomatik 
olarak yaratıcılık ürününün yargılandığını ima 
eder ve bu da çocuğu risk alıp yeni bir şey 
denemeye daha az istekli yapar.

 Kaynak: Çocuğunuzun Yaratıcılığını Geliştirin - Optimist Kitap
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 Zaman çok çabuk geçiyor ve bir yılı daha geride bıraktık ama her yeni yıl 
bir umut kapısıdır aynı zamanda... Genellikle çok istediğimiz ama bir şekilde 

hayata geçiremediğimiz şeyleri yeni yıldan bekler, yeni yılda yapabilmeyi 
dileriz. Üstelik bu inanış insanlık tarihi kadar eskidir. Peki çam ağacının Ön 

Türkler’den gelen bir gelenek olduğunu biliyor muydunuz?

Yeni yılınız kutlu olsun!

Yapılan araştırmalara göre yeni yıl 
ilk defa bundan dört bin yıl önce, Babil 
Kulesi’nde ilkbaharda kutlanmaya 
başlanmış. Daha sonra da Mısır’da çöle 
hayat veren Nil Nehri’nin taştığı Eylül 
ayında… M.Ö. 46 yılında Romalı Julius 
Sezar, adını “başlangıçların Tanrısı, 
kapıların koruyucusu Janüs”ten alarak 
Ocak ayını yılın başlangıcı olarak kabul 
etmiştir. İnanışlar farklı olsa da tüm 
dünyada yeni yıl dilekleri ortaktır; sağlık, 
mutluluk, bolluk ve şans…

Hayat Ağacı
Yeni yıl kutlamalarıyla, Hıristiyanların 

kutladıkları Noel birbirine karıştırılıyor 
olsa da, aslında birbirlerinden oldukça 
farklıdırlar. Hıristiyanların İsa’nın 
doğuşu olarak kutladıkları “Noel”, dini 
bir olguyken, yeni yıl tamamen doğal bir 
olaydır. 

Türkler tek Tanrılı dine geçmeden 
önce “Nardugan” adı verilen “Doğan 
Güneş” bayramını kutlarlardı. (Nar 
“güneş”, tugan veya dugan “doğan” 
demektir). Nardugan, Ön Türkler’de 
ve İslam’a kadar olan Türkler ile 
Sümerler’de aynı adla anılan yeni yıl 
bayramıdır. 

Türklerin o dönemki inanışlarına 
göre dünyanın tam ortasında yeri ve 

göğü birbirine bağlayan bir akçam 
ağacı bulunmaktadır ve bu ağaca 
“Hayat Ağacı” denilmektedir. Türk 
destanlarında Türk Kağanları’nın 
mitolojik hayat hikâyelerinde, Hayat 
Ağacı’ndan kuvvet aldıklarına dair 
birçok temaya rastlanmaktadır. 
Ayrıca Osmanlı Devleti’nin kurucusu 
Osman Gazi’nin rüyasında gördüğü, 
üç kıtaya dal budak saran ağaç da 
Türk destanlarındaki ağaç motifiyle 
örtüşmektedir.  

O dönemde Türklerin inancında 
“güneş” de büyük önem taşımaktadır. 
Çünkü onlara göre güneş; hayat 
veren, toprağı canlandıran, bitkileri 
yeşerten, insanları ısıtan sonsuz bir 
enerji kaynağıdır. İnanışa göre gece 
ve gündüz savaşır ve gecelerin kısalıp, 
günlerin uzamaya başladığı 22 Aralık’ta 
gün, geceyi yener. Bu sebeple Türkler, 
yeni bir doğum olarak algıladıkları, 
güneşin yeniden doğuşunu kutladıkları 
Nardugan bayramında, güneşi geri 
verdi diye Gök Tanrı Ülgen’e dualar 
ederler ve duaları Tanrı Ülgen’e 
ulaşsın diye ağacın altına hediyeler 
koyup, dallarına bantlar bağlayarak o 
yıl için dileklerini yazarlar. Bu bayram 
için temizlik yapılır, güzel kıyafetler 
giyilir, ağacın etrafında toplanıp 

şarkılar söylenir, büyükler ziyaret 
edilir, akrabalar bir araya gelir ve özel 
hazırlanan yemeklerden yenilir. Çünkü 
Türkler, bayramı bütün aile bir arada 
kutlarlarsa bunun ömrü uzatacağına ve 
uğur getireceğine inanırlar. Bu nedenle 
yeni yılın simgesi çam ağacının ve çam 
ağacı süsleme geleneğinin Türkler’den 
Hıristiyanlar’a geçtiği ve Hunlar’ın 
Avrupa’ya gelişlerinden sonra onlardan 
görerek aldıkları söylenmektedir.

dünyada yeni yıl
Yılbaşı, dünyada en yaygın kullanılan 

takvim olan Gregoryen takvimini 
kullanan ülkelerde bir yılın bitişi ve yeni 
bir yılın başlangıcı olarak 31 Aralık’ı 1 
Ocak’a bağlayan gecedir. Hicri takvimde 
yılbaşı Muharrem Ayı’nın 1’inde 
gerçekleşir. Hicri Takvim bir ay takvimi 
olduğundan 354 güne denk gelir, 
dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı 
her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Çin 
yeni yılı her yıl ilk kameri ayının yeni ay 
gününde kutlanır, bu da miladi takvime 
göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasındadır. 
İran takviminde yılbaşı “Norous”, yani 
Nevruz olarak anılır ve ilkbaharın 
başında kutlanır (20 veya 21 Mart). 
Tayland, Kamboçya ve Laos’da yılbaşı 
13 Nisan’dan 15 Nisan’a kadar kutlanır. 



ŞENLİK OCAK-MART 2016 GÜNCEL 29

Sevgililer Günü’ne özel “Şenpiliç Kalpli Schnitzel Pizza”

Sevgililer Günü sofranız için “Sebzeli Tavuk” 

MALZEMELER
• 1 paket Şenpiliç Kalpli Schnitzel
• 10 gr Şenpiliç Sucuk
• 10 gr Şenpiliç Izgara Sosis
• 10 gr Şenpiliç Izgara Salam
• 15 gr (1 tatlı kaşığı) mısır
• 30 gr (iki dilim) kaşar peyniri
• 10 gr dilimlenmiş siyah zeytin 
• 10 gr dilimlenmiş yeşil zeytin

YApILIŞI
İnce ince dilimlediğiniz Şenpiliç Sucuk’u, 
Şenpiliç Izgara Salam’ı ve Şenpiliç Izgara 
Sosis’i, mısır, dilimlenmiş yeşil ve siyah 
zeytinle harmanlayıp, Şenpiliç Kalpli 
Schnitzellerin üzerine yayın. Üstüne kaşar 
peyniri rendeleyin. Fırında yaklaşık 7 
dakika kadar kaşar peyniri eriyene kadar 
pişirin. Afiyet olsun.

Sağlığınıza dost 

“Sevgililer Günü” 

sofraları

MALZEMELER
• Şenpiliç Göğüs
• 1 tutam roka
• 1 adet sivri biber
• 1 adet kırmızı biber
• 1 küçük soğan
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

SOSu İçİN
• 1 yemek kaşığı kapari
• 4 adet çeri domates
• 1 yemek kaşığı haşlanmış mısır
• 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
• 1 adet yeşil limon

YApILIŞI
Göğüs etini iki parçaya bölerek üzerine 
zeytinyağı, tuz, karabiber ekleyip marine 
edin. Izgarada önlü arkalı 10 dakika 
pişirin. Bir tavada kırmızı biber, yeşil 
biber ve soğanı bir kaşık zeytinyağında 
soteleyin. Diğer yandan, başka bir kabın 
içinde kapari, domates, mısır ve soğanı 
küçük parçalar halinde doğrayıp, limon 
suyunu da ekleyip karıştırın. Sotelenen 
sebzelerin yarısını tabağın ortasına 
koyun, üzerine göğüs etlerini yerleştirin. 
Son olarak da hazırlamış olduğunuz 
sostan göğüs etlerinin üzerine döküp 
servis edin. Afiyet olsun.

 Sevdiğinizle birlikte daha uzun 
ve sağlıklı yılları birlikte geçirmek 
için, sağlıklı sofralar hazırlayarak 

ona sevginizi en güzel şekilde 
gösterebilir, ailenize ya da 

sevdiklerinize en güzel Sevgililer 
Günü hediyesini verebilirsiniz.



Ortadoğu’nun gözdesi
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 1900’lü yıllarda küçük bir balıkçı ve liman kasabasıyken, 1969’da bölgede 
petrolün bulunmasıyla Dubai, hızla yükselen bir ticaret, alışveriş ve turizm 

kentine dönüştü.  Günümüzde, Ortadoğu ve Basra Körfezi’nde sürekli gelişen 
dünya çapında ticari ve kültürel bir merkez, kozmopolit bir metropol…

Arap Yarımadası’nda Birleşik Arap Emirlikleri’ni oluşturan yedi 
emirlikten birisi Dubai… Birleşik Arap Emirlikleri’nin en yüksek 
nüfusuna ve Abu Dabi’den sonra ikinci en geniş yüzölçümüne (4,114 
km2) sahip emirliği olan Dubai, kuzey kıyıda Abu Dabi ve Şarika 
emirlikleri arasında yer alarak, Şarika ve Acman ile birlikte Dubai-
Şarika-Acman metropolitan alanını oluşturuyor. 

1900’lü yıllarda küçük bir balıkçı ve liman kasabasıyken, 1969’da 
bölgede petrolün bulunmasıyla Dubai, hızla yükselen bir ticaret, 
alışveriş ve turizm kentine dönüştü.  Günümüzde, Ortadoğu ve 
Basra Körfezi’nde sürekli gelişen dünya çapında ticari ve kültürel bir 
merkez, kozmopolit bir metropol… Stratejik coğrafi konumunun, kenti 
önemli bir ticaret merkezi yapmasından önce 20. yüzyılın başlarında 
Dubai önemli bir bölgesel limana sahipti. Günümüzde yolcu ve kargo 
taşımacılığı bakımından taşımacılık merkezlerinden de birisi... 

Dubai ekonomisi, petrol sanayisi üzerine kurulmuş olsa da 
turizm, havayolları, gayrimenkul alanında da gelir elde ediyor. 
Özellikle geniş ölçekli inşaat projeleri ile dünyanın ilgisini 
çekmektedir. Dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burj Khalifa, 
son derece iddialı bir proje olan ve yapay takımadalardan oluşan  
Palmiye Adaları, otelleri, çok sayıda gökdelenleri ve dünyanın en 
geniş ölçekli alışveriş merkezleri birer sembol durumunda... Palmiye 
Adaları; Palm Deyra, Palm Cumeyra ve Palm Cebel Ali olmak üzere 
üç ayrı adadan oluşuyor ve Palm Deyra ile Palm Cumeyra arasında 
Dünya Adacıkları yer alıyor.  

Dubai
 dubai Mall Dünyanın en büyük alışveriş merkezi… 

İçerisindeki buz pisti, akvaryumu, sayısız sineması, 
çocuklar için oyun alanı haricinde dünyaca ünlü sayısız 
markayla çevrili bir mahalle.

 Mall of The Emirates Dubai Mall’dan sonra diğer 
büyük mahalle de burası. Antika, sanat dükkânları, 
kitapçılar, çocuklar için oyuncak dükkanları, dünyaca ünlü 
markaların şubeleri burada. 

 JBW Dubai’nin yürünebilir alışveriş alanı…  
1 kilometreden biraz uzun sahil boyunda çeşitli mini 
alışveriş merkezleri içinde dükkânlar, ünlü markaların 
seçme ürünlerinin satıldığı özel butikler, bir de sokaklarda 
geleneksel turistik hediyeler satan mini stantlar...

 Al Souk Kapalıçarşı’nın küçük bir benzeri gibi… 
İçinde paşminalar, geleneksel oyuncaklar, Dubai temalı 
hediyelik eşyalar, geleneksel kıyafetler satılıyor. Hemen 
çevresindeki sokaklarda da elektronikçiler ve altından 
takılar satan dükkanlar var.

 Al Satwa Daha çok geleneksel kıyafetler arayanlar, 
toptan kumaş satın almak isteyenler, ucuza oyuncaklar 
nerede diye merak edenler için bir yer.
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 Jumeriah Bölgesi Dubai’nin en eski rezidans 
bölgesi. Burada gökdelenlerin tam tersine 2-3 katlı villalar 
var. 

 dubai Müzesi Dubai’nin tarihsel ve kültürel mirası 
hakkında geniş bir koleksiyonun sergilendiği müzede, 
M.Ö. 3. yüzyıldan günümüze kadar bölge ve insanı 
hakkında hologram gösterimleri, dokunmatik sergiler ve 
bilgilendirme sunumları yer alıyor.

 Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Camisi Bu 
camiye kısaca “Büyük Cami” de deniliyor. Dünyanın en 
büyük 3. camisi… 82 minareli ve ana kubbesi 32.8 metre 
çapında ve 85 metre uzunluğunda… Bir kubbe için bu 
ebatlar, kubbeyi dünyanın en büyüğü yapıyor. Ayrıca 
dünyanın en büyük şamdanını, en büyük el dokuması 
halısını, en büyük kristal avizesini görmek isteyenler 
camiyi gezmeli. 

 Jumeirah Camii Dubai’nin en güzel camilerinden 
biri… Mimarisi seyre değer… En önemli özelliklerinden biri 
ise Müslüman olmayanların da içeri kabul edilmesi ve özel 
turlar düzenlenmesi.

 Emirates Towers Emirates Office Towers ve 
Jumeirah Emirates Towers Hotel olmak üzere kuleden 
oluşan kompleks görülmeye değer… Alışveriş alanları ise 
çok meşhur.

 Burj Al Arab Bembeyaz kumlu, geniş Jumeirah 
Plajı’nın üzerinde dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli… Denize 
açılan bir yelkenliyi andıran mimarisiyle ve sunduğu lüks 
hizmetle açıldığı günlerde adından çok söz ettirdi. Görmek 
için konaklamanıza gerek yok, günlük turlar düzenleniyor.

 Ve tabii ki palmiye Adaları Palm Deyra, Palm 
Cumeyra ve Palm Cebel Ali isimli bu yapay takımadaları 
belki de dünyanın gördüğü en ilgi çekici ve büyük 
mühendislik projelerinden biri… Her adada sahile kıyı 
villalar, marinalar, eğlence parkları, alışveriş merkezleri, 
spor tesisleri, sağlık kaplıcaları ile birlikte sayısız lüks 
hotel var. En bilineni ise ucundaki Atlantis Otel… Çocuklar 
ve yetişkinler için su parkını, dev akvaryumdaki köpek 
balıklarını, 30 metre yüksekliği olan Ziggurat tapınağını, 
65.000’den fazla balık ve deniz canlısının bulunduğu 
Ambassador Lagun’u görmek hatırı sayılır anılarınız 
arasında olacaktır. 

Dubai Marina, Medinat Jumeirah, Sheikh Zayed Sarayı, 
Festival City, Internet City, Media City de görmeye değer 
yerler.



Çengel Bulmaca
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Alttaki üç köpek zamana karşı yarışıyor.
Önce yollarını belirleyin, sonra da geçtikleri kareleri sayın.
Her kare 1 dakikaya eşit. Bakalım mamaya kim sahip olmuş.

45, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 sayılarını peteklere öyle yerleştirin 
ki, her beşli sütunda ve ortada yer alan 7 petekteki sayıların 
toplamı 234 olsun.

Çocuklar, alttaki iki resim arasındaki  
7 farkı bulabilir misiniz?

Çocuklar İÇİn
ZaMan TÜnElİ

BuZ krİSTalİ

7 FaRK

ÇÖZÜmleR



Günlük yaşamda herkesin genetik ve fizyolojik özelliklerine göre belirli bir enerji alımına 
ihtiyacı vardır. Sağlıklı bir yaşam için alınan günlük enerji ile harcanan enerjinin dengede 
tutulması gerekir. Eğer bu denge sağlanamaz ve yağ hücrelerinde depolanan doğal enerji 

rezervleri risk oluşturacak düzeyde yükselirse, obeziteyle karşı karşıya kalırız. 

Dünyada ve Türkiye’de dengesiz beslenme nedeniyle obezite hızla yayılıyor ve başta 
insülin direnci olmak üzere birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Hem kendiniz hem de 

aileniz için obeziteyle mücadelede sağlıklı beslenme ve egzersizin önemini unutmayın!

Ayrıntılı bilgi için:  
www.dengelibeslenhareketegec.com


