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ŞENLİK NİSAN-HAZİRAN 2015

Bilindiği üzere obezite tüm dünyada çığ gibi büyüyen bir sağlık sorunu… Obezitenin, 
yol açtığı hastalıklar nedeniyle tedavi edilmesinin yanında önlenmesi de gerekmektedir. 
Dünyayı olduğu kadar Türkiye’yi de tehdit eden obeziteden korunmak, geleceğin 
sağlıklı bireylerinin yetişmesine katkıda bulunmak ve toplumumuzu beslenme ve 
egzersiz konusunda bilinçlendirmek amacıyla Şenpiliç olarak İSMEK işbirliğiyle sosyal 
sorumluluk projesi başlattık. Türkiye genelinde “Dengeli Beslen, Harekete Geç” 
sloganıyla başlattığımız projemizle aile beslenmesi konusunda kilit rol üstlenen 
kadınları bilinçlendirilmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda proje kapsamında Mayıs 
ayında ilk etkinliklerimize başladık. Etkinliklerimizi önümüzdeki aylarda Türkiye 
geneline taşıyacağız.

Yaz mevsimine 2015 yılı bayi toplantımızla girdik. Mayıs ayının sonunda Kıbrıs 
Kaya Artemis Hotel’de düzenlenen ve 4 gün süren “Şenpiliç 2015 Bayi Toplantısı”, 
değerli bayilerimizin yoğun ilgisiyle son derece verimli ve keyifli geçti. 

Şenpiliç olarak gururlandığımız bir gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum: 
Sakarya Üniversitesi Haşim Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi geçtiğimiz 
günlerde mezunlarını verdi. Günümüz, bilgisayar ve bilişim çağı… Eminiz ki; Sakarya 
Üniversitesi Haşim Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nde yetiştirilen 
gençlerimiz donanımlı ve nitelikli yeni nesiller olarak geleceğe yön verecekler. Yolları 
açık olsun…

Mübarek ramazan ayının bu son günlerinde Şeker Bayramı’nızı kutlar, verimli 
bir yaz mevsimi geçirmemizi temenni ederim.

Gül Gürdamar Altıkulaç
Pazarlamadan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Önsöz

Bayramınızı 
En İçten 
Dileklerimizle 
Kutlarız.
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Dengeli Beslen, Harekete Geç! 

Şen Haberler
Babadan Oğula Geçen Tezgâh
“Beyaz et sektöründe Urfa’nın önü açık” - Şahap Tarım 

Gizli Yetenek
“Kolbastı mutluluğumun ifadesidir” - Muhammet Cüre

Yuvarlak Masa
Sürdürülebilir üretimde alt yapının önemi 
 
Sektörden Haberler  
Satır Arası
Ekip Disiplini

Gezi
Doğa Yürüyüşleriyle Dört Mevsim Sakarya... 
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 Obezite, dünyayı olduğu kadar Türkiye’yi de 
tehdit ediyor. Son yapılan araştırmalar Türkiye’de 
erkeklerin %20.5’inin kadınların ise %41’inin obez 
ya da aşırı kilolu olduğunu gösteriyor. Geleceğin 
sağlıklı bireylerinin yetişmesine katkıda bulunmak 
ve toplumumuzu beslenme ve egzersiz konusunda 
bilinçlendirmek amacıyla Şenpiliç olarak İSMEK 
işbirliğiyle “Şenpiliç Kadınlar Kulübü” sosyal 
sorumluluk projesini başlattık. Türkiye genelinde 
“Dengeli Beslen, Harekete Geç” sloganıyla ev 
kadınlarına yönelik olarak başlatılan projeyle aile 
beslenmesi konusunda kilit rol üstlenen kadınların 
bilinçlendirilmesi hedefleniyor. 

Dengeli Beslen, 
Harekete Geç!

kadınların hem empati kurması hem de eğlenerek 
öğrenmeleri sağlandı.   

Mutfakta hem sağlık hem de lezzet var
Organizasyon kapsamında Şef Yavuz Hoşkal kolay 

ve besleyici yemek tariflerini kadınlarla paylaşırken, 
geleneksel yemeklerin küçük püf noktalarıyla nasıl 
daha besleyici ve sağlıklı lezzetlere dönüşebileceğini 
örnekleriyle anlattı.  

 Zumba ile harekete geç!
“Şenpiliç Kadınlar Kulübü”, obezite ile mücadelede 

dengeli beslenmeyle birlikte hareket etmenin de önemli 
olduğunu kadınlara anlatmak üzere eğlenceli bir yöntem 
seçti. Zumba Spor Eğitmeni Atakan Uğurlu, kadınlara 
mekân ve zaman kısıtlaması olmaksızın dans ve fitnessi 
birleştiren Zumba hareketlerini nasıl yapacaklarını 
uygulamalı olarak anlattı. Atakan Uğurlu izleyicilere her 
kadının yemek yaparken, hatta otururken bile kalori 
yakabileceğini sahnede uygulamalı olarak gösterdi. 

Açlık da tokluk da öldürüyor!
Dünya genelinde 800 milyon insan yetersiz 

besleniyor ve her gün 25 bin kişi açlık ve açlığa bağlı 

sebeplerden hayatını kaybediyor. Az gelişmiş ülkeler 
açlıktan kırılırken, gelişmiş ülkeler de obezite kaynaklı 
kayıplarla mücadele ediyor.

Dünya genelinde 400 milyon kişi obez ve yaklaşık 
1.6 milyon kişi de aşırı kilolu… 2015 yılında 700 milyon 
kişinin obez, 2.3 milyon kişinin ise aşırılı kilolu olması 
bekleniyor. Çocuklarda da dengesiz beslenme sebebiyle 
obezite hızla yayılıyor. 

Dünyadaki çocukların yaklaşık yüzde 25’i obez… 
Aşırı kilo kız çocuklarında daha fazla görülürken, obez 
çocukların yüzde 70’inin erişkinlikte de obez oldukları 
biliniyor. Avrupa’da her yıl 1 milyondan fazla kişi aşırı kilo 
nedeniyle, dünyada ise her saniyede bir kişi diyabete 
bağlı rahatsızlıklardan hayatını kaybediyor.

Şenpiliç , “Şenpiliç Kadınlar Kulübü” adıyla hayata 
geçirdiği sosyal sorumluluk projesini, “Dengeli Beslen, 
Harekete Geç” sloganıyla önümüzdeki aylarda Türkiye 
geneline taşıyacak.

www.senpilickadinlarkulubu.com
www.dengelibeslenhareketegec.com
www.facebook.com/senpilickadinlarkulubu.com 

“Şenpiliç Kadınlar Kulübü” projesi 
kapsamında yıl boyunca çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirilecek. Proje boyunca Diyetisyen 
Hatice Karslıoğlu, Aşcılar Federasyonu’ndan 
Executive Chef Yavuz Hoşkal, Zumba Spor 
Eğitmeni Atakan Uğurlu “Şenpiliç Kadınlar 
Kulübü”ne katkıda bulunacak.

“Vücudunuzun ihtiyacı olan 
gıdalarla beslenin”
Etkinlikler zincirinin ilki 12 Mayıs 2015 

tarihinde Kartal Bülent Ecevit Kültür 
Merkezi’nde düzenlendi. Yaklaşık 500 
katılımcıyla gerçekleşen etkinlikte, Diyetisyen 
Hatice Karslıoğlu, Şef Yavuz Hoşkal, Zumba 
Eğitmeni Atakan Uğurlu’dan oluşan “Şenpiliç 
Kadınlar Kulübü” ekibi dengeli beslenme ve 
egzersizin önemini anlattı. 

Diyetisyen Hatice Karslıoğlu, yaptığı açılış 
konuşmasının ardından, beslenme bozukluğu 
sebebiyle diyabetin dünyada ve Türkiye’de 
büyük kitleleri tehdit ettiğine önemle değindi. 
Karslıoğlu, 1985 yılında dünyada 30 milyon 
diyabetli hasta bulunurken, 10 yıl sonra bu 
rakamın 150 milyonun üzerine çıktığını belirtti. 
Ayrıca, yeterli ve dengeli beslenme ile özellikle 
Tip 2 diyabetin önüne geçilebileceğine dikkat 
çeken Hatice Karslıoğlu, “Vücudunuzun ihtiyacı 
olan gıdalarla beslenin” dedi. Karslıoğlu, diyet 
programlarının doktor, diyetisyen, fizyoterapist 
ve psikologdan oluşan bir ekip tarafından 
hazırlanması gerektiğini ayrıca sözlerine ekledi.

Etkinliğin devamında Diyetisyen Hatice 
Karslıoğlu’nun belirlediği “Obezite”, “Çocukluk 
Obezite”, “Şeker Hastalığı”, “Sağlıklı Beslenerek 
Çocuklarımız Büyüsün”, “Sağlıklı Beslenelim” 
gibi konu başlıkları Türkiye’de ilk defa “Şenpiliç 
Kadınlar Kulübü”  üyelerine uygulanan Drama 
Etkileşimli Öğrenme Metodu kullanılarak 
skeçlerle canlandırıldı ve soru- cevap şeklinde 
interaktif olarak konular pekiştirildi. Böylelikle 
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 Zumba Spor Eğitmeni  
Atakan Uğurlu



ŞENLİK NİSAN-HAZİRAN 2015 ŞENLİK NİSAN-HAZİRAN 20156 7ÖYKÜ ÖYKÜ

Karbonhidratlar her zaman
beslenmede olmalı mı?
Karbonhidratlı besinler zayıflama diyetlerinden 

çıkarılmamalıdır. Zayıflama diyetlerinde günlük enerjinin 
%50-60’ı karbonhidratlardan gelmelidir ve tüketilen 
karbonhidrat türüne dikkat edilmelidir. Şeker ve nişastalı 
besinler, kısa sürede acıkmaya neden olur. Acıktıkça 
şekerli ve unlu besin tüketilmesi dengesiz beslenmeye 
ve bunun sonucunda şişmanlığa neden olur. Bu nedenle 
diyetlerde şekerli ve nişastalı besinlerin miktarları 
sınırlandırılmalıdır. Tam buğday unu ve bu undan yapılan 
ekmek, çavdar, kepekli ekmekler, kurubaklagiller, sebze ve 
meyveler karbonhidrat kaynağı olarak tercih edilmelidirler.

Her besin öğesinin sindirim süresi de farklıdır. 
Karbonhidratlı besinlerde bu süre en az, protein içerikli 
besinlerde ise en fazla düzeydedir. Karbonhidratlı besinler 
hızlı sindirilip emilirler. Bu nedenle çabuk enerji sağlarlar. 
Karışık bir diyetin sindirimi için geçen süre 2,5-3 saattir.

Su, yaşam için elzemdir  
Günlük sıvı gereksinmesi yetişkinlerde 2-2,5 litre olup 

bu miktarın %70-75’i su ile karşılanmalıdır. Ancak su 
gereksinimi yaş, cinsiyet, kilo, aktivite türüne göre değişir. 
Örneğin; 150 kilodaki kadının su ihtiyacı 3 litre ise 70 
kilodaki bir kadının su ihtiyacı 2 litredir. Yani herkesin 
su ihtiyacı eşit değildir ve kişiye göre su gereksinimi 
değişmektedir.

Sıvı gereksiniminizi çay, kahve, bitkisel çaylar, meşrubat 
gibi içeceklerden karşılıyorsanız, günde 2 veya 3 litre 
su içmekte zorlanırsınız. Çok fazla içilen sıvı vücuda 
zarar vermektedir. Doğru olan ihtiyacınız kadar sıvı 
tüketmenizdir.

Diyette protein ve tuz fazla ise su kaybı artar, bu 
nedenle gereksinme de artar. Karbonhidrat fazla 
olduğunda su kaybı azalır, gereksinme de azalır. 

Yağlardan korkmalı mıyız?
Diyetle alınan doymuş yağların kan kolesterolünü 

yükseltici, doymamış yağların ise düşürücü etkisi vardır. 
Türü ne olursa olsun, çok yağ tüketimi fazla enerji 
tüketimine neden olur. Fazla enerji tüketimi, şişmanlığa yol 
açar ve kan kolesterolünün artmasına neden olur. 

Kandaki kolesterol ve diğer yağların yükselmesi 
durumunda diyetteki toplam yağ miktarı azaltılmalıdır. 
Kan yağlarının yükselmesini önlemek, dolayısıyla 
damar sertliğinden kaçınmak için alınan yağların pratik 
uygulamada %8-10’u çoklu doymamış, %7’nin altı doymuş 
ve %12-15’inin tekli doymamış yağ asitlerinden gelmesi 
gerekir. Yağsız süt, yoğurt ve peynirin tüketimi toplam 
yağ tüketimini azaltır. Yağsız etin ise yağı azdır, tamamen 
yağsız değildir. Bu nedenle zayıflama diyetlerinde yağsız 
ete sadece protein olarak bakmak yanlıştır.

Proteinin azı karar, çoğu zarar
Yetersiz protein tüketimi büyüme ve gelişmeyi engeller. 

Büyüme ve gelişme, hücre çoğalması demek olduğundan, 
protein insan yaşamının başladığı andan yaşamın sonuna 
kadar gerekli olan besin öğesidir. Büyümesi geri kalmış 
çocuklarda, gebelik, emziklilik ve hastalık durumlarında 
protein dengesini sağlamak için protein gereksinimi 
artar. Besinlerle yeterli protein alınmadığında hücreler 
yenilenemez, kansızlık, hafıza kaybı, saç dökülmesi, 
tırnak kırılması, konsantrasyon güçlüğü, depresyon gibi 
hastalıkların oluşmasına zemin hazırlar.

Günlük protein ihtiyacı kişiden kişiye göre 
değişmektedir. Gereğinden fazla protein tüketimi ise 
karaciğer ve böbrek gibi organları zorlar. Ayrıca proteinin 
doku yapımı yerine enerji için kullanılmasına neden olur. 
Vücudun ihtiyacından fazla tüketilen protein, böbrek 
fonksiyonlarının görevlerini yapmakta zorlanmasına 
neden olmakla birlikte, halk arasında “kral hastalığı” olarak 
bilinen gut hastalığına da sebep olmaktadır. 

Yüksek proteinli şok zayıflama diyetleri, böbrek ve 
safra taşlarının oluşmasına, ayrıca kanda ürik asidin 
yükselmesine de neden olmaktadır. Diğer taraftan verilen 
kilolar yağ değil, kas ve su kaybı olarak verilmektedir ve 
diyet bırakıldığında hızlı bir şekilde verilen kilo iki katı 
olarak geri alınmaktadır. Hayvansal kaynaklı protein içeren 
besinlerin yağ içeriği de fazladır. Zayıflama diyetlerinde 
buna dikkat edilmelidir.

Lif her derde deva mı?
Lifi ya da posayı besinler yolu ile almak gerekmektedir. 

Lif içeren tabletler ve kapsüller besinlerde bulunan 
liflerin yerini tutmaz. Tahıllar, sebzeler, meyveler ve 
kurubaklagiller gibi bol lif içeren besinlerin günlük 
diyetinizde yer almasına özen göstermelisiniz. Sebze-
meyve-kurubaklagil ve esmer buğday unundan yapılmış 
ekmeğin de lif içeriği fazladır. Lifli besinler, kalın bağırsaklar 
hareketini hızlandırarak kabızlığı önler. Kepekli tahıl 
ürünlerinin kepeksiz unlarla yapılan ürünlerden daha fazla 
lif içerdiğini de unutmayın. Öte yandan yiyeceklerinize 
gelişigüzel eklediğiniz kepek; kalsiyum, demir ve çinko gibi 
elzem olan bazı minerallerin dışkıyla atılmasına neden 
olur. 

Öğün atlamak kilo verdirmeyi hızlandırır mı?
Yeterli ve dengeli beslenmek için öğün atlamayın ve 

öğün atlamayı alışkanlık haline getirmeyin! Çünkü atlanan 
her öğünden sonra diğer öğündeki besin tüketimi daha 
fazla olmaktadır. Günlük gereksinmeniz olan besinleri 
en az 3 öğünde tüketmeye özen göstermelisiniz. Günlük 
besin gereksinmenizi 3 öğünden daha fazla öğünlere 
paylaştırdığınızda fazladan yiyecek ve içecek tüketmemiş 
olursunuz.

 Yeterli ve dengeli beslenebilmek, lüks ve pahalı besinlerin tüketimi demek 
değildir. Besleyici özelliklerine göre gruplandırılmış olan yiyecekler birbirinin yerine 
tüketilebilir. Ayrıca yeterli beslenebilmek için kalori saymanıza da gerek yok. Dengeli 
beslenebilmek için her öğünde 4 temel besin grubundan ne miktarda yemeniz 
gerektiğini bilmeniz yeterlidir. Bunlar: 1. grup süt ve türevleri, 2. grup et-kurubaklagil 
ve yumurta, 3. grup tahıllar, 4. grup meyve-sebzelerdir. Bu besin gruplarını bir arada 
tüketin. Bu şekilde beslenme, besin öğeleri arasında dengeyi sağlar.

Zayıflarken 
sağlığımızı 
kaybetmeyelim Uzman Diyetisyen 

Hatice Karslıoğlu

  “Günlük sıvı 
gereksinmesi 
yetişkinlerde 
2-2,5 litre olup 
bu miktarın 
%70-75’i su ile 
karşılanmalıdır.” 
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Şef  Yavuz Hoşkal’dan 
Sağlıklı Tarifler

 Şenpiliç’in “Dengeli Beslen, Harekete 
Geç” sloganıyla hayata geçirdiği “Şenpiliç 
Kadınlar Kulübü” sosyal sorumluluk projesinin 
destekçilerinden Executive Chef Yavuz Hoşkal, 
tadına doyamayacağınız hafif ve sağlıklı 
Şenpiliç’li tarifler hazırladı.

Tavuk Tortilla
4 adet kepekli tortilla ekmeği
2 adet Şenpiliç fileto
Birer adet kırmızı sarı ve yeşil biber
Biraz tuz ve arzunuza göre baharat 
Yoğurt

 Tortilla ekmeklerini ısıtın. Tavukları 
ve biberleri jülyen doğrayın. Teflon 
tavada az yağ ile soteleyin ve 
baharatlarını ekleyip karıştırın. 
Isıttığınız ekmeklere yoğurt sürdükten 
sonra tavadaki malzemeyi ekmeklerin 
içine paylaştırıp rulo yapın. Tavuklu 
tortillanız hazır. Afiyet olsun.  

Tavuklu Fajita
4 adet Şenpiliç fileto
2 adet kırmızı kapya biberi
2 adet yeşil dolmalık biber
2 adet sarı dolmalık biber
1 adet orta boy kuru soğan
1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 çay kaşığı kaya tuzu
1 çay kaşığı kırmızı acı biber
1 çay kaşığı kimyon

 Biberleri ve soğanı jülyen 
kesin. Teflon tavaya yağı 
koyduktan sonra biberleri ve 
soğanı soteleyin. Ardından 
baharatları ekleyin ve tabaklara 
pay edin. Tavuk filetoları biraz 
tuzla ovun ve yine teflon tavada 
iyice mühürleyerek pişirin. Pişen 
biberlerin ve soğanların üzerine 
filetoları ince ince dilimleyerek 
yerleştirin. Sıcak servis yapın. 
Afiyet olsun… 

Tavuk Pane  
veya Tavuk Salata
Şenpiliç göğüs
Roka
Akdeniz yeşilliği
Göbek salata
Salatalık
Kiraz domates
Haşlanmış yumurta
Havuç
Nane
Limon
Bir kaşık sızma zeytinyağı

 Yeşillikler ve sebzelerle 
salatanızı hazırladıktan sonra, 
göğüs etini damak zevkinize 
göre fırında veya az yağda teflon 
tavada panelenmeden pişirin. 
Pişen göğüs etlerini salatınızın 
üzerine yerleştirerek servis 
yapın. Afiyet olsun…
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Haşim Gürdamar Bilgisayar 
ve Bilişim Bilimleri Fakültesi 
öğrencileri mezun oldu

 Haşim Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, 2014-2015 eğitim ve öğretim 
yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Bu mezuniyet törenini özel kılan ise 13 Kasım 2010 
tarihinde kurulan fakültenin ilk mezunlarını veriyor olmasıydı.

Şenpiliç Kurucusu ve Onursal 
Başkanı Haşim Gürdamar’ın da 
katıldığı mezuniyet töreninin açılış 
konuşmasını yapan Bilgisayar ve 
Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Nejat Yumuşak şunları söyledi: 
“Bugün çok anlamlı ve güzel bir 
gün… Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri 
Fakültesi ilk mezunlarını veriyor. 
Fakültemizin misyonu; günümüz 
dünyasında temel bir ihtiyaç haline 
gelen ve ülkemizi bilgi çağına 
taşıyacak olan bilişimin gelişimini 
sağlamak üzere mesleki açıdan 

yetkin, toplumsal ve etik değerlere 
saygılı mühendis yetiştirmek, 
nitelikli insan gücü oluşturmaktır. Bu 
misyonumuzu hayata geçirmemiz 
için güçlü bir akademik alt yapının 
ve fiziki koşulların sağlanması adına 
kurulduğumuz günden beri desteğini 
esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. 
Sayın Muzaffer Elmas Hocamıza 
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. 
Bir ülkenin en büyük düşmanı olan 
yoksulluk ve cehalete karşı, sanat 
ve bilim yoluyla mücadele etmenin 
yolu üniversitelerden geçmektedir. 

Bu nedenle sonraki asırların refahını 
düşünenler eğitime yatırım yaparlar. 
Bu anlamda fakültemize son 
teknolojiyle donatılmış yepyeni bir 
bina hediye eden Şenpiliç Kurucusu 
ve Onursal Başkanı Sayın Haşim 
Gürdamar, bir sonraki asrın refahı 
için aydın bir katkı sağlayarak örnek 
olmuştur. Kendilerine fakültemiz, 
akademisyen arkadaşlarımız 
ve öğrencilerimiz adına sonsuz 
teşekkürlerimizi sunuyorum.”

Prof. Dr. Nejat Yumuşak 
öğrencilerine ve ailelerine ise 

şöyle seslendi: “Sevgili aileler 4 yıl 
önce bize emanet ettiğiniz sevgili 
yavrularınız, bir ömür boyu gururla 
taşıyacakları çok kutsal bir unvanı 
elde ettiler. Sevgili öğrenciler, 
bölümlerinizin gelişmesi için iş 
hayatındaki deneyimlerinizi ve 
birikimlerinizi bizimle paylaşın. Yıllar 
sonra bile olsa paylaşacağınız her bir 
başarı hikâyesi sizin arkanızdan bu 
sıralarda oturacak genç arkadaşlarınız 
için mesleki açıdan tutkuya 
dönüşecektir. Bilişim, araştırma, 
gelişim süreci sonu olmayan bir 
maratondur. Bu maratonda hayal 
gücünde sınır tanımayanlar kazanır. 
Merak ilmin hocasıdır, hayal ise 
ilmin kendisidir. Hayal ettiğiniz her 
şeyin gerçekleşmesi mümkündür. 
Hayal gücünüzle gerçeğe çok daha 
yakınsınız. Bundan sonra bilgisayar ve 
bilişim bilimlerine duyulan ihtiyaç her 
zamankinden daha fazla olacak. Yeni 
hayatınızda sonsuz başarı ve mutluluk 
diliyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. 
Yolunuz ve bahtınız açık olsun.”

Prof. Dr. Nejat Yumuşak’ın 
ardından kürsüye çıkan Şenpiliç 
Kurucusu ve Onursal Başkanı 
Sayın Haşim Gürdamar yaptığı 

konuşmada şunları söyledi: “Bugün 
burada, mezun olduğunuz bu 
önemli günde, sizlerle birlikte olmak 
ve size hitap etmek onur verici… 
Pek çoğunuzun orta halli ailelerin 
çocukları olduğunuzu biliyorum. Bu 
nedenle biraz kendimden bahsetmek 
istiyorum. Erzincan Kemaliye’nin 
Apçağa Köyü’nde topraksız, orta 
halli bir ailenin beş çocuğundan 
en küçüğüyüm. Ağabeylerim beni 
okutmak için İstanbul’a getirdiler. 
İlkokul, lise derken İ.T.Ü. İnşaat 

Fakültesi’ni bitirdim. Proje hazırladım, 
param olduğunda inşaat yaptım. 
1978 yılında ise Şenpiliç’i kurdum 
ve Şenpiliç 2014 yılında Türkiye’nin 
en büyük 75. sanayi şirketi oldu. Bu 
başarı hem benim, hem Türkiye’nin, 
hem de Sakarya’nın başarısıdır. 
Fakültede okurken Mecidiyeköy’deki 
Ali Sami Yen Stadı’nın olduğu arazide 
topografya stajı yapıyorduk. Bir 
akşam, Halıcıoğlu’ndaki evimize 
giderken İstanbul’un muhteşem 
manzarasını seyrettim ve ‘Allah’ım 
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ne büyük zenginlikler yaratmışsın, 
inşallah layık olursam bana da verirsin’ 
diye dua ettim. Çocuklar… Sizler 
de layık olacaksınız, hiç şüpheniz 
olmasın. Yeter ki isteyin ve gayret sarf 
edin. Şimdi görüyorum ki, bunları 
kendim için istememişim; üretiyorum, 
istihdam sağlıyorum, yaptırdığım 
Endüstri Meslek Lisesi ile Bilgisayar ve 
Bilişim Bilimleri Fakültesi’yle topluma 
borcumu ödemeye çalışıyorum. 
Eğitimin önemini iyi bilen biri olarak 
eğitime destek vermeye devam 
edeceğim. Bundan sonra hayattaki 
başarınız tamamen size bağlı… Bu 
nedenle size tavsiyem, öğrenmeyi 
bırakmayın, çünkü Türkiye’nin, 
yetişmiş elemana ihtiyacı var. Bu 
nedenle sadece diplomalı değil, 
meslek hayatlarında diğerlerinden 
farklı olanlar kazanacak. Böylece 
ufkunuz açılacak ve hep daha ileriye 
gideceksiniz. Türkiye’ye ve kendinize 

güvenin! Korkmadan yürüyün! 
Bahtınız ve yolunuz açık olsun.” 

“Fakültemizin ilk mezunlarını 
vermek hepimize nasip oldu” diyen 
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Elmas ise sözlerine 
şöyle devam etti: “Mezunlarımız 
inşallah, Türkiye’nin geleceğine 
ışık tutan nesiller olacak. Buna 
inanıyoruz. ‘Dünya sürekli değişiyor’ 
diyoruz ya, inanın bu değişimin 
tam merkezinde bilişim var. Bu 
bakımdan bugün mezun ettiğimiz bu 
fakültenin öğrencileri de kendilerini 
bu hızlı değişimin tam merkezinde 
bulacaklar ve bu değişime, ülkemize 
önemli katkılar sağlayacaklar. 
Türkiye, dünyanın gelişmiş 
ülkeleriyle donanım ve alt yapı olarak 
yarışabilecek duruma geldi. Ancak 
nitelikli olma yönünde daha gayretli 
olmamız gerekiyor. Bu anlamda 
da başarılı olursak, Türkiye’nin bu 

potansiyeli gelecekte hem ülkemize 
hem dünyaya çok büyük katkı 
sağlayacaktır. Kampüsümüze bir 
fakülte binası yaptırarak iş dünyasına 
çok büyük bir örnek olan Haşim 
Bey’e özel teşekkürlerimi sunmak 
istiyorum. Dileriz başka iş adamları 
da kampüsümüze katkıda bulunur. 
Mezunlarımızın hayırlı ve bol kazançlı 
işlerde çalışmalarını diliyor, hepsine 
huzurlu, aydınlık, başarılı bir gelecek 
temenni ediyorum.”  

Konuşmaların ardından fakülte 
genelinde ve bölüm bazında dereceye 
giren öğrencilere başarı belgeleri ve 
ödülleri verildi. Şenpiliç Kurucusu 
ve Onursal Başkanı Sayın Haşim 
Gürdamar, fakülte genelinde dereceye 
giren 4 öğrenciye birer cumhuriyet 
altını hediye etti. Mezuniyet töreni, 
sahnede mühendislik yemini eden 
mezunların havaya kep atmalarıyla 
sona erdi.

Organize perakende sektörüne 
ürün ve hizmet sağlayan üretici 
ve tedarikçi firmalar ile yerel zincir 
marketleri bir araya getirerek, 
işbirliği kanallarını güçlendiren 
konferans ve fuar organizasyonu 
“Yerel Zincirler Buluşuyor 2015” 
bu yıl 15-16 Nisan 2015 tarihleri 
arasında İstanbul Haliç Kongre 
Merkezi’nde 7. kez kapılarını 

ziyaretçilerine açtı. İki gün 
süren fuar boyunca Şenpiliç gibi 
sektörünün lider firmaları yeni 
ürün ve hizmetlerini sergiledikleri 
interaktif stantları ile marketlerin 
üst düzey yöneticilerinden oluşan 
ziyaretçilerini ağırlarken, aynı 
zamanda yeni zincir marketlerle 
bağlantı kurma imkânı buldular. 
Şenpiliç, fuar standında ürünlerini 

ve hizmetlerini tanıtırken, ayrıca 
kurduğu tadım standında da 
birbirinden lezzetli ürünlerini fuar 
ziyaretçilerine ikram etti.   

Organizasyon kapsamında 
Şenpiliç’in de Leonard Brody’nin 
“Gelecek Yeniden Yazılırken” konulu 
oturumuna sponsor olduğu Yerel 
Zincirler Buluşuyor 2015’in 2 
günlük konferans programında, 
teknolojik gelişmelerin organize gıda 
perakendeciliğine getirdiği yenilik 
ve değişimleri paylaşmanın yanı 
sıra, sektörün çeşitli alanlarında 
kullanılan teknolojinin geliştirilerek 
daha verimli sonuçlar elde edilmesi 
için sektör profesyonellerine yeni 
bakış açıları kazandırıldı. “Dönüşümü 
Başlat Geleceği Kazan” ana temasıyla 
2013 yılında “İnsan”, 2014 yılında 
“Marka” ile sürecin iki aşamasını 
tamamlayan YZB, 2015 yılında son 
aşama olan “Teknoloji” temasıyla 
dönüşümü tamamlamış oldu. 

Şenpiliç, Yerel Zincirlerle buluştu
 Şenpiliç, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen organize 

gıda perakendesinin en büyük fuar ve kongre organizasyonu “Yerel Zincirler Buluşuyor 
2015 Konferansı ve Fuarı”na katıldı.
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Toplantının ilk günü katılımcıların 
otele girişleri ve otelde dinlenerek 
zaman geçirmeleri için ayrılırken, 
ikinci gün Şenpiliç Yönetim Kurulu 
Başkanı İpek Üstündağ’ın yaptığı 
açılış konuşmasıyla bayi toplantısı 
başlamış oldu. Açılış konuşmasının 
ardından Kalite Güvence Departman 
Müdürü Savaş Ceylanlı ve 
Pazarlama Müdürü Fisun Eracar 
birer konuşma gerçekleştirdi. Öğle 
yemeğinin ardından Satış Genel 

Müdür Yardımcısı Faik Üçer’in 
sunumundan sonra bayiler akşam 
Gala Yemeği’nde buluştu. 

Ertesi gün sabah kahvaltısının 
ardından rehber eşliğinde Lefkoşa-
Girne ada turu ile başlayan üçüncü 
gününde misafirler için Girne 
şehir merkezine yaklaşık 10 dakika 
mesafede Beşparmak Dağları’nın 
eteklerinde yer alan Bellapais 
Manastırı’na gezi düzenlendi. 
Bellapais Manastırı, Kıbrıs’ın Bellapais 

köyünde, M.S. 12. yüzyılda Roma 
döneminden kalma temeller üzerine 
inşa edilmiş olup, Orta Çağ’daki gotik 
mimarinin doğudaki örneklerinden 
birisidir. Tarihi manastıra düzenlenen 
gezinin ardından bayiler için Girne’de 
öğle yemeği verildi.

Şenpiliç 2015 Bayi Toplantısı, 
Kıbrıs’ta keyifli geçen üç günün 
ardından, dördüncü günün sabahı 
kahvaltı sonrası bayilerin otelden 
ayrılmasıyla sona erdi. 

Şenpiliç 2015 Bayi Toplantısı
 Şenpiliç’in 2015 yılı Bayi Toplantısı 28-31 Mayıs tarihlerinde Şenpiliç’in tüm bayilerinin 

katılımıyla Kıbrıs Kaya Artemis Hotel’de düzenlendi. 
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 Doğu’nun kapısı Şanlıurfa… İklim özellikleri nedeniyle yaz ayları çok 
sıcak geçiyor. Bölgede beyaz et, özellikle de taze ürün satışları gün 
geçtikçe artıyor. Bu artış doğru alt yapı ve kaliteli ürünle gerçekleşiyor. 
Şenpiliç’in Urfa Bayisi Şahap Tarım’ın sahibi Mustafa Şahap’la iklim 
şartlarına rağmen son yıllarda artış gösteren taze ürün tüketimi ve bölgede 
sektörün geleceği üzerine konuştuk.  

“1976 Urfa doğumluyum. Dededen aile mesleğimiz 
hayvancılık ve kasaplık… Dedemin yanında tüm 
amcalarım ve amcaoğulları yetiştik. Bir tek babam devlet 
memuru oldu. Ben de henüz ilkokuldayken amcamın 
yanında çalışmaya başladım. 20 yaşımda askere gidene 
kadar böyle devam etti. Şirketimiz dedemin adıyla 
faaliyet gösteriyordu, kendisinin de adı Mustafa… Ben 
de askerden dönünce kendi adımla, yani aynı adla 
Mustafa Şahap olarak şirket kurdum. 1998 yılında 
Adana’dan bir bayi ile anlaşıp piliç eti getirerek 
Urfa’da satışa sunmaya başladım. Son 
derece uygun yaptığımız bu anlaşma 
sayesinde uygun fiyatlı beyaz et 
sattık. Öyle ki dükkânımızın önünde 
kuyruklar oluşuyordu ve günde 2 ton 

piliç satıyorduk. Zamanla bu işin dağıtımını da yapmanın 
daha doğru olacağına karar verdim, fakat dağıtım bizi 
çok yordu ve çok fazla yol alamadık. 

 “2008 yılında kurumsallaştık ve faaliyetlerimize 
Şahap Tarım olarak devam etmeye başladık. 2009 yılında 
Şenpiliç’le tanıştık. Şenpiliç o sıralar dinamik, çalışkan bir 
bayi arayışındaydı. Biz de Şenpiliç’in her geçen gün hızlı 
bir büyüme gerçekleştirdiğini görüyorduk. Şenpiliç’in de 

bizim ismimizi sektörden duymuş olmaları, birbirimizi 
bulmamızı ve anlaşmamızı sağladı. 

“Şahap Tarım’ın 30 çalışanı var ve 16 
araba ile dağıtım yapıyoruz. Yıllık 6.000 
ton beyaz et satışımız var. Daha da 
büyüyebiliriz ama risk almak istemiyoruz. 
Bu kapasite bizim için doğru ticaret 

seviyesidir.
“Bu sektörde sürekli satış ve canlı para var. 

Bu nedenle sürekli koşturmayı gerektiriyor. 
Pazarda kim daha aktifse ve kimin ürünleri 
daha kaliteliyse tüketici onu tercih ediyor. Biz de 
devamlı taze, dinç ve hareketliyiz. Her gün, bir 
öncekinden farklı, yeni bir gün demek ve biz her 
gün farklı bir heyecanla sabah 5’te işe başlıyor, 
sahaya çıkıyoruz. Pazarlamacı arkadaşlarımızı da 
bünyemizde kendi disiplinimizle yetiştiriyoruz.”

“Gün geçtikçe ürün satışı artıyor”
“Beyaz et sektöründe Urfa’nın önü açık, 

çünkü bölgemizde ailelerin nüfusu kalabalık 
ve beyaz et ekonomik bir protein kaynağı… 
Dolayısıyla tüketimi fazla oluyor ve bölgede 
sektör gittikçe büyüyor. Bu nedenle bizim için bu 
sektörde yer almak, ticari kazanç anlamında da 
çok avantajlı. Zira bölgede, iklim şartları da göz 
önünde bulundurulunca özellikle yaz aylarında 
kırmızı et hemen hemen hiç tüketilmiyor.  

“Genel olarak sektör değişken, çünkü rekabet 
sert. Bölgemiz çok sıcak olduğundan ürünleri 
doğru şartlarda muhafaza edebilmek için alt 
yapının çok iyi olması gerekiyor. Bizim dağıtım 
yaptığımız her ilçe için taze ürüne uygun alt 
yapısı olan aracımız var. Bu bizim için büyük 
bir avantaj. Her gün bu ilçelere gidip, taze ürün 
veriyoruz.

“Bayimizin önünde bir de satış noktamız var. 
Burası bayramlar dahil yılın her günü 7/24 açık 
ve ana arter üzerinde olduğu için burada da 
satışlarımız çok iyi… Tüketiciler ürünlerden çok 
memnun ve bir kere gelip alan çok memnun 
kaldığı için bir daha alıyor.” 

Şahap Tarım’ın gelecek hedefleri
nelerdir?
“Şenpiliç’le birlikte biz de aynı paralelde 

büyüyoruz. Bölgelere göre satış raporlarımızı 
sürekli takip ediyor ve güncel tutuyoruz. Buna 
göre de satış stratejilerimizi güncelliyoruz. 

BABAdAN OğuLA GEçEN TEzGAH BABAdAN OğuLA GEçEN TEzGAH

 “Bölgemiz çok 
sıcak olduğundan 
ürünleri doğru 
şartlarda muhafaza 
edebilmek için 
alt yapının çok iyi 
olması gerekiyor. 
Bizim dağıtım 
yaptığımız her ilçe 
için taze ürüne 
uygun alt yapısı 
olan aracımız var. 
Her gün bu ilçelere 
gidip, taze ürün 
veriyoruz.”

“Beyaz et sektöründe 
Urfa’nın önü açık”

 “Genel olarak sektör değişken, çünkü rekabet sert. Bölgemiz çok sıcak olduğundan ürünleri 
doğru şartlarda muhafaza edebilmek için alt yapının çok iyi olması gerekiyor. Bizim dağıtım 
yaptığımız her ilçe için taze ürüne uygun alt yapısı olan aracımız var. Bu bizim için büyük bir 
avantaj.”
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Eğer satış ortalaması düşen bölgeler olursa, 
oralarda yeni çalışmalar yapıyor, kendimizi 
geliştiriyoruz. Bu şartlarla da alakalı tabii… 
Tüketici potansiyelinin büyümesiyle alakalı… 
Çünkü Şanlıurfa, büyük şehirler gibi sürekli göç 
alan bir il değil. 

“2012 yılında ileri işlenmiş kategorisinde en 
fazla büyüme gösteren beşinci, 2013 yılında ise 
yine ileri işlenmiş kategorisinde en fazla büyüme 
gösteren 3. bayi olduk. Bu başarılarımızın devam 
etmesi için çalışacağız. Yaptığımız iş içimize 
sinen bir iş…

“Yavaş yavaş erkek kardeşlerim ve onların 
çocukları da işi öğrenecek ve bir süre sonra işin 
başına geçecekler. Büyükten küçüğe herkes 
bir şekilde işin içinde olacak. Ben artık sadece 
muhasebe ve organizasyon işlerine bakıyorum, 
kardeşim İbrahim Halil ise başta pazarlama 
olmak üzere her şeyle ilgileniyor. Kendisiyle 
2000 yılından beri birlikte yürütüyoruz her 

şeyi ama artık işleri tamamen ona devrettim 
diyebilirim. Ben de bir yandan inşaat sektörüne 
adım atıyorum.” 

“Şenpiliç bize sahada olmamız
gerektiğini öğretti.”
 “Şenpiliç güçlü, yenilikçi, hızlı karar alan 

ve pazara ayak uyduran bir marka… Bizden 
görselden ziyade işleve yönelik yatırımlar 
yapmamızı istiyor. Kendisi gibi bizim de rekabetçi 
olmamızı ve büyümemizi istiyor. Biz de büyümek 
istediğimiz için Şenpiliç’i tercih ettik. 

“Şenpiliç bize sahada olmamız gerektiğini 
de öğretti. Ürünlerimizin pazarda daha iyi 
koşullarda, doğru kanallarda satılarak, daha 
fazla kişiye ulaşması için bizi sürekli tetikliyor, 
motive ediyor. Bu da bizim iş yapış anlayışımıza 
çok uygun, bu nedenle çok iyi bir uyum sağladık. 
Doğru bir firmayla buluştuk.” 
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 “Şenpiliç 
güçlü, yenilikçi, 
hızlı karar alan 
ve pazara ayak 
uyduran bir 
marka… Bizden 
yatırım yapmamızı 
istiyor, kendisi 
gibi bizim 
de rekabetçi 
olmamızı ve 
büyümemizi 
istiyor. Biz 
de büyümek 
istediğimiz için 
Şenpiliç’i tercih 
ettik.” 

 “Beyaz et sektöründe Urfa’nın önü açık, çünkü bölgemizde ailelerin 
nüfusu kalabalık ve beyaz et ekonomik bir protein kaynağı… Dolayısıyla 
tüketimi fazla oluyor ve bölgede sektör gittikçe büyüyor.”

 Kendisini tüm Şenpiliç Ailesi tanıyor: Şenpiliç Ege Bölge Müdürü Muhammet 
Cüre… Muhammet Bey’in yoğun temposunun arasında bir de hobisi var 
ki, “bu enerjiyi nereden buluyor” diye düşündürtüyor bizlere: Hoptek, yani 
Faroz kesmesi, yani kolbastı… Şenpiliç’in de çeşitli organizasyonlarında bu 
yeteneğini sergileyen, hatta özel istek alan Muhammet Cüre’yle kolbastının 
enerjisini satırlara yansıtan bir sohbet… 

“Şenpiliç kültürü ile
yetiştim”
“1977 yılında Trabzon’da 

doğdum. İlk-orta-lise 
öğrenimimi Trabzon’da 
tamamladım. 2000 yılında 
On Dokuz Mayıs Üniversitesi 
Ziraat Mühendisliği 
Fakültesi’nden mezun oldum. 
Evliyim ve 4 ile 8 yaşlarında iki 
erkek çocuğum var. 

“2003 yılında Şenpiliç’in 
Lüleburgaz Şubesi’nde satış 
yetkilisi göreviyle profesyonel 
iş hayatına atıldım. 2004 
yılında Gaziosmanpaşa’ya 
Şube Müdürü olarak 
atandım. 2009 yılında ise 
İkitelli Şube Müdürlüğü’nde 
yine Şube Müdürü olarak 
görev yapmaya başladım. 
2012 yılında ise Karadeniz ve 
Doğu Bölge Müdürü olarak 
Samsun’a atandım. 2014 
yılından beri de Ege Bölge 
Müdürü olarak görevime 
devam ediyorum ve İzmir’de 
yaşıyorum. Kısacası iş 
hayatıma Şenpiliç Ailesi’nde 
başladım ve Şenpiliç kültürü 
ile yetiştim.”

“Kolbastı mutluluğumun 
ifadesidir”
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“Hoptek haykırışın,
coşkunun, kazanmanın 
ifadesiydi” 
“1990lı yıllarda, yani ortaokul ve lise yıllarımda 

Cumartesi ve Pazar günleri, Trabzon Avni Aker 
Stadı’nda arkadaşlar ile su, çekirdek, sakız gibi şeyler 
satardık. O zamanlar tribündeki abilerimizin ‘Hoptek 
Memet’ dedikleri bir abi vardı. Erkan Ocaklı’nın 
müziği ile birlikte ‘hoptek’, yani günümüzde ‘kolbastı’ 
dediğimiz halk dansını oynardı. Tribün ona tempo 
tutardı, biz de gözümüzü ayırmadan izlerdik. 
Maçın ilk yarısı bittiğinde Trabzonspor öndeyse 
hoptek dansı devam ederdi. Biz de çocukluğumuzu 
Erkan Ocaklı’nın müzikleriyle 
‘hoptek’ oynayarak geçirdik. 
Düğünlerde, okul gecelerinde, çeşitli 
eğlencelerde artık ‘Faroz kesmesi’ 
de denilen hoptek, yani kolbastı 
oynuyorduk. O yıllarda hoptek bizim 
için içimizdeki haykırışın, coşkunun, 
kazanmanın ifade şekliydi. 
Samsun’da üniversite eğitimi alırken 
hoptek bilen arkadaşlar bilmeyen 
Trabzonlular’a öğretiyordu. 2008 
yılından itibaren Trabzonspor 
kazandığı maçlardan sonra kolbastı 
oynamaya başladı ve tüm Türkiye 
kolbastıyı tanımış oldu.”

Kolbastının sizin için 
önemi nedir?
“Hoptek, yani kolbastı dansı benim için 

mutluluğun, zaferin, sevincin, başarının ifadesidir. 
Doğduğum toprakların ruhudur. Ailemde benden 
sonra gelen nesiller kadın-erkek kolbastı dansını 
bilirler. Kolbastı dansı enerjik bir oyun… Yaş 
itibarıyla profesyonel anlamda yapmam zor. Ancak 
ilerleyen yıllarda Karadeniz halk dansları kültürünü 
yansıtacak bir dernek kurmak isterim. Şimdilerde 
kendi çocuklarıma da öğretmeye başladım, çünkü bu 
dansı, bu kültürü bilmelerini istiyorum. Ailemin tüm 
fertleri bu dansla yakından ilgili… Ailenin 5 yaşından 
sonraki tüm fertlerine figürleri öğretmemi istiyorlar. 
Trabzonlu oldukları için yetenekliler ve kolayca 
öğreniyorlar. 20 yaşındaki yeğenimden 8 yaşındaki 
oğluma hepsi kolbastı dansını gayet iyi yapıyorlar. 
Profesyonel anlamda Karadeniz halk dansları 
konusunda kendilerini geliştirmelerini istiyorum ve 
bunun için gerekli katkıyı yapmaya hazırım. 

“Hoptek hobi olarak hayatımda 1. sıradadır, 
vazgeçilmezimdir. Bundan 15 yıl önce saatlerce 
kolbastı oynadığımızı anımsıyorum. Enerji isteyen bir 

dans, yaş ilerledikçe oynama süreniz azalıyor. Ayrıca 
Karadeniz halk dansları üzerine araştırmalar yapıyor, 
figürleri inceliyorum. “Hobiler insanı yeniliyor, dinç 
tutuyor. Rahmetli Erkan Ocaklı’nın kolbastı müziğini 
duyduğumda hala eski heyecanı duyuyor, mutlu 
oluyorum. Bu vesileyle Karadeniz müziğine çok 
büyük emek veren rahmetli Erkan Ocaklı abimizi de 
anarak, mekânı cennet olsun diyorum.”

Kolbastı, neden “kolbastı”?
“Kolbastı 1930lu yıllarda ağaların, dayıların 

olduğu bir dönemde ortaya çıkmıştır. O dönemde 
Trabzon’da mağaralar bulunurmuş. Faroz’da, 

Değirmendere’de, Arafilboyu’nda, 
Boztepe’de… O mağaralarda 
ağalar, dayılar alem yaparlarmış. 
O dönemde de askerlerin kolluk 
kuvvetleri varmış ve kolluk 
kuvvetleri bu alemlere baskın 
yaparmış. Alemciler de basılmayalım 
diye kapıya erketeler, yani gözcüler 
koyarlarmış. Erketeler kolluk 
kuvvetlerini gördüğü an içeri haber 
getirirlermiş, içerdekilerde haberi 
aldıklarında seslerini kısarlarmış. 
Başlarlarmış kısık sesle ‘geldiler, 
bastılar, vurdular’ demeye… Kolluk 
kuvvetlerinin yaptığı bu baskınlar 
nedeniyle bu oyunun adı ‘kolbastı’ 
olmuş.

“Yöresel olarak yayılan bu hikâyenin yanı sıra, 
Faroz’lu balıkçıların av sonrası bir araya gelip 
eğlence düzenlemeleri de bu oyunun tarihçesini 
oluşturmaktadır. Kolbastıda yöreye uygun kürek 
çekme, yüzme, ağ atma, olta atma, ağ çekme, balık 
tutma gibi yerli insanların uğraşlarını simgeleyen 
hareketleri vardır.” 

“Türkiye’nin her yerinde markayız”
“Şenpiliç; beyaz et sektöründe lider konumda 

olan, kendi değer yargılarıyla hareket eden, müşteri 
memnuniyetini ön planda tutan, sektörde Türkiye’nin 
her bölgesinde kendisini marka yapma başarısını 
göstermiş bir firmadır. Şenpiliç Kurucusu ve 
Onursal Başkanımız Sayın Haşim Gürdamar, Şenlik 
dergisinin ilk sayısında verdiği röportajda Şenpiliç’in 
büyüme hikâyesini şöyle özetlemişti: ‘Bir işte başarılı 
olabilmek için birinin elini taşın altına sokabilmesi, 
büyük hissedar olması ve kendini tamamen o işe 
adaması lazım. Kişinin işini kendisinden de önde 
tutması, fedakârlık etmesi gerekir.’ Bu ifadeyi bence 
tüm çalışanlar ve gelecek nesiller örnek almalıdır.

  “Kolbastı” ya da “Hoptek”, Trabzon il 
merkezinde oynanılan bir halk dansının adıdır. 
Sözlü geleneğe göre 1930lu yıllarda Faroz’lu 
balıkçıların av sonrası bir araya gelip eğlence 
düzenlemeleri ile popülerlik kazanmış bu 
yüzden “Faroz Oyunu” olarak da adlandırılmıştır. 
Kolbastıda, yöreye uygun kürek çekme, yüzme, 
ağ atma, olta atma, ağ çekme, balık tutma 
gibi yerli insanların uğraşlarını simgeleyen 
figürleri vardır. Son yıllarda oyunun popülerlik 
kazanmasıyla daha da hareketli bir hal almıştır. 
Özellikle Avrupalı Türkler bu oyuna yeni 
hareketler ekleyerek geliştirmişlerdir. 

Kolbastının Tarihçesi

  “Hoptek, yani kolbastı dansı benim için 
mutluluğun, zaferin, sevincin, başarının 

ifadesidir. Doğduğum toprakların ruhudur. 
Ailemde benden sonra gelen nesiller kadın-

erkek hoptek dansını bilirler.”



 Üretim çiftliklerinde alt yapı ihtiyaçlarının tam olarak yerine 
getirilmemesi, başta hastalıklar olmaz üzere pek çok sıkıntıyı da 

beraberinde getiriyor. Bu da sürdürülebilir, verimli bir üretim için en 
büyük engel… Yüzügüllü Çiftliği, Zirve Group ve Atay Tarım’la bir araya 

gelerek üretim çiftliklerinde alt yapının önemini konuştuk.
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Sürdürülebilir 
üretimde alt yapının 

önemi
Hamit Yüzügüllü, 
Yüzügüllü Çiftliği, Eskişehir
“1973’te Sivrihisar’da doğdum, büyüdüm ve tüm 

hayatım Sivrihisar’da geçti. Ticaret hayatına ağabeyim ile 
beraber 1993’de market işiyle atıldım. Bugün akaryakıt, 
kuyumculuk, nakliyat, inşaat ve beyaz et sektöründe faaliyet 
göstermekteyiz. Bu sektöre tek başıma 2011 yılında adım 
attım. O zamanki piyasanın oluşturduğu dayanaklar ve 
çeşitli öngörülerle sektöre girdik. Çiftliğimizde 20 kişilik bir 
ekiple, 250.000 kapasiteyle çalışıyoruz. Kendi bünyemizde 
bir veterinerimiz de var. 350.000 kapasiteli bir projemiz 
de hazır. Lakin aynı zamanda 2014’den 2019’a kadar 
devam edecek olan Sivrihisar Belediye Başkanlığı görevim 
dolayısıyla şimdilik bazı yatırımlarımızı askıya aldık. 

“2013 yılından beri Şenpiliç’le çalışıyoruz. Şenpiliç her 
şeyiyle çok güvendiğimiz bir firma. Türk sermayesi ile 
kurulmuş, Türkiye’ye hitap eden bir kurum. Biyogüvenlik 
konusunda da Şenpiliç’i takdir ediyorum. Biz de böyle bir 
firmayla çalışmaktan gurur duyuyoruz.”

Musa Girgin, 
Zirve Group, Eskişehir
“Baba mesleğimiz lületaşı işçiliği… Yıllardan beri kardeşim 

ve ben lületaşı ile uğraşıyoruz. Çevremizde broyler 
yetiştiriciliği gündeme gelmeye başlayınca, biz de bu işe 
merak saldık. Hiç bilmediğimiz, tanımadığımız bir iş koluydu. 
1994 yılında 2 tane 10.000 kapasiteli broyler üretim çiftliği 
kurduk. Daha sonra ağabeylerim Yüksel ile Bülent ve 2 
yeğenimle birlikte işimizi daha profesyonel hale getirmeyi 
hedefledik ve 2000li yıllarda 20.000’lik bir kümes daha 
inşa ettik. Derken 60.000 civarında bir kapasiteye ulaştık. 
2013’yılında ise Tepebaşı Beyaz Altın Mahallesi’nde Zirve 
Tarım’ın ikinci çiftliği olan bu tesisimizin inşasına başladık 

ve şu anda 320.000 kapasiteyle çalışıyoruz. İki çiftliğimizde 
450.000 üretim kapasitemiz ve 25 kişilik personelimiz var. 
Önümüzdeki 10 yıl içinde 1.000.000 kapasite hedefimiz var. 

 “Üretim çiftliklerine ‘kümes’ gözüyle bakılıyor. Fakat 
profesyonel yetiştiricilik kesinlikle basit bir iş değil. Bizler 
burada tamamen Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz. 
Çünkü insan sağlığı söz konusu ve burasını bir fabrika, bir 
iş yeri gibi görmüyoruz. Bu sebeple de en iyisini yapmaya 
çalışıyoruz. 

“Şenpiliç’in Eskişehir ve Bursa’daki çiftliklerinin tamamına 
da dezenfeksiyon hizmeti veriyor, kömür ve kavuz 
tedarikini sağlıyoruz. Yani, aynı zamanda tedarikçi firma 
da olduğumuz için, özellikle bu yeni çiftliğimizin inşasına 
başlamadan önce Türkiye’de birçok çiftlik gezdik. Amacımız 
en iyisini yapmaktı. Biyogüvenlik şartnamesinden tam not 
almak için çok çalıştık.” 

Hakan Tan, 
Atay Tarım, Göynük
1966 Bolu, Göynük doğumluyum. Uzun yıllar inşaat 

sektöründe çalıştıktan sonra 2010 yılında yaklaşık 23.000 
kapasiteli bir üretim çiftliği kurdum. Bölgemizde yetiştiricilik 
çok yaygın olduğu için ben de sektöre merak saldım. 2012 
yılının sonunda o çiftliği ortağıma devrederek Atay Tarım’ı 
kurdum. Şu andaki üretim kapasitemiz yaklaşık 37.000, 
ama biri çift katlı olmak üzere arazinin içine iki kümes daha 
yapıyorum.  Böylelikle toplam üretim kapasitemiz 150.000 
olacak. 

3 yıldır Şenpiliç’le çalışıyorum. Çok profesyonel bir 
kurum… Biyogüvenliğe diğer firmalardan daha fazla önem 
verdiğini söyleyebilirim. En çok da üreticisine verdiği değer 
konusunda rakiplerinden farklı görüyorum. Aile, arkadaşlık 
ortamı var. 

HAMİT YÜZÜGÜLLÜ MUSA GİRGİN HAKAN TAN

YÜZÜGÜLLÜ ÇİFTLİĞİ
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Hamit Yüzügüllü:  “Daimi başarı elde edebilmek 
için öncelikle bu işe yatırım yapmalısınız. Biz tesisimizi 
kurarken güvenliğe ve titizliğe önem verdik. Faaliyette 
olduğumuz her sektörde olduğu gibi üreticilikte 
de sürdürülebilirlik bizim için çok önemlidir. Geçici 
çözümlerden yana olmadık hiçbir zaman. Tesisimizdeki 
korunaklar, dezenfeksiyon üniteleri, drenajlar, kümesler 
arasında asfalt yol düzeni, güneş enerjisi gibi pek çok 
gereklilikte olması gereken neyse onu yapıyoruz. 200 
tonluk bir depomuz var  ve suyun klorlanması için 
gerekli sisteme sahibiz. Dozatronlu pompalarımız var. 
Çiftliğimize kimse kendi kıyafetleriyle giremez. Yem 
kamyonumuz kendimize ait. Şimdiye kadar hiçbir hastalık 
ya da başka sıkıntılarla da karşılaşmadık. Üretimimizde 
de bu paralelde performans gösteriyoruz. Bazı şeyleri 
anlatmaya gerek yok, sonuca baktığınız zaman her şey 
ortaya çıkıyor. 

 “Her şey ekip ve yatırım demek. Biz civcivlerimize 
adeta 7 yıldızlı otelde bakıyoruz. Yemi, suyu, altığı, fanı, 
jeneratörüyle alt yapımız eksiksiz. İyi bir alt yapı kurmak 
için de değişen teknolojiye ayak uydurmalısınız.” 

Musa Girgin: “Alt yapının olmadığı bir tesiste 
öncelikle çevre kirliliğinin önüne geçilemeyeceğini 
düşünüyorum. İyi bir alt yapıyla tesisiniz her üretim 
döneminde ilk günkü temizliğini ve verimini korur.  Zirve 
Group olarak çiftliklerimizde birçok tesiste olmayan 
alt yapı sistemine sahibiz. Tesis yapılmadan önce her 

detayı planladık.  Elektrik tesisatının tamamı, her bir 
kümese bağımsız olarak elektrik dağıtacak şekilde yer 
altı kabloları ile döşendi. Bazen yüksek yem kamyonları 
gibi çeşitli nedenlerden, elektrik hatları zarar görebiliyor. 
Ana hatlardan birini koparmak demek tesisi yok etmek 
demektir. Bu nedenle alt yapıyı hazırlarken elektrik 
tesisatını, yedekleriyle birlikte yer altından hazırladık. 
Bunun bir faydasını da kümesler yıkanırken görüyoruz. 
Kümes içerisinde ne kadar az kablo olursa temizliği, 
yıkanması o kadar kolay oluyor.

“Yağmur sularının gideri, kümes yıkandıktan sonra 
ortaya çıkan kirli su tesisatı tamamen kanalizasyon 
sistemine bağlı ve bu sistemle tesisten dışarıya çıkıyor. 
Kümeslerde bağımsız yıkama sistemleri var. Aynı anda 
7 kümes yıkanabiliyor ve hepsi yeraltında 140 metrelik 
derin bir kuyuya bağlı. 

“Isıtma tesisimiz merkezi… Hidrotermal borularla tesis 
yapılmadan önce alt yapı içinde planlandı. Bu sayede 
yakıttan da %30 tasarruf ediyoruz. 

“Bölgemiz şehir merkezine uzak olduğu için içeriden 
ve dışarıdan 24 saat kamera gözetimimiz yapılıyor. 
Bu gelişmiş sistemle nerede hata varsa 3 ay geriye 
dönüp onu tespit edebiliyoruz. Eğer yurtdışındaysam 
kümesteki güncel durum hakkında bilgi alam için 
görevlileri aramama gerek kalmıyor, sistemden takibini 
yapabiliyorum.” 

“Üreticilik çok özen ve titizlik isteyen bir meslek. 
7/24 işin içinde olmalısınız ve hata yapmamalısınız. 

Örneğin; yaz günü 1 saatlik teknik bir arıza demek, 
felaket demektir. Bu nedenle alt yapı sistemimize ait 
her tesisatın, düzeneğin bir yedeği var. Örneğin; su 
pompasının arızalanması halinde yedeği devreye girer. 
Elektrik, su, jeneratör bir çiftliğin kalbidir. Eğer bunlardan 
bir tanesi arıza yaparsa kümesler ve canlılar zarar görür. 
Dolayısıyla alt yapıya verilen önem hayvan refahına da 
olumlu yansır. 

 “Sektörde ortaya çıkan hastalıklar taşınabilir 
hastalıklardır. Yem arabasıyla, civciv arabasıyla, insan 
girişleriyle hastalık taşınabilir. Bu sebeple ‘güvenli giriş’ 
isimli bir sistem yaptık. Kapının girişine bir bina inşa 
ettik; dışarıdan birisi gelirse öncelikli olarak soyunma 
kabininde soyunacak, banyosunu yapacak, diğer odaya 
geçecek, tulum ve çizmesini giyecek. Yem arabaları 
öncelikle girişte dezenfeksiyondan geçecek. Tesisin 
her tarafında fare mücadelesi için sistem kurulu. 
7/24 temizliğe önem veriyoruz. Olması gerekenden 
fazlasını yaptığımızı söyleyebilirim. Tamamen damızlık 
çiftliklerinde uygulanan biyogüvenlik sistemlerine 
göre tasarladık her şeyi… Birbirinden bağımsız 3 alarm 
sistemimiz var.”

Hakan Tan: “Civciv ve yem kalitesinin yanında bu 
işte en önemli iki unsur hava ve su… Ben de civcivin 
gereksinim duyduğu bu iki önemli unsuru en doğru 
ve sorunsuz şekilde elde edebilmek için alt yapıya 
çok önem verdim. Özellikle havalandırma sistemini 
yurtdışından getirttik. Gerekli olan su ihtiyacını 
karşılamak için son derece başarılı bir kuyumuz ve 3 
tane arıtmamız var. Birisi arıza yaparsa diğeri otomatik 

devreye giren sisteme sahip. Dalgıçlar paslaşarak çalışır.  
Üretimin aksamaması için burada bir şey arızalandığı 
zaman 2. ve 3. alternatiflerimizi de oluşturduk.  

“Biyogüvenliğe çok önem veririm. İmkanlar el verdikçe 
gereğinden fazlasını yapıyoruz. Arıtma, depo, kümes içi 
ekipman, dezenfeksiyon üniteleri, çevre teli… Gerekli 
her şey mevcut. Fanlarımızdan çıkan kirli hava doğaya 
gitmiyor, fanların arkasında bulunan havuzda toplanıyor. 
Bu havuzlar tozun emilimini sağlıyor. 

“Haberleşme alt yapımız da ileri teknoloji… Dünyanın 
neresine giderseniz gidin, burada olan her olay hakkında 
bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Özellikle çiftlikte acil bir 
durum söz konusu olduğunda bize mail ve mesaj geliyor 
ve o arıza giderilebiliyor.  Bu da sağladığı kolaylığın yanı 
sıra verimli bir üretimde için faydalı bir sistem.  

“Silo ve kantarlarda hata oranının sıfır olduğu tartı 
sistemi kurduk. Bu sistem hem civcivi hem de yemlerini 
tartıyor. Civciv saatte ne kadar su içmiş, ne kadar yem 
yemiş ölçümlerini yapıyor. Kısacası hayvanın günlük 
performansı ölçülüyor. Diyelim ki; 37.000 hayvanımız 
var ve 30. günün sonunda 4 ton yem yemesi lazım ama 
bu oran 3 tona düşerse anlıyoruz ki kümeste bir sıkıntı 
var. Gecikmeden müdahale etme şansımız oluyor. Ayrıca 
ölü hayvanları da el değmeden imha çukurlarına atmak 
üzere bir sistem de kurduk. Kümeslerin orijinali de 
forkliftle taşımaya uygun şekilde inşa edildi. 

“Kısacası alt yapıya verilen önem teknolojiyi 
kullanabilmek, ilgili ve sorumluluk sahibi olmakla da 
doğru orantılı… Maliyetten de kaçınılmazsa sürdürülebilir 
verimli bir üretim için tüm koşulları yerine getirmek 
mümkün.”

Sürdürülebilir üretimde alt yapının önemi nedir?

ZİRVE GROUP

ATAY TARIM
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3. Uluslararası Beyaz Et Kongresi 

Kongrenin açılışını yapan Prof. 
Dr. Necmettin Ceylan, sektörün 
yasal ve mevzuat zorluklarından 
dolayı büyümesinin engellendiğini, 
biyogüvenlik yasasının Avrupa 
Birliği’ne tam uyumlu olmadığını 
vurgularken, Sağlık Bakanlığı’nın 
konusunda uzman olmayan kişilere 
getirdiği ekran akreditasyonunu 
desteklediklerini belirtti.

Kongreye yerli yabancı 100’ün 
üzerinde akademisyen katılırken, 
BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca, 
sektörün sadece Türkiye’de 
değil, dünyada da büyüyen bir 
sektör olduğunun altını çizerek 
konuşmasına başladı. Türkiye’nin 
2014 yılı büyümesinin %2,9 olduğunu 
ancak kanatlı sektörünün 2014 
yılında %8,8 büyüme kaydettiğini 
söyledi. Koca, 2000 yılında 662 bin 
ton olan Türkiye piliç eti üretiminin 
2014 sonunda 1 milyon 942 bin tona 
ulaştığını belirterek sözlerine devam 
etti.

“Piliç eti çok değerli bir protein 
kaynağı ve kanatlı sektörü ülke 
ekonomisi için vazgeçilmez bir 
öneme sahip”

Piliç etinin çok değerli bir protein 
kaynağı olduğunu ve kanatlı 
sektörünün ülke ekonomisi için 
vazgeçilmez öneme sahip olduğunu 
vurgulayan Dr. Sait Koca, uzman 
olmayan kişilerin piliç eti üzerinden 
reyting elde etmeye çalıştıklarını 
belirterek; “Bilimsel verilerden 
uzak açıklamalarla hem vatandaşın 
kaliteli protein alması, hem de 
sektörün rekabet gücü engelleniyor.  
Kişi başına piliç eti tüketimi 1990 
yılından bu yana 2,9 kilogramdan, 
20,7 kilograma çıkmıştır. Dünyada 
piliç eti üretiminde Amerika Birleşik 
Devletleri, Çin ve Brezilya açık ara 
öndedir. Türkiye piliç eti üretiminde 
2014 yılı itibariyle dünyada 10. 
sırada yer almaktadır. Bunun daha 
yukarılara çıkması ve kilo başına Türk 
insanının daha fazla tavuk tüketmesi 
gerekiyor. Avrupa’nın çok altındayız. 
Bu sektörü korumak ve geliştirmek 
milli bir görevdir” diye konuştu. 
Dünyada hızla artan nüfusun dengeli 
beslenmesi ve hayvansal protein 
ihtiyacının karşılanması için bu artışın 
önümüzdeki yıllarda da devam 
edeceğini söyleyen Koca; “Dünyada, 
2000 yılında 58,5 milyon ton olan 
tavuk eti üretimi %62 artışla 2014 
yılında 95,3 milyon tona ulaştığı. Yine 
dünyada 2030 yılında en fazla kümes 
hayvanı eti üretimi artacak. Üretimin 
143.3 milyon ton olması bekleniyor” 
açıklamasında bulundu. 

Sektörde 15 bin adet kayıtlı 

kümesle üretim yapıldığını belirten 
Koca, sektörün 2014 yılı itibarıyla 
yıllık cirosunun 5 milyar dolar 
olduğunu ve 600 bin kişinin istihdam 
edildiğini, yan sektörlerle birlikte bu 
2,4 milyon kişinin sektörden geçimini 
sağladığını belirtti.

“Beyaz et sektörü 
ırmak olup coşacak”
Kanatlı sektörünün AB ile rekabet 

eden birkaç sektörden biri olduğunu 
ifade eden TBMM Tarım ve Köy İşleri 
Komisyonu Başkanı İbrahim Yiğit; 
“Sektör hayal kırıklığına uğramasın, 
sorunların çözümü için konuşacağız. 
Tek başına olursan damla, birlikte 
olursan ırmak olursun. Biz sektörle 
birlikte ırmak olup coşacağız.”

“2023 hedefi 
40 milyar dolar ihracat”
Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. İbrahim Özcan da 
Türkiye’de yumurtacılık dahil, 
sektörde 18 bin kümesle üretim 
yapıldığını, 186 ülkeye 1.730 çeşit 
tarımsal ürün ihraç edildiğini 
belirterek, 2023 hedefini 40 milyar 
dolar ihracat olarak açıkladı.

Kongrede;  Kanatlı Yetiştirme, 
Yem Yasa ve Yönetmelikleri, Tavuk Eti 
Kalitesi ve İşleme, Kanatlı Yetiştirme, 
Kanatlı Sağlığı ve Hastalıklar, GDO, 
Atık Değerlendirme, Kanatlı Besleme, 
Beslenme ve Beyaz Et, Kanatlı Eti 
Güvenilirliği, Kanatlı Eti Kalitesi ve 
İşleme, Kanatlı Hayvan Refahı ve 
Kanatlı Besleme başlıklı oturumlar 
düzenlendi.

2016 Uluslararası Üretim ve 
İşleme Fuarı, Amerika’nın Georgia 
eyaletine bağlı olan Atlanta’da, 
Georgia Dünya Kongre Merkezi’nde, 
26-28 Ocak 2016 tarihleri arasında 
gerçekleşecek. Dünyanın en 
önemli kümescilik fuarlarından 
biri olan “Uluslararası Üretim ve 
İşleme Fuarı” Haziran ayının başı 
itibarıyla 38 dönüm fuar alanını 
aştı ve katılımcı sayısı şimdiden 
930’a ulaştı. Fuarda kümes 
hayvancılığında, yem üretimi ve 
işlenmesinde kullanılacak en son 
teknolojiyle üretilen ürünlerin ve 
hizmetlerin öne çıkması bekleniyor.

Yapılan açıklamaya göre fuar 
alanının %85’i şu anda tutulmuş 
durumda ve fuara 28.000’in 
üzerinde katılımcı gelmesi 

bekleniyor. Bu fuarın sektöre 
büyük fayda sağlayacağını belirten 
uzmanlar, 2016 Uluslararası 
Üretim ve İşleme Fuarı’nın yeni 
iş bağlantıları kurmak, fikir 
alışverişinde bulunmak, yeni 
ürünler ve hizmetler hakkında bilgi 
almak için de iyi bir fırsat olduğunun 
altını çiziyor.

Birleşmiş Milletler Kümes 
Hayvancılığı ve Yumurta Derneği 
(USPOULTRY), Amerikan Yem Sanayi 
Derneği (AFIA) ve Kuzey Amerika 
Et Enstitüsü Kurumu (NAMI) 
sponsorluğunda gerçekleşecek olan 
2016 Uluslararası Üretim ve İşleme 
Fuarı üç ana konuyu bir arada 
barındırıyor; Uluslararası Kümes 
Hayvancılığı Fuarı, Uluslararası Yem 
Fuarı ve Uluslararası Et Fuarı... 

Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu 
(STBP), 2014 yılı Danışma Kurulu 
Toplantısı 22 Nisan tarihinde Antalya 
Starlight Convention Center’da 
gerçekleştirildi. Danışma Kurulu ve 
STBP üyelerinin katılım sağladığı 
toplantıda, kanatlı eti sanayinin 
gelişmesi ve sektörün en iyi şekilde 
temsil edilmesi için yapılacak 
çalışmalar ele alındı.

Beyaz Et Sanayicileri ve 
Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-
BİR) ve Sağlıklı Bilgi Platformu 
Başkanı Dr. Sait Koca’nın açılış 
konuşmasıyla başlayan toplantıda, 

Danışma Kurulu üyelerinin sektör 
hakkında topluma fayda sağlayacak 
çalışmaların artırılması yönünde 
görüş ve önerileri alındı.

Danışma Kurulu üyelerinden 
oluşan Çalışma Grupları’nın, 
sektörün önemli ve öncelikli 
sorunları üzerinde fikir alışverişi 
yaptığı toplantıda Dr. Sait Koca; 
“Türk beyaz et sektörünü sizlerin de 
katkılarıyla hep birlikte büyütmeye 
devam edeceğiz. Büyüme 
yolculuğumuz devam ederken 
sektörün yaşadığı sorunlar azalmıyor, 
tam tersine çoğalıyor. Bugün burada 

bu konulardan bizim için öncelikli 
önemli olanları belirleyip üzerinde 
tartışmak ve alınacak aksiyonlar, 
izlenecek yöntemlerle ilgili bir sonuca 
varmak istiyoruz. Ülkemiz kanatlı 
eti sanayinin gelişmesi ve sektörün 
en iyi şekilde temsili için çalışmalar 
yapan derneğimiz ve platformumuz 
için sizlerden aldığımız destek bizim 
için çok önemli. Bu anlamda da 
işbirliğiniz ve değerli katkılarınız 
için teşekkür ederiz. Türk beyaz et 
sektörünü sizlerin de katılımıyla hep 
birlikte büyütmeye devam edeceğiz” 
dedi.

Uluslararası Üretim ve İşleme Fuarı’nın 
2016 yılından beklentisi yüksek

Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu Danışma 
Kurulu Antalya’da bir araya geldi Kongrenin açılış konuşmalarını Kongre Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ceylan, BESD-BİR 

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Koca, TBMM Tarım ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı 
İbrahim Yiğit ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. İbrahim Özcan gerçekleştirdi.

 Kaynak: www.besd-bir.org
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Ekip Disiplini
Jon R. Katzenbach & Douglas K. Smith

Çeşitli düzeylerdeki ekip 
performansını neyin ayırt ettiğini, 
ekiplerin en iyi nerede ve nasıl 
çalıştıklarını ve düzey yönetimin 
etkinliğini genişletmek istedik. 
Motorola’dan Hewlett-Packard’a 30 
şirket ve 50’den fazla farklı ekipten 
yüzlerce insanla konuştuk. Ekiplerin 
çalışmasını sağlayan temel bir disiplin 
olduğunu bulduk. Ekiplerle, iyi 
performansın ayrılamaz olduğunu  
da bulduk; biri olmadan diğeri 
olamıyordu. 

Fakat insanlar “ekip” sözcüğünü 
o kadar gevşek şekilde kullanıyorlar 
ki, iyi performansa yol açan disiplini 
öğrenme ve uygulama yolunda 
araya girip engel oluşturuyor. 
Yöneticilerin ekipleri cesaretlendirip 
cesaretlendirmeme, kullanıp 
kullanmama ya da bunları ne zaman 
veya nasıl yapmakla ilgili daha iyi 
kararlar almaları için bir ekibin ne 
olduğu ve olmadığı hakkında daha net 
fikirlere sahip olmak önemlidir.

Yöneticilerin çoğu ekip çalışmasını 
savunur ve savunmalıdır da… Ekip 
çalışması, başkaları tarafından ifade 
edilen görüşleri dinleyip bunlara 
yapıcı bir şekilde yanıt vermeyi, 
başkalarına şüphelenmemenin 
faydalarını sunmayı, destek sağlamayı 
ve başkalarının çıkarlarıyla ilgi alanlarını 
tanımayı temsil eder. Böylesi değerler 
ekiplerin performans göstermesine 
yardımcı olur ve ayrıca tüm kuruluşun 
performansının yanı sıra bireysel 
performansı da teşvik eder. Fakat 
kendi başına ekip çalışması değerleri 
ne ekiplere dışsaldır, ne de ekip 
performansını garantilemeye yeterlidir.

TEKNİK VEYA İŞLEVSEL 
UZMANLIK
Bir mahkemeye işte ayrımcılık 

yapma davası açmak bir grup doktor 
için pek anlamlı olmayabilir. Yine 
de doktor veya avukat ekipleri sık 
sık tıbbi görev ihmalleri veya kişisel 
yaralanma davaları yaşar. Benzer 
şekilde sadece pazarlamacılardan 
veya mühendislerden oluşan ürün 

geliştirme gruplarının başarılı olma 
ihtimali, her iki tamamlayıcı beceriye de 
sahip olanlardan daha düşüktür.

PROBLEM ÇÖZME 
VE KARAR ALMA BEcERİLERİ
Ekipler yüz yüze geldikleri 

sorunlarla fırsatları tespit edebilmeli, 
ilerlemek için ellerinde bulunan 
seçenekleri değerlendirebilmeli ve 
sonra da nasıl ilerleyeceği ile ilgili 
gerekli tavizlerde bulunup kararları 
alabilmelidir. Ekiplerin çoğu başlamak 
için bu becerilere sahip bazı üyelere 
ihtiyaç duyarken bazıları bunu en iyi iş 
üzerinden geliştirir.

Her grup ekip değildir! 
Farkı nasıl söyleyebiliriz?
Çalışma Grubu
• Güçlü, net şekilde odaklanmış 

lider
• Bireysel yükümlülük
• Grubun amacı daha geniş 

kurumsal misyonla aynıdır
• Bireysel iş ürünleri
• Verimli toplantılar yürütür
• Etkinliğini başkaları üzerindeki 

etkisine göre dolaylı bir şekilde ölçer 
(işin finansal performansı gibi) 

• Tartışır, karar verir ve görevlendirir 

Ekip
• Paylaşılan liderlik rolleri
• Bireysel ve ortak yükümlülük 
• Ekibin kendisinin aldığı belli ekip 

amaçları 
• Kolektif iş ürünleri
• Açık uçlu tartışmaları ve 

aktif sorun çözme toplantılarını 
cesaretlendirir

• Kolektif iş ürünlerini 
değerlendirerek performansı 
doğrudan ölçer

• Tartışır, karar verir ve gerçek işi 
birlikte yapar 

BİREYLER ARASI BEcERİLER
Bireyler arası becerilere dayanan 

etkin iletişim ve yapıcı çatışma 
olmadan, ortak kavrayış ve amaç 
olamaz. Bu beceriler risk almayı, 
yardımcı eleştiriyi, nesnelliği, aktif 
dinlemeyi, şüphenin faydalarını 
sunmayı ve başkalarının çıkarlarıyla 
başkalarını tanımayı içerir.

Hiçbir grup kendisini ekip olarak 
yükümlü tutmadığı sürece ekip haline 
gelmez. Ortak amaç ve yaklaşım gibi 
ortak yükümlülük de sağlam bir testtir. 
Sözgelimi “patron beni yükümlü tuttu” 
ve “kendimizi yükümlü tutuyoruz” 
arasındaki ince ama önemli fark 
üzerine düşünün. İlk durum ikincisine 

 Performans gösteren gerçek ekiplerdir, bu ekiplerin motive edici ve enerjik 
olduğunu düşündüğümüz için ekip dediğimiz özelliksiz gruplar değildir. 

Performans  gösteren ekiplerle göstermeyen diğer gruplar arasındaki fark, 
çoğumuzun çok az dikkat ettiği bir meseledir. Sorunun bir kısmı “ekip”in 

herkese tanıdık gelen bir sözcük ve konsept olmasıdır.
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yol açabilir ama ikincisi olmadan ekip 
olamaz.

Büyük şirketler, bireysel yerine 
kolektif bir çaba gerektiren net 
bir performans meydan okuması 
olduğunda ekiplerin organik 
olarak biçimlerine olanak sağlayan 
performans etiği yerleştirmiştir. Bu 
şirketlerde ortak yükümlülük etmen 
sıradandır. Performans oyununu  
“hepimiz aynı gemideyiz” şeklinde 
oynarlar.

TAVSİYE VEREN EKİPLER
Bu ekipler arasında görev kuvvetleri, 

proje grupları ve belli sorunları 
inceleyip çözmesi istenen denetim, 
kalite veya güvenlik grupları bulunur. 
Tavsiye veren ekiplerin neredeyse her 
zaman önceden belirlenmiş bitiş tarihi 
vardır. Bu ekiplerde iki kritik mesele 
özgündür: Hızlı ve yapıcı bir başlangıçla 
başlama ve tavsiyelerin uygulanması 
için gereken nihai aktarımla ilgilenme…

İlk meselede anahtar, ekibin 
tüzüğünün ve üyelik bileşimin 
netliğinde yatar. Görev kuvvetleri, 
çabalarının neden ve nasıl önemli 
olduğunu bilmeyi istemenin yanı sıra 

yönetimin kime katılmayı beklediğine 
ve gerekli süreye dair net bir tanıma 
ihtiyaç duyar.

YAPAN EKİPLER
Bu ekipler temel imalat, gelişim, 

faaliyet, pazarlama, satış, hizmet ve 
diğer değer katan ticari etkinlikleri 
yapmaktan sorumlu olan, ön cephede 
ya da yakınında bulunan insanları 
içerir. Yeni ürün geliştirme veya süreç 
tasarımı ekipleri gibi bazı istisnalarla 
birlikte yapan ekiplerin bitiş tarihi 
genelde olmaz, çünkü etkinlikleri süre 
gider.

YÜRÜTEN EKİPLER
Birçok liderin kendilerine rapor 

veren gruplardan “ekip” diye 
bahsetmesine rağmen aslında bunların 
çok azı ekiptir. Ve… Gerçek ekip haline 
gelen gruplar nadiren kendilerini 
bir ekip olarak düşünürler, çünkü 
performans sonuçlarına fazlasıyla 
odaklanmış haldedirler. Yine de bu 
tür ekiplerin fırsatı, kurumun en 
tepesinden bölüm veya işlev düzeyine 
kadar gruplar içermesidir. İster binlerce 
isterse de bir avuç insandan sorumlu 
olsun, grup bazı ticari, süre giden 

programı veya önemli bir işlevsel 
etkinliği yönettiği sürece yürüten bir 
ekiptir.

EKİP PERFORMANSI 
OLUŞTURMAK 
Ekip performansı oluşturmak için 

garantili bir reçete olmasa da birçok 
başarılı ekibin paylaştığı birkaç yaklaşım 
gözlemledik.

Acillik, talep edici performans 
standartları ve yönelim oluşturun: 
Ekip üyelerinin tümünün ekibin acil ve 
değerli amaçları olduğuna inanması 
gerekir ve beklentilerin ne olduğunu 
bilmek isterler. Dahası; rasyonel, ne 
kadar acil ve anlamlı olursa, ekibin 
performans potansiyeline ulaşma 
ihtimali o kadar yüksek olur. Bu durum, 
o alanda büyük iyileştirmeler olmadan, 
tüm şirket için daha fazla büyümenin 
imkansız olduğunun söylendiği bir 
müşteri hizmetleri ekibi olgusunda 
geçerliydi. Ekipler, en iyi, zorlayıcı 
bağlamlarda çalışır. Güçlü performans 
etkilerine sahip şirketlerin genelde 
ekipleri hemen kurmalarının sebebi 
budur.

Kişiliğe göre değil, beceriye ve 
beceri potansiyeline göre üyeler 
seçin: Hiçbir ekip kendi amacını ve 
performans hedeflerini karşılamak için 
gereken becerilerin hepsi olmadan 
başarılı olamaz. Akıllı yönetici insanları 
mevcut becerilerine ve onları iyileştirip 
yenilerini öğrenme potansiyeline göre 
tercih eder.

İlk toplantılara ve özel ve 
eylemlere özel önem gösterin. 
İlk izlenimler her zaman çok 
önemlidir: Olası bir ekip ilk 
toplandığında herkes varsayım ve 
endişeleri onaylamak, ertelemek ve 
defetmek için başkaları tarafından 
verilen sinyalleri gözlemler. Otorite 
olan insanlara özel bir dikkat gösterir: 
Ekibi kuran, yöneten ya da etkileyen 
ekip lideri ve yöneticiler... Ve her zaman 
olduğu gibi bu liderlerin yaptıkları, 
söylediklerinden daha önemlidir. Eğer 
üst düzey bir yönetici daha ilk anda, 
oturum başladıktan on dakika sonra 
bir telefona yanıt vermek için ekibi 
terk eder ve geri dönmezse, insanlar 
mesajlarını alırlar.  

Bazı net davranış kuralları 
koyun: Etkin ekiplerin hepsi amaç 
ve performans hedeflerini elde 
etmelerine yardımcı olması  için en 
baştan yürütme kuralları geliştirir. En 
önemli kurallar yoklamayla (örneğin 
“telefon görüşmesi yapmak için 
toplantı bölünmeyecek”), tartışmayla 
(“kutsal inek yok”), gizlilikle (“bu 
odadan sadece üzerinde anlaştığımız 
şeyler çıkacak”), analitik yaklaşımla 
(“olgular dost canlısıdır”), son ürün 
yönelimlilikle (“herkes görev alır ve onu 
yerine getirir”), yapıcı göğüslemeyle 
(“parmakla işaret etmek yok”) ve 
genellikle en önemlisi katkılarla (“herkes 
gerçek iş yapar”) ilgilidir.

Birkaç acil performans 
yönelimli görev ve hedef koyun 
ve benimseyin: Etkin ekiplerin çoğu, 
ilerlemelerini kilit performans yönelimli 
olaylarla takip eder. Bu tür olaylar 
erkenden erişilebilecek birkaç meydan 

okuyucu hedefi derhal oluşturarak 
harekete geçirebilir. Performans 
sonuçları olmayan gerçek ekip diye bir 
şey yoktur, bu yüzden böylesi sonuçlar 
ne kadar erken belirirse, ekip o kadar 
erken sağlamlaşır.

Taze olgular ve enformasyonla 
gruba düzenli olarak meydan 
okuyun: Yeni enformasyon bir 
ekibin performansa dair kavrayışını 
yeniden tanımlayıp zenginleştirmesine, 
dolayısıyla ekibin ortak bir amaç 
şekillendirmesine, daha net hedefler 
koymasına ve yaygın yaklaşımı 
iyileştirmesine yol açar. Ekipler, 
ihtiyaç duyulan tüm enformasyonun 
üyelerinin kolektif deneyiminde, 
bilgisinde mevcut olduğunu 
varsaydığında hata yapar.   

Birlikte bolca zaman geçirin: 
Sağduyumuz bize, özellikle de başlarda 
ekip üyelerinin birlikte programlanmış 
veya programlanmamış bolca zaman 
geçirmesi gerektiğini söylüyor. Dahası, 
kişisel sınırların yanı sıra hazırlıksız 
ve gündelik etkileşimler de gerektirir. 
Meşgul yöneticiler genellikle kasten 
çalışanlarla birlikte geçirdikleri zamanı 

azaltırlar. Gözlemlediğimiz başarılı 
ekiplerin hepsi kendisine bir ekip 
olmayı öğrenme zamanını tanımıştır. 
Bu zaman, her zaman fiziksel olarak 
birlikte harcanmak zorunda değildir; 
elektronik, faks ve telefon zamanı da 
birlikte geçirilen zamana girer.

Olumlu geri bildirim, takdir 
ve ödülün gücünden faydalanın: 
Olumlu destekleme başka  her yerde 
olduğu gibi ekiplerde de işe yarar. “Altın 
yıldızlar” vermek ekip performansı 
için kritik olan yeni davranışlar 
şekillendirmeye yardımcı olur. Örneğin; 
eğer gruptaki insanlar utangaç bir 
insanın ilk başlardaki konuşma ve 
katkıda bulunma çabasına karşın 
tetikte olurlarsa, devam edecek katılımı 
destekleyen olumlu, dürüst desteği 
verebilirler. Doğrudan ücretin ötesinde, 
üst düzey bir yöneticinin ekibin 
misyonunun acilliği hakkında doğrudan 
ekiple konuşmasından tutun, katkıları 
takdir etmek için ödüller kullanmaya 
kadar ekip performansını takdir edip 
ödüllendirmenin birçok yolu vardır. Ne 
var ki nihayetinde ekibin performansıyla 
ilgili olarak paylaştığı bir memnuniyet en 
el üstünde tutulur ödül haline geldi. 

 Kaynak: HBR’S 10 MUST READS - İşbirliği - Optimist Kitap



 Sakarya, farklı doğa sporları için uygun parkurları ile şehir hayatında tükenen 
enerjinizi yenileyebileceğiniz ideal bir bölgedir. Yürüyüş yapın, keşfedin, kuşları 
selamlayın ve doğanın ruhunu keşfedin.

Doğa 
Yürüyüşleriyle 
Dört Mevsim 
Sakarya...Sa

ka
ry

a
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 BEŞİKTAŞ DERESİ PARKURU
Beşiktaş Deresi Parkuru, Ankara’ya 

325 kilometre mesafede Geyve’ ye bağlı 
Akıncı Köyü’ndedir. Parkur başlangıcı 
Sakarya şehir merkezine yaklaşık 18 
kilometre, İstanbul’a 165 kilometredir. 
Parkur uzunluğu yaklaşık 8 kilometredir.

Parkurun başlangıç ve bitiş noktaları 
ayrı yerlerdedir. Yürüyüş düz bir hat 
üzerinde, Beşiktaş Deresi ve sarp 
vadisi boyunca intikal şeklindedir. 
Mola noktası; başlangıç noktasına 
5 kilometre mesafede bulunan 5-6 
katlı şelale karşısındadır. Parkur, 
yağmur yağması durumunda zemin 
nedeniyle ağırlaşacak ve hatta çamur 
olacak yapıdadır. Yağmur yağarsa 
yürüyüş esnasında, ani hareketlerden 
kaçınılması, öndekiyle arada mesafe 
bırakılması, yürüyüşçülerin kendisi 
ve çevresi için risk oluşturabilecek 
hareketlerden kaçınılması 
gerekmektedir. Parkurda muhtelif 
yerlerde su kaynakları mevcuttur. 
Bölgede ayı, yaban domuzu gibi vahşi 
hayvanlarla karşılaşma olasılığı vardır.

Yürüyüş boyunca şelaleler, özellikle 
mola yeri karşısında su akışının yoğun 
olduğu dönemlerde akan 5-6 katlı 
şelalenin doyumsuz görselliği parkuru 
diğer parkurlardan ayıran önemli bir 
özelliktir.

Bilecik Sakarya yolundan Akıncı 
Köyü’ne saparak parkur başlangıç 
noktasına ulaşılır.

Zorluk derecesi: 2

 DOĞANÇAY ŞELALESİ 
PARKURU
Doğançay Şelalesi Parkuru 

başlangıcı Sakarya şehir merkezine 
yaklaşık 20 kilometre, İstanbul’a 165 
kilometre, Ankara’ya 325 kilometre 
mesafede Doğançay beldesindedir. 
Parkur uzunluğu ortalama 9 
kilometredir.

Yürüyüşe oldukça dik bir 
yoldan başlanacaktır. Yürüyüş 
boyunca özellikle yayla evlerinde 
karşılaşılabilecek köpeklere karşı dikkat 
edilmesi gerekmektedir. Şelaleye 
iniş oldukça dik, orman içi patikadan 
yapılmakta olup, özellikle son 10 
metresi mevsimsel şartlara bağlı 
olarak iple iniş şeklinde olmaktadır. 
İniş sonrası dereden karşıya geçerken 
belirli oranda suya girmek gerekebilir. 
140 metreden yürüyüş başlayacak 

450 metreye kadar çıkılacaktır. 450 
metreden 380 metreye şelalenin 
dibine iniş yapılacaktır. Parkur 
güzergâhında, muhtelif yerlerde su 
kaynağı bulunmaktadır. Bölgede ayı, 
yaban domuzu gibi vahşi hayvanlarla 
karşılaşma olasılığı vardır.

Parkurun en önemli özelliği yaklaşık 
20 metreden akan şelalesidir.

Parkurun başlangıç noktasına 
Bilecik-Sakarya yolundan Doğançay 
beldesine giriş yapılarak varılır.

Zorluk derecesi: 3
 İL ORMANI PARKURU

İl Ormanı Parkuru Sakarya şehir 
merkezine 10 kilometre, İstanbul’a 135 
kilometre, Ankara’ya 315 kilometre 
mesafede Arifiye ilçesine bağlıdır. 
Parkurun uzunluğu 5 kilometredir.

Çocuklu ailelerin, çok rahatlıkla 
hiçbir tehlikeyle karşılaşmadan 
yürüyebilecekleri, piknik yapabilecekleri 
bir parkurdur. Parkurda su kaynağı 
sıkıntısı bulunmamaktadır. Bölgede 
tilki gibi vahşi hayvanlarla karşılaşma 
olasılığı vardır.

Parkurun en önemli özelliği; her 
türlü hava şartlarında bile orman 
içerisinde sorunsuz yapılabilecek 
yürüyüş güzergahı olmasıdır.

Parkurun başlangıç noktası Arifiye 
ilçesi İl Ormanı arka girişindedir.

Zorluk derecesi: 1

 KEREMALİ ÇAMLIcA 
GÖLÜ PARKURU
Keremali Çamlıca Gölü Parkur 

başlangıcı Sakarya şehir merkezine 
yaklaşık 45 kilometre, İstanbul’a 190 
kilometre, Ankara’ya 325 kilometre 
mesafede Akyazı’ya bağlı Güzlek 
Köyü’ndedir. Parkur uzunluğu 16-18 
kilometre arasındadır.

Yürüyüşe 775 metre yükseklikten 
başlanacak olup, parkurun hedef 
noktası 1182 metre yüksekliğindeki 
Çamlıca Gölü’dür. Mevsiminde gidildiği 
takdirde yol boyunca dağ çilekleri ve 
kestane yemek mümkündür. Çamlıca 
Gölü’ne Hendek- Çakallık- Çamlıca 
üzerinden gidilebildiği gibi, Akyazı 

Kaynak: 
Doğa Yürüyüşleriyle 4 Mevsim Sakarya, 
Sakarya Belediyesi
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– Pazarköy –Güzlek üzerinden de 
gidilebilmektedir. Parkurda iniş ve 
çıkış katılımcı gruba ve meteorolojik 
şartlara göre farklı güzergâhlardan 
yapılabilmektedir. Parkurda Çamlıca 
Gölü dışında güzergâh üzerindeki yayla 
evleri, camilerde su bulunmaktadır. 
Bölgede ayı, aban domuzu gibi vahşi 
hayvanlarla karşılaşma olasılığı vardır.

Parkurun özelliği doğal kaynak 
sularıyla meşhur bu bölgede dağların 
arasında saklı kalmış Çamlıca Gölü.’dür.

Akyazı- Pazarköy Güzlek- Keremali 
ya da Hendek-Çakallık-Çamlıca yolu 
takip edilerek ulaşılır.

 MADEN DERESİ 
(LONGOZ ORMANI) PARKURU 
Maden Deresi (Longoz Ormanı) 

Parkur başlangıcı il merkezine yaklaşık 
olarak 60 kilometre, İstanbul’a 205 
kilometre, Ankara’ya 365 kilometre 
mesafedeki Kocaali ilçesine bağlı 
Kuyumculu beldesindedir. Parkur 
uzunluğu ortalama 4 kilometredir.

Parkurun hedef noktası ve mola 
yeri yaklaşık 20 metre yüksekliğinde 
insan yapısı bir şelalenin üst noktasıdır. 
Parkurda dönüş alternatif yoldan, 
dere yatağındaki su seviyesinin müsait 
olması durumunda dere yatağından 
yapılmaktadır. Tansiyon hastası, 
kapalı yerde kalma korkusu, yükseklik 
korkusu, eklem ve fıtık rahatsızlıkları 
olanlar için tehlikeli olabilecek bir 
parkurdur.

Parkurun en büyük özelliği; 
1900lerin başında, kurşun, bor, altın 
madenlerini çıkarmak için açılan 
madene, su taşımak amacıyla, bu 
esnada geçilen biri 10 metre diğeri 

20 metre uzunluğundaki tünellerden 
geçilen su yolu sonunda 20 metre 
yüksekliğinde örme taşlardan insan 
yapısı şelaleye giden yoldur.

Parkurun başlangıç noktasına 
Sakarya Karasu Kocaali yolundan 
Kuyumculu Köy sapağındaki Maden 
Deresi tabelalarını takip ederek 
ulaşabilir. Longoz ormanına ulaşım için 
Sakarya Karasu-Yeni Mahalle Deniz Köy 
güzergâhı takip edilerek gidilir. 

Zorluk derecesi: 3

 YANIK VADİSİ (ÇATAL 
KAYALAR MEVKİİ) PARKURU
Yanık Vadisi (Çatal Kayalar Mevkii) 

Parkuru, Sakarya şehir merkezine 
yaklaşık 25 kilometre, İstanbul’a 120 
kilometre, Ankara’ya 325 kilometre 
mesafede, adını yanında bulunduğu 
Yanık Köyü’nden alan derenin içinden 
geçtiği vadidir. Parkur uzunluğu 8 
kilometredir.

Parkur gidilen mevsime göre 
değişmekle birlikte sık dere geçişleri, 
sık ve yoğun bitki örtüsü, hafif eğimli 
yer yer 5-10 metre derenin üstünden 
geçen patikaları ile oldukça zevklidir. 
Yürüyüşçülerin özellikle kaygan ve 
keskin kenarlı kayalara dikkat etmesi 
gerekmektedir. Mevsiminde gidildiğinde 
böğürtlen, dağ çileği ve kestane 
yemek mümkündür. Bölgede ayı gibi 
vahşi hayvanlarla, özellikle dönüş 
yolunda karşılaşma olasılığı vardır. Bu 
parkurda su kaynağı açısından sorun 
yaşanmamaktadır.

Yanık ve çevresi; özellikle 1. Dünya 
Savaşı ve mübadele öncesi yoğun 
olarak Ermeni ve Rum nüfusunun 
yaşadığı bölgelerdir. Günümüzde 

göç eden Ermeni ve Rumlar’ın geri 
dönme umuduyla altın, gümüş, eski 
para gibi değerli eşyalarını sakladıkları 
düşüncesiyle birçok define arayıcısı 
tarafından kazılmış bir bölgedir.

Sapanca Yanık Köy ile İzmit Maşukiye 
arasındaki Yanık Vadisi’ne ulaşılarak 
gidilir.

Zorluk derecesi: 3 

 SAPANcA SOĞUcAK 
ŞELALESİ PARKURU
Sapanca Soğucak Şelalesi Parkuru 

başlangıcı Sakarya şehir merkezine 
18 kilometre, İstanbul’a 155 kilometre, 
Ankara’ya 325 kilometre mesafede 
Sapanca’ya bağlı Erdemli Köyü’ndedir. 
Parkur uzunluğu 13 kilometredir.

366 metrede başlayan yürüyüş kış 
ve bahar aylarında yüksek debili akan 
(fakat yazın kuruma noktasına gelen) 
910 metre yükseklikteki şelalede mola 
verildikten sonra farklı güzergâhtan 
parkur başlangıç noktasına geri dönüşle 
tamamlanır. Mevsiminde gidildiğinde 
kestane yemek mümkündür. Bölgede 
ayı, yaban domuzu gibi hayvanlarla 
karşılaşma olasılığı vardır. Parkurun 
çeşitli yerlerinde su kaynakları 
mevcuttur.

Parkurun özelliği orman içi patika 
ve yollardan yürünerek varılan şelale 
yanında, Sapanca Gölü manzarasında 
verilen moladır.

Parkurun başlangıç noktasına 
Sapanca Erdemli Köyü’ne varılarak 
ulaşılır.

Zorluk derecesi: 3

 Yürüyüşün temeli adım atmaktır. Atılan her adım yeni bir keşif, heyecan ve sağlıktır. 
Doğa yürüyüşlerine başlamadan önce uyulması gereken kurallar ve tüm yürüyüş 

boyunca dikkat edilmesi gereken zorunluluklar vardır. 

 YÜRÜYÜŞ ÖNcESİ…
Mümkün olduğunca yola tek başına çıkılmamalıdır. Parkura girmeden önce parkur bilgilerinin kişiye uygunluğu 

düşünülmelidir. İlk yardım çantası gerekli hale getirilmelidir. Parkur durumuna göre yiyecek ve içecekler temin edilmelidir. 
Yola çıkmadan önce güvenebileceğiniz kişilere nereye gittiğinizi, ne zaman döneceğimizi bildirmenizde yarar vardır. İklim 
şartlarına uygun malzemeler temin edilmeli ve hava durumu öğrenilmelidir. Sırt çantasında güneş gözlüğü, cilt kremleri, 
bilekleri kavrayan yürüyüş ayakkabıları, yağmurluk ya da rüzgârlık (mevsim şartları ne olursa olsun), şapka, el feneri, çakı, 
yürüyüş bastonu, su matarası, çöp torbası, enerji veren yiyecekler bulunmalıdır. 

 YÜRÜYÜŞ SIRASINDA…
Yürüyüşçü kendi vücuduna göre bir tempo oluşturmalıdır. Doğa yürüyüşleri bir yarış olmadığı gibi kişinin kendisiyle 

de yarışmaması gerekir. Yürüyüşler sırasında molalar kısa tutularak, terin soğumasına ve temponun düşmesine izin 
vermemelidir. Kısa aralıkla bol su tüketmek sağlık açısından önemlidir. Unutulmamalıdır ki, yorgunluk ve dikkat dağılması 
nedeniyle doğa sporlarında hemen hemen tüm kazalar aktivitelerin sonlarında yaşanmaktadır. 

 YÜRÜYÜŞ SONRASI…
Doğa içerisinde geçirilen mutlu bir günün ardından vücudumuzun yürüyüş sırasında kaybettiği sıvıyı ve tuzu yerine 

koymak gereklidir. Ayrıca ılık bir su ile yapılan banyonun vücuda zindelik kazandırdığını da unutmamak gerekir.

 GEREKLİ MALZEMELER
Bileği saran bot, yedek orta katman giysisi (fanila, gömlek, kazak gibi), dış katman giysisi (yazın polar, kışın mont veya 

yağmurluk). Bitki örtüsünün sıklığından ötürü vücudun açık yerlerinde çizilmelere, kanamalara önlem olarak yürüyüş 
esnasında bacakları ve kolları saran giysilerin giyilmesi tavsiye edilir. Yağmurlu havalarda zemin çamur olmaya müsaittir.

 İLK YARDIM
İlk yardım çantasında öncelikle ilk yardım kitabı bulunmalıdır. Çeşitli boylarda yara bandı, çeşitli boylarda steril gazlı 

bez, rulo bandaj, elastik bandaj, flaster, emici özellikli sargı bezi, hidrofil pamuk, antihistaminikli pomat, antiseptik 
solüsyon, antiseptikli mendil, küçük bir makas, değişik boylarda kancalı iğne, dil basacağı ve ameliyat eldiveni 
bulundurmalıdır. 

 1’DEN 6’YA KADAR ZORLUK DEREcELERİ
Zorluk derecesi 1: Yürüyüş eğimi azdır. Çıkışlar 100 metreyi geçmez. Patikalar geniştir. Toplam yürüyüş süresi 2 saati 

geçmez. Yürüyüşe yeni başlayanlar ve sağlık problemi olmayan herkes katılabilir.
Zorluk derecesi 2: Yürüyüş eğimi azdır. Toplamda 300 metreyi geçmeyen hafif çıkışlar içerir. Toplam yürüyüş 3,5 

saati geçmez. Birkaç hafif yürüyüşe katılmış herkese uygundur.
Zorluk derecesi 3: Yürüyüş eğimi artmaktadır. 500 metreyi geçmeyen çıkışlar içerir. Daha dar patikalardan, bazen 

sık ormanlık alanlardan geçmek gerekebilir. Islak geçişler yoğunlaşmaktadır. Toplam yürüyüş süresi 5 saati geçmez. 
Yürüyüşler kondisyonu iyi olan ve yürüyüş deneyimi olan herkese uygundur.

Zorluk derecesi 4: Yürüyüş eğimi fazlalaşmaya başlar. Çıkışlar 700 metreyi bulmaktadır. Patikalar iyice bozuktur, 
bazı yerlerde yoktur. Ormanlık alan varsa, daha sık olmaktadır. Daha kayalık ve çarşak arazide yol alınmaktadır. Toplamda 
yürüyüş süresi 6,5 saati geçmez. Sportif ve kondisyonu iyi olan kişilere uygundur.

Zorluk derecesi 5: Yürüyüş eğimi artık zorlu ve fazladır. Çıkışlar 1000 metreyi de geçmeye başlar. Sert yapılı, taşlık, 
kayalık ve patikasız alanlardan gidilmektedir. Ormanlık alanları oldukça zorludur. Islak geçişler mevcuttur. Rehberin 
oldukça deneyimli olması gerekir. Toplam yürüyüş süresi 8 saati bulmaktadır. Teknik çıkışlar içermemesine rağmen bu 
zorluk derecesi sportif, tecrübeli ve kondisyonu iyi deneyimli yürüyüşçüler için uygundur.

Zorluk derecesi 6: Bol eğimli, çıkışları ve inişleri fazla olan, çıkışları 1500 metreyi bulabilen, uzun süreli rota takibi 
gerektiren, zorlu arazi şartlarında ilerlenen yürüyüşlerdir. Gerektiğinde konaklama, yani kamp yapabilmektedir. Yürüyüş 
süresi 8 saat ve üzeri olmaktadır. Deneyim, dikkat, kondisyon, bilgi ve disiplin gerektirir.

 Tüm parkurların haritalarına ve bilgilerine www.sakarya.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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Tüm noktaları kullanarak aynı harfleri birbirine bağlayın. 
Yalnızca yatay ve dikey çizgiler kullanın. Hiçbir bağlantı 
birbiriyle kesişmemelidir. 
İyi eğlenceler... 

Noktaları yatay veya dikey çizgilerle birleştirerek kapalı tek bir 
çit oluşturun. Rakamlar bulundukları hücrenin kaç kenarında çit 
parçası olduğunu göstermektedir. 
İyi eğlenceler...

Sudoku bir Japon zekâ oyunudur. Kalın çizgilerle ayrılmış her 3x3’lük kare, 1’den 9’a kadar rakamlar bir kez yer alacak şekilde 
doldurulur. Her bir rakam, her bir satırda ve her bir sütunda sadece bir defa kullanılabilir.
İyi eğlenceler...

Çit

Sudoku

ABc Bağlama

KOLEKSİYONcULAR

Beş koleksiyoncu internette sohbete başlar. Her 
koleksiyoncunun adını, hangi şehirde yaşadığını, kaç 
senedir ne koleksiyonu yaptığını buyurun bulun.

1. Serhat 16 yıldır koleksiyonculuk yapıyordu. 
Isparta’da 14 yıldır koleksiyon yapan, Ahmet değildir.

2. İstanbul’da koleksiyon yapan Caner, saat 
koleksiyonu yapan kişiden dört sene fazla süredir 
koleksiyon yapıyordu.

3. Bursa’da gümüş koleksiyonu yapan kişi, Erhan’dan 
daha uzun süredir koleksiyon yapıyordu.

4. En uzun süredir yapılan koleksiyon pul 
koleksiyonu değildir.

5. En kısa süredir yapılan koleksiyon İzmir’dekiydi.

6. Para koleksiyonu yapan Ali, Antalya’da oturmuyor.

cevap Anahtarları

Mantık Oyunu

 Orta Seviye  Zor Seviye Kolay Seviye




