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Ramazan Bayramınızı 
En İçten Dileklerimizle 

Kutlarız.

Şenpiliç, şarküteri 
ürünleri sevenler için 
290 gram sosis, 200 
gram salam ve 250 
gram sucuk ürünlerinin 
bir arada satışa 
sunulduğu avantajlı bir 
paket hazırladı. Toplam 
740 gramdan oluşan 
3’lü paket raflarda...

Şarküteri Ürünleri 
Sevenlere Avantajlı Paket

Şenpiliç roaster bütün piliç ürünü 
ramazana özel yeni ambalajıyla 
raflarda yerini aldı. Ramazan 
ayı boyunca roaster bütün piliç 
ürününü bu yeni ambalajla satışa 
sunacak olan Şenpiliç, ambalajın 
içinde bir de fırın torbası hediye 
ediyor. Ambalajın arka yüzünde ise 
iftar sofralarını çorbayla süslemeyi 
sevenler için nefis bir tavuklu çorba 
tarifi yer alıyor. 

Şenpiliç’ten Ramazana 
Özel Ambalaj



Merhaba…

Öncelikle 11 ayın sultanı ramazan ayına Şenpiliç Ailesi olarak 
hoş geldin diyoruz. Birliği, sevgiyi, hoşgörüyü, paylaşmayı ve 
sabrı temsil eden ramazan ayını idrak ederken, dergimizin yeni 
sayısında geçmişten günümüze gelen ramazan geleneklerine yer 
verdik.

Geçtiğimiz Mayıs ayının sonlarında yıllık Şenpiliç Bayi Toplantısı’nı 
gerçekleştirdik. Güral Sapanca Oteli’nde düzenlediğimiz ve 
Şenpiliç’in Türkiye çapındaki tüm bayilerinin katılımıyla son derece 
verimli geçen bayi toplantısı organizasyonumuz; Alifuatpaşa 
Fabrikası Gezisi, Şenpiliç Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ziyareti, 
toplantılar, sunumlar ve pek çok etkinlikle dopdolu geçti.

Haziran ayında ise bu yılın başında faaliyete geçen ve en son 
teknolojik donanımlara sahip Alifuatpaşa Fabrikamız’ı İstanbul 
Perakendeciler Derneği üyeleri ziyaret etti. Fabrika gezisi, 
bilgilendirme toplantısı ve akşam yemeğinden sonra tamamlanan 
bu ziyarete de dergimizin bu sayısında yer verdik.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen 
ve organize gıda perakendesinin en büyük organizasyonu olan 
“Yerel Zincirler Buluşuyor 2014 Konferansı ve Fuarı” bu yıl Nisan 
ayında 6. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. İki gün süren fuar 
boyunca Şenpiliç olarak interaktif standımızla marketlerin üst 
düzey yöneticilerinden oluşan ziyaretçilerimizi ağırlarken, tadım 
standımızda ürünlerimizi fuar ziyaretçilerine ikram ettik. 

Hepimize başarılı ve bereketli bir yaz dilerken, Ramazan 
Bayramınızı şimdiden en içten dileklerimle kutlarım.

Gül Gürdamar Altıkulaç
Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi

ŞENLİK   TEMMUZ-EYLÜL 2014 1



2 ŞENLİK   TEMMUZ-EYLÜL 2014

14

16

11

26

‹mtiyaz Sahibi
Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. 

Genel Yayın Yönetmeni
Fisun Eracar

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Tuğba Borazancı

Yönetim Yeri
Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.

Altıntepe Mah. Galip Bey Cad.
No:1 Maltepe İstanbul 

T. 0216 518 10 20
www.senpilic.com.tr

Yapım
A Priori Pazarlama İletişimi ve Prodüksiyon

Bağdat Cad. Bağdat İş Merkezi
No: 47/8 K›z›ltoprak 

Kad›köy İstanbul
T. 0216 391 96 36
www.apriori-tr.com

Yazı İşleri
Tuğba Borazancı

Işıl Tulgar 
Sevilay Acar

Görsel Yönetmen
Sinan Acıoğlu

Fotoğraflar
Armağan Büyükkarakaş

Baskı
Ömür Matbaası 

Beysan Sanayi Sitesi Birlik Cad. No: 20 
Haramidere Beylikdüzü 34524  İstanbul 

T. 0212 422 76 00

Yayın Türü
Üç Aylık Dergi-Yerel Süreli Yayın

Şenlik’te yay›mlanan yazı ve fotoğrafların her hakk› 
sakl›d›r. Kaynak gösterilmeden kullan›lamaz. ‹mzal› 

yaz›lardaki görüşler yazarlar›na aittir.



ŞENLİK   TEMMUZ-EYLÜL 2014 3

4

24

4    Öykü
            2014 Şenpiliç Bayi Toplantısı

8   Şen Haberler

11  Babadan Oğula Geçen Tezgâh
           Efka Gıda

14  Üreticinin Günlüğü
           Aktav Gıda ve Tarım Ürünleri

16  Dosya
           Dünden Bugüne Ramazan Gelenekleri

20  Her Şeyin Başı Sağlık 
          Yaz Güneşi: Azı Karar, Çoğu Zarar

22  Şefin Tarifleri
          İftar Sofraları İçin Çorba Tarifleri

24  Gizli Yetenek 
      El Emeği Göz Nuru

26  Gezi
      UNESCO Dünya Miras Listesi’nde Türkiye

32  Eğlencelik



4 ŞENLİK   TEMMUZ-EYLÜL 2014

öykü

2014 Şenpiliç 
Bayi Toplantısı
2014 Şenpiliç Bayi Toplantısı, 22-25 Mayıs tarihleri arasında Güral 
Sapanca Oteli’nde düzenlendi. Şenpiliç’in Türkiye çapındaki tüm 
bayilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı, Şaheser Düğün ve Kongre 
Sarayı açılışı, Alifuatpaşa Fabrikası ve Şenpiliç Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi ziyareti, barbekü partisi ve eğlence dolu pek çok etkinlikle 
renklendi.  
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Üç gün süren bayi toplantısının ilk günü Sakarya bayisi Eser Piliç’in 
sahibi Hüseyin Eser tarafından yaptırılan Şaheser Düğün ve Kongre 
Sarayı açılışı ile başladı. Yaklaşık iki saat süren açılış töreninin 
ardından Sakarya Erenler Şenpiliç Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne 
tanıtım turu düzenlendi. Tanıtım turunun ve öğrenciler tarafından                  
gerçekleştirilen müzik dinletisinin ardından katılımcılar bayi toplantısının 
birinci gününü tamamlamış oldu.

Bayi toplantısının ikinci günü Şenpiliç’in bu yılın başında faaliyete 
geçen Alifuatpaşa Fabrikası’na yapılan ziyaretle başladı. Ziyaret 
kapsamında Hoşgeldiniz Konuşması’nı yapan Şenpiliç Kurucusu 
ve Onursal Başkanı Haşim Gürdamar şunları söyledi: “1992 yılında 
faaliyete geçen ve Şenpiliç’in ilk kesimhanesi olan Alifuatpaşa 
Fabrikası, Söğütlü Fabrikası’nın devreye girmesiyle birlikte 2011 yılında 
renevasyon çalışmaları sebebiyle faaliyetine ara verilene dek 80.000 
üretim kapasitesi ile hizmet veriyordu. 2011 yılında başlayan yıkım 
çalışmalarıyla birlikte, var olan arazinin çevresindeki arazileri de satın 
alarak yeniden inşa ettiğimiz Alifuatpaşa Fabrikası’nın sadece kapalı 
alanını yeni ilavelerle dört kat daha büyüterek  yepyeni bir fabrika 
ortaya çıkardık. Şu anda aramızda bulunan ve renovasyon sürecinde 
o dönem belediye başkanı olan Sayın İlhan Tan’a da bizlere verdiği 
destek için huzurunuzda çok teşekkür ederiz. Bu yılın başında faaliyete 
geçen ve en son teknolojik donanımlara sahip Alifuatpaşa Fabrikamız 
ile üretim kapasitemiz 320 bin tona yükselmiştir.”
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Haşim Gürdamar’ın konuşmasının ardından 
Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Burhan Ünlü “Üretim aşamaları, kalite anlayışı 
ve 2013 üretim rakamları” içerikli bir sunum 
gerçekleştirdi. Konuşmanın ve sunumların 
ardından 1 saat süren fabrika tanıtım turu, yine 
fabrikada düzenlenen öğle yemeği ile sona erdi. 

Şenpiliç bayileri öğleden sonra düzenlenen 
bayi toplantısına katıldı. Toplantı kapsamında 
Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı İpek 
Üstündağ’ın “2013 Türkiye Ekonomisi ve 
Sektör Analizi” başlıklı sunumunun ardından, 
Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Faik 
Üçer’in “Şenpiliç’in Bugünü ve Yarını” başlıklı 
sunumu ve soru cevaplarla toplantı sona erdi.

Toplantının ardından düzenlenen Gala 
Yemeği’nde ise 2013’ün farklı kategorilerde en 
başarılı 18 bayisine plaketleri takdim edildi. 

Organizasyonun 3. gününde ise Güral 
Sapanca’nın bahçesinde düzenlenen 
piknik organizasyonunda Şenpiliç bayileri 
tekrar bir araya gelirken, ATV ve paintball 
organizasyonlarında kıyasıya bir mücadele 
sergilediler. 
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şen haberler

İstanbul PERDER Şenpiliç 
Tesislerini Ziyaret Etti

İstanbul Perakendeciler Derneği 
(PERDER) üyeleri geçtiğimiz günlerde 
tam kadro olarak Şenpiliç’in 
bu yılın başında faaliyete geçen 
Alifuatpaşa Fabrikası’nı ziyaret etti. 
En son teknolojik donanımlara 
sahip Alifuatpaşa üretim hattı Perder 
üyelerine tanıtıldı.

Tesis gezisinin ardından düzenlenen 
bilgilendirme toplantısının açılış 
konuşmasını yapan Şenpiliç Kurucusu 
ve Onursal Başkanı Haşim Gürdamar; 
“%13 pazar payıyla Türkiye’de piliç 
eti sektörünün lideri olarak sektörel 
anlamda tüm teknolojik gelişmeleri 
ve yenilikleri yakından takip ederek 
‘en büyük’ olmanın yanı sıra, ‘en 
iyi’ olarak anılmayı hedefliyoruz. 
Şenpiliç’in iş yapış felsefesinin 
temelinde çalışanlarına, iş ortaklarına, 
devlete ve çevreye karşı dürüstlük 
anlayışı yatmaktadır” dedi. Açılış 
konuşmasının ardından Prof. Dr. 
Mehmet Akan ‘Piliç Eti Hakkında 
Doğru Bilinen Yanlışlar’ konulu bir 

sunum gerçekleştirdi. Sonrasında 
Sakarya Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürü Mehmet Erdemir ve Ziraat 
Yüksek Mühendisi Abdurrahman 
Çakar soru cevap bölümüyle PERDER 
üyelerine aydınlatıcı bilgiler verdiler. 

Bilgilendirme toplantısı sonrası 
düzenlenen akşam yemeğinde 
konuşma yapan İstanbul 
PERDER Başkanı İhsan Biçen, 
misafirperverliklerinden dolayı Şenpiliç 
ailesine teşekkür ederken; “Tesis 
ziyaretleriyle satmış olduğumuz 
ürünleri daha yakından tanıyoruz. 
Almış olduğumuz çok değerli 
bilgilerle birlikte, ürünlerin satışlarını 
daha bilinçli yapıyoruz. Fabrikanızın 
kapılarını bizlere açarak gezme 
fırsatını sağladığınız için teşekkür 
ederiz” dedi. Yerel zincirler olarak yerli 
üreticileri her zaman desteklediklerini 
ve desteklemeye devam edeceklerini 
ifade eden Biçen, daha sonra Şenpiliç 
Kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim 
Gürdamar’a plaket takdim etti.
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Şenpiliç Yerel Zincirlerle Buluştu
Organize gıda perakende sektörüne ürün 
ve hizmet sağlayan üretici ve tedarikçi 
firmalar ile yerel zincir marketleri bir 
araya getirerek, işbirliği kanallarını 
güçlendiren “Yerel Zincirler Buluşuyor 
2014 Konferansı ve Fuarı” bu yıl 
16-17 Nisan 2014 tarihleri arasında 
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 6. 
kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Türkiye 
Perakendeciler Federasyonu (TPF) 
tarafından düzenlenen ve organize gıda 
perakendesinin en büyük organizasyonu 
olan “Yerel Zincirler Buluşuyor 2014”e 
Şenpiliç de katıldı. 

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 
“Marka Stratejisi/Gıda Perakendeciliğinde 
Markalaşmak” konulu oturuma 
da sponsor olduğu Yerel Zincirler 
Buluşuyor 2014’ün 2 günlük konferans 
programında, aralarında Prof. Ali Atıf Bir, 
Wal-Mart Etkisi kitabının yazarı Charles 
Fishman, Amerikalı ünlü psikoterapist 
Anthony Galie’nin de bulunduğu uzman 
konuşmacılar; marka kimliği, marka 
stratejileri, marka imajı, marka değeri ve 
birbirinden farklı marka hikâyeleri üzerine 
sektördeki yenilikleri ve değişimleri analiz 
ederek bilgi ve birikimlerini katılımcılarla 
paylaştılar.
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Kurumsal Oyunlar’dan Dereceyle Döndük

Tüm Türkiye’den 165 şirketin 
4000’den fazla sporcuyla katıldığı 
2014 İstanbul Kurumsal Oyunları 
23-25 Mayıs tarihleri arasında 
düzenlendi.  Kurumsal Oyunlar’a 
her yıl olduğu gibi bu yıl da katılan 
Şenpiliç, 4 branşta 36 sporcuyla 
yarıştı. 23 Mayıs Cuma günü 
İstanbul Caddebostan sahilinde 
düzenlenen çeşitli etkinliklerle 
açılışı yapılan Kurumsal Oyunlar’da 
Şenpiliç; 3 takım ve 32 sporcu ile 
futbol, 1 sporcu ile masa tenisi, 
2 sporcu ile koşu ve 1 sporcu ile 
satranç dallarında mücadele etti. 
Müsabakalar sonucunda Şenpiliç 
kesimhane futbol takımı ile 71 
takım arasında birinci olurken, koşu 
dalında Alifuatpaşa Fabrikası güvenlik 
personeli Gürcan Yaldız beşincilik 
elde etti. Oyunlarda Şenpiliç’i temsil 
eden ve sonuna kadar mücadele 
eden tüm sporcularımıza ve emeği 
geçen herkese teşekkür eder, 
Şenpiliç olarak başarılarımızın 
devamını dileriz.
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babadan oğula geçen tezgâh

“Kayseri’nin en iyisi 
olmak için çalışıyoruz”
Şenpiliç’in Kayseri bayisi EFKA Gıda son yıllarda en fazla büyüme gösteren 
bayiler arasında yer alarak çeşitli ödüller kazanmış başarılı bir bayi… Çok 
genç yaşlarında iş hayatına atılan Murat Kara, bu başarının sırlarını bizlerle 
paylaşırken, iş hayatının dışında bir diğer sevdası olan binicilik hobisini 
anlatarak çok başka bir dünyanın kapılarını da açtı.

Murat Kara, 1971’de Kayseri’nin 110 
kilometre uzağında bulunan Yahyalı 
ilçesinde dünyaya gelmiş. Neredeyse 
çocuk denecek yaşlarından itibaren 
babasıyla birlikte yürüttüğü kamyonculuk 
mesleğinden ayrılması ve kendi yolunu 
çizmesi gerektiğini düşünerek 1999 
yılında ticarete atılmış. Önüne çıkan 

fırsatlar üzerinde düşündüğü o 
dönemde, piliç eti sektörü dikkatini 

çekmiş. Bu süreci Murat Kara şöyle 
anlatıyor: “Babamın yanından ayrıldıktan 
sonra 1 sene çalışarak para biriktirdim 
ve 2000 yılında iki kayınbiraderimle 
birlikte üç ortak piliç eti sektörüne adım 
attık. 2010 yılına kadar süren ortaklığın 
sonunda bir yol ayrımına geldim. 
Bu işi ya geliştirerek daha da ileriye 
götürecektim ya da sadeleştirerek kendi 
başıma yoluma devam edecektim. İkinci 
yolu seçerek ortaklıktan ayrıldım. Yeni bir 
bayilik arayışım esnasında karşıma çıkan 
Şenpiliç ile yollarımız birleşti ve 2010 
yılından beri de Şenpiliç’le çalışıyorum.”
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Şenpiliç’le nasıl tanıştınız?
“Şenpiliç marka olarak iyi bildiğim ve sektörel anlamda yakın 
çevremde de adını sıklıkla duyduğum bir firmaydı. Yakınlığım olan ve 
aynı zamanda Şenpiliç’in Sakarya bayisi Eser Piliç’in sahibi Hüseyin 
Eser’in de destek ve teşvikiyle yaptığımız verimli görüşmeler sonucu 
Şenpiliç’le ortak bir noktada buluştuk. Şenpiliç’in yapıcı yaklaşımı 
da beni çok mutlu etti ve rahatlattı. Şenpiliç’le çalışmaktan çok 
mutluyum ve memnunum. Kendisini sürekli ileriye taşıyan bir 
firma… 

“Şenpiliç bilinirlik açısından sektörde çok iyi bir noktada… Bu durum 
biz bayilere de büyük avantaj sağlıyor. Marka tanınır olduğu zaman, 
marketlerde bizim için hep bir açık kapı oluyor.  Bu kapıdan içeri 
girince rekabet başlıyor ve ardından başarı geliyor. Ayrıca ürünün 

dayanıklılığından da çok memnunuz. Ürünlerin profesyonel ambalajları 
da kurumun başarısını görsel olarak pekiştiriyor.”

EFKA Gıda’nın başarısının sırrı nedir?
“Bizim işimizde müşterimize ‘elimizde yok’ demek olmaz, aksi halde zayıf 
ve eksik gözükürüz. Bunu önlemek için sürekli mal planlaması yapmamız 
ve elimizde yeterli mal bulundurmamız lazım. Ben de bu yaklaşımla 
müşterilerimizin beklentilerini her zaman karşılayabiliyor olacak şekilde 
öngörülü ve planlı hareket ederim. İşin bu kısmını çok iyi yönetmek 
gerekiyor. Böylelikle şimdiye kadar müşterilerimizi hiç boş döndürmedik, 
her türlü ihtiyacı karşılayabileceğimiz ölçüde temkinli büyüdük. Ayrıca 
çalıştığım firmamı, Şenpiliç’i, hep savundum. Çünkü ticarette gördüm 
ki, sattığınız markayı savunabiliyor olmalısınız. Çalıştığım firmayı hep en 
yukarıya taşımaya uğraşırım. Ticaret çok ince bir çizgi… Güven duygusu 
oluşturmak çok önemli… Bu anlayışla fazla satma çabasına değil, düzgün 
iş yapma çabasına yöneldim. Doğru zamanda doğru hamle yapmaya, 
doğru adımları atmaya çalıştım ve böylelikle ticarette sabrı da öğrendim. 
Aynı anda başka işlere de yönelmektense bir koltuğun altında sadece 
bir karpuzu en iyi şekilde taşımanın daha doğru olacağını düşündüm. 
Kimsenin hakkını yemedim, kimseye de hakkımı yedirtmedim. Yaptığın işin 
seni sürüklemesi gerektiğini düşünerek hep işimin arkasından koştum. Şu 
anda geldiğimiz noktaya bakınca da görüyorum ki doğru kararlar vermişim. 
Bu sektörde işini düzgün yapmayanlar elenir.

“Kayseri zor bir bölge… Ürün verilebilecek müşteriyi doğru tespit etmek 
lazım. Ben riski küçültmek adına daha çok küçük çaplı müşterileri tercih 
ettim ve küçük adımlarla başladım. Sahayı dıştan içe doğru toparlayarak 
ulaşılması kolay olmayan müşterilerden merkeze doğru ilerledim. Bugün 
hemen hemen Kayseri sınırları içindeki her bölgeye ulaşıyoruz. Her zaman 
gençlerle çalışmayı tercih ettim. Örneğin şu anda satış müdürümüz olan 
Harun Durmuş bizimle çalışmaya başladığında 18 yaşındaydı. Bu şirkette 
muhasebecimiz ve satış elemanlarımızla çok sağlam bir omurga oluşturduk 
ve bu omurgayı hiç bozmadan dallarını yeşerterek çoğaldık ve büyüdük. 
Yaklaşık 30 kişilik ekibimizle kardeşlik ilişkisi içinde çalışıyoruz. 

“Yaptığımız iş çok canlı, 365 günün 360 günü ticaretin yapıldığı bir 
sektördeyiz. Sakin geçen bir günümüz yok diyebilirim ama bu işi seven 
stresinin üstesinden kolaylıkla gelebiliyor. Bu işin ortası yok; ya iyi yapar 
kazanırsınız ya da başarısız olursunuz.”

Gelecek hedefleriniz nelerdir?
“15 yıldır bu sektörün içindeyim ve hala gidilecek çok yol olduğunu 
düşünüyorum. Yaptığımız işte Kayseri’nin en iyisi olmak için çalışıyoruz. 
2012 yılında taze ürünler kategorisinde en fazla büyüme gösteren üçüncü, 
ileri işlenmiş ürünler kategorisinde en fazla büyüme gösteren ikinci, 2013 
yılında da en fazla büyüme gösteren üçüncü bayi olduk ve ödüllerimizi 
aldık. Önümüzdeki yılda da inşallah birincilik olmasa bile ikinciliği 
hedefliyoruz. Mesleki anlamda heyecanımı hiç kaybetmiyorum. 

“Üç çocuğum var: 18 ve 17 yaşında iki kızım, 9 yaşında da bir oğlum… 
Kızlarımın ticarete dönük bir yapısı yok ama oğlum hevesli bir çocuk ve 
belki ileride bu işi devam ettirmek isteyebilir. Öncelikle eğitimine önem 
veriyorum ama bu arada çıraklık eğitimini alıp, en alttan en üste yükselecek 
şekilde çalışmasını istiyorum. Kendisi de arada bir buraya geliyor ve 
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çalışıyor. Eğitimine önem vermekle birlikte bir baba olarak erken yaşta iş 
hayatını, insan ilişkilerini öğrensin istiyorum çünkü burayı da bir okul gibi 
görüyorum. Bence günümüzde çocuklar ailelerinin kaygıları nedeniyle 
dış dünyadan sakınarak büyütülüyorlar. Ben de çocuklarımın dış dünyayı 
öğrenmelerini ve aktif bir yapıya sahip olmalarını istiyorum.” 

Atlara olan ilginizi ve binicilik sporuyla ilgilendiğinizi biliyoruz. 
Hikâyesini bizlerle paylaşır mısınız?
“Yapı olarak hayvan sevgisine sahip bir insanım. Örneğin, ofiste bir saka 
kuşum var, bana arkadaşlık ediyor. Onun sesinden keyif alıyor, rahatlıyorum. 
Atlara olan merakım da sanırım küçük yaşlarımda başlıyor. Hatırlıyorum, 
7-8 yaşımdayken dedemin bir atı vardı ve ben bir sebepten ağladığımda 
dedem beni alır atla gezdirirdi. Ata biner binmez ağlamayı kestiğimi söylerdi 
annem… Ayrıca varsa ata binince ağrılarımın geçtiğini de bilirim. 

“Kayseri’de at çiftlikleri olduğunu biliyordum. Mali müşavirimiz Recai Karanfil 
de binicilik sporuyla uğraşıyordu ve 2008 yılında sahiplendirme yaptığı ve 
eğitim verdiği bir at çiftliği açtı. Tanıdık bir yer olması nedeniyle de fırsatım 
oldukça çiftliği ziyaret ettim. Ardından ziyaretlerimiz sıklaştı. Hafta sonları 
geliyor ata biniyorduk. Yaklaşık 2 sene binicilik üzerine eğitim aldıktan sonra 
ikinci yılın sonunda artık bir at sahibi olmak istedim.  

“İlk atım bir kısraktı… Şehrazat… Çok güzel, hızlı dişi bir attı, ancak 
arkadaşlarımın atları ile uyumu bozmamak için bir aygır almaya mecbur 
kaldım. Ankara Hipodromu’ndan aldığım ikinci atım ise çok sakin, güzel 
bir hayvandı ama benim kiloma göre maalesef küçük kaldı. Daha sonra 
şimdiki atım Reis’i aldım…  1,5 senedir birlikteyiz. Reis, daha önce 
adı ‘deli’ye çıkmış bir at… Bulunduğu çiftliğin sahibi bu atı almış ama 
çok sert bir hayvan olduğu için bir türlü binememişler. Hemen hemen 
herkesi atmış üstünden. Bir gün değişiklik olsun diye çiftlik sahibinden 
bir at istedim, kendisi de ‘binebilirsen bu var’ diyerek Reis’i gösterdi. 
Ben biniciliğime güvenirim ama yine de tedirgin oldum. Çünkü biliyorum 
ki 3-4 kişi daha önce tehlikeli şekilde üzerinden düşmüş. Bir cesaret 
‘binelim’ dedim. Binicilikte ata binmeden önce sen atı tanıyacaksın, o da 
seni tanıyacak. Reis’e bindim ve arazide uygun bir alana gittim. Duruşu, 
karakteri çok hoşuma gitti ve atı çok beğendiğimi çiftlik sahibine belirttim. 
O günden beri Reis’e biniyorum ve çok şükür daha düşmedim. Benim 
genelde sakin bir yapım vardır, aceleci değilimdir. Reis de sakinleşti. Ben 
inanıyorum ki at sahibinin karakterini alıyor. Herkes ‘bu at nasıl böyle 
değişti’ diye şaşırıyor. Ben özel bir çaba sarf etmedim, sadece sevgimi 
verdim. O da beni sevdi ki bir uyum sağladık. Reis’le artık aramızda çok 
güçlü bir bağ oluştu. Onun üzerinde, onunla bir bütün olabilmek çok farklı 
bir duygu… Zaten bu bağı oluşturduktan sonra atınızdan uzaklaşmanız 
çok zor. 

“Binicilik çok güzel bir spor… Aynı anda hem spor yapıyor, hem hayvanlarla 
iletişime geçiyor, hem de doğada vakit geçiriyorsunuz. Hafta sonları atımla 
birlikte doğada gezerek stres atıyorum. Moralim bozuksa atıma biniyor ve 
geziyorum, çok iyi geliyor.” 

Katıldığınız yarışlar var mı?
“Türkiye Binicilik Federasyonu desteğiyle ‘endurans’, yani ‘atlı dayanıklılık’ 
yarışları yapılıyor. Amaç atla uzun süre sağlam ve nefesi düzgün bir şekilde 
yarışı tamamlamak. Fakat kolay değil, çünkü yarışı başarıyla tamamlamak 

için zaman, atın nabız atış sayısı, yürüyüş düzgünlüğü gibi kriterler söz 
konusu… Nevşehir, Kayseri, İstanbul, İzmit, Eskişehir, Bursa gibi şehirlerde 
bu yarış düzenleniyor.  Ben yarışlardan ziyade, doğa binişlerini seviyorum 
ama bu bölgede bu tür etkinliklerin gelişimine katkıda bulunmak ve 
arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla katılıyorum.” 

Çocuklarınız bu spora ilgi duyuyor mu?
“Oğlum biniciliği çok seviyor ve bu spora yatkınlığı var. Ufak ufak biniş 
denemeleri eşliğinde korkutmadan alıştırma yapıyoruz. Kendisi çok hevesli, 
ona kalsa hemen biniciliğe geçecek ama şimdilik benim kontrolümde 
yavaş yavaş ilerliyoruz. Böylece vücut yapısı da oluşuyor. Doktorlar ve bu 
spora gönül vermiş olanlar da biniciliğe başlamak için en uygun yaşların7-8 
olduğunu söylüyorlar.” 

Atlar hakkında bize bilgi verir misiniz? 
“Atlar, değişik karakteristik özellikler sergileyen farklı hayvanlardır. Bazıları 
korkak, ürkek veya agresiftir. Binek olarak bu tür atlar tercih edilmez. Diğer 
taraftan son derece de hassas hayvanlardır. Örneğin, üzerinde çocuk varsa 
onu hisseder ve yavaş hareket eder. Asil bir at, binicisi üzerinden düşse 
bile asla üzerine basmaz ve zarar vermemeye çalışır. Hatta binici düşünce 
atın morali bile bozulur. Hemen başına gelir ve biniciyle ilgilenir. Tabii bu 
her at için geçerli değildir. Örneğin, İngiliz atları daha soğuktur ama Arap 
atları daha sıcak kanlıdır ve sahibiyle uyum içindedir. Atla binici bir uyum 
sağladıktan sonra at sahibinin ne istediğini anlamaya başlar. Son derece 
zeki bir hayvandır. Atlar aynı zamanda çok hırslıdır. Örneğin, dört-beş at 
bir arada koşarken en önde olma çabasıyla birbirlerine saldırabilirler. Bir 
taraftan da öyle bir hayvandır ki, sahibi isterse çatlayana, nefesi bitene kadar 
koşar. Üzücü tarafı ise çok narin ve acıya dayanıksız bir canlı olmasıdır. 
Hatta sancı çektiği zaman ağrı kesici yapılmazsa ölebilir.”
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üreticinin günlüğü

“Emek ve titizlik isteyen 
bir iş yapıyoruz”
1968 Kaynarca doğumlu Fikret Koç; un, kepek, akaryakıt ve broyler 
yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren aile şirketinde 24 yıldır iş hayatını 
sürdürüyor. Ailenin Kaynarca’da broyler yetiştiriciliği yapan Aktav Gıda ve 
Tarım Ürünleri isimli üç yetiştirme çiftliğinde toplam 11 kümesi bulunuyor.  
Biz de bu kümesleri ziyaret ettik ve Fikret Koç’tan Aktav Gıda ve Tarım 
Ürünleri’ni dinledik.

“Şu anda üç çiftlikte 
toplam 12 kişilik 

bir ekibimiz görev 
yapıyor. Son sistem 

ekipmanlarla donatılmış, 
tam otomasyon 
kümeslerimizle 

teknolojiyi yakalamış 
durumdayız.”
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Broyler yetiştiriciliğine nasıl başladınız?
“Biz bir aile şirketiyiz. Babam, amcam ve eniştem 1978 yılında un 
ve kepek imalatı üzerine bir şirket kurdular. Ardından 1990 yılında 
akaryakıt sektörüne girdiler. Ben de aynı yıl askerden döner dönmez 
baba mesleği üzerinden ilk olarak akaryakıt sektörüyle iş hayatına 
atıldım. Daha sonra bu bölgede başka neler yapabiliriz diye farklı iş 
arayışlarına girdik. Yaptığımız araştırmalar sonucu gördük ki broyler 
yetiştiriciliği verimli bir iş ve 1995 yılında sektöre adım attık. Üç 
yetiştirme çiftliğimiz de Aktav Gıda ve Tarım Ürünleri adı altında faaliyet 
gösteriyor. Bu çiftliklerde var olan şirket yapısı hiç bozulmadan babam, 
amcam, eniştem, amcamın oğlu ve ben işleri yürütüyoruz. Eniştemin 
oğlu da aile şirketimizde görev alıyordu, lakin maalesef kendisini geçen 
sene erken yaşta kaybettik ve şimdi oğlu aramıza katıldı.”  

1995’ten bugüne Aktav Gıda ve Tarım Ürünleri’ni anlatır mısınız?
“Broyler yetiştiriciliğine başladığımız 1995 yılı ile 2001 yılı arası 
dört kümesimiz vardı ve kapasitemiz 75.000 idi. Daha sonra 2001-
2004 yıllarında iki tane daha kümes yaptık ve kümes sayımızı altıya, 
kapasitemizi 135.000’e çıkarmış olduk. 2010 yılında ise üç yeni 
kümesle birlikte kapasitemiz 75.000 adet 
daha arttı. Son olarak 2013 yılında inşaatına 
başlayıp ilk dönemini yeni tamamladığımız 
55.000 kapasiteli iki katlı bir kümesimiz daha 
oldu ve şu anda toplam kapasitemiz 270.000… 
Üç çiftlikte toplam 12 kişilik bir ekibimiz görev 
yapıyor. Son sistem ekipmanlarla donatılmış, 
tam otomasyon kümeslerimizle teknolojiyi 
yakalamış durumdayız. 

“İzinlerini aldığımız ve yakın zamanda inşaatına 
başlayacağımız iki katlı bir kümes daha inşa 
edeceğiz. Bununla birlikte toplam kapasitemiz 
330.000 civarında olacak. Kapasitemizi kazancımız iyi olduğu sürece 
artırmayı planlıyoruz. Örneğin, 2-3 yıl içinde 500.000-600.000’lik 
kapasiteyi yakalamayı hedeflemekteyiz.”

Şenpiliç’le çalışmaya nasıl başladınız? 
“2011 yılında Şenpiliç’le tanıştık ve çalışmaya başladık. Hatta ilk 
yılımızda Kaynarca bölgesinde üretim birinciliğini aldık. Şenpiliç, 
düzenlediği eğitim ve seminerlerle iş verimi açısından biz üreticilere 
ve personele çok büyük fayda sağlıyor. Bu organizasyonların 
iş tecrübemizi çok artırdığı düşüncesindeyim ve düzenli olarak 
devam etmesini diliyorum. Şenpiliç kapasite ve üretim anlamında 
sektörün lideri olarak işini çok iyi yapan bir kurum. Şenpiliç Ailesi’yle 
çalışmaktan çok mutluyuz.”

“Biogüvenlik önlemleri bu işin olmazsa olmazı” 
“Öncelikle söylemeliyim ki, biyogüvenlik önlemleri bu işin olmazsa 
olmazı… Çiftiklerimizin etrafını çevreleyen teller, girişlerde bulunan giriş 
havuzları ve giriş tünelleri, her gün yenilenen dezenfektanlar, bakıcıların 
kümes içerisinde giydikleri özel tulumlar asla ödün vermeyeceğimiz 
başlıca biyogüvenlik önlemleri…

“Şenpiliç de biyogüvenlik açısından yaptırım 
gücü olan bir firma. Bazı standartları var ve 
üretim kalitesi için biz de bu standartlara 
memnuniyetle uyuyoruz. Şenpiliç’in 

biyogüvenlik konusuna çok hassas yaklaşıyor olması işimizin 
veririmliliği açısından çok büyük avantaj sağlıyor.”

Üretici gözüyle broyler yetiştiriciliğini anlatır mısınız?
“Otomasyon olsa da 7/24 gözünüzün üstünde olmak zorunda olduğu, 
insan gücüne dayanan bir iş yapıyoruz. Hep kontrol altında tutmak 
zorundasınız. Yazın farklı, kışın farklı faktörler giriyor devreye… Her 
dönem ayrı bir heyecanla yeni civcivin gelmesini bekliyorsunuz. Sonuç 
itibarıyla üretim yapıyor ve işin sonunda bir kazanç elde ediyorsunuz. 
Dolayısıyla her yeni dönemde ‘45 günlük bu dönemi en iyi nasıl 
geçirebilirim’ diye bir düşünce oluşuyor kafanızda. Broyler yetiştiriciliği 
emek ve titizlik isteyen zor iş kollarından birisi. Civcivlere gösterilen 
özen ve itina bence çok az sektörde vardır. 

“Bir kızım ve bir oğlum var. Oğlum şu anda üniversitede üçüncü sınıfta 
okuyor, kızım ise üniversiteye hazırlanıyor. Çocuklarıma bir baba olarak 
bu mesleği aktarmak isterim, tabii eğer kendileri de isterlerse... İleride 
belki başka meslek kollarına yönelmek isterler ama bana sorarlarsa 
ben işimizi devam ettirmelerini arzu ederim.”
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dosya

Dünden Bugüne 
Ramazan 

Gelenekleri

On bir ayın sultanı ramazan geldi. 
Eskiden ramazan ayı geldiğinde 
pek çok geleneği de beraberinde 
getiriyordu. Günümüzde bazıları hala 
yaşayan bu gelenekler kültürümüzün 
en değerli yansımaları aslında... 
Birliği, sevgiyi, hoşgörüyü ve sabrı 
temsil eden ramazan ayında, bizi 
bir araya getiren ve bizi biz yapan 
geleneklerimizi hatırlayalım.

Mahya
“Hoşgeldin ey şehr-i ramazan”
Sadece ramazan ayına mahsus olduğu için adını Farsça’da 
“aylık” anlamına gelen “mahiye”den alan “mahya”, diğer 
Müslüman ülkelerde olmayan Türklere özel bir gelenektir. 
Eski zamanlarda iki minare arasına ip veya teller gerilir, 
mahya ustası genellikle zeytinyağı doldurulmuş kandilleri 

veya mumlu fenerleri ipin üzerine dizerek istediği yazıyı yazar, 
hatta resimler yapardı. Bütün ramazan boyu bu kandiller, 
rüzgâra rağmen geceleri pırıl pırıl yanardı. Camilerin elektrikle 
aydınlatılmaya başlamasından sonra, kandillerin yerini renkli 
elektrik ampuller almış olsa da, mahya geleneği günümüzde 
hala devam etmektedir. 
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Ramazan Davulcusu ve Maniler
“Kavuştuk ramazana… 
  Ne de büyük ihsana…
  Bu ayda oruç tutmak, 
  Huzur verir insana…”

Osmanlı döneminden günümüze taşınan bir diğer gelenek de oruç 
tutmaya niyetli olanları uyandırmak maksadıyla sahur vakitlerinde 
kendi mahallesinde davul çalarak gezen davulcular ve onların 
birbirinden güzel manileridir. Çok eskiden her evde çalar saat 
bulunmadığı için ramazan ayında davulcular hem davul çalar, hem 
de maniler söyleyerek insanların sahura kalkmasını sağlarlardı. 
Günümüzde mani geleneği kaybolmaya yüz tutmuş olsa da, ramazan 
davulcuları gelişen teknolojiye rağmen varlıklarını sürdürüyor. 

Teravih Namazı ve Yedi Cami Gezme
Teravih namazı ramazan ayında her gece kılınan bir namazdır. 
Teravih namazları bazı camilerde genellikle hatim ile kılınır ve çok 
uzun sürer. Ayrıca teravih namazını her akşam başka bir camide 
kılma geleneği de vardır. Oldukça uzun olan teravih namazında 
aralarda okunan ilâhiler ve farklı makam zenginliği, oldukça ilgi 
çekicidir. Osmanlı’nın son dönemine kadar bilhassa İstanbul’daki 
camilerde uygulanan bu usûlde, teravih namazına geç kalan bir 
kimse, imam efendinin kıldırdığı namazın makamından o anda 
kaçıncı rekâtın kılındığını anlayıp cemaate tabi olabilmekteydi. 
Özellikle tüm duaların kabul olduğuna inanılan Kadir Gecesi’nde 
teravih namazıyla başlayıp dostlarla yedi cami gezerek dua etme 
geleneği günümüzde halen devam etmektedir. 

Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi: 
Pide
Ramazan ayının simgelerinden 
biri olan pide, iftar ve sahur 
sofralarının olmazsa 
olmazlarındandır. 
Ramazan pidesinin 
sıcak sıcak 
sofralarda yer 
alması için özellikle 
iftar saatine doğru 
fırınların önünde 
uzun kuyruklar 
oluşur.  Üzerine 
çörekotu ve susam 
serpilmiş sıcacık 
pidelerle oruç açmanın 
hazzı bambaşkadır. 
Kaliteli ve çok ince unla 
pişirilen pide, ramazan ayının 
son bulmasıyla birlikte ortadan kaybolur. El emeği ile hazırlanan 
pideyi pişirmesi daha zor olduğu için ramazan ayında fırınlar 
“tırnakçı” adı verilen pide ustaları tutarlar. 

İftarda Hurma
Ramazanda iftar sofralarının bir başka vazgeçilmezi de hurmadır. 
İftara hurmayla başlamak İslamiyet’in ilk yıllarından bugüne gelen 
bir gelenektir. Genellikle hacca gidenlerin ve umre ziyaretinden 
dönenlerin sunduğu en özel ikram olan hurma, en çok ramazan ayıyla 
bütünleşmiştir. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen gıdalardan olan ve hadis-i 
şeriflerde övülen hurma, bir sıcak iklim meyvesidir. Arap ülkelerinde 

gündelik yaşamda sıkça tüketilen bu meyve, ülkemizde genelde 
oruç açılırken, uzun süren açlık ve susuzluk 

sonunda doğan şeker ihtiyacının 
karşılanması için tercih edilir. 

Direklerarası Ramazan 
Eğlenceleri
Ramazan ayında 
iftardan sahura 
kadar vakitlerini 
değerlendirmek 
için halk sokaklara 
dökülür, özellikle 

en canlı eğlence 
merkezi sayılan 

İstanbul Fatih’te bulunan 
Şehzadebaşı’ndaki 

Direklerarası’na gidilirdi. 
Günümüzün ramazan 

eğlencelerinin temelini oluşturan 
Direklerarası’ndaki programlarda Karagöz-Hacivat, ortaoyunu 
gösterileri ve bazı ünlü meddahların yer aldığı kahveler en çok ilgi 
gören mekânlar arasında yer almaktadır. 
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Oruca Direk Vurma Geleneği ve İlk Kez Oruç Tutan Çocuğa Hediye
Ağırlıklı olarak Konya’ya ait bir gelenek olan “oruca direk vurma” 
ile çocukların oruç tutmaya özenmesi amaçlanmaktadır. Ramazan 
aylarında henüz oruç tutamayan çocuklar ailelerini ve çevrelerini örnek 
alarak oruç tutmaya heves ederlerdi. Ancak özellikle uzun günlerde 
açlığa dayanamadıkları için öğleye doğru çocuklara 
yemek yedirilir ve şöyle denirdi: “Sen şimdi oruca 
direk vurdun. Hadi şimdi tekrar tut bakalım. Bir 
günde iki oruç tuttun, aferin sana.” Böylelikle 
çocuklar hevesleri kırılmadan oruç 
tutmaya teşvik edilirlerdi. Ramazan 
ayına özel bir diğer gelenekse 
ergenlik yaşına gelmiş ve ilk 
kez oruç tutan çocuklara, tebrik 
ve takdir anlamında hediyeler 
alınmasıydı. Bu hediyeler, 
genellikle onların gün boyunca 
aklından çıkmayan, canlarının 
çektiği yiyecek ve yemişler olurdu.

Diş Kirası
Bilinen en eski ramazan geleneklerinden biri 

“diş kirası”dır.  Ramazan ayı boyunca iftar sonrasına gelen herkes 
Tanrı misafiri kabul edilirdi. Özellikle zenginler ramazan ayı boyunca 
iftar sofraları kurar, gelen herkesi kabul eder, ağırlar ve misafirler 
evden ayrılırken kadife keseler içine çeşitli armağanlar ve altın ya da 
gümüş akçe paralar koyarak hediye ederlerdi. Bu hediyeler geldikleri 

evin sahiplerine sevap kazanmaya vesile oldukları için 
verilirdi. Bu gelenek her ne kadar unutulsa 

da günümüzde bazı yörelerde verilen küçük 
hediyelerle varlığını sürdürüyor.

Pişi Dağıtma
Un, su, tuz ile yapılan hamurun elle 
şekil verilerek yağda kızartılmasına 
“pişi” denir. Eskiden özellikle 
ramazan aylarında kadınlar 
tepsilerce pişi pişirirler ve bunları 
mahalledeki komşulara, esnafa 
ve davulcuya ikram ederlerdi. 

Ramazan ayında bolluğu ve bereketi 
getirmesi için kadınların pişi yapma ve 

dağıtma geleneği günümüzde yavaş yavaş 
unutulan gelenekler arasında…
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Mukabele Geleneği
Mukabele, karşılıklı okuma anlamına gelir. 
Bir kimsenin Kur’an-ı Kerim’i ezbere veya 
kitaptan yüksek sesle okumasına ve onu 
dinleyen topluluğun da sessizce Kur’an-ı 
Kerim’den takip etmesine “mukabele” 
denir. Her yıl ramazan ayında vahiy 
meleği Cebrail gelir, o zamana kadar 
gelen ayetleri Peygamberimiz’le 
karşılıklı okurlardı. Önce Cebrail okur, 
Peygamberimiz dinlerdi,  daha sonra 
Peygamberimiz okur, Cebrail dinlerdi. 
Bunun amacı Kur’an-ı Kerim’in Allah 
tarafından indirildiği şekilde korunması, 
ayet ve surelerinin sıralanışının doğru 
olarak yapılmasıydı. Günümüzde ramazan 
ayında her gün bir cüz okuyarak bayrama 
kadar bütün Kur’an-ı Kerim’i baştan sona 
okuma geleneği hâlâ yaşatılmaktadır. 
600 sayfadan oluşan kitap düzeni, 20 
sayfadan oluşan 30 cüze bölünmüştür. 
Özellikle ramazan ayında her gün bir cüz 
okunarak, bayrama kadar bütün Kur’an-ı 
Kerim baştan sona okunur. Buna göre 30 
Müslüman birer cüz okumayı paylaşarak 
kısa sürede karşılıklı paylaşımla Kur’an-ı 
Kerim hatmini gerçekleştirmiş olurlar. 
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her şeyin başı sağlık

Yaz Güneşi: 
Azı Karar, Çoğu Zarar
Bir yandan değerli bir D vitamini kaynağı, 
diğer yandan cilt kanseri sebebiyle korkulu 
rüyamız… Evet, güneşten bahsediyoruz. Yaz 
aylarının gelmesiyle günlük hayatımızda pek 
çok açıdan belirleyici bir unsur olan güneşin, 
doğrudan maruz kalındığında birçok zararı 
var, ancak yararları da yadsınamayacak 
kadar fazla. Ailelerin yaz aylarında çocuklarını 
güneşin zararlı etkilerinden korumak için 
farkında olmadan faydalarında da mahrum 
ettiğini belirten Acıbadem Etiler Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Anıl 
Yeşildal yaz güneşi üzerine önemli uyarılarda 
ve önerilerde bulundu.

Kalpten kemiklere, bağışıklık sisteminden kansere
Güneş, anne sütü gibi mucizevi bir D vitamini… Buna 
karşın anne sütünde yeterince bulunmayan tek vitamin 
de o...  Bebeklikten itibaren hayatımızın her döneminde 
önemli bir rolü olan D vitamini, kemik gelişiminden 
bağışıklık sisteminin güçlenmesine, diş gelişiminden 
kanserden korunmaya dek birçok alanda fayda sağlıyor. 
İşte tam da bu noktada güneşin nimetlerinden çok iyi 
faydalanmak gerekiyor. Zira D vitamini eksikliği çağın 
sorunu... Üstelik D vitaminini sadece besin yoluyla 
almak yeterli olmuyor. Vücutta aktif hale gelebilmesi için 
güneş ışını almak şart. Tabii kurallarına uyarak ve zararlı 
ışınlarına maruz kalmamak için korunmasını da bilerek…

Acıbadem Etiler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Anıl Yeşildal, güneşteki ultraviyole ışınlarının, 
besinler yoluyla vücudumuza giren D vitamininin öncü 
maddelerini derinin altında aktifleştirdiğini ve olabildiğince 
işlevsel hale getirdiğini belirterek, “Bu nedenle bebeğinden 
çocuğuna, gencinden yaşlısına herkesin günde en azından 
5-15 dakika güneşten dolu dolu faydalanması şart” diyor.

Dr. Anıl Yeşildal
Acıbadem Etiler Hastanesi 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı
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Cildi parlattığı gibi kırıştırıyor da!
Güneş, aşırıya kaçılmadığı ve kurallarına dikkat edildiği takdirde 
insanın enerjisini artırıyor, daha canlı kılıyor. Cildin çok daha parlak 
görünmesini sağlıyor. Sıcaklığı sayesinde birçok romatizmal hastalığı 
olan kişilerin şikâyetlerine de iyi geldiği bilinen bir gerçek. Ancak her 
şeyde olduğu gibi güneşin de fazlası zararlı şüphesiz. Aşırı güneşte 
kalmak cildin erken yaşlanmasına, kırışmasına ve cilt kanserine 
sebep oluyor. Ayrıca ciltte güneş yanıklarına ve alerjisi olanların tüm 
vücudunda ciddi ve rahatsız edici kaşıntılara yol açabiliyor. Güneşte 
fazla kalmak tüm vücudu olumsuz etkileyip sıcak çarpması denilen bir 
başka soruna da davetiye çıkarıyor. 

Yazın gelmesiyle deniz kıyılarında ve parklarda güneşten faydalanma 
kılavuzuna her zamankinden çok ihtiyaç duyuluyor. Hatta özellikle 
çocuklu ailelerin çoğunun günlük aktiviteleri bile güneş ışınlarının 
pozisyonuna göre şekilleniyor. Dr. Anıl Yeşildal, kapalı ortamlardan 
ziyade açık havada zaman geçirmenin güneşten faydalanmak adına 
son derece önemli olduğunu vurguluyor. Her insanın her gün mutlaka 
5-15 dakika güneşlenmeye ihtiyacı olduğunu belirten Dr. Yeşildal, 
böylelikle insanların daha sağlıklı olacağını ve enfeksiyonlara daha az 
yakalanacağını söylüyor. Güneş sayesinde, kemikleri güçlü ve kolay 
kırılmayan, şekerden kalp hastalıklarına hatta kansere dek birçok 
hastalığa karşı korunmuş, daha zinde ve sağlıklı bir yapıya kavuşmak 
mümkün.

Sabah 10’a kadar ve 16’dan sonra faydalı, 
öğle saatleri en zararlısı
Sağlıklı güneşlenmek için sabah 10’a kadar olan saatler ve öğleden 
sonra da 16’dan sonraki zaman dilimi tercih edilmeli. Özellikle yaz 
aylarında güneşin dik olarak geldiği saat 11-16 arası tehlikeli. Hele 
hele 14’e kadar devam eden öğle güneşi en tehlikelisi… Dr. Anıl 
Yeşildal, 10-16 saatleri arasında mümkün olduğunca tam gölge olan 
alanlarda zaman geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Şemsiye altında 
oturmak da yeterli değil, hatta aldatıcı. En doğru adres çardak, ağaç 
altları veya tamamen kapalı alanlar. Hatta eğer Akdeniz kıyısı tercih 
ediliyorsa veya çok küçük çocuğunuz varsa tehlikeli saatler 18’e kadar 
uzatılabiliyor.

Peki nasıl giyinmeli?
Dr. Anıl Yeşildal, belli bir güneşlenmeyi sağladıktan sonra terletmeyen 
ve ince kumaştan yapılmış giysilerin tercih edilmesi gerektiğini 
belirtiyor. Kısa kollu ile dolaşılırken açıkta kalan yerler 10-15 dakika 
güneşlendikten sonra faktörlü bir krem sürülerek korunabilir. Beyaz, 
açık sarı gibi çok açık renkler güneşi yansıttığı için zararlarından 
daha iyi koruyor. Siyah gibi koyu renkler ise güneşi direkt olarak 
emeceğinden sıcağın ve güneşin zararlı etkilerini daha fazla ortaya 
çıkarıyor. Şüphesiz şapka da korunmada çok önemli bir unsur. Şapka 
takılması sıcak çarpmasına karşı koruyucu olabiliyor. Sıcakta terleme 
nedeniyle sıvı kaybının çok daha fazla olacağı düşünüldüğünde başta 
su olmak üzere ayran, taze sıkılmış meyve suyu gibi içeceklerin 
daha fazla tüketilmesi şart. Bu arada denize ve havuza girmek, duş 
almak da sıcak çarpmasına karşı koruyucu unsurlar arasında. Dr. 

Anıl Yeşildal bebekler ve çocuklar açısından son derece önemli bir 
noktanın da altını çiziyor: “Çocuğunuz ne kadar küçük ve cildi ne 
kadar açık tenli ise o kadar yüksek faktörlü koruyucu krem tercih 
edilmelidir. Açık tenli ve 1 yaşın altındaki çocuklarda 50 faktör 
kullanılabilir. 1 yaşın üzerindeki esmer ve buğday tenli çocuklarda 
ise en az 20 faktör koruyucu krem sürülmeli. Ancak faktörlü ürünleri 
sürmeden önce mutlaka en az 5-15 dakika güneşten doğal olarak 
faydalanmaları önemli. Yani güneş kremini evde sürüp dışarı 
çıkarmak güneşten alınacak faydaları da engellediği için yanlış bir 
uygulama.”

“Bebeğinden çocuğuna, gencinden yaşlısına 
herkesin günde en azından 5-15 dakika güneşten 

dolu dolu faydalanması şart”
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şefin tarifleri

İftar Sofraları İçin Çorba Tarifleri

Tavuk Suyuna Çorba

Yoğurtlu Tavuklu Pirinç Çorbası

On bir ayın sultanı ramazan sofralarının tadına tat katacak birbirinden lezzetli çorbalar...

MALZEMELER
•1 tabak Şenpiliç tavuk göğsü
•2 çorba kaşığı un
•3 çorba kaşığı tereyağı
•1 fincan tel şehriye
•1 adet yumurta sarısı
•2 çorba kaşığı yoğurt
•1 diş sarımsak
•5 bardak su
•1 çay kaşığı karabiber

YAPıLıŞı
Tavuk göğsünü haşladıktan sonra küçük parçalara ayırın. 
Ayrı bir tencerede unu yağda kavurun, sonra yavaş yavaş 
haşlanan tavuk suyunu ilave edin. Daha sonra içine tel 
şehriyeleri ve küçük parçalara ayırdığınız tavuğu koyun. 
Sarımsağı rendeleyip ekleyin. Yumurta sarısı ile yoğurdu 
iyice çırpın. Daha sonra pişmiş olan çorbanın suyundan 
bir miktar alarak karıştırın ve çorbaya ekleyin. İçerisine 
dilediğiniz baharatları ekleyin. Kaynadıktan sonra çorbanız 
servise hazır. Afiyet olsun...

MALZEMELER
•2 tabak Şenpiliç tavuk budu
•2 çay bardağı pirinç
•2 kase yoğurt
•125 gr. tereyağı
•2 tatlı kaşığı nane
•1 çay kaşığı tuz

YAPıLıŞı
Bir tencereye beş su bardağı su koyun. İki çay bardağı pirinci, tavukları ve bir 
çay kaşığı tuzu da ekleyerek haşlayın. Pirinç ve tavuk piştikten sonra kenara 
alıp biraz soğumasını bekleyin. Pirinç ve tavuk soğuduktan sonra yoğurdu 
biraz sulandırıp pirinçli tavuğun üzerine dökün. Bir tavada 125 gr. tereyağını 
eritip üzerine 2 tatlı kaşığı naneyi ekleyerek eritin ve pirinçli tavuklu yoğurdun 
üzerine dökün. İyice karıştırdıktan sonra eğer su miktarı az ise üzerine ılık su 
ekleyebilirsiniz. Servis yapmadan önce çorbayı biraz ısıtırsanız daha lezzetli 
olacaktır. Afiyet olsun... 
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Tavuklu Bezelye Çorbası
MALZEMELER
•1 tabak Şenpiliç tavuk göğsü
•3 çorba kaşığı un
•1 su bardağı süt
•1 su bardağı bezelye
•5 su bardağı tavuk suyu
•Tarhun otu
•Sıvı yağ

YAPıLıŞı
Tavuk göğsünü beş su bardağı suda haşlayın. 
Haşlanan tavuğu küp küp doğrayın. Tencereye sıvı 
yağı ekleyin, üzerine un ilave edin ve unu kavurun. 
Un kavrulduktan sonra üzerine tavuk suyunu, bir 
su bardağı sütü ve bezelyeyi ekleyerek karıştırmaya 
devam edin. Daha sonra üzerine tavuk etini ilave 
edin. Tavuk etini ekledikten sonra üzerine sıcak 
su ekleyerek çorbayı kısık ateşte kaynatın. Servis 
yaparken üzerine tarhun otu ilave edin. Afiyet olsun...

•Sahurda tüketilen yemeğin fazla ağır olmaması 
çok önemli. Kan şekerini düzenleyici, tok tutucu, 
protein içeriği zengin bir kahvaltı sahur için en 
güzel menüyü oluşturuyor. Protein içeriği yüksek 
besinler, midenin boşalma süresini uzatarak 
tokluk hissi sağlıyorlar. Bu yüzden yumurta, 
peynir, süt gibi besinler sahur kahvaltısında 
mutlaka tercih edilmeli. Bunun yanı sıra kan 
şekerini düzenleyici ve B vitaminlerinden zengin 
tam tahıllı ekmek, posa ve vitamin-mineral 
açısından zengin bol yeşillik, mevsimine uygun 
domates-salatalık-biber sahur kahvaltısında 
mutlaka bulunmalı.

•Uzun süre aç kalma sonucu kan şekeri 
düşeceğinden iftarda az yağlı, posa içeriği yüksek 
besinler tercih edilmeli. İftar öğününde ilk önce 
hurma ile düşen kan şekerini düzenleyerek çorba 
ile başlangıç yapabiliriz. Daha sonra en az 20-30 
dakika geçecek şekilde ızgara, salata tercihimizi 
kullanabiliriz. Bol salata ve tahıllı ekmek, posası 
yüksek besinler olduğundan kan şekerini uzun 
sürede düzenleyerek doygunluk hissi verir.

•Gece yatmadan en az 1,5-2 saat önce ara öğün 
olarak meyve porsiyonu ile günü tamamlayabiliriz. 
Tatlı tüketileceği zaman unlu ve şerbetli tatlılar 
yerine sütlü tatlılar ya da meyve tercih edilmeli. 

İftar ve sahur arasında 2-2,5 litre su tüketmeyi de 
kesinlikle ihmal etmemek gerekiyor. 

•Oruç tutarken olası mide rahatsızlıklarına engel 
olmak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar 
var. Bunların arasında uzun süre aç kaldıktan sonra 
iftarda besinleri iyice çiğnemek geliyor. Ayrıca yağlı 
yiyecekler sindirim güçlüğü ve mide rahatsızlığına 
sebep olabiliyor, bu nedenle yiyecekleri kızartmak 
yerine ızgara, haşlama veya fırında pişmiş olarak 
tüketmek önemli. İftardan sahura kadar mümkün 
olduğunca az ve sık beslenmek gerekiyor. 
Mide hassasiyetini artıran koyu çay, kahve ve 
baharatlardan da uzak durulmalı.

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Dr. Olcay Barış’tan 
Ramazanda Beslenme Önerileri
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gizli yetenek

El Emeği Göz Nuru
“El emeği göz nuru” tanımına en 
fazla uyan ve Türk el sanatlarının en 
güzel örneklerinden biri olan “iğne 
oyası”, özellikle Anadolu’da birçok ev 
hanımı tarafından yapılan bir el işi… 
Şenpiliç’in Söğütlü Fabrikası’nda 
görev yapan Sevim Oruç da 
yaklaşık 30 yılını bu el 
işine vakfetmiş. 
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1970 yılında Sakarya’nın Değirmencik Köyü’nde doğan Sevim Oruç 24 yıllık 
evli, 2 çocuk annesi ve 10 yıldır Şenpiliç’in Söğütlü Fabrikası’nda çalışıyor. 7 yıl 
tabaklı bölümünde görev yaptıktan sonra geçirdiği bel fıtığı ameliyatı nedeniyle 
son 3 yıldır da çay ocağında görev yapıyor.  “Bir insanın çalışma hayatı olması 
çok önemli, ben de işimi severek yapıyorum” diyor.

İğne oyasıyla nasıl tanıştınız?
“30 seneden beri iğne oyasıyla uğraşıyorum. 11-12 yaşlarımda 
mendil kenarı işleyerek merak saldığım iğne oyasını o 
zamanlar bana yengem öğretmişti. Sonrasında da 
herhangi bir kursa gitmedim, sürekli yaparak kendimi 
geliştirdim ve öğrendiğim günden beri bu uğraşıdan 
hiç vazgeçmedim. Boş vakitlerimde devamlı iğne 
oyası yapıyor, talep oldukça da satıyorum. 
Kulaktan kulağa da yayıldığı için oldukça 
fazla talep alıyorum ve yetiştirebildiğim kadar 
yapıyorum. Şenpiliç’te çalışmaya başlamadan 
önce de iğne oyası yaparak aile bütçesine 
katkıda bulunuyordum. Hatta İsviçre’de 
yaşayan akrabama bile yaptığım işlerden 
gönderdim ve orada da satıldı. Öğrendiğim 
kadarıyla İsviçre’de özellikle tülbentleri satın 

alarak fular olarak kullanıyorlarmış.”

İğne oyasıyla neler yapıyorsunuz?
“Çoğunlukla tülbent ve havlu yapıyorum. Bunların 

dışında pike takımları, nevresim takımları, masa örtüsü, vitrin 
takımı gibi işler de yaptım ve hep sattım. Lakin çalışmaya 

hayatıyla birlikte büyük parça işlere vakit ayırmak her 
zaman mümkün olmuyor. Yaptığım tülbent veya havlu 

işlemelerine daha uzun olduğu için en çok kış geceleri 
vakit ayırabiliyorum. Kışın iki akşam da bir tülbent 

bitirdiğim oluyor. 

“Model çıkarmak için referans aldığım herhangi bir 
kaynak yok, genellikle kendim tasarlıyorum. İğne oyası 

öyle bir el işi ki yaparken bir örnekten birçok çeşit çıkıyor. 
Yani sayısız model üretmek mümkün. Bütün el işlerimdeki 

örnekler ve renk kombinasyonları bana ait ve benden örnek 
isteyenler de çok oluyor. İğne oyası kurslarında da muhakkak farklı 

farklı modeller öğretiyorlardır ama sonuçta iğne oyası öğretmenin ve 
yapmanın tekniği aynı…”

İğne oyası sizce nasıl bir hobi?
“İğne oyası yapmak beni çok rahatlatıyor. İşten çıkıp eve geldiğimde boş vakitlerimi 

hep iğne oyası yaparak değerlendiriyorum. Hatta eşim ve kayınvalidem ‘zaten iş 
yerinde yoruluyorsun, akşam eve geldiğinde de dinlen biraz’ diyorlar ama yorgun 
da olsam iğne oyası yapıyorum çünkü bu hobi benim bütün yorgunluğumu 
alıyor. Boş oturmayı hiç sevmiyor olmam da iğne oyasına zaman ayırma 
sebeplerimden bir tanesi…”

“Çok masraflı bir hobi değil. Bildiğimiz dikiş iğnesi ve iplikle yapılıyor. Bunların 
dışında tülbent, mendil, havlu gibi iğne oyası yapacağınız malzemeleri 

alıyorsunuz. Bir makara iplikle pek çok tülbent yapmanız 
mümkün… İğneyi de yapan kendine göre seçebilir; herkes 

eline göre ister kalın ister ince iğne ile iğne oyası 
yapabilir. Örneğin, küçük motifler için genellikle 

küçük iğne kullanılır. 

“Çevremizde pek çok genç kıza isteği üzerine 
iğne oyası öğrettim. Merak edip öğrendiler, 
hala da öğrenmek isteyenler var. Tabii iğneyle 
yapılan bir iş olduğu için göz yorgunluğu oluyor. 
Çok ince ve çok dikkat isteyen bir iş ama el 
işine merakı olan herkese iğne oyasını tavsiye 
ederim. Biraz erken yaşlarda başlayınca 1 sene 

içinde öğrenmek mümkün. Hızlı öğrenmenin 
meraklı olmakla da çok alakası var. İğne oyasıyla 

yaptığınız işleri bir ziyarete giderken yanınızda hediye 
olarak da götürebilirisiniz. Kendi el emeğiniz ve göz 

nurunuz olarak çok hoş bir hediye olabiliyor. Örneğin, küçük 
havlular hediye olarak çok seviliyor.” 

İğne oyası dışında başka hobileriniz var mı?
“İğne oyası dışında kurdele işi yapıyorum ama kurdele işi için köyde açılan 
kursa gittim. Bu kurs 8 ay sürdü. Ben de bir yandan çalışırken diğer yandan 
gece kurslarına giderek bu işi de öğrenmek istedim. Hatta bazı işlerimde de 
kurdele işi ile iğne oyasını birleştirdim. Yalnız kurdele işi hem zaman hem de 
mekân gerekliliği açısından iğne oyasına göre biraz daha teferruatlı bir iş. Ayrıca 
Adapazarı Halk Eğitim nakış ve boyama kurslarına da gittim. Örgü örmeyi de 
çok severim. Yani merakım el işi üzerine…”  

Şenpiliç sizin için ne ifade ediyor?
“Şenpiliç çok başarılı bir marka ve iyi ki Söğütlü’ye gelmiş. Bizler de böylelikle 
Şenpiliç’i tanıdık ve burada çalışma imkânı bulduk. Bu çevrede Şenpiliç’te 
görev yapan çok insan var. Hepimiz çok memnunuz. Yani istihdama katkısı 
büyük. Benim Şenpiliç’ten önce hiç çalışma hayatım olmamıştı. İlk defa burada 
çalışmaya başladım. Bu tecrübeyi Şenpiliç’te edindiğim için de kendimi çok 
şanslı hissediyorum. Eşim de geçmişte 8 yıl burada çalıştı ve hem eşim hem 
de kayınvalidem çalışmam konusunda bana çok destek oldular.”

İğne oyası nedir?
Tarihte çok eski bir yeri olan iğne oyası, ipek iplikten iğne ile yapılan kenar işlemesidir. İğne oyası 
ipek iplik kullanılarak iğne ile atılan minik düğümlerin bir araya getirilerek motif oluşturulmasıyla 
ortaya çıkar. İpek ipliğin yanı sıra pamuklu iplik veya naylon iplik de kullanılabilir.  Boncuk, 
kurdele, tel gibi süslemeye yardımcı malzemeler de oya işlenirken motife dahil edilebilir. 
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gezi

Kültürel ve doğal güzelliklerin korunması ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması 
amacıyla UNESCO, 1972 yılında “Dünya Miras Listesi”ni hazırlamıştır. Türkiye de 
ilk olarak 1985 yılında bu listede yerini almıştır. Ülkemiz, eşsiz doğal güzellikleri ve 
topraklarında hüküm süren uygarlıklardan kalma değerli eserlerle binlerce yerli ve 

yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. 

UNESCO Dünya Miras 
Listesi’nde Türkiye
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İstanbul’un Tarihi Alanları
Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan stratejik 
konumu sebebiyle birçok uygarlığın göz bebeği olan, Roma, 
Bizans ve Osmanlı gibi büyük imparatorluklara başkentlik 
yapan İstanbul’un tarihi alanları 1985 yılında 356 sıra 

numarasıyla UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmiştir. Bu tarihi 
alanlar; Hipodrom, Ayasofya, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camii ve Topkapı 
Sarayı’nı içine alan Arkeolojik Park, Süleymaniye Camii ve çevresini içine 
alan Süleymaniye Koruma Alanı, Zeyrek Camii ve çevresini içine alan 
Zeyrek Koruma Alanı ve Tarihi Surlar Koruma Alanı olmak üzere 4 ana 
bölüme ayrılmıştır. Bu alanları içine alan ve bugün “Tarihi Yarımada” olarak 
anılan kuzeyde Haliç, doğuda İstanbul Boğazı ve güneyde Marmara Denizi 
ile çevrili bu bölge, yüzyıllar boyu hüküm süren farklı din ve kültürlere sahip 
uygarlıkların bıraktığı eserler sayesinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
girmeye değer görülmüştür.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
Sivas’ta bulunan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 
Mengücekoğulları’nın yönetimi altında olduğu dönemde 
Ahmet Şah ve eşi Turan Melek tarafından camii ile 
birlikte 1228-1229 yıllarında yaptırılmıştır. Oldukça eski 

bir yerleşim bölgesi olan Divriği ve civarında bilinen en erken yerleşim ise 
Hititler Dönemi’ndedir. İslam mimarisinin başyapıtı sayılan Divriği Ulu 
Camii, iki kubbeli bir türbeden ve ona bitişik bir hastaneden oluşmaktadır. 
Bu yapılar, mimari özelliklerinin yanı sıra sergiledikleri zengin Anadolu 
geleneksel taş işçiliği örnekleriyle 1985 yılında, 358 sıra numarasıyla 
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almıştır. 

1 2
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Hattuşa
Çorum’da bulunan Hattuşa 1986 yılında, 377 sıra 
numarasıyla UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmiştir. 
Hattuşa, Hitit İmparatorluğu’nun başkenti olarak 
Anadolu’da uzun yıllar oldukça önemli bir merkez 

olmuştur. Bölgenin ilk hakimi Hattiler döneminde “Hattuş” olarak anılan 
şehir, Hititler’in eline geçtikten sonra “Hattuşa” adını almıştır. Yazılı 
kayıtlara göre bilinen ilk Hitit kralı olan Anitta, Kuşşara şehrinin kralıdır 
ve Hattuşa’yı aldıktan sonra yıktırmıştır. Bundan yaklaşık bir yüzyıl kadar 
sonra, ı. Hattuşili tarafından şehir tekrar kurulmuş ve dört yüzyıldan fazla 
hüküm sürecek bir krallığın başkenti haline getirilmiştir. Bugün bölgede 
büyük bir kısmı Büyük Kral ıV. Tudhaliya döneminde yaptırılmış olan 
tapınaklar, kraliyet konutları ve surlar bulunmaktadır.

Nemrut Dağı 
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan Nemrut Dağı, 2.150 
metre yüksekliğindedir. Nemrut Dağı’nda bulunan eserler 
Helenistik dönemin en görkemli kalıntıları arasında yer 
almaktadır. Bu dağın yamaçlarında hükümdarlık yapmış 

olan Kommagene Kralı ı. Antiochos, tanrılara ve atalarına minnettarlığını 
göstermek için buraya mezar ve anıtsal heykeller yaptırmıştır. Yükseklikleri 
8-10 metre arasında olan dev kireç bloklardan yapılmış anıtsal heykeller 
doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılmıştır. Nemrut Dağı, 1987 yılında 448 
sıra numarasıyla UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır.  

43
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Xanthos ve Letoon
Antik Çağ’da Likya’nın en büyük idari merkezi olan Xanthos, 
Fethiye’ye 46 kilometre uzaklıkta, Kınık Köyü yakınlarında 
bulunmaktadır. Bağımsız bir kent olan Xanthos, M.Ö. 545’te 
Persler’in egemenliğine girmiş ve bundan yaklaşık bir yüzyıl 

kadar sonra tamamen yanmıştır. Kent yandıktan sonra tekrar inşa edilmiş 
ve M.Ö. ıı. yüzyılda Likya Birliği’nin başkenti olmuştur. Önce Romalılar’ın 
daha sonra da Bizans İmparatorluğu’nun egemenliğine giren Xanthos 7. 
yüzyıldaki Arap Akınları’na kadar Bizanslılar’ın himayesinde kalmıştır. Daha 
sonra buraya yerleşen her uygarlığın inşa ettirdiği yapılarda Likya gelenekleri, 
Helenistik ve Roma dönemi etkilerini gösteren bu merkez 1988 yılında, 484 
sıra numarasıyla UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır.

Antik Çağda Likya’nın dini merkezi konumunda olan Letoon, Xanthos’a 
4 kilometre uzaklıktadır. Bu kutsal alanda Leto, Apollon ve Artemis 
tapınakları ile birlikte bir manastır, bir çeşme ve Roma Tiyatrosu kalıntıları 
bulunmaktadır. Artemis ve Apollo’nun annesi Leto’ya adanmış olan en 
büyük tapınak, batıda bulunan Leto Tapınağı’dır. Doğuda yer alan Apollo 
Tapınağı, Leto Tapınağı’ndan daha az korunmuş durumdadır ve daha 
küçüktür. Artemis Tapınağı ise her iki tapınağın ortasında yer almaktadır 
ve en küçük tapınaktır. Letoon, Xanthos ile birlikte UNESCO Dünya Miras 
Listesi’nde yer almaktadır.

Safranbolu 
Bütünü sit ilan edilmiş ender kentlerden biri olan 
Safranbolu, Karadeniz kıyılarını, Batı, Kuzey ve Orta 
Anadolu’ya bağlayan yol üzerinde yer almaktadır. Coğrafi 
konumu nedeniyle çok eski devirlerden beri yerleşim 

alanı olarak tercih edilen Safranbolu, 14. yüzyılın başlarından bu yana 
Türkler’in hakimiyetindedir. Özellikle 18. yüzyılda Asya ve Avrupa arasındaki 
ticaretin önemli bir merkezi ve Türk kentsel tarihinin bozulmamış bir örneği 
niteliğinde olan Safranbolu; geleneksel şehir dokusu, ahşap yığma evleri 
ve anıtsal yapılarıyla 1994 yılında, 614 sıra numarasıyla UNESCO Dünya 
Miras Listesi’nde yerini almıştır.

6
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Truva Antik Kenti 
1998 yılında, 849 sıra numarasıyla UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne giren Truva Antik Kenti, Antik İda Dağı’nın 
eteklerinde, Çanakkale’de bulunmaktadır. Ayrıca bu 
antik kent Homeros’un İlyada Destanı’nda yer alan Truva 

Savaşı’nın yapıldığı yer olarak da bilinmektedir. 9 arkeolojik kat olduğu bilinilen 
Truva’da bugün kimi katlardaki ev temelleri, tiyatro, son derece gelişmiş bir 
tekniği örnekleyen kanalizasyon sistemi, hamamlar ve çeşitli eşya buluntularına 
ulaşılmıştır. Truva’daki en erken yerleşim katı M.Ö. 3000-2500 ile erken Bronz 
Çağı’na aittir. Daha sonra sürekli yerleşim gören Truva katmanları M.Ö. 85-
M.S. 8. yüzyıl arasında Roma Dönemi ile sona ermektedir. Truva, bulunduğu 
coğrafi konum nedeniyle burada hüküm süren uygarlıkların diğer bölgelerle 
ticari ve kültürel bağlantıları açısından daima çok önemli bir rol üstlenmiştir.

Selimiye Camii ve Külliyesi 
Sultan ıı. Selim adına, Mimar Sinan tarafından yapılan 
Selimiye Camii ve Külliyesi, Edirne’nin her yerinden 
görülme özelliğine sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
en önemli mimari eserlerinden biri olan Selimiye, 

Mimar Sinan’ın Ustalık Dönemi eseri, mimarlık sanatının en görkemli 
örneklerinden biri ve insanın yaratıcı dehasının bir başyapıtı olarak kabul 
edilmektedir. İnce ve zarif 4 minareye sahip büyük kubbesiyle görkemli 
camii, iç tasarımında kullanılan ve döneminin en iyi örnekleri olan taş, 
mermer, ahşap, sedef ve özellikle çini motifleri ve ince işçilikleri ile kubbe ve 
kemerlerindeki kalem işleri, mermer döşemeli avlusu ve yapıyla bağlantılı el 
yazması kütüphanesi, eğitim kurumları, dış avlusu ve arastası ile bir sanat 
türünün zirvesini temsil etmektedir. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi, 
UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin kararı ile 2011 yılında kültürel varlık 
olarak UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır.

7 8
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9
Çatalhöyük Neolitik Kenti 
Güney Anadolu Platosu’nda yer alan Çatalhöyük Neolitik 
Kenti 2012 yılında, 1405 sıra numarasıyla UNESCO Dünya 
Miras Listesi’nde yerini almaya hak kazanmıştır. İnsanlığın 
gelişiminde önemli bir evre olan yerleşik toplumsal hayata 

geçişle birlikte, tarımın başlangıcı ve avcılık gibi önemli sosyal değişim ve 
gelişmelere tanıklık eden kent, iki höyükten oluşmaktadır. Daha uzun olan 
Doğu Höyüğü, M.Ö. 7400 ve 6200 yılları arasındaki 18 Neolitik yerleşim 
katmanından oluşmaktadır. Söz konusu katmanlarda, sosyal örgütlenmeyi 
ve yerleşik hayata geçişi simgeleyen duvar resimleri, rölyefler, heykeller ve 
diğer sanatsal öğeler yer almaktadır. Batı Höyüğü ise M.Ö. 6200 ve 5200 
yılları arasındaki Kalkolitik Çağ’a (Bakır Taş Çağı) ait kültürel özellikler 
göstermektedir. Bu özellikleriyle Çatalhöyük aynı coğrafyada 2000 yıldan 
fazla bir süredir var olan köylerden kentsel hayata geçişin önemli bir 
kanıtıdır.

Göreme Milli Parkı 
ve Kapadokya
Nevşehir’de bulunan, Kalkolitik Çağ’dan beri 
devamlı yerleşim alanı olan Göreme Milli 
Parkı ve Kapadokya, 1985 yılında 357 sıra 

numarasıyla UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmiştir. Bölge Erciyes 
Dağı ve Hasandağı’nın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak 
tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgâr tarafından 
aşındırılmasıyla ortaya çıkan olağanüstü kaya şekilleriyle ünlüdür. Ayrıca 
burada bulunan kayaya oyma mekânlar da oldukça dikkat çekicidir. 
Göreme, özellikle 7.-13. yüzyıllar arasında baskılardan kaçan Hıristiyanlar’ın 
yerleşmesiyle Hıristiyanlığın önemli bir merkezi haline gelmiştir. Göreme 
Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Karain Güvercinlikleri, 
Karlık Kilisesi, Yeşilöz Theodoro Kilisesi ve Soğanlı Arkeolojik Alanı UNESCO 
Dünya Miras Listesi’nde yer alan alanlar içindedir.

Pamukkale-Hierapolis
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri 
olan Pamukkale, termal sularının oluşturduğu beyaz 
travertenleri ve şifalı suları ile her yıl dünyanın dört 
bir yanından ziyaretçilerin akınına uğramaktadır. 

Denizli’ye 2 kilometre uzaklıkta bulunan Helenistik ve erken Hıristiyanlık 
dönemlerine ait kalıntılar içeren Hierapolis Arkeolojik Kenti ise antik çağlardan 
bugüne kadar ulaşan en çarpıcı merkezlerden biridir. M.Ö. 197 yılında 
kurulan Hierapolis, Hz. İsa’nın havarilerinden St. Philip’in burada öldürülmesi 
ve onun adına anıt mezar yaptırılması nedeniyle, inanç turizmi açısından da 
öne çıkmaktadır. Tüm bu özellikleri sebebiyle Pamukkale ve Hierapolis 1988 
yılında 485 sıra numarasıyla UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yerini almıştır. 

10
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eğlencelik

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...

Kolay Seviye Orta Seviye Zor Seviye

Çit

Sudoku

ABC Bağlama



BANKA TEFTİŞİ

Aynı bankadan 4 müfettiş, şube teftişi için farklı 
illere gitmektedirler. Tedbil-i kıyafet olarak yola 
çıkan bu müfettişler farklı firmalardan, farklı 
saatlere bilet almışlardır. İşte ipuçları gerisi size 
kalmış.

1. Adıyaman’a 12.00’da gidecek kişi Cengiz değildi.
2. Nilüfer Turizm’le Ardahan’a, Hidayet Turizm’le 
saat 14.00 otobüsüyle gidiliyordu.
3. Otobüsü en son kalkan Cemil de, Adana’ya 
giden Cevat da İtimat Turizm’le gitmiyordu.
4. İtimat Turizm’in otobüsü Cevat’ın otobüsünden 
daha sonra haraket etmiştir.

Cevap Anahtarları

Mantık Oyunu




