Haşim Gürdamar’a onur plaketi
Sakarya Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 6 farklı
festivalin bir arada gerçekleştiği SAÜFEST; 9-18 Mayıs
tarihleri arasında düzenlendi. “Şehir kampüste buluşuyor” sloganıyla gerçekleşen
SAÜFEST etkinlikleri Sakarya Üniversitesi Esentepe
Kampüsü’nde on gün boyunca devam etti. Üniversitelerde
düzenlenen bahar şenliği formatından farklı olarak planlanan SAÜFEST; merkezine
kitap ve kariyeri alarak üniversite öğrencilerine bilgi ve
network sağlama konusunda
fırsatlar sunmayı amaçladı.
Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinliğin açılış
törenine katılan Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı

Prof. Dr. Erol Özvar, yaptığı
konuşmada; 50 yıl önceki
Türkiye ile şu anki Türkiye’nin
aynı olmadığını belirterek,
‘‘Fakat bizler daha iyi olmayı
istiyoruz ve olmalıyız da. Bu
ancak bizlerin işlerimizi daha
iyi yapmasıyla olabilir. İster
YÖK Başkanı ya da Rektör, ister talebe olalım; herkes elinden gelenin en iyisini yaparak
ülkenin kalkınmasına fayda
sağlayabilir” dedi.
Konuşmanın
ardından
Prof. Dr. Erol Özvar, bilginin
üretildiği ve sürükleyici bir
güce dönüştürüldüğü bilim
merkezlerine sunmuş olduğu
sürekli katkı için SAÜFEST
Onur Ödülü’nü Şenpiliç Kurucusu ve Onursal Başkanı
Haşim Gürdamar’a taktim etti.

www.senpilic.com.tr
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Türkiye’nin en büyük
71. sanayi şirketi olduk
Şenpiliç, İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Şirketi” listesinde bu yıl da
yükselerek, piliç sektöründeki başarısını bir kez daha tescilledi. 425 bin tonluk piliç eti kapasitesi ve 5
milyar TL’yi aşan cirosuyla Türkiye’nin en büyük entegre piliç eti üreticisi olan Şenpiliç, 71. sıraya yükseldi.
Şenpiliç, İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin En Büyük 500
Sanayi Şirketi” listesinde bu yıl
da yükselerek, piliç sektöründeki
başarısını bir kez daha tescilledi.
425 bin tonluk piliç eti kapasitesi
ve 5 milyar TL’yi aşan cirosuyla
Türkiye’nin en büyük entegre
piliç eti üreticisi olan Şenpiliç,
71. sıraya yükseldi.
Üretimine Sakarya’daki entegre tesislerinde devam eden ve

son 10 yılda yüzde 118 büyüme gerçekleştirerek yüzde 18 pazar payıyla
sektörde lider olan Şenpiliç, doğrudan 3 bin 700, dolaylı olarak 30 bin
kişiye istihdam sağlayarak ilk 50
büyük şirket arasında yerini aldı.

ŞENPİLİÇ, SÜREKLİ OLARAK YATIRIM YAPIYOR

İkinci yatırım alanı olarak Çukurova’nın bereketli tarım topraklarına sahip Osmaniye’yi seçen

Şenpiliç, 500 milyon liralık yatırımlarıyla Kadirli ilçesinde büyümeye devam etti. İlk yem fabrikasını
Adana’da açan Şenpiliç, ardından
125 bin tonluk piliç eti kapasitesine
sahip kesimhane yatırımını gerçekleştirdi. Adana’da yeni bir kuluçkahane ve damızlık yatırımlarını
tamamlayan şirket, Kadirli’ye yapacağı ikinci hatla 650 kişilik yeni
istihdam sağlayacak.

Gençlerin en güvendiği
beyaz et markası: Şenpiliç
Türkiye İtibar Akademisi’nin (TİA)
Gençlik Endeksi G-250 araştırmasında,
Türkiye’de 18-24
yaş gençlerin en
güvendiği ve tercih
ettiği markalar
sıralandı.

B

u yıl ikincisi düzenlenen araştırmada 4 bin 800’ün üzerinde gencin fikirleri alındı. Yapılan görüşmeler sonucunda gençlerin en çok itibar ettiği, güvendiği ve
tercih ettiği 250 marka sıralandı ve gençlerin gönlündeki değerleri ölçümlendi. Yapılan araştırmanın sonuçlarına
göre beyaz et sektöründe birinciliği Şenpiliç markası elde etti.

TC Beykoz Ün vers tes 'n n akadem k desteğ yle 18 N san - 13 Mayıs 2022 tar hler arasında Türk ye İt bar Akadem s
tarafından gerçekleşt r len "G250 Türk ye Gençl k Endeks " 2022 Araştırması sonuçlarına göre; 18-24 yaş arası genç
k tlen n en çok güvend ğ ve terc h ett ğ markalar arasında, 'Beyaz Et Kategor s 'nde 1. ve 'Türk ye Genel Kategor s 'nde
de 22. sırada yer alarak büyük b r başarı elde ett ğ ç n bu tesc l belges n almayı hak etm şt r.
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T ÜR K İY E İT İBAR AK ADE MİSİ BAŞ KANI

TC B EYK OZ Ü NİVERSİTES İ R EKTÖRÜ
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Niğde Ulukışla
çiftliğine ilk
yem sevkiyatımız
gerçekleşti
Tam entegrasyona sahip Şenpiliç’in üretim süreci yem
üretimi ile başlıyor. Şenpiliç yem tesislerinde üretilen
yemler, piliç için gerekli olan
tüm besin ihtiyaçlarını karşılayacak titizlikle hazırlanan
özel formüller ve kaliteli hammaddeler kullanılarak elde
ediliyor. Bu anlayış ile hareket
eden Şenpiliç’in Sakarya’da
bulunan Adliye Yem Fabrikası’ndan Niğde Ulukışla’daki
çiftliğimize ilk yem sevkiyatı
gerçekleşti.

NİĞDE ULUKIŞLA
ÇİFTLİĞİ

Niğde ili Ulukışla ilçesi
Kemalpaşa Mahallesi’nde kurulan “Ulukışla Damızlık Yumurta Üretim Çiftliği”, 88 bin
786 m2 arazi üzerine 28 bin m2
kapalı alana sahip.
Çiftlik inşaatına geçtiğimiz
yıl Eylül ayında başlanırken,
inşaat süreci ise yaklaşık bir
yıl devam etti. Çiftlikte 12 kümes bulunurken, toplam 24
bin 340 m2 hayvan yaşam alanı ve dişi + horoz 175 bin adet
kapasitesi bulunuyor.

TÜM İŞLEMLER
SON TEKNOLOJİ İLE
GERÇEKLEŞİYOR

Yumurta toplama işlemi
otomatik folluk, yumurta taşıma konveyörü ve yumurta
tasnif makinesi ile el değmeden yapılırken, çiftlik ana
yem siloları yol kenarında
bulunuyor. Yem kamyonları
çiftlik içine girmeden yemi
boşaltabiliyor. Kümes ısıtma
işlemi ise alttan ısıtma sistemi
ile yapılıyor.
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Öğrencilerle bir araya gelmeye
devam ediyoruz
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi’nde ‘’Üniversite - Özel Sektör Buluşmaları’’ organizasyonu gerçekleşti. Toplantı kapsamında öğrencilerle
beyaz et sektörü, kariyer fırsatları ve özel
sektörün öğrencilerden beklentilerine
ilişkin söyleşi gerçekleştirdik.
Etkinlik kapsamında; Şenpiliç ile Ve-

teriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr.
Berrin Zık’ın bir araya geldiği toplantıda;
üniversite ile özel sektör arasındaki iş birliklerinin hangi noktada olduğu belirlenirken, öğrencilerin de hangi alanlarda
kendilerini geliştirmeleri gerektiği konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Engelliler haftası özel programla gerçekleştirildi

1

0-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Erenler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
tarafından program düzenlendi. Erenler Özel Eğitim Anaokulu ve ilçedeki özel
eğitim sınıfı bulunan okulların katkılarıyla düzenlenen programda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinliğe; Şenpiliç
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel
eğitim sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ve
velileri de katıldı.

İmtiyaz Sahibi
Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.
Genel Yayın Yönetmeni
Fisun Aysu
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Cihan Oruçoğlu
Yönetim Yeri
Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.
Barbaros Mah. Halk Cad.
Kardelen Sok. No: 2/68
Ataşehir/İstanbul
0216 987 77 00
www.senpilic.com.tr
Yapım

Aristo İletişim
Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad.
No: 130 Elhamra Hanı D: 49
Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212 465 37 28
info@aristoiletisim.com
Baskı
Masal Basım Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.
Mimar Sinan Mh. Üsküdar Cad. Yedpa Ticaret
Merkezi F Caddesi No:34 Ataşehir-İstanbul
0216 234 3036
info@masalbasim.com
Yayın Türü
İki ayda bir yayınlanır.
Yerel Süreli Yayın Şenlik’te yayımlanan
yazı ve fotoğrafların her hakkı saklıdır.
Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İmzalı yazılardaki görüşler
yazarlarına aittir.

www.senpilic.com.tr

Özel eğitim öğrencilerinin kortej yürüyüşüyle başlayan program, Yunus Emre
Parkı’ndaki Belediye Konferans Salonu’nda devam etti. Salon programı öncesinde
günün anlam ve önemiyle ilgili resim ve
çalışmalardan oluşan sergi gezildi. Özel
Eğitim Anaokulu Müdürü Muhammet
Arslan’ın açılış konuşması yaptığı Engelliler Haftası Kutlama Programında öğrencilerin hazırladığı birbirinden güzel

etkinlikler büyük beğeni topladı.
Program sonunda İl Millî Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, bu özel
güne özel program hazırlayan öğrencileri, öğretmenleri ve okul yöneticilerini
ayrı ayrı tebrik ederek “Bizim en kıymetlimiz olan çocuklarımızı çok seviyoruz”
dedi. Savaşçı, özel çocuklara ayrı bir
önem verilmesi gerektiğinin de altını
çizdi.

Haşim
Gürdamar’dan
Erzincan
Kemaliye’de
yeni ilkokul
Günümüz dünyasının hızla değişen ve gelişen bilgi çağında donanımlı bireyler yetiştirmek, ancak eğitime yapılan yatırımlarla
mümkün. Bu vizyonla hareket eden Şenpiliç
Kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim Gürdamar’ın Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yaptırdığı ilkokulun inşaasına başlandı. Ağabeyi
İbrahim Gürdamar adını alacak olan ve 6
derslikten oluşacak ilkokulun 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrencilere kapılarını açması hedefleniyor. 2019-2020 eğitim öğretim
yılının ikinci döneminin başında yürütülen
deprem tahkik raporları kapsamında eski
okul binasının yıkımına karar verilmişti. İlkokulun yapım işlemlerinin yaklaşık 150 gün
içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Başarılı
üreticilerimizle
Kıbrıs’ta
bir araya geldik
Şenpiliç, başarılı üreticileri ile Mayıs
ayında Kıbrıs Concorde Deluxe Hotel’de bir araya geldi.
15-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikte üretim süreçleri değerlendirilirken, 2022 yılı stratejileri ve
hedefleri anlatıldı. Organizasyon kapsamında üreticilerimiz hem performanslarını değerlendirdi hem de işlerini geliştirecek bilgi alışverişinde bulundu.
Etkinlik kapsamında; Kapalı Maraş
ve Gazimağusa bölgelerine de gezi düzenlendi. Tarihi ve turistik bölgelere
gerçekleşen geziler üreticilerden tam
not aldı.
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“Daha güvenli
gıda, daha iyi
sağlık”

Yerli Market Haftası’nın
aktivite sponsoru olduk
İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) ve Pin Grup organizasyonuyla Mayıs
ayında altıncısı düzenlenen Yerli Market
Haftası, pek çok firmayı ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getirdi.
Ülke ekonomisinin ve perakende sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla

düzenlenen Yerli Market Haftası, bu yıl 25-26
Mayıs tarihleri arasında İstanbul Wow Convention Center’da düzenlendi. Ülke ekonomisinin ve perakende sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla “Birlikte daha güçlüyüz”
sloganının kullanıldığı Yerli Market Haftası, bu
yıl 90 katılımcı firma, 10 bine yakın ziyaretçiyle

verimli ve dinamik bir atmosferde gerçekleşti.
Üreticiler, bayiler ve perakendecilerle
bir arada, B2B görüşmeler gerçekleştirerek sektörü daha ileriye taşımak için neler
yapılabileceğini konuşma fırsatı bulduğumuz Yerli Market Haftası’na aktivite sponsoru olarak katkı sağladık.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO), bu yıl Dünya
Gıda Güvenliği Günü’nün temasını
“Daha güvenli gıda, daha iyi sağlık” olarak belirledi. İki örgüt güvenli ve besleyici gıdaların insan sağlığı üzerindeki
kritik önemine bir kez daha vurgu yaptı.
Gıda Güvenliği Derneği (GGD)
de 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği
Günü’nde ‘’Gıda Güvenliği ve Sağlık’’ konulu online panel düzenledi. Panelin moderatörlüğünü GGD
Üyesi İsfendiyar Üzüm üstlenirken,
Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Prof.
Dr. Vural Gökmen, GGD YK Üyesi
Yüksel Soyubelli, Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 4.
Sınıf Öğrencisi Başak Alpul ve Tarım
ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol
Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri
ve Kodeks Daire Başkanı Selim Kaplan konuşmacı olarak katıldı.
Panelde, güvenli gıdanın, insan
sağlığının en önemli yapı taşlarının
başında geldiğine dikkat çekilerek,
güvenli olmayan gıdaların birçok
hastalığa neden olduğu vurgulandı.
Bu tür gıdaların büyüme ve gelişme
bozuklukları, mikro besin eksiklikleri, bulaşıcı olmayan veya bulaşıcı
hastalıklar gibi önemli sağlık sorunlarına da yol açtığı belirtildi.

Genç Miray Kurtuldu, jimnastikte
ülkemizi temsil etmeyi hedefliyor

Şenpiliç Lüleburgaz Şube Müdürü Kağan Kurtuldu’nun 8 yaşındaki kızı Miray Kurtuldu, genç
yaşına rağmen Jimnastik sporunda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Okullar arası turnuvalarda
birincilikler elde eden ve çalışmalarına ara vermeden devam eden Miray, jimnastikte kendisini daha
da geliştirerek ülkemizi uluslararası arenalarda temsil etmeyi hedefliyor.

M

iray’ın babası Kağan Kurtuldu ile
kızının jimnastiğe başlama sürecini, elde ettiği başarıları, hedeflerini
ve bu sporun genç Miray’a kazandırdıklarını
konuştuk.
Miray Kurtuldu ne kadar süredir jimnastik
sporu ile ilgileniyor?
Miray, jimnastik sporuna 4 yaşında Uludağ
Üniversitesi Jimnastik kulübünde başladı. 1
yıl burada eğitim aldıktan sonra Lüleburgaz’a
taşındık. İl Gençlik Spor Müdürlüğü’nde ça-

lışmalarına tekrar başladı. Fakat pandemi
nedeniyle bir yıl kadar çalışmalardan uzak
kaldı. 2021 yılında yolumuz Tutku Jimnastik
Spor Kulübü ile kesişti. Alt yapısının normal
gruplardaki arkadaşlarından önde olduğunu
fark eden hocalarımız, Miray’ı minikler yarışma takımına dahil etti.
Bu zamana kadar hangi turnuvalara katıldı?
10 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Kırklareli
Okullar Arası jimnastik turnuvası ilk tecrübesi oldu. Burada Artistik Jimnastik Turnuvası

Minikler B kategorisinde il birinciliğini elde
etti. 23-24 Mayıs 2022 tarihinde de Sakarya’da
düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi’ne katıldı.
Küçük yaşta jimnastik ile ilgilenmesi çocuğunuza ne gibi faydalar sağladı?
Öncelikle her işte olduğu gibi; başarı sevdiği işi yapmaktan geliyor. Ebeveyn olarak tek
desteğimiz ilgi alanını keşfetmek ve ona bu
ortamı elimizden geldiğince sağlamak oldu.
Hayatının odak noktasına sadece okulu ve
öğretimi yerleştirmek istemiyoruz. Elimiz-

den geldiğince yarışmacı olmaya değil; iyi
bir sporcu olmaya yönlendiriyoruz. Eğitim
kompleks bir yapı. Spor aslında; o farkında olmadan disiplin ve çalışmanın önemini
öğretiyor. Okul başarısına büyük katkısı var.
Jimnastik sporunun zorlu çalışma süreci pes
etmemeyi öğrettiğini ve özgüven yüklediğini
görebiliyorum.

Günlük hayatta kullanabileceğiniz
pratik geri dönüşüm fikirleri neler?

D

ünyanın daha temiz ve yaşanabilir bir hale gelmesi
ve iklim değişikliği, küresel
ısınma gibi sorunlara çözüm üretmek için geri dönüşüm bir tercihten ziyade zorunluluk haline geldi.
Bu noktada bireysel olarak evde de
önlemler alabilir hatta bu süreci eğlenceli hale getirecek geri dönüşüm
fikirleri geliştirebilirsiniz.

AHŞAP KASALARI
KULLANABILIRSINIZ
Ahşap kasalar, evin her alanında birçok mobilya yerine kullanabileceğiniz ve tamamen size özel
tasarımlar yaratırken bir taraftan
da geri dönüşüme katkı sağlayabilirsiniz.
SAKSI OLARAK PLASTIK ŞIŞELER
Plastik, doğru şekilde ayrıştırılmadığında ve doğaya karıştığında
çevreye oldukça ciddi zarar veren

maddeler arasında yer alıyor. Plastik şişeleri yan tarafında dikdörtgen
şeklinde bir boşluk açarak saksı haline getirebilirsiniz.
CAM ŞIŞELER ILE DEKORATIF
ÜRÜNLER
Cam şişeleri de plastik şişeler
gibi ellerinizle dönüştürebilir ve
yepyeni bir dekoratif ürün yaratabilirsiniz. Cam şişeleri değişik renklerde cam boyaları ile boyayarak
aksesuar yapabileceğiniz gibi mum
ya da led ışıklar ile bir aydınlatma
objesine de dönüştürebilirsiniz.
ESKI KOTLARDAN TARZ
ÇANTALAR YAPABILIRSINIZ
Eskimemesine rağmen modası
geçtiği ya da artık bedeninize uymadığı gerekçesiyle çöpe atmayı düşündüğünüz kotlarınızı tarzınıza uygun
çantalara dönüştürebilirsiniz.
www.senpilic.com.tr
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Metabolizmanızı nasıl
hızlandırabilirsiniz?

V

ücudun enerji üretim hızına metabolizma hızı deniyor. Metabolizma
hızı; cinsiyet, ırk, fiziksel aktivite durumu, yaş ve sağlık durumu gibi faktörlerden etkileniyor. Metabolizma hızı ne kadar
yüksekse, vücudun ihtiyaç duyduğu yani
vücut fonksiyonları için harcadığı enerji de
o kadar fazla oluyor.
İster yoga veya hafif bir yürüyüş yapın,
ister koltukta uzanıp televizyon seyredin,
vücudunuz çalışmak için enerji kullanır.
Uyku sırasında bile vücut; kalbin atmasını sağlama, nefes alma, hücrelerin sentezi
ve onarımını gerçekleştirme gibi yaşamsal
fonksiyonları sürdürebilmek için çalışır.
Metabolizma hızı, vücudun normal işleyişini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi
nasıl kullandığını belirler. Bazal metabolizma hızı ise vücudun nefes alma ve sabit
vücut ısısını koruma gibi dinlenme işlevleri
için ihtiyaç duyduğu temel enerji miktarıdır.
Hızlı metabolizma, özellikle kilo kontrolünün sağlanmasında önemli rol oynar.
Metabolizma hızının yavaş olması, dinlenme sırasında harcanan kalori miktarının da
düşmesine yol açar.
Yavaş metabolizmaya sahip olan bünyeler, kilo almaya müsaittir ve vücutlarının
yağ oranı yüksektir. Hızlı metabolizmaya

sahip olan kişilerin ise yağsız vücut kitlesi
daha yüksektir ve bu bireyler daha enerjik
bir yapıya sahiptir.

FIZIKSEL AKTIVITELER ARTIRILMALI

Fiziksel aktivitelerin hepsi enerji gerektirir. Aktiviteniz ne kadar yoğun olursa metabolizma hızınız da o kadar yükselir. Gün
içindeki ayağa kalkma sayınız, ev içindeki
yürüyüşleriniz, yaptığınız ev işleri günlük
metabolizma hızınızı etkiler.

EGZERSIZ DIŞINDAKI
GÜNLÜK METABOLIZMA
HIZINIZI ARTIRMAK IÇIN:
n Düzenli aralıklarla ayağa kalkın ve ev
içinde dolaşın
n Asansör yerine merdiven kullanmayı
tercih edin
n Bulaşık yıkama, çamaşır asma, süpürme gibi ev işlerinizi kendiniz yapmaya
gayret edin
n İş yerinde masa başı çalışıyorsanız ara
ara ayağa kalkın ya da işlerinizi ayakta
yapmaya gayret edin
n Otururken kolları açıp kapama, ayakları
hareket ettirme gibi aktiviteler yapın

Zihin haritası nedir?
Z
ihin haritası, bir diğer ismiyle mind
map, düşüncelerinizi ve bilgilerinizi
gruplandırmaya yarayan bir tekniktir. Zihin haritaları, soyut bilgi ve düşünceleri görsele döker. Bu teknik kişisel
planlamalarda, ders çalışma esnasında,
problemlere çözüm üretmede ve yeni fikirler ortaya koyma aşamasında sıklıkla
kullanılır.
Zihin haritası oluşturma aşamasında
kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru
bir yol izlenir. Bu sayede öğrenilmesi güç
olan bilgiler daha kolay öğrenilebilir ve
bu bilgilerin gerektiği durumlarda hatırlanması kolaylaşır. Kısacası zihin haritaları, bilgilerin kısa sürede, etkili bir biçimde
öğrenilmesine yardımcı olur.

NASIL OLUŞTURULUR?

Zihin haritası tekniği, okuma yazma bilen herkesin uygulayabileceği bir
etkinliktir. Zihin haritaları; beyin fırtınası, not alma, bilgileri yapılandırma,
sorun çözme, çalışma ve ezber, proje
ve görev planlama, birden çok kay-

naktan bilgi araştırma ve birleştirme,
bilgi sunma, karmaşık konularda fikir
edinme, yaratıcılığı harekete geçirme
gibi amaçlar için kullanılır. Haritanızı
hangi amaç doğrultusunda kullanacağınızı belirledikten sonra bir kalem
ve bir kâğıt edinmeniz yeterli olacaktır. Kişisel zevklerinize ve tercihlerinize bağlı olarak çeşitli renkte kalemler
kullanabilirsiniz.
Haritayı oluştururken, kâğıdın merkezine ana fikir konumlandırılır. Sonrasında
ana fikirden oluşturulan uzantılara ana
temalar yerleştirilir. Oluşturulan çizgilerin üzerine anahtar kelimeler yazılır. Konunun hacmine göre üçüncül, dördüncül,
beşincil uzantılar oluşturulur ve hiyerarşik bir düzen kurulur. Uzantılarda renkli
kalem ve görsel kullanımının, kalıcılığı
olumlu manada etkilediği unutulmamalıdır. Bu bilgi doğrultusunda; oluşturulan
haritaya eklenecek semboller, ünlemler, çeşitli renk ve puntolarda kelimeler,
öğrenilen bilginin kalıcı olmasına fayda
sağlayabilir.

Türkiye’nin birbirinden güzel
kıyıları sizi bekliyor

Ülkemizin doğası, havası ve
Anadolu’nun eşsiz tarihiyle
keşfedilecek birçok yeri
bulunuyor. Yazın sıcacık
havası ve enerjisi birleşince
hem doğanın muhteşemliğine
tanıklık edip hem de güzel bir
tatilin tadını çıkarabilirsiniz.
Birbirinden özel tatil
rotaları ile yeni yerler
keşfedebilir, eşsiz lezzetleri
deneyimleyebilirsiniz.

n İZMIR / ANTALYA ROTASI
İzmir – Antalya rotası denize, kuma ve ılık
esen rüzgarlara sizi teslim edecek. Bu eşsiz
rotada yolunuza devam ederken Didim,
Bodrum ve Marmaris’in şahane koylarını
ziyaret edebilir; yolculuğunuzun son aşamasında ise Demre - Kemer bölgesindeki nefes
kesen mağara ve şelaleleri görebilirsiniz.
n AKYAKA / AKBÜK ROTASI
Bu rotada; Ege’nin masmavi suları, yeşilin
binlerce tonu ile birleşip, yol boyunca eşsiz
manzaralar sunuyor. Azmak Nehri’nde başlayan yolculuk sırasında Gökova Körfezi’ne
ulaşıncaya dek karşınıza irili ufaklı birçok koy
çıkıyor. Dolayısıyla bol bol mola verip doğanın ve sakinliğin keyfini çıkarabiliyorsunuz.

n EDREMIT / ZEYTINLI ROTASI
Geçmişe dönmek isteyenleri antik şehirlerin kalıntılarıyla eşsiz bir yolculuğa çıkaran
bu rota, temiz havaya doymak isteyenleri
oksijen deposu Kaz Dağları ile buluşturuyor. Yerel lezzetlerle tatlanan rota üzerinde
tarihi ve kültürel birçok durak sizi bekliyor.
Edremit bölgesi, mükemmel doğası ve cana
yakın insanları ile sizi bekliyor.
n TRABZON ROTASI
Karadeniz yolları, farklı rotaların keşfine
çıkıp doğayla ve muhteşem lezzetlerle
buluşmak isteyenlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Tarihi yapılar, nefes kesici
manzaralar, yaylalar ve şelalelerin yanı sıra
ahşap evlerinin oluşturduğu kartpostal

görüntüler yolculuğunuza keyif katıyor.
Rota üzerinde doğanın gerçek anlamda
keyfini sürebileceğiniz çok sayıda durak
bulunuyor.
n MERSIN / MARDIN ROTASI
Eğer isteğiniz biraz tarih, biraz da gastronomi ise Mersin’den Mardin’e uzanan
uzun yolculukta aradığınızı bulabiliyorsunuz. Yola çıktığınızda sizi kokularıyla
cezbedecek olan yiyeceklerin yerini saatler
geçtikçe dokularıyla büyüleyen yapılar ve
mistik bir atmosfer alıyor. Nemrut Dağı’nın
heybetini, Hasankeyf’in manzarasını ve Balıklı Göl’ün mucizevi görüntüsünü yerinde
gözlemlemek isteyenler Mersin – Mardin
rotasını tercih ediyor.

