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ŞENPİLİÇ’İN ÜCRETSİZ YAYINIDIR.

“Aile olmak birbirini sevmek ve
yardımlaşmaktır”
“Topraksız tarım, tarımsız
hayvancılık olmaz”
Bahar Hastalıkları Tadınızı
Kaçırmasın!
Şimdi Piknik Zamanı...

23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı’nı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı’nı
Anneler Günü’nü ve Babalar Günü’nü

En İçten Dileklerimizle
Kutluyoruz.

Merhaba…
Kış bitti ve bahar güzel yüzünü gösterdi.
Bizler de Şenpiliç Ailesi olarak yoğun geçen kış aylarını geride bırakırken tüm enerjimizle yılın ikinci
çeyreğine girdik.
Bu yılın şimdiye kadar bizim için en büyük ve en önemli adımı Alifuatpaşa Fabrikamız’ın geçtiğimiz
aylarda faaliyete geçmesi ve 210 bin ton olan üretim kapasitemizin 320 bin tona yükselmesi oldu. Üretim
kapasitemizdeki bu yükselişle beyaz et sektöründe her zamankinden daha sağlam adımlarla ilerleyerek
çalışmalarımıza hız kazandıracağız.
Şenpiliç olarak yatırımlarımız devam ediyor. 2011 yılında birinci etabı tamamlanmış olan Şenpiliç Sıraköy
Kuluçkahanesi’nin artan civciv talebini karşılamak üzere, ikinci etap yapım çalışmalarına geçtiğimiz Şubat
ayında başlandı. 2014 yılının sonunda faaliyete geçirilmesi planlanan ve 36 adet gelişim ile 24 adet çıkım
makinesi ilave edilecek olan ikinci etap ile tesisin kapasitesi 2 kat artacak.
Yeni yıla yepyeni 3 reklam filmiyle girdik. Türkiye’den 3 farklı yörenin karakterini izleyiciyle buluşturan
reklam filmlerimizde Karadenizli, Egeli ve Adana’lı ev kadını rolünü Şebnem Bozoklu canlandırırken, reklam
filmlerimizin mesajı “Her sofranın şenliği” oldu.
Bu sayımızda Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kutlayacağımız özel günlere de yer verdik. Bu vesileyle
tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, Türkiye’nin parlak gençliğinin 19
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı, kanatsız meleklerimiz annelerimizin Anneler Günü’nü ve
bizlere hayatımızın her aşamasında kol kanat geren saygıdeğer babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum.
Güneşli bahar günlerinin ışığı hepimize sağlık, mutluluk ve bereket getirsin.

İpek Üstündağ
Yönetim Kurulu Başkanı
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öykü

“Aile olmak
birbirini sevmek ve
yardımlaşmaktır”
Yaklaşan Babalar Günü’nden yola çıkarak Şenpiliç’in Kurucusu ve
Onursal Başkanı Haşim Gürdamar’la baba olmak, ailenin önemi ve
yakın zamanda yenilettiği Erzincan Kemaliye’deki baba evi üzerine
keyifli sohbetimizi sizlerle paylaşıyoruz.
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Bize ailenizi ve hatırladığınız kadarıyla babanızı anlatır mısınız?
“Ben babamı maalesef tanıyamadım ve hiç hatırlamıyorum,
çünkü babam vefat ettiğinde ben 2 yaşındaymışım.
Anlatılanlardan bildiğim kadarıyla mesleği ayakkabı tamirciliği
imiş ve Osmanlı İmparatorluğu’nun emrinde maaşsız er
olarak uzun zaman görev yapmış,
Çanakkale’de, Kars’ta savaşmış.
Çok becerikli bir adammış ve köyde
düğün olduğunda babama keşkek
pişirtirlermiş. Son derece dürüst
bir insanmış. Ben ailenin beşinci
çocuğuyum. Bir ablam ve üç
ağabeyim vardı, ne yazık ki sadece
bir ağabeyim hayatta...”

olduğunu söyleyebilirim. İş hayatında yaşadığım çeşitli
sıkıntılarda veya Türkiye’de piyasanın kötüye gittiği
zamanlarda çocuklarım için endişelendiğim çok
olmuştur.
“Baba olmak doğal bir olay ve biz
sorumluluklarımızın farkına varmadan baba
oluyoruz. Baba olmak demek, çocuklarımıza iyi bir
hayat ve en önemlisi iyi bir eğitim sağlayabilmek
demektir. Çocuklar hayatımızın tadı, rengi…”
Profesyonel iş hayatınızda da
çocuklarınızla el ele vererek
çalışıyorsunuz. Bu nasıl bir avantaj
sağlıyor?
“Şenpiliç’te profesyonellerle
çalışıyoruz ama şöyle bir gerçek
var ki; insanın kendi canından,
kanından birilerinin de yanınızda
olması başka bir şey… Herhangi
bir sıkıntımızda birbirimiz için
büyük fedakârlıklar yapabiliriz.
Bu çok fevkalade bir durum.
Birlikte çalışmanın verdiği güç
ve güven duygusu var.”

Baba olmak sizce ne anlama
geliyor?
“Tabii baba deyince önce çocukluk
akla geliyor sonra babalık…
Çocukluğumdan, 75-80 yıl önce
bir köyden portre çizeceğim size:
Erzincan Kemaliye’ye bağlı bir
dağ köyündeydi evimiz… Yaklaşık
150-200 metrekarelik bir arsanın
içerisinde küçük bir evdi. Kapıdan
içeri girince bir sofa, sol tarafta bir
Sizce aile olmak ne demektir?
ahır, ahırda koyunlar ve tavuklar
vardı. Tam karşısında da samanlık…
“Aile olmak birbirini sevmek,
Merdivenden yukarı çıkınca kiler
yardımlaşmaktır. Aile olmak,
bulunuyordu. Kilerde ekmeğin yanı
kendi canınızı öbürleri için feda
sıra küplerin içinde dut kurusu,
etmek demektir. Sizin kanınızdan
ceviz, peynir, bulgur olurdu. Ekmek
biri sıkıntı çekiyorsa ona yardım
de bugünkü gibi günlük ekmek
ediyorsunuz. Çekinmeden,
“Babamı küçük yaşta kaybetmek baba
değil. Lavaş gibi uzun yapılır,
gerekiyorsa aileniz için hayatınızı
olduğumda beni çok etkiledi mi farkında değilim tehlikeye atabiliyorsunuz.
çengellere asarak kurutulur ve hafif
ıslatılarak yenilirdi. Senede bir kere
ama babalığın çok sorumluluk gerektiren bir şey “Günümüzde aile yapısı çok
yaptırılan bu ekmeği bütün sene
olduğunu söyleyebilirim. İş hayatında yaşadığım
değişti, eski büyük aileler yok.
kilerde saklar ve öyle tüketirdik.
Eskiden anne baba, kardeşler
çeşitli
sıkıntılarda
veya
Türkiye’de
piyasanın
Köy hayatıyla ilgili hatırladığım bir
hep bir arada otururlardı.
kötüye gittiği zamanlarda çocuklarım için
diğer şey de, köylülerin birbiriyle
Evlendikten sonra bile bu
yardımlaşmasıydı. Tabii o zaman
endişelendiğim çok olmuştur.
beraberlik devam ederdi. Böyle
Cumhuriyet’in ilk yılları ve
bir yakın ilişki aileler arasında
Türkiye’de çok büyük bir yokluk var.
artık kalmadı. Şimdi çocuklar
O dönemlerde buğday harmanını
evlenince ya da üniversiteyi bitirince kendi yollarını çizmek üzere
düşünün; çiftçi buğdayı yayıyor yere, düvenle dolaşıyor, buğdayı eziyor
ailelerinin yanından ayrılıyor.
ondan sonra rüzgârı bekliyor, rüzgâr çıkınca samanını savuruyor,
“Bugünün çocuklarıyla, belki bizim çocukluğumuzdaki sorumluluk
buğday kalıyor… Bütün bunları çocukluğumun nasıl geçtiğini ve
Türkiye’deki gelişimi anlatmak için söylüyorum.
duygusu arasında da fark var. Benim anlattığım yokluğu anlamaları
mümkün değil.
“Babamı küçük yaşta kaybetmek baba olduğumda beni çok etkiledi
mi farkında değilim ama babalığın çok sorumluluk gerektiren bir şey
“Olgunluk ya yaradılıştan ya da yokluktan oluyor. Bir şey yoksa sen
ŞENLİK NİSAN-HAZİRAN 2014
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“Çocukluğumdan, 75-80 yıl önce bir köyden portre çizeceğim size: Erzincan Kemaliye’ye bağlı bir dağ
köyündeydi evimiz… Yaklaşık 150-200 metrekarelik bir arsanın içerisinde küçük bir evdi. Kapıdan içeri girince
bir sofa, sol tarafta bir ahır, ahırda koyunlar ve tavuklar vardı. Tam karşısında da samanlık… Merdivenden
yukarı çıkınca kiler bulunuyordu.”
ona sahip olmak için olgunlaşmak zorundasın. Şimdiki çocukların içine
doğduğu koşullar bambaşka, belki biraz daha bireysel ve benciller ama
belki de onlarınki doğru… Kendi hayatımı onlara uygulamam veya
‘böyle olsunlar’ demem doğru olmaz.

çıkıyor. Ailenin ne olursa olsun çocukları kendi isteklerine göre
yetiştirmesi çok zor. Çocukları kendi yollarını bulsunlar diye bırakmak
da doğru değil, çok sıkmak da…”

“Gençlere tavsiyem önce iyi bir eğitim almalarıdır. Konuya hakim
olmak ve kendine güvenmek çok önemli… Bir işi bilgisizce yapmamak
için eğitimle birlikte kendine güvenmek de gerekli… Gençlere ikinci
tavsiyem ise sorumluluk almalarıdır. Sorumluluk almak da bir cesaret
işidir, ‘ben bunu yapabilirim’ demek için eğitiminize ve kendinize
güvenmeniz gerekiyor. Bu noktada tabii ki ailenin de önemi karşımıza

Babalara veya baba adaylarına ne söylemek istersiniz?
“Baba adaylarına şunu söylemek isterim, başarılı olmak için huzurlu
bir hayata ihtiyaç var. Huzursuzluk ortamı içinde iş hayatında başarılı
olmak mümkün değil. Bu nedenle bekâr beylere de evlenirken eşlerini
çok iyi seçmelerini ve sorumluluk almaya hazır olduklarından emin
olunca bir yuva kurmalarını tavsiye ediyorum.”

6
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Kemaliye’deki baba evinizi yenilettiniz. Bize baba evinizi ve
Kemaliye’yi anlatır mısınız?
“Evimiz en az 100 yıllık… Kemaliye günümüzde çok turistik bir yer
oldu. Eski, ahşap evleri var. Ben de Kemaliye’nin eski mimarisini
koruyarak kendi evimizi renove ettirdim. Evin dış cephesini o dönemin
tarzını koruyarak düzenledik ama iç mekânda değişiklikler yaptık.
Mesela günümüzde artık ahır veya samanlık gibi bölümlere ihtiyaç
olmadığı için o bölümleri değiştirdik.
“Fikir ise şöyle ortaya çıktı; öncelikle köküm nedir diye aradım ve bir
şeyler de buldum. Hepsi eski Türkçe’ydi ve onları tercüme ettirdim.
11 yaşıma kadar yaşadığım baba evimi toplayabildiğim kadar bilginin
ışığında yeniletmek istedim.
“Hemşehrimiz olan bir mimara projeyi yaptırdık. Bu mimar aynı
zamanda oradaki evleri restore ettiriyor. Sonra bizim köydeki bir usta
da yardımcı oldu. Ayrıca ağabeyim de sık sık gidip gelerek projeyi
takip etti. Yenileme süreci iki seneden fazla sürdü. Çok büyük bir proje
olmadığı halde inşaat alanına kamyon girişi gibi ulaşım imkânlarının
kısıtlı olması ve çalışacak çok insan olmaması nedeniyle zaman aldı.
“Devlet turizmin gelişimini teşvik etmek için evlerine yeniletenlere para
ödüyor ve bence bu iyi fikir ama biz para almadık tabii ki… Ben de
gittiğimde görüyorum ki, Kemaliye’nin evleri kısmen yenilenmiş ve yerli
turistler gidip geliyor. Söylediklerine göre yabancı turistler de gidiyor.
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“Dede olmak baba olmaktan daha keyifli bir
şey. Çocuklar üzerinde bir sorumluluk olmayınca
çocuklarla istediğin gibi ilişki kurabiliyorsun.”
Ailemizden olsun, köyümüzden olsun baba evini yenilettiğimizi duyan
ve bilen herkes memnun oldu. Gittiğimde çok sevgi ve saygı gördüm,
çok güzel şeyler yaşadım ve mutlu oldum.
Bize biraz da Kemaliye’yi ve köyünüz Apçağa’yı anlatır mısınız?
“Fırat’ın iki kolu var Murat ve Karasu... Karasu Kemaliye’den geçer.
Köyümüz Karasu yolunda kurulmuş dağlık bir köy... Doğası çok güzel...
Doğal güzelliklerinin yanında suyu ve meyvesi çok bol… İnsanı çok
sempatik, misafirperver… Fevkalade güzel dutu ve cevizi var.
“Fırat’ın geçtiği yerde çok büyük bir kanyon var. 500 metre
yükseklikteki kayaların arasından 20 metre genişliğinde suda
geziyorsunuz ve yamaçta yaban keçileri yürüyor yavrularıyla.
Muhteşem bir doğa… O kayaların arasına da teleferik yapmışlar ve
paraşütçüler gelip buradan atlıyorlar. Kemaliye’de son dönemde
‘Doğaperest Festivali’ yapılıyor. Festivalde de bu tür organizasyonlar
yer alıyor.”
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“Fırat’ın iki kolu var Murat ve Karasu... Karasu Kemaliye’den geçer. Köyümüz Karasu yolunda
kurulmuş dağlık bir köy... Doğası çok güzel... Doğal güzelliklerinin yanında suyu ve meyvesi çok bol…
İnsanı çok sempatik, misafirperver… Fevkalade güzel dutu ve cevizi var.”

“Evimiz en az 100 yıllık…
Kemaliye günümüzde
çok turistik bir yer oldu.
Eski, ahşap evleri var.
Ben de Kemaliye’nin
eski mimarisini
koruyarak kendi
evimizi renove ettirdim.
Evin dış cephesini
o dönemin tarzını
koruyarak düzenledik
ama iç mekânda
değişiklikler yaptık.
Mesela günümüzde
artık ahır veya samanlık
gibi bölümlere ihtiyaç
olmadığı için o bölümleri
değiştirdik.”
8
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Kemaliye
Apçağa Köyü
Erzincan ili Kemaliye ilçesine
bağlı Apçağa Köyü, Kemaliye
ilçesine 5 kilometre uzaklıkta
ama ilçeyle bütünleşmiş gibi
bir köy. İhtiyar heyetinin almış
olduğu kararla geleneksel
Eğin mimarisi korunduğu
ve Kemaliye doğal yapısını
koruduğu için UNESCO’dan
ödül almış. Adet, töre,
gelenek ve göreneklerine
sahip çıkan Apçağa Köyü’nü
ve köyüne duyduğu özlemi
burada doğan ünlü Şair
Ahmet Kutsi Tecer “Orada bir
köy var uzakta, o köy bizim
köyümüzdür” diye anlatır.
Köylerinin uzun yıllar geçimini
sağlayan ve ticari anlamda
halen önemli bir getirisi olan
dut ise bu köyün en büyük
özelliklerinden…

ŞENLİK NİSAN-HAZİRAN 2014
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şen haberler

Sıraköy Kuluçkahanesi’nin 2. Etabı Yapılıyor
2011 yılında birinci etabı
tamamlanmış olan Şenpiliç Sıraköy
Kuluçkahanesi’nin artan civciv talebini
karşılamak üzere, ikinci etap yapım
çalışmalarına 10 Şubat 2014 tarihi
itibarıyla start verildi. İnşaat süreci
ortalama 4-5 ay sürecek olan ikinci
etabın 2014 yılının sonunda faaliyete
geçirilmesi planlanmaktadır. 36 adet
gelişim ve 24 adet çıkım makinesi
ilave edilecek olan ikinci etap ile tesisin
kapasitesi 2 kat artacak.
Bu üretimi gerçekleştirmek için
otomasyon kapasitesi ile birlikte
istihdam edilecek personel sayısı da
paralelinde iki kat artacaktır.

Şenpiliç Yeni Reklam
Filmleriyle Karşınızda
Şenpiliç yeni yıla yepyeni 3 reklam filmiyle girdi. Türkiye’nin
3 farklı yöresinden karakteri izleyiciyle buluşturan reklam
filmlerinde Şebnem Bozoklu rol alıyor. Karadenizli, Egeli
ve Adana’lı kadını canlandıran Bozoklu, oyunculuğuyla
göz doldururken “Her sofranın şenliği” sloganıyla izleyiciye
“tüm Türkiye’nin sofralarını süsleyen lezzet” mesajı
iletiliyor.
10
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6. Yemek Şöleni’nin Ana Sponsoru Şenpiliç

İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri
önderliğinde, Şenpiliç’in ana sponsorluğunda ve
Sofra Dergisi işbirliğiyle bu yıl 6.sı düzenlenen
Yemek Şöleni 9 Mart 2014 Pazar günü gerçekleşti.
Sofra Dergisi okurlarının yarışmacı olarak katıldığı,
pek çok sanatçının, gurmenin ve şeflerin jüri
üyesi olarak destek verdiği organizasyonun geliri
Alzheimer hastası yaşlılara hizmet vermek üzere
İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri ve Maltepe
Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen “Lions
Alzheimer Gündüz Bakımevi” projesine aktarıldı.
Her yıl lezzet yarışmasının yanı sıra birçok keyifli
etkinliğe de sahne olan Yemek Şöleni bu yıl da
eğlenceli aktivitelerle yüzlerce kişiyi ağırladı. Bu
kapsamda yine Şenpiliç sponsorluğunda yemek
bloggerlarına özel bir workshop düzenleyen
ünlü yemek tasarımcısı Sırma Bradley, değişik
malzemeler kullanarak hazırladığı eğlenceli
sunumları katılımcılarla paylaştı.
Yarışmada birinciliği “Anneannemin Tavuklu
Nohut Yemeği” adlı tarifi ile Ayşegül Tosun
kazandı. Sabire Altay, “Ekmek Çanağında Zahterli
Tavuk” tarifiyle ikinci olurken, Raziye Korkmaz da
“Tavuklu Sebzeli Rulo Sarma”sıyla üçüncülüğe
layık görüldü. Dereceye girenlerin yanı sıra Yemek
Şöleni’nde yarışan tüm finalistler de birbirinden
değerli hediyeler kazandı.
ŞENLİK NİSAN-HAZİRAN 2014
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babadan oğula geçen tezgâh

Kral Tavukçuluk
2010 yılından beri Şenpiliç’in
İzmir bayisi olan Kral
Tavukçuluk’un Genel Müdürü
İsmail Bedir, 1965 yılında
Beyrut’ta başlayan baba
mesleğinin hikâyesini, genç
yaşta sektöre nasıl adım attığını
ve bugün geldikleri noktayı
anlatıyor.

Öncelikle sektöre nasıl adım attığınızı anlatır mısınız?
“Biz Mardinliyiz. 70lerden önce Mardin’de işsizlikten dolayı
Almanya’ya, İsveç’e, Beyrut’a çok göç olmuş. 1965-72 yılları
arası babam ve amcalarım birlikte Beyrut’a gitmişler ve orada bir
tavukçunun yanında çalışmışlar. 1973 yılında Türkiye’ye dönerek
İzmir’e yerleşmeye karar vermişler. İlk zamanlar tavukçuluk
yapmak akıllarına gelmemiş, seyyar arabalarla sebze satmışlar.
Babam sahlepçilik de dahil pek çok iş yapmış. 1979 yılında
Çimentepe’deki bir evin bodrum katında tavukçuluk yapmaya
başlamışlar. İşler her geçen gün büyüyünce de Kemeraltı’nda bir
yer kiralamışlar ve plastik el yolma makinesiyle kesime başlayıp,
bir de kamyonet alarak, servise çıkmışlar ve böylece o zamanın
şartlarına göre işi büyütmüşler.
“80lerin başında bulundukları yer ufak gelmeye başlayınca
Tepecik’te bir kesimhane kurmuşlar.1985’te burası da ufak
gelmeye başlayınca şu anda depo olarak kullandığımız
Kavaklıdere’deki yere taşınmışlar ve burada saatte 2000 kapasitesi
olan otomatik bir kesimhane kurmuşlar.
“Amcamla babamın ortaklıklarının son bulmasıyla 1989 yılında
kendisine yardımcı olmak üzere ben de sektöre atıldım. O zamana
göre son derece modern olan Kavaklıdere’deki tesiste 1995
yılına kadar iş yaptık. Bir süre sonra Belediye, Tarım Bakanlığı,
İzsu ‘şehir içinde kaldınız’ diyerek burayı boşaltmamızı istedi.
Biz de kendimize bir yer aramaya başladık. Bu arada 1985
yılında aldığımız civciv bayiliği işimiz de çok iyi ve hızlı bir şekilde
ilerliyordu.
“Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde kendi yerimizi kurmak
için araştırmalara başladık. 20 dönüm bir yer bulduk. Bu alan
4500 metrekare kapalı alanı olan yaptığımız işe uygun bir yerdi ve
satın aldık. Burası 1,5 sene boş kaldı. İçini yeniledik, 1999 yılında
Hollanda’dan saatte 6000-8000 kapasiteli bir kesimhane için

12

ŞENLİK NİSAN-HAZİRAN 2014

robotlar aldık. Büyük bir arıtma tesisi yaptık ve bunu da yerin altına
gömdük. 2002 yılında burada kesime başladık. Günde 30.000 kesim
kapasitesiyle çalışıyorduk ve mükemmel bir iş çıkarıyorduk. Az bir
kapasiteyle çok temiz ve kaliteli ürün çıkıyordu.”
Şenpiliç’le nasıl tanıştınız?
“2003 yılında devaluasyon olunca biraz zorlandık ve yerimizi bir
firmaya kiraya vererek Kavaklıdere’ye geri döndük. 2007 yılında da
kriz yaşayınca artık bu işe büyük firmalarla çalışarak devam etmemiz
gerektiğini anladık. Kavaklıdere’nin kesim bölümünü kapattık, soğuk
hava ve rampa bölümlerini depo olarak kullanmaya devam ettik
ve bayiliğe başladık. Bir süre sonra Şenpiliç bizi ziyaret etti ve bize
bayilik teklif etti. Bize dedi ki ‘Şenpiliç kurumsal bir firmadır, Ağrı’daki
bayii neyse, İzmir’deki bayii de bizim için aynıdır’ ve bize çalışma
prensiplerini anlattı. Biz de 2010 yılında Şenpiliç’le el sıkıştık. Şenpiliç
kurumsal açıdan bizi bir disipline soktu ve birtakım şeylerin ciddiyetine
varmamızı sağladı.
“Ayda 140 tonla Şenpiliç’le çalışmaya başladık ve hızla ilerledik. Şu
anda 230-250 ton arasında satış yapıyoruz ve bayiler arasında ilk
10’un içindeyiz.”
Kral Tavukçuluk
“İzmir’de Şenpiliç’in ilk bayisiyiz. Tepecik’te, Basmahane’de ve
Karşıyaka’da üç tane şubemiz var. Şu anda idari kadro da dahil
ŞENLİK NİSAN-HAZİRAN 2014

“İyi ki Şenpiliç’le çalışmaya başlamışız. Şenpiliç’ten
dostane yaklaşımı ve sevgiyi gördük. Ayrıca piliçte
kalite ne demektir onu anladık.”
yaklaşık 30 kişilik bir ekibimiz mevcut. Sabah saat 06.30’da sevkiyat
araçları depoya yanaşır. 11 araçla servise çıkıyoruz. Üç tane erkek
kardeşim var ve onlar da ekibimizin birer parçası olarak bana yardımcı
oluyorlar.
“21 yaşında bir kızım, 17 ve 19 yaşlarında iki oğlum var. Bizler de
bu işi tabii ki çocuklarımıza bırakacağız. Ben çocuklarıma işimizi
bir proje gibi bırakmak ve öyle görmelerini sağlamak istiyorum.
Dolayısıyla istiyorum ki, halkla ilişkilerinden pazarlamasına bu işin
kurumsal olarak yürütülmesi için ilmini okusunlar ve öyle devralsınlar.
Okumalarını istediğim için şimdilik işin içine onları sokmadım.”
“Şenpiliç mütevaziliğiyle, dürüstlüğüyle örnek bir firma”
“Bizim için Şenpiliç’in en önemli özellikleri kalitesi, ciddiyeti,
kurumsallığı ve ayrım yapmayan yaklaşımıdır. Mütevaziliğiyle,
dürüstlüğüyle örnek bir firma… Bizlere olan ilgisi büyük bir güven
duygusu veriyor. Biz kendimizi Şenpiliç’le bir aile gibi görüyoruz.”
13
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“Topraksız tarım,
tarımsız hayvancılık olmaz”
Düzce Gölırmak’ta bulunan
Taç Tarım’ın Yönetim Kurulu
Başkanı Tahsin Altun üst
düzey görevlerde bulunan
eski bir bankacı ama şu
anda yaptığı iş onun için her
şeyden önce geliyor. “Hemen
hemen hiç tatil yapmıyorum.
Çalışmayı ve bu bölgede vakit
geçirmeyi çok seviyorum.
Doğadan ayrılamıyorum. Bu
benim kendi ruhsal tedavim,
ben burada mutlu oluyorum”
diyecek kadar işine ve
Düzce’ye aşık…
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1964 yılında, Düzce Gölırmak köyünde doğan Tahsin Altun, Eskişehir Yunus
Emre Öğretmen Okulu’ndan mezun… Ardından 1985 yılında Karadeniz Teknik
Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitiren Altun, 1996 yılına kadar bir bankada
denetim elemanlığı yaptıktan sonra inşaat sektörüne adım atarak İstanbul
Beylikdüzü’nde 1000’den fazla konutun yapımına imza atmış. 2005 yılında
bir yakınının kümes kurma girişimlerine yardımcı olmak üzere Düzce’ye gelen
Altun, sektörle tanışmış ve kendi çiftliğini kurmuş. “İlk etapta 40.000 kapasiteli
bir kümes kurduk. Ardından çiftlik yatırımlarına devam ederek kapasiteyi
2006 yılında 80.000’e ve 120.000’e, 2010 yılında ise 200.000’e çıkardık. Şu
anda devam eden 2 kümes inşaatı tamamlandıktan sonra toplam 8 kümesle
çiftliğimizin kapasitesi 450.000’e çıkacak.” diyor.
Bize Taç Tarım Çiftliği’ni anlatır mısınız?
“Burada 450 dönüm tapulu arazimiz, 400 dönüm de kiralık arazimiz var.
Hedefimiz arazimizi 1.000 dönüme çıkarmak. Kümeslerimiz 105 x 12 metre
ve 108 x 18 metre… Hepsi de ikişer katlı. Yeni yapılanlar ise 108 x 18 metre
ve yine iki katlı inşa ediliyor. İki katlı kümesler daha derli toplu oluyor. Özellikle
arazi pahalı ise ya da yer sıkıntısı varsa katlı yapmak daha mantıklı… Ayrıca
bakımı da daha kolay… Kümeslerde çalışan 6 kişilik bir ekibimiz var.
“Bir yetiştirme döneminin sonunda tavukların Şenpiliç tarafından yüklemesi
yapıldıktan sonra biz kümeslerle baş başa kalıyoruz. Kümeslerin öncelikle kaba
temizliğini ve yıkamasını yapıyoruz. Eksikler varsa onları tamamlıyoruz. Ardından
Şenpiliç tarafından dezenfeksiyon yapılıyor. Dezenfeksiyondan 3 gün sonra
ölçüm yapılıyor ve ölçüm sonuçları uygun çıkarsa civcivlerin altlığı olan çeltiği
seriyoruz. Ardından dumanlama sistemi uygulanıyor. Sulukları ve yemlikleri
de yerleştirdikten sonra civcivlerimizin gelmesini bekliyoruz. Bu arada içerdeki
sıcaklığın 32-34 dereceye ulaşması için sobaları yakıyoruz. Civciv geldikten
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“Benim için kanatlı üretimi ve tarım öncelikli…
Önce toprak olacak. Dünyada üretilemeyen tek
şey toprak… Ondan sonra tarım, ondan sonra
hayvancılık yapılacak, çünkü tarım hayvancılıkta yem
için çok önemli…”
sonra ilk bir hafta çok önemli… İlk haftanın sonunda civcivler 200
grama ulaştıktan sonra rahatlıyoruz. Eğer biyogüvenlikte önemli bir
hata yapmazsanız ilk bir haftadan sonra işin devamı son derece
rahat ilerliyor. Kalan süreçte her hafta tartım yapılıyor. Şu anda tartım
10lu veya 15li civciv gruplarının tartılıp ortalamasının alınmasıyla
gerçekleşiyor. Fakat yeni kümeslerle birlikte bu sistem değişecek. Yeni
sistemde belirli yerlerde sensörler olacak ve civcivler bu sensörlerin
üzerinden geçtikçe tartılarak panoda ağırlıkları bize gösterecek.
“Arazimizin bir bölümü yonca yetiştiriciliği bir bölümü de mısır silajı
için ayrılmış durumda. 2007 yılında ayrı bir bölgede büyükbaş
hayvancılık faaliyetlerine başladık ve yonca ile mısır silajını büyükbaş
hayvancılıkta kaba yem olarak kullanıyoruz. Fazlasını ise satıyoruz.
Bir de kültür mantarı üretimi için bu yıl içinde tamamlanacak yeni bir
bina yapıyoruz. Günlük 800 kilo kültür mantarı üretimine gireceğiz.
“Bu bölgenin özelliği Ankara ile İstanbul’un tam ortasında ve her iki
büyük şehre de yakın olması. Benim bu bölgeyi seçmemin en önemli
nedeni ise buralı olmam. Bölge ayrıca yeşil, sulak ve verimli topraklara
sahip. Taban suyu çok yakın ve ovaları çok verimli bir yer.”
Biyogüvenlik…
“Şenpiliç’in bizden yapmamızı istediği bütün biyogüvenlik önlemlerini
alıyoruz. Biyogüvenlik önlemleri yem arabalarının ve içeriye giren bütün
araçların dezenfeksiyonuyla hemen girişte başlıyor. İnsan girişi için ise
girişte ayak dezenfeksiyonuyla başlıyor, sonra sahada ve kümeslerin
içinde diğer dezenfeksiyon işlemleriyle tamamlanıyor.”
Bize yatırım planlarınızdan bahsedebilir misiniz?
“İlerideki yatırım hedeflerimiz kanatlı üretim kapasitemizi 450.000’e
çıkarmak, kültür mantarı yetiştiriciliğini de ekleyerek organik tarım
faaliyetlerini ilerletmek ve daha da önemlisi kendi enerjimizi kendimiz
üretmek… Burada biyoenerji üretmek için izin aldık. Önümüzdeki 10
yılda kendi enerjisini üretemeyen firmalar sıkıntıya girecek. Kümeslerin
ısıtılması için yaklaşık 600 ton kömür gerektiğini düşünürsek, bizim
yapacağımız bu yatırım üç yılda kendini amorti edecek.”
Biraz da Şenpiliç’ten konuşalım…
“Ben burayı kurduğumdan beri Şenpiliç’le çalışıyorum ve bence
Şenpiliç’le çalışmak çok keyifli. Şenpiliç’teki arkadaşlarla da
artık ağabey kardeş gibi olduk. Kendimizi bir ailenin parçası gibi
hissediyoruz. Şenpiliç bize ‘burası büyük bir aile, siz de bu ailenin
bir parçasısınız’ diyor ve bunu bize hissettiriyor olması çok güzel.
ŞENLİK NİSAN-HAZİRAN 2014

Üreticisini koruyor. Biyogüvenlik uygulamalarına ve dolayısıyla insan
sağlığına büyük önem veriyor.
“Ayrıca Şenpiliç’e teşekkür ediyorum çünkü bu imkânları o sağlıyor
bize. Yapılması gereken her şeyi yapıyorlar, biz de kendimize düşeni
yaparsak kimsenin birbirinden şikâyeti olmaz.”
Çocuklarınız mesleğinize ilgi duyuyor mu?
“Çocuklarımın biri 21, diğeri ise 16 yaşında… Büyük oğlum Koç
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde okuyor. Bir işletmeyi aldığında
sıfırdan alıp sonuna kadar götürebilmeli… Küçük oğlum da gıda,
veterinerlik ya da inşaat alanında eğitim düşünüyor. Her ikisi de burayı
seviyor ve burada vakit geçiriyorlar. Bu işe merakları da var. Ben de
elbette bu işi çocuklarıma devretmek isterim. Zaten çiftliği halka arz
etmiş olmamızdaki amacımız aynı zamanda kurumsal bir yapıya
bürünmek… Çünkü bir işletmenin kurumsal bir yapıya bürünmeden
gelecek nesillere devam etmesi zor oluyor.
“Ben de sağlığım el verdiğince bu işi yapmaya devam edeceğim.
Evimiz İstanbul’da Beylikdüzü’nde olduğu için hayatım Beylikdüzü
ile Düzce arasında geçiyor ama çok zorlanmıyorum. Çünkü ilkokulu
bitirdiğimden beri öğretmen okuluydu, üniversiteydi, askerlikti,
bankadaki görevimdi derken Türkiye’nin her tarafını gezdim, dolayısıyla
hep dışarıdaydım ama alıştık, eşim de alıştı.”
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KUTLU OLSUN!

23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve
Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk
tarafından çocuklara armağan edilmiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ulusal bayramlarından biridir.
Milli devlet ve tam bağımsızlık ilkeleriyle birlikte Atatürk’ün devlet
anlayışının temellerini oluşturan üçüncü ana ilke, ulusal egemenliktir.
Ulusal egemenlik, egemenliğin millete ait olduğunu ifade eder.
Tam bağımsızlık ilkesi gibi ulusal egemenlik de, Atatürk’ün Milli
Mücadele’nin ilk günlerinden beri açıkça ortaya koyduğu, ısrarla
vurguladığı bir temel ilkedir.
Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a
giden Atatürk’ün asıl amacı ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık
ilkelerine dayanan bir devlet kurmaktı. Mustafa Kemal Atatürk,
milletine olan büyük inancını ve verdiği büyük değeri Amasya
Genelgesi’nde şöyle dile getirmiştir: “Milletin bağımsızlığını yine milletin
azim ve kararı kurtaracaktır.”
Bu düşünceden hareketle Atatürk İstanbul’un işgalinden üç gün sonra,
19 Mart 1920 tarihinde meclisi Ankara’da toplamıştır. Millî egemenliğe
dayalı yeni Türk parlamentosunun adı bu toplantıda “Büyük Millet
Meclisi” olarak konulmuştur. Böylece, egemenliğin kayıtsız şartsız
millete ait olduğuna inanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920’de Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ni kurarak yeni bir devletin temelini atmıştır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ilanı
Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, “Milli Hâkimiyet” ve “Çocuk
Bayramı” kavramlarının birleşmesiyle ortaya çıkmıştır.
Himaye-i Etfal Cemiyeti, meclisin açılışını takip eden yıllarda, savaş
sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukları bir bahar şenliği
ortamında sevindirmek ve onlara gelir sağlamak amacıyla 23 Nisan’da
çeşitli çalışmalar yapmıştır. İlk olarak 23 Nisan 1923’e ait Himaye-i
Etfal Cemiyeti Pulu bastırmış, 23 Nisan 1924 tarihli Hakimiyet-i Milliye
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“Küçük hanımlar,
küçük beyler! Sizler
hepiniz geleceğin bir
gülü, yıldızı ve ikbal
ışığısınız. Memleketi asıl
ışığa boğacak olan sizsiniz.
Kendinizin ne kadar önemli, değerli
olduğunuzu düşünerek ona göre
çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.”
Mustafa Kemal Atatürk
Gazetesi’nde de “Bugün Yavruların Rozet Bayramıdır” başlığı altında
halkı cemiyete bağış yapmaya çağırmışlardır. Aynı gazetenin 23 Nisan
1926 tarihli nüshasında ise, “23 Nisan Türkler’in Çocuk Günüdür”
başlığını taşıyan bir yazı bulunmakta ve bu başlık altında Cemiyet’in
bu günü çocuklar günü olarak meydana getirmesinin isabet olduğu
vurgulanarak, çeşitli esnafın bu günde elde edecekleri gelirin bir
kısmını Himaye-i Etfal Cemiyeti’ne bağışlayacakları yazmaktadır.
1927 yılında, Mustafa Kemal Atatürk himayesinde gerçekleşen
ilk 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamasında Cumhurbaşkanlığı
Bandosu çocuklar için konser vermiş ve Ankara’da Çocuk Balosu
düzenlenmiştir. Ayrıca Atatürk arabalarından birini çocuklara tahsis
etmiş ve o yıl cemiyetin Ankara’daki binalarından birine “Çocuk
Sarayı” adı verilmiştir. Daha sonraları, 70li yıllara kadar ulusal boyutta
ünlenerek ve katılımı artarak ilerleyen 23 Nisan Çocuk Bayramı
kutlamalarına, 1975’te Türkiye Radyo Televizyon Kurumu da katılmış
ve bir hafta çocuk programları yayımlamıştır.
1978’de Meclis Başkanlığı’nın izniyle meclisteki törenlere çocukların da
katılması sağlanmıştır. 1979’da bu uygulama Ankara ilkokullarından
gelen çocuklarla düzenli olarak başlatılmış, 1980’de de bütün illerden
gelen çocuklarla “Çocuk Parlamentosu” oluşturulmuştur.
1979 yılının UNESCO tarafından “Dünya Çocuk Yılı” olarak
duyurulması üzerine TRT, Uluslararası 23 Nisan Çocuk
Şenliği’ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır.
Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli
gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler
düzenlenmektedir.
1981 yılında Milli Güvenlik Konseyi bayramlar ve tatillerle ilgili kanunda
yaptığı değişiklikle o güne kadar kanunen adı konmamış bir şekilde
kutlanan bayrama “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”
adını vermiştir.
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19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik
ve Spor Bayramı
Atatürk Millî Mücadele’nin hikâyesini
anlatmaya şöyle başlar; “1919 senesi
Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım...”
1914’te başlayan ve dört yıl süren Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda
Mondros Mütarekesi imzalanmıştır. Yurdun işgal devletlerince
paylaşıldığı bu dönemde Mustafa Kemal, yurdu kurtarmak için çareler
aramakta ve bu hareketin Anadolu’dan başlatılması gerektiğine
inanmaktadır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün beklediği fırsat Osmanlı Hükümeti’nden
gelir. Samsun’da Rum çeteleri ve Türk halkı arasında meydana gelen
çatışmaların sonlandırılması için Osmanlı hükümeti Mustafa Kemal’i
görevlendirmiş ve kendisine 9. Ordu’nun müfettişliği verilmiştir. 16
Mayıs 1919’da 18 kişilik bir ekiple Bandırma Vapuru’yla yola çıkan
Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmış ve “Kurtuluş
Savaşı”nın temellerini burada atmıştır. Mustafa Kemal, 25 Mayıs
1919’da buradan Havza’ya geçmiş ve 28 Mayıs 1919’da Havza’dan
bütün memlekete, askerî ve mülkî amirlere ve Müdafaa-i Hukuk
Cemiyetleri’ne gönderdiği bir genelge ile İzmir’in işgalini protesto
için yurdun her tarafında mitingler yapılmasını, halka felaketin
büyüklüğünün anlatılmasını ve bunu köylere kadar yaymalarını
istemiştir. Bunun üzerine memleketin her köşesinde İzmir’in işgaline
tepki olarak toplam 96 miting tertip edilmiştir.
Durumdan rahatsız olan Osmanlı Hükümeti Mustafa Kemal’i
İstanbul’a geri çağırmıştır. O güne kadar “Ordu Müfettişi” sıfatı ile
hareket eden Mustafa Kemal artık bu şekilde ilerleyemeyeceğini
fark etmiş ve başlattığı eylemi kişisel olmaktan çıkarıp halka yaymak
gerektiğini düşünmüş, ordudan istifa etmiştir. 12 Haziran 1919’da
Amasya’ya giden Mustafa Kemal, Ali Fuat Paşa, Refet Bey ve Rauf
Bey’in katkılarıyla 14 Haziran 1919’da kurulan Müdafaa-i Hukuk
ŞENLİK NİSAN-HAZİRAN 2014

Cemiyeti bünyesinde, önceden hazırlamış olduğu metnin üzerindeki
çalışmaları tamamlamış ve Millî Mücadele tarihine Amasya Genelgesi
olarak geçen ilk önemli belge kabul edilmiştir. Genelge 21-22 Haziran
1919’da tüm ilgililere duyurulmuştur.
Amasya Genelgesi, Millî Egemenliğe dayalı yeni bir Türk devletinin
kurulması yolunda atılan ilk adımdır. Genelgede “Yurdun bütünlüğü,
milletin istiklâli tehlikededir” mesajı verilmektedir. Genelgede yer alan
önemli bir diğer hüküm de, “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve
kararı kurtaracaktır” olmuştur.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs, Türkiye
Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk, Millî
Mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek ve köhnemiş fikirlere
karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görerek 19 Mayıs’ı Türk
gençliğine armağan etmiştir.
Atatürk, Türk gençliğine ve Türk sporculuğuna bugünün tahsis
edilmesini istediği için daha önce kabul edilen resmi bayramlar
yasasına 19 Mayıs’ın da eklenmesi için meclise yeni bir yasa tasarısı
sunulmuş ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 20 Haziran 1938’de
bir yasa ile kabul edilmiştir.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs’a verdiği önemi bugünü
doğum tarihi olarak ilan edişiyle de göstermiştir. Bu sebeple Atatürk’ün
gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 1981 yılı
itibarıyla “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmaya
başlanmıştır.
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Yeryüzünün Kanatsız Meleklerine Adanan

Karşılıksız sevginin ve adanmışlığın ne anlama geldiği, ancak bir annenin
evladına duyduğu sevgi ile tarif edilebilir.
“Anneler Günü” ile ilgili ilk resmi kutlama girişimi, Amerika’da 1872
yılında Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak
tasarlanarak Boston’da yürüyüşle kutlanmış olsa da bu kutlamalar
yerel kutlamalar olmaktan öteye geçememiştir.
Ancak bu özel günü ölümsüz kılan ve kimi ülkelerde tarihleri farklı
olsa da Amerika’da ve daha sonra tüm dünyada Anneler Günü’nün
kutlanmasını sağlayan kişi ise Anna Jarvis… 1905 yılında annesini
kaybettikten sonra uzun bir süre yasa boğulan Jarvis, 1907 Mayıs’ının
ikinci pazarında, annesinin ölüm yıldönümünde arkadaşlarını evine
çağırmış ve bu günün “Anneler Günü” olarak ülke çapında kutlanması
fikrini ortaya atmıştır. Davetlilerin büyük beğenisini kazanan bu fikre,
Amerika’nın önde gelen bir giysi tüccarı da finansal destek sağlamıştır
ve ilk Anneler Günü, Jarvis’in annesinin 20 yıl süresince haftalık
dini dersler verdiği Grafton’daki bir kilisede, 10 Mayıs 1908’de
kutlanmıştır. Jarvis kilisedeki bu kutlamaya katılan her anne ve
çocuğuna annesinin en çok sevdiği çiçek olan beyaz karanfillerden
dağıtmış ve o günden sonra temizliği, asaleti, şefkati ve sabrı ifade
18

eden beyaz karanfil Amerika’da anneler gününün sembolü olarak
kabul edilmiştir.
Anneler Günü’nün milli bir gün olmasını isteyen Anna Jarvis, gazete
patronlarından işadamlarına, devlet adamlarından din adamlarına
kadar ulaşabildiği herkese bu fikrini iletmiştir. Böylece henüz senato
onaylamadan birçok eyalet ve şehirde anneler günü kutlamaları gayri
resmi olarak başlamıştır. Anna Jarvis’in çabaları boşa gitmemiş ve
sonunda 8 Mayıs 1914’te Senato’nun onayı ve Başkan Wilson’ın da
imzasıyla Mayıs’ın ikinci pazarı “Anneler Günü” olarak resmen ilan
edilmiştir ve çok kısa sürede başka ülkelere de yayılmıştır.
Önce Amerika Birleşik Devletleri’nde ardından da tüm dünyada
kutlanmaya başlayan “Anneler Günü”nün ülkemizde kutlanmasıyla
ilgili ilk girişim 1955 yılında Türk Kadınlar Birliği’nden gelmiştir. Bu
girişimlerin sonucunda 5 Mayıs 1955 tarihinde Mayıs ayının ikinci
Pazar gününün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Anneler Günü
olarak kutlanmasına karar verilmiştir.
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Tüm Babalara Armağan

Babalar Günü, Sonora Smart Dodd tarafından ailesi ve çocukları için
büyük fedakârlıklarda bulunan tüm babalara armağan edilmiştir.
“Babalar Günü’nün annesi” olarak anılan Sonora Smart Dodd, bir
Amerikan iç savaşı gazisi olan William Smart’ın kızıdır. Smart altıncı
çocuğunun doğumu sırasında eşini kaybetmiştir. Bu olaydan sonra
tüm hayatını çocuklarına adayan Smart, annelerinin yokluğunda
altı çocuğunu Washington’un doğusundaki bir çiftlikte çalışarak tek
başına büyütmüştür.
Babasıyla gurur duyan Sonora, 1909 yılında “Anneler Günü”
kutlamalarından haberdar olunca, babasına onlar için yaptığı
fedakârlıklardan ötürü böyle bir gün armağan etmek ister ve
babasının doğum günü olan 5 Haziran’ın Babalar Günü olması için
çalışmalara başlar. Ancak bu çalışmalar 19 Mayıs 1910’da sonuç
verir ve kutlamalar Haziran ayının üçüncü pazar gününde düzenlenir.
ŞENLİK NİSAN-HAZİRAN 2014

İlk kez 19 Haziran 1910’da Washington’un Spokane şehrinde
kutlanan Babalar Günü, 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri
Başkanı Calvin Coolidge tarafından desteklenmiş ancak resmi olarak
Babalar Günü ilan edilmemiştir. Sonunda 1966 yılında dönemin
başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının üçüncü pazarının
Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayınlamıştır.
1972 yılındaysa başkan Richard Nixon’ın imzasıyla Babalar Günü
yasal olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde resmi tatil ilan edilmiştir.
Ülkelere göre kutlanma tarihleri değişen Babalar Günü, ülkemizde
80li yılların sonlarına doğru kabul görmüş ve her Haziran ayının
üçüncü pazarı “Babalar Günü” olarak kutlanmaya başlamıştır.
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gizli yetenek

“Fotoğraf, ayrıntıları
yakalamaktır”
Şenpiliç Marmara Bölge
Müdürü Faik Öztekin, hobi
olarak fotoğrafçılığa gönül
vermiş bir profesyonel…
En çok da İstanbul’u
fotoğraflamayı seviyor.
Faik Öztekin’le fotoğrafçılık
üzerine yaptığımız röportajı
paylaşıyoruz.
Fotoğrafa olan merakınız ne zaman ve nasıl başladı?
“Aslında fotoğrafa olan merakım daha çok küçük yaşlardayken her gördüğüm
fotoğraf makinesine poz vermekle başlamıştı. Yaşım biraz daha büyüdüğünde
ise gazetelerde, dergilerde yer alan veya kırtasiyelerde satılan kartpostallardaki
güzel fotoğraflara bakmak çok hoşuma gidiyordu. Yıllar sonra arkadaşlarımın da
teşvikiyle 2002 yılında profesyonel bir makine sahibi oldum ve eğitim de alarak
fotoğraf çekmeye başladım.
“Sabırlı ve ayrıntılara dikkat eden bir yapım var. Bu nedenle fotoğraf çekmek
kişiliğimle çok doğru orantılı bir hobi… Fotoğraf, sabırla bekleyerek ayrıntıları
yakalamaktır. Kafanızdaki kompozisyonu kurduktan sonra ayrıntıyı yakalamak
sabır gerektirir.”

1972 İstanbul doğumlu Faik Öztekin, Eskişehir Anadolu
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme mezunu…
Evli ve 8 yaşında bir kızı olan Öztekin, iş hayatına 1996 yılında
taşımacılık sektöründe ön muhasebe memuru olarak başlamış,
ardından finans bölümüne geçerek yaklaşık üç yıl bu alanda
görev yapmış. “Ama amacım satış kadrosunda görev yapmaktı”
diyen Öztekin, 2000 yılında hızlı tüketim ürünleri alanında
faaliyet gösteren bir kurumun satış departmanına girerek bu
alandaki kariyerine adım atmış. Son 2 yıldır Şenpiliç’in Marmara
Bölge Müdürü olarak görev yapan Faik Öztekin; Trakya, İstanbul,
Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bilecik bölgelerinden sorumlu…
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Hobi olarak fotoğrafı anlatır mısınız?
“Başta profesyonel bir fotoğraf makinesi olmak üzere, çekeceğiniz
fotoğrafların türüne göre lensler, bunları taşıyabileceğiniz uygun bir
çanta ve ihtiyaca göre tripod sahip olmanız gereken ekipmanlardır.
Ancak fotoğraf çekme düşüncesiyle çıktığınız herhangi bir seyahatte
ya da yürüyüşte bu malzemelerin hepsini taşımak bir hayli zor…
Benim tavsiyem yola çıkmadan önce fotoğraf çekimi için kafanızda
oluşturduğunuz senaryoya uygun lens ve ekipmanı alıp yükünüzü
hafifletmektir.
“Bir hobi olarak fotoğrafçılığın maliyetli olup olmadığı bence göreceli…
Başlangıçta ihtiyaçlarınızı iyi belirleyerek uygun bütçelerde ekipman
sağlayabilirsiniz. Ancak tabii ki ekipmanın ve dolayısıyla maliyetin sonu
yok.”
Sizce fotoğrafçılığın incelikleri nelerdir?
“Bence fotoğrafı çeken makine değil, fotoğrafçının kendisidir. Artık cep
telefonlarıyla bile çok iyi anlar yakalayanlar var. Bir fotoğrafçı, çekmek
istediği kareleri bir senaryo olarak önceden kafasında oluşturmalıdır.
Özellikle ışığa göre doğru zamanlamayı yapmalı, doğru anı sabırla
beklemeli ve ondan sonra da deklanşöre basmalıdır. Fotoğrafçılık
uygun ışığı yakaladıktan sonra her yerde her mevsimde yapabileceğiniz
bir hobi …”
Dahil olduğunuz kulüpler veya gruplar var mı?
“Fotoğrafa ilk başladığımda dahil olduğum bir grubum vardı, ancak
daha sonra şehir dışı gezilerine iştirak edemediğim için ayrılmak
zorunda kaldım. Aynı şekilde daha önce çalıştığım kurumda da
oluşturduğumuz bir fotoğraf grubumuz vardı ve ayda en az bir kez
hep beraber fotoğraf çekmek için gezilere çıkardık. Son dönemlerde
ise beni hobi olarak fotoğrafçılığa teşvik eden arkadaşlarımla zaman
zaman gezilere çıkıyoruz. Ayrıca internet üzerinden dahil olduğum
birkaç kulüp var. Zamanımın uygunluğuna göre bazen onların organize
ettiği fotoğraf gezilerine katılıyorum.”
En çok nerelerde ve nelerin fotoğraflarını çekmeyi seviyorsunuz?
“Ben İstanbul’da doğdum ve hep burada yaşadım. İstanbul’u
seviyorum. Ben İstanbul’un birçok insanın hoşlanmadığı trafiğini,
kalabalığını, çarpık yapılaşmasını içime sindirdim. İstanbul’u çok iyi

biliyorum ve şehrin o anki durumuna, yoğunluğuna göre teknolojiden
de yararlanarak hayatımı kolaylaştırıyorum. Dolayısıyla İstanbul’da
fotoğraf çekmeyi seviyorum. Özellikle Beyoğlu, Tarlabaşı, Balat, Fener,
Sultanahmet, Samatya gibi eski İstanbul kokan yerlerde insan ve
mekân bağlantılı fotoğraflar çekiyorum.”
Bir hobi olarak fotoğrafçılığı tavsiye eder misiniz?
“Kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle gezmeyi, öğrenmeyi, tarihi,
insan hallerini seven herkes fotoğraf çekebilir. Fotoğraf çekmek aynı
zamanda sosyalleştiriyor da… Bugün internet üzerinden kurulmuş
birçok fotoğraf kulübü var. Bu kulüpler her ay bir fotoğraf gezisi
düzenliyor. Dolayısıyla bu gezilere katılarak bu hobiyi geliştirmek ve
zevk almak mümkün…”
İnsanın hayatında bir hobiye yer vermesi neden önemlidir?
“Hayatın stresi mutluluğu azaltıyor. Mutsuz ve stres altında olan
insanların da hastalıklara ve depresyona yakalanma riski çok daha
yüksek. Kişisel mutluluğumuz ve iç huzurumuz için hobi edinmemiz
büyük önem taşıyor. Bir insanın gönlündeki hobiyi seçmesi, kendini
doğru ifade etmesi için önemli bir araç. Hobilerimiz yaratıcılığımızı ve
yeteneklerimizi geliştirir. Düzenli olarak hobimize zaman ayırma isteği,
zamanı doğru yönetmemize yardımcı olur. Kötü alışkanlıklardan uzak
tutar. Özellikle genç yaşta hobi edinenlerin zamanlarını, potansiyellerini
ve enerjilerini çok daha doğru kullanacakları için kötü alışkanlık
edinme ihtimalleri çok daha düşük olacaktır. Bir hobimizin olması
sosyal iletişimimizi de güçlendirir. İlgilendiğimiz hobilerimiz sayesinde
bizimle ortak zevkleri olan yeni insanlarla tanışır ve yeni paylaşımlarda
bulunuruz.”
Son olarak… Şenpiliç’in sektördeki konumunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
“Şenpiliç sektörünün liderlerinden… Çalışanlarının da kuruma aidiyet
duygusu bir hayli fazla… Şenpiliç’te görev yapmaya başlayalı henüz iki
sene oldu ancak çok uzun süredir burada çalışıyor gibi hissediyorum
ve Şenpiliç Ailesi’nin bir parçası olmaktan çok memnunum.”
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her şeyin başı sağlık

Dr. İlkay Değerli

Acıbadem Kadıköy Hastanesi
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Uzmanı

Bahar Hastalıkları
Tadınızı Kaçırmasın!
Bahar mevsimi, hastalıklarıyla birlikte
geliyor. Oysa soğuk ve yıpratıcı bir kışın
ardından, bahar aylarının tazeliğinden
faydalanmak istenirken, çocuklar ve
kronik hastalığı olan erişkinler için tam
tersi bir durum söz konusu olabiliyor ama
moralimizi bozmamıza gerek yok. Zira,
gerekli tedbirler alındığında ve basit gibi
görünen bazı kurallara dikkat edildiğinde,
bu hastalıkları en hafif şekliyle atlatabilmek
mümkün. Acıbadem Kadıköy Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dr. İlkay Değerli, bahar hastalıklarını ve
korunmanın yollarını anlattı.
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Haydi çocuklar ellerinizi yıkamaya!
Hijyen... Her dönemde enfeksiyonlardan korunmanın
en etkili yollarının başında geliyor. Son derece basit
olan bu tedbir, bir o kadar hayati rol oynuyor. Zira
mikroplar en fazla el ve ağız yoluyla bulaşıyor. O
nedenle el ve yüz temizliğine çok dikkat etmek ve
özellikle anne babaların çocuklarına bu çok önemli
kuralı öğretmesi gerekiyor. Acıbadem Kadıköy
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.
İlkay Değerli, bahar hastalıklarından korunmanın
en önemli kurallarının başında el ve yüz temizliğinin
geldiğini belirtiyor. Dr. Değerli, “Eve geldiğimizde önce
ellerimizi ve yüzümüzü yıkayıp sonra çocuklarımızla
temas etmeliyiz. Okula giden büyük çocuklar, küçük
kardeşlerine enfeksiyon taşımaktadırlar. Çocuklara sık
sık el yıkamaları gerektiğini hatırlatmalıyız. Bizler de
burun akıntısı, kırıklık ve hapşırık gibi hastalık belirtileri
hissettiğimizde maske takarak çocuklarımıza enfeksiyon
bulaşmasını önleyebiliriz” diyor.
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Sağlıklı ve dengeli beslenme şart
Mikroplarla savaşın bir yolu da şüphesiz güçlü, dirençli bir bünyeden
geçiyor. Bunun için de sağlıklı ve dengeli beslenme şart. İyi ve dengeli
beslenme her dönemde bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor.
Yoğurt ve kefir gibi besinler, içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsak
florasını güçlendiriyor. Başta ishaller olmak üzere pek çok enfeksiyon
hastalığından korunmayı sağlıyor. C vitamini de bağışıklık sistemini
güçlendiriyor. Taze meyve ve sebzeler önemli C vitamini
kaynaklarından... Tabii bu arada D vitaminini
de unutmamak gerekiyor. Dr. Değerli, “D
vitamini de enfeksiyonlardan korunmayı
sağlar, bağışıklık sistemini
güçlendirir. Güneşli havalarda
güneşten hem kendimizi hem
çocuklarımızı mahrum
etmemeliyiz. Günde yarım
saat güneşten direkt
olarak faydalanmalıyız”
diyor.
Bahar hastalıklarından
korunmada bir önemli
unsur da egzersiz...
Yanlış duymadınız.
Egzersiz bağışıklık
sistemini destekliyor.
Dr. İlkay Değerli, bu
nedenle temiz havada
yürüyüş ve bisiklete
binmek gibi aktivitelere
çocukların yönlendirilmesini
tavsiye ediyor. Hastalıklardan
korunmada, hasta kişilerle
temas edilmemesi, kapalı ve
kalabalık ortamlardan kaçınılması,
hasta çocuğun okula gönderilmemesi,
sınıfların sık ve düzenli havalandırılması,
terleten kıyafetlerden kaçınılması, terli giysilerin
değiştirilmesi de büyük önem taşıyor. Polenlerden korunmak, varsa
alerji tedavisine başlamak ve her gün ılık banyo yapmak da önemli rol
oynuyor.
Bahar mevsimi pek çok hastalığa zemin hazırlıyor
Bahar mevsimi adı itibarıyla kişide güzel, enerjik, zinde ve tertemiz
bir his uyandırırken, canlanan doğayla birlikte türlü türlü hastalıklar
da kapıyı çalıyor. Hava değişimlerine, virüslere ve polenlere bağlı
olarak minikleri de büyükleri de etkileyen pek çok hastalık hayatı
kâbusa çevirebiliyor. Özellikle bu nedenle çocuklu ailelerin ve kronik
hastalıkları olan erişkinlerin ayrıca dikkat etmesi gerekiyor.
Baharın gelmesiyle birlikte havada uçuşmaya başlayan polenler,
halk arasında saman nezlesi, bahar alerjisi ya da yaz gribi olarak
ŞENLİK NİSAN-HAZİRAN 2014

isimlendirilen “alerjik rinit” vakalarını artırıyor. Burunda kaşıntı,
tıkanıklık, akıntı, hapşırma, öksürük ve boğaz kaşıntısı ile kendini
gösteren alerjik rinit astım hastalarını tehdit ediyor. Başta polenler
olmak üzere küf mantarları, ev tozu, kedi ve köpek gibi hayvan tüyleri
ve çeşitli kimyasallar da alerjiye neden olabiliyor. Alerjik rinit hastası
olan kişilerde sinüzit, kulak hastalıkları ve geniz eti gelişimi de sıklıkla
görülüyor. Dr. İlkay Değerli, “Alerjiden korunmanın en iyi yolu ise
alerjenden yani polenlerden ve yıl boyunca ev tozu
akarlarından korunmak. Bu dönemde bu tür
alerjileri olan kişiler dışarıya çıkmaktan
kaçınmalıdırlar. Antihistaminikler
de alerji semptomlarının
engellenmesinde faydalı
olabilir” diyor.
Alerjiden ishale,
kruptan nezle ve
farenjite
Bahar mevsiminde
çeşitli virüsler de
üst solunum yolu
enfeksiyonlarına
neden oluyor. Bu
virüsler burun
akıntısı, burun
tıkanıklığı, boğazkulak ağrısı, hapşırık,
öksürük, halsizlik
ve ateş şeklinde
belirtilere yol açıyor.
Alerjik rinit ve astım gibi
alerjik hastalıkların yanı
sıra, krup (larenjit), nezle ve
farenjit, bronşiolit, kabakulak
ve suçiçeği hastalıkları, üst ve alt
solunum yolu enfeksiyonları ile döküntülü
hastalıklar ve virüslere bağlı ishal vakalarında
da artış olabiliyor. Bu dönemde yine astıma bağlı kronik
öksürük, gece öksürüğü ve solunum sıkıntıları da artış gösteriyor.
Göz nezlesi olarak bilinen alerjik konjonktivit de bahar aylarında
sıklıkla artan hastalıklar arasında yer alıyor. Göz nezlesi genellikle
alerjik rinitle birlikte görülüyor. Gözlerde kızarıklık, sulanma, yanma
ve batma hissi alerjik konjonktivitin belirtileri arasında... İltihaplı göz
akıntıları enfeksiyon belirtisi olabildiğinden mutlaka göz doktoruna
gidilmesi gerekiyor.
Bahar mevsiminde küçük çocuklarda görülen ve viral bir hastalık
olan krup (larenjit) da, acil servislere en sık başvuru nedenlerinden
biri... Ağır solunum sıkıntısına neden olabilen bir üst solunum yolu
enfeksiyonu olan krup, 2-3 günlük burun akıntısı, ses kısıklığı ve
hafif ateşi takiben havlar tarzda öksürükle ortaya çıkıyor. Nefes alma
sırasında hırıltı şeklinde solunum sıkıntısına ilerleyebiliyor.
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hobi

Baharı
Müjdeleyenler
Günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak için bitkilerle uğraşmak son derece
dinlendirici bir hobidir. Ekilen bitkinin nasıl bir doğa harikasına dönüştüğüne tanıklık
etmenin keyfi ve tatmini ise bambaşkadır.
Çiçeklerin bakımıyla ilgilenmek kişiyi rahatlattığı gibi bir canlıya
hayat vermek ve onun büyümesine tanıklık etmek de farklı bir
mutluluk yaşatır. Çiçek yetiştirmeyi hobi olarak edinmek için
bahçe sahibi olmaya da gerek yok. Türlerine göre balkonda, evin
içinde hatta ofiste yetiştirilebilen rengârenk çiçekler dekoratif
saksılar içerisinde bulunduğu ortamın dekorasyonuna da renk
katacaktır.
Çiçek bakımında temizleme, toprak değişimi, saksı değişimi,
budama, sulama dikkat edilmesi ve özenle uygulanması gereken
Sarı Zambak
Anayurdu Doğu Asya olan ve “gün güzeli”
olarak da bilinen sarı zambak çiçeği, yarı
gölge ortamları seven bir bitkidir. Toprak
konusunda fazla seçici olmayan sarı
zambakların bakımı da oldukça kolaydır.
Çiçek açmadan az önce ya da çiçekler
solduktan sonra gübre şerbeti veya
organik sıvı besin ile eşsiz güzellikteki bu
bitkilerin çiçeklerinin daha uzun ömürlü
olması sağlanabilir. Sarı
zambakların sulanması
toprağın kuruma
süresine göre ayarlanır,
toprak kurumaya
başladığında bol su
verilmelidir.

unsurlardır. Ancak bitkilerin de insanlar gibi değişkenlik gösterdiği
ve farklı karakteristik özelliklere sahip olduğu, her bitkinin ekilme,
budama, sulama ya da gübreleme zamanlarının birbirinden
farklı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle çiçek bakımıyla ilgili
genel püf noktalarının yanı sıra her çiçeğin kendine özel bakım
gerekliliklerine uymak gerekir.
İşte güneşin yüzünü gösterdiği bahar aylarında bahçelerini,
balkonlarını, evlerini, ofislerini renklendirmek isteyenler için
birbirinden güzel çiçekler…

Orkide
Yeryüzünün en güzel ve en nadide çiçeklerinden
biri olan orkideler doğal ortamlarında tropikal
ağaçların gövdelerinde kökleri dışarı sarkarak
yaşadıklarından dolayı, toprak olarak köklerini
havadar tutacak çam kabukları, hindistan cevizi
lifleri, pomza veya sphagnum (turba) yosunu gibi malzemeler kullanılmalıdır.
Kullanılacak olan plastik ya da kil saksının dibine drenaj için mutlaka birkaç delik
açılmalıdır. Orkideler, bahar aylarının başından itibaren 4-12 hafta süreyle çiçek
açmaya başlar. Çiçeklerin solmaya başlaması budanma zamanlarının geldiğini
göstermektedir. Bunun için kuru çiçek saplarının gövdeye en yakın yerden
kesilmesi gerekmektedir. Fazla soğuk ortamları sevmeyen orkideler için 18-30
derece arası ısı ideal bir yaşam ortamı sağlayacaktır. Çiçek vermeden önce bu
bitkilerin ortalama haftada bir sulanması yeterlidir. Çiçeklendikten sonra daha
fazla suya ihtiyaç duyacak olan orkidelerin sulama zamanını anlayabilmek için
toprağın kontrol edilmesi ve tamamen kuruduktan sonra dibini
ıslatana kadar sulanması gerekmektedir.

Kadife Çiçeği
Yaz başından sonbaharın sonuna kadar çiçekli kalan bu gösterişli bitkiler güneşli ya da yarı gölge alanları severler.
Bakımı oldukça kolay olan kadife çiçekleri geçirgen ve verimli toprakları sever. Çiçeklenmeyi artırmak için solan
çiçeklerin kesilmesi gerekmektedir. Aşırı sulama ve fazla gübre bitkilerin yeşillenmesine ve geç çiçek açmasına neden
olabilir. Çiçeklenme bittikten sonra kadife çiçekleri yerinde bırakılmamalı, köklerinden sökülmelidir.
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Haseki Küpesi
Mavi, sarı, kırmızı, beyaz renklerde açan ve çok gösterişli olan haseki küpesinin Orta Avrupa, Kuzey
Amerika ve Asya’da doğal olarak yetişen 30 farklı türü bulunmaktadır. Eski saray bitkilerinden olan
haseki küpesi, güneşli ve yarı gölge ortamları sever. Bu bitki her türlü yumuşak kültür toprağında
yetişebilir ancak daha çok kumlu-tınlı topraklardan hoşlanır. Bahar aylarında çiçeklenmeye başlayan
haseki küpesi 2-3 parça olan yaprakları ve güçlü kök sistemiyle oldukça gösterişli ve değerli bir bitkidir.

Çuha Çiçeği
Anavatanı Çin olan çuha çiçeğinin
yaklaşık 200 farklı türü vardır. Gevşek
şemsiyeler oluşturarak açan güzel
kokulu turuncu, sarı, beyaz, pembe,
kırmızı veya mor çiçekleri olan bu
çiçek türü için en uygun toprak bahçe
toprağına eşit miktarda kil ve yer
kömürü eklenerek elde edilmektedir.
Yarı gölge ve çok aydınlık yerleri seven
çuha çiçekleri doğrudan güneşe maruz
bırakılmamalıdır. Bu
bitkinin toprağı sürekli
nemli tutulmalı,
ancak kışın aşırı
su vermekten
kaçınılmalıdır.

Şakayık
Birçok çeşidi olan ve Mayıs-Haziran aylarında
çiçeklenen şakayık, muhteşem güzellikte bir
süs bitkisidir. Kış aylarında iyice üşümezse
mevsiminde iyi çiçeklenmeyen şakayık
bahçede ya da çok geniş bir saksıda
yetiştirilmelidir. İlk yıl farklı bir çiçekmiş
gibi açsa da üçüncü yılını atlattıktan
sonra çok daha büyüleyici ve kuraklığa
dayanıklı bir çiçek haline gelir. Eğer bitkinin
tohum oluşturmasına izin verilirse bu, bir
sonraki yıl daha az çiçeklenmesine
neden olacaktır.
Dolayısıyla solan
çiçekler hemen
üstten koparılmalı,
daha gösterişli
çiçekler yetişmesini
sağlamak içinse
her dalda tek
bir tomurcuk
bırakılmalıdır.
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Afrika Menekşesi
Anavatanı Rusya ve Amerika olan Afrika menekşesinin
günümüzde çok farklı renkleri olsa da klasik menekşe
mor renktedir. Yeni üretilen hibrit türler çiçek
renklerini çoğalttığı gibi yaprak deseni ve dizilişinin
de değişmesini sağlamıştır. Afrika menekşeleri her
mevsim çiçek açabilen, özellikle sonbahardan yaza
kadar olan 9 aylık dönemde yoğun çiçekli kalan bir bitkidir. Doğrudan ışık
almaktan hoşlanmayan menekşeler nemli ve havadar ortamları severler.
Bu çiçeklerin uzun süre çiçek verebilmesi için düzenli olarak gübrelenmesi
gerekmektedir. Yüksek ve düşük ısılara fazla dayanıklı olmayan Afrika
menekşelerinin sulanma sıklığı toprağın nemliliğine göre ayarlanmalıdır.
Kalanşo
Minik minik çiçek buketlerinden oluşan sevimli
görüntüsüyle birçok çiçekseverin dikkatini çeken
kalanşo bakımının kolay olması ve uzun süre çiçekli
kalması sebebiyle en çok tercih edilen bitkilerden
biridir. İyi drenajlı toprakları seven kalanşonun
yaşaması ve daha güzel çiçeklenmesi için en
ideal ısı 16-24 derece arasıdır. Güneş ışığını seven
bu bitkinin etli yaprakları su depoladığı için fazla suya ihtiyaç duymazlar.
Yazın toprak yüzeyi hafif kuruyunca sulanması gereken kalanşo, kışın toprak
kuruyana kadar beklenmeli, daha sonra sulanmalıdır.
Begonya
Ana vatanı
Kuzeydoğu
Hindistan olan
begonya yeşil
ve pembe ağırlıklı tonlarda renklere
sahip, evde bakılmak için çok uygun
bir çiçektir. Özellikle çiçeklenme
zamanında sabah güneşini seven
begonya diğer zamanlarda,
güneşi doğrudan almadığı aydınlık
ortamlardan hoşlanır. Fazla soğuğa
dayanıklı olmayan bu bitki kış
aylarında 15 derecenin altında
bırakılmamalıdır. Yaz aylarında
toprağının her tarafı ıslanacak şekilde
sulanması gereken begonyanın kışın
gün aşırı sulanması yeterli olacaktır.

Ekinezya
Anavatanı Kuzey
Amerika olan
ekinezyanın eski
zamanlarda
Kızılderililer
tarafından ilaç olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Pembe, beyaz, sarı ve turuncu gibi renklerde
çiçek veren ekinezya hastalıklara karşı bağışıklık
sistemini güçlendirmeye yararken, aynı
zamanda renkli çiçekleriyle bahçelere de renk
katmaktadır. Gevşek ve drenajı kuvvetli toprak
yapısını seven bu bitki Temmuz-Ekim ayları
arasında çiçek vermektedir. Güneşi seven ve
sıcağa dayanıklı olan ekinezyanın baharda
yeniden yeşermesi için kuruyan yaprakları kışın
toprak seviyesinde kesilmelidir.
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şefin tarifleri

Haydi Mangal Başına

Bahar geldi, güneş yüzünü gösterdi. Mevsim mangal keyfi için ideal…
İşte mangal severler için birkaç özel tarif…

Izgara Tavuk Köfte
Malzemeler

•Yarım kilogram tavuk kıyması
•1 adet kuru soğan
•2 diş sarımsak
•5-6 dal maydanoz
•2 dilim bayat ekmek
•1 yumurta
•Tuz, karabiber
•Köri

Yapılışı

Öncelikle derince bir kabın içine soğanı ve sarımsağı
rendeleyin, maydanozları ince ince kıyın. Tuz, biber, köri
ve ıslatılıp suyu sıkılmış ekmeği kıyma ile karıştırıp güzelce
yoğurun. Yoğurulmuş kıymayı 1-2 saat kadar buzdolabında
dinlendirin. Daha sonra işaret parmağı büyüklüğünde
alarak köfte haline getirin. Yapışmaması için ızgarayı
yağlayın. Hafif geçmiş ateşte, nar gibi kızarmış hale gelene
kadar pişirin. Arzu ederseniz yanında domates, biber,
ekmek ve soğan da kızartarak servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun..

Kanat Izgara
Malzemeler

•10 adet tavuk kanadı
•2 adet sivribiber
•1 su bardağı yoğurt
•4 diş sarımsak
•1 tatlı kaşığı şeker
•2 çorba kaşığı zeytinyağı
•2 çorba kaşığı salça
•2 çorba kaşığı limon suyu
•1 çorba kaşığı kimyon, kırmızı biber
•1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber

Yapılışı

Derince bir kabın içinde sivribiber hariç tüm malzemeyi (rendelenmiş
sarımsağı, yoğurdu, şekeri, zeytinyağını, salçayı, limon suyunu, kimyonu,
kırmızı biberi, tuzu ve karabiberi) iyice karıştırın. Daha sonra tavuk kanatlarını
bu karışıma bulayın ve bir gece dolapta bekletip tadını içine çekmesini
sağlayın. Izgara yapmadan önce sivribiberleri kalın kalın doğrayın, şişlere
sırayla bir kanat bir sivribiber geçirip dizin. Mangalda 15-20 dakika kadar
pişirdikten sonra tavuk kanatlarınızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
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Hardal Soslu Izgara Tavuk
Malzemeler (4 KİŞİLİK)

•Her biri 120 gramlık parça tavuk fileto
•4 çorba kaşığı zeytinyağı
•Tuz, karabiber

HARDAL SOS İÇİN
•1 küçük kuru soğan
•1 diş sarımsak
•3-4 dal maydanoz
•25 gram tereyağı
•1 çorba kaşığı hardal
•2 çorba kaşığı krema

Yapılışı

Tavukların her iki yüzüne de zeytinyağı sürüp tuz ve karabiber serpin. Elinizle
ovuşturarak tuz ve biberi yedirin. Tavukları üst üste bir tabağa koyup streç folyo ile
kapatın. Buzdolabında 2 saat kadar bekletin. Sosu için: Maydanoz yapraklarını çok
küçük doğrayın. Sarımsağı kıyın. Kuru soğanı soyup incecik doğrayın. Tereyağını
ufak bir tavada eritin. Daha sonra soğan ve sarımsağı ekleyip sote edin. Ardından
maydanoz, hardal ve kremayı ekleyip karıştırın. 1-2 dakika pişirip blendırdan
geçirerek sos haline getirin. Tavukları ızgaraya dizip her bir yüzünü 8-10 dakika
kadar pişirin. Servis tabağına alıp hardallı sosla birlikte servis yapın. Dilerseniz
yanına garnitür olarak haşlanmış ya da sotelenmiş mevsim sebzeleri ekleyebilir veya
pilavla birlikte servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun...

Tavuk Şiş Izgara
Malzemeler

•1 kilo piliç göğüs
•2 yemek kaşığı domates salçası
•1 çay kaşığı tuz
•1 çay kaşığı karabiber
•1 çay kaşığı kırmızı biber
•3 çay kaşığı kekik
•1 yemek kaşığı sıvıyağ veya zeytinyağı
•2 diş sarımsak

Yapılışı

Tavukları iyice yıkayın ve kuşbaşı doğrayıp derince bir
kaba koyun. Sarımsakları iyice ezip salçayı, baharatları ve
yağı da ekleyip kuşbaşı doğranmış tavuklarla birlikte iyice
karıştırın. Sonra sıra sıra tavukları şişlere dizin, aralara
küp doğranmış domates ve yeşil biber koyarsanız daha
lezzetli olacaktır. Tavuk şişleri mangalda pişirebilir, lavaş
ekmeğe koyup afiyetle yiyebilirsiniz. Eğer baharatı ve kekiği
seviyorsanız miktarı biraz artırabilirsiniz. Afiyet olsun…
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gezi

Güneşin yüzünü göstermeye
ve havaların yavaş yavaş
ısınmaya başladığı şu günlerde,
kış uykusundan uyanan doğa
pırıl pırıl çimenler, rengârenk
çiçekler ve yemyeşil ağaçlar
arasında piknik yapmaya davet
ediyor.

1

İl Ormanı-Arifiye, SAKARYA
Adapazarı-Sapanca karayolu üzerinde Adapazarı’na
12 kilometre mesafede bulunan ve 154,5 hektar
alana sahip olan İl Ormanı, ilk olarak 1983 yılında
kullanıma açılmıştır. Piknik alanında piknikçilerin
ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesisler, 3 adet çocuk oyun
alanı, sportif sahalar, kır gazinosu, büfe, manzara seyir terası,
4 adet yağmur barınağı, kameriye ve 180 adet piknik masası
bulunmaktadır. Orman içinde bulunan meşe, karaçam, sarıçam,
kızılçam ve sahil çamı gibi ağaçlar piknikçilere eşsiz bir doğa
ortamı sağlıyor.

2

Poyrazlar Gölü Dinlenme TesisleriAdapazarı, SAKARYA
Adapazarı’nın kuzeyinde, Akarca Köyü yakınında
Adapazarı’na 10 kilometre mesafede bulunan
tesis, 38 hektar alana sahip bir piknik sahasıdır.
1985 yılında tesis edilmiş olan piknik alanında bekçi evi,
piknikçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesisler, üç adet
çocuk oyun alanı, yürüyüş ve bisiklet parkuru, sportif sahalar,
üç adet kameriye, yağmur barınağı, 120 adet piknik masası
bulunmaktadır. Özellikle hafta sonu yoğunluk kazanan piknik
alanı meşe, sarıçam ve sahil çamı ile kaplı orman örtüsüne
sahip.

3

Kent Park-Adapazarı, SAKARYA
Yaklaşık 4.500 metre yürüyüş alanına sahip olan
Kent Park’taki doğal ağaçlar korunarak tüm yüzey
çimlendirilmiştir. Parktaki 14 bin metrekarelik gölet
ve botanik zenginliği gündelik hayatın stresinden
uzaklaşabilecek bir ortam sunmaktadır. Kent Park’ta kafeterya
görevi gören ve parkın yapısına uygun olarak inşa edilen kıl
çadırın yanı sıra büfeler yer almaktadır. Konser organizasyonları
başta olmak üzere birçok etkinliğe de ev sahipliği yapan Kent
Park, bölge halkının en fazla tercih ettiği dinlenme mekânları
arasında…
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4

İnceğiz Mesire Yeri-Çatalca, İSTANBUL
Çatalca’da yer alan İnceğiz Mesire Yeri’nin İstanbul’a
uzaklığı 55 kilometre, İnceğiz Köyü’nün Çatalca
merkezden uzaklığı ise 4 kilometredir. Burası yaklaşık
4 kilometrelik uzunlukta bir vadi üzerine kuruludur.
1000 aile kapasitesi olan İnceğiz Mesire Yeri’nde piknik severlerin
tüm ihtiyaçları düşünülmüş. 300 masası ve masaların başlarında yer
alan mangallarıyla piknik severlere kolaylık sağlayan tesisin yanından
akan dere, şehrin gürültüsünden kaçan doğaseverlere eşsiz bir ortam
sunuyor. Bölgede voleybol, futbol gibi çeşitli oyunların oynanabileceği
geniş düz alanlar da bulunuyor. 3000 yıldan eski bir tarihi olan İnceğiz
Mağaraları’nın yer aldığı piknik alanı aynı zamanda arkeolojik sit alanı.
Ayrıca İnceğiz Mesire Yeri balık tutmaya da imkân tanıyor.

5

Büyükada Dilburnu Tabiat Parkı-İSTANBUL
İstanbul’da Sedef Adası ve Heybeli Ada’nın arasında
bulunan Büyükada’nın batısında yer alan Dilburnu, 500
metre uzunluğunda 100 metre genişliğindedir. Kuzeyinde
kalan kısımda Nizam (Değirmen) Koyu, güneyinde ise plaj
ve tesislerin bulunduğu Yörük Ali Koyu bulunmaktadır. Piknik severlerin
en çok tercih ettikleri yerlerden biri olan Dilburnu Tabiat Parkı’nda çam
ağaçlarının altında piknik masaları, ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarının
karşılandığı büfe, mangal ve kömür bulunmaktadır. Dilburnu’na gitmek
için Sirkeci, Kabataş, Kadıköy, Bostancı, Yalova ve Kartal’dan kalkan
Adalar vapurları kullanılabilmektedir. Motorlu taşıtların girmesinin
yasak olduğu adada tesise yürüyerek, faytonla veya bisiklet kiralayarak
ulaşılabilir. Ayrıca Dilburnu’nda bulunan küçük koylardan denize
girilebilir.

6

Tanay
Mesire Yeri-İZMİR
İzmir-Çeşme yolu üzerinde, İzmir’e 70, Çeşme’ye 8
kilometre uzaklıkta olan Tanay Mesire Yeri, Ilıca Plajı
kenarında 70 hektarlık bir alanda kuruludur. Kızılçam,
fıstık çamı ve sahil çamları ile dolu olan bu mesire yeri, günde 2000
kişilik ziyaretçi kapasitesine sahiptir. Kaliteli plajları ve çevresindeki
turistik tesislerin yakınlığı, dinlenme yerine ilgiyi artırmaktadır. Tanay
Mesire Yeri’nin bir diğer özelliği ise 100 çadır kapasitesine sahip
olmasıdır. Böylelkle, doğayla daha uzun zaman geçirmek isteyenlere
burada konaklama imkânı da sunulmaktadır. Tesis hem günübirlik
hem de çadır da konaklayacak ziyaretçilerinin sağlıktan otoparka kadar
bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanıma sahiptir. Tesise Üçkuyular
Terminali’nden kalkan Çeşme otobüsleri ile de ulaşım sağlanabiliyor.

7

Belkahve Geçidi Mesire Alanı-İZMİR
Atatürk’ün İzmir’in düşman işgalinden kurtarılmasından bir
gün önce ayakları altına uzanan İzmir’i ilk gördüğü yer olan
Belkahve Geçidi Mesire Alanı’nda, Ata’nın elini yüzüne
siper etmiş İzmir’e doğru bakan 16 metrelik bir heykeli
yer almaktadır. İzmir’in merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan mesire
alanına İzmir-Kemalpaşa minibüsleriyle de ulaşılabilmektedir. 3,5 hektar
alana sahip olan Belkahve Geçidi Mesire Yeri kızılçam koru ormanı ile
kaplıdır. Yazın sıcak günlerinde dahi serinliğini koruyan tesis ziyaretçilerin
en çok tercih ettiği piknik alanlarından biridir. Günlük ziyaretçi
kapasitesi 1000 kişi olan alanda, piknik üniteleri ile sosyal ihtiyaçların
karşılanabileceği tesisler mevcuttur.

8

Bala Beynam Mesire Yeri-ANKARA
Ankara’nın en eski ilçelerinden birisi olan Bala’da
bulunan Beynam Mesire Yeri Ankara’ya 45 kilometre
uzaklıktadır. Yaklaşık 400 hektarlık orman alanı son
yıllarda yapılan çalışmalarla modern bir mesire alanı
haline getirilmiştir. Yeşilin her tonunun görülebileceği Beynam Mesire
Yeri’nde çamların arasında bulunan kır gazinosu, çocuk oyun grubu
ve piknik severlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan tesisler bulunmaktadır.
Ayrıca, 419 çeşit bitkiyi içinde barındıran Beynam Kent Ormanı’nda,
yürüyüş parkuru, resim terasları, yürüyüş patikaları, dinlenme tesisleri
gibi farklı seçenekler de sunulmaktadır.
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10

Papazın Bahçesi-MERSİN
Çamlıyayla’nın merkezine 13 kilometre
uzaklıkta olan Papazın Bahçesi en çok ziyaret
edilen mesire yerlerinden biridir. Dev çınar
ağaçlarından çıkan gözeler ve oluşturdukları şelalelerle bir doğa
harikası olan Papazın Bahçesi, erguvan ağaçları ve dere şırıltılarıyla
ziyaretçilerine oldukça huzurlu bir ortam sağlıyor. Piknik severler için
geniş yeşil alanlar üzerinde masalar, çeşmeler, ocaklar mevcut. Piknik
yapmayı tercih etmeyenler için mesire alanın giriş kısmında alabalık
tesisleri de yer almaktadır. Avcılık belgesi olan ziyaretçiler Milli Parklar
Genel Müdürlüğü’nce belirlenen kısımda olta ile balık avı yapılabilir.
.
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Mogan Park-ANKARA
Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Mogan
Park, Mogan Gölü’nün yanında yer almaktadır. Yaklaşık
814 bin metrekarelik bir alanı kaplayan parkta hem
piknik alanı hem de lokanta, çay bahçesi, kır kahvesi,
kamping tesisleri ile sportif faaliyetlere yönelik sahalar da yer
almaktadır. 3500 kişilik bank ve piknik sahası bulunan parkta, 1.500
çocuğun talebini karşılayabilecek oyun alanları da mevcut. Ayrıca
Mogan Park’ta küçük evcil hayvanlar parkı, 2 futbol sahası, 2 tenis
sahası, 3 basketbol sahası, mini golf sahası, asma köprülerle ulaşılan
marina adası, engelli çocuklar için oyun alanı, bisiklet-paten merkezi,
kayıkhane, kuş gözlem evi, oyuncak evi ve su sporları merkezleri de yer
almaktadır. Parkın piknik alanında ise 200 barbekü ve piknik masası
ile 50 çeşmeden 200 aile aynı anda yararlanabilmektedir.
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Karaaslan Hadimi Parkı-KONYA
Karaman yolu üzerinde bulunan Karaaslan
Hadimi Parkı 186 bin metrekarelik bir alana
sahiptir. Türkiye’nin ilk 15 bin metrekarelik
meyve bahçesine sahip olan Karaaslan
Hadimi
Parkı ziyaretçilerine meyve toplama imkânı
da sunuyor. 128 bin metrekarelik yeşil alana sahip parkta piknik
alanlarının yanı sıra, binicilik tesisi, kapalı oturma alanları, lunapark,
çocuk oyun grupları, basketbol sahaları, tenis kortu, sergi alanlar, gölet
ve havuz grupları da bulunuyor.
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Dülükbaba Ormanları Gezi ve Mesire
Alanı-GAZİANTEP
Şehir merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan
Dülükbaba Ormanları Gezi ve Mesire Alanı
40 kilometrelik alanı ile Türkiye’nin en büyük
koruluklarından biridir. Dülükbaba Ormanları mesire alanı, karaçam
ve sedir ağaçları ile kaplıdır. Kamp kurma ve karavanla konaklama
olanaklarının da bulunduğu mesire alanında günlük 5.000 kişinin
faydalanabileceği piknik masaları, çeşmeler, taştan yapılmış mangal
yerlerinin yanı sıra Dülük Kaya Mezarları, biyolojik gölet, ip parkuru ve
tırmanma duvarı da yer almaktadır.
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Fırnız Mesire Yeri-KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş-Göksun Karayolu’nun
üzerinde yer alan Fırnız Mesire Yeri,
Kahramanmaraş’a 54 kilometre uzaklıktadır
ve adını Fırnız Vadisi’nden almıştır. Yamaçları
çınar, çam, gürgen ve meşe ağaçları ile bezenmiş olan vadide
Fırnız Köyü yakınından çıkan ve vadi tabanında akan su kenarları
ziyaretçilere görülmeye değer bir doğal güzellik sunmaktadır. Piknik
yapmaya ve dinlenmeye oldukça elverişli olan mesire yerinde özellikle
akarsuyun üzerine kurulan çardaklar doğayla iç içe olmak isteyenleri
bekliyor. Ayrıca burada 2007 yılında kurulan bir alabalık tesisi ve
birçok restoran bulunmaktadır.
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Sera Gölü-TRABZON
Bir heyelan set gölü özelliği taşıyan Sera Gölü,
Trabzon’a yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta,
Akçaabat ilçesindedir. Ulaşımı gayet kolay olan
piknik alanına günün her saati toplu taşımayla
gidilebilmektedir. Ziyaretçilerin her türlü ihtiyacının karşılandığı alanda
kamp alanı da mevcuttur. Ayrıca göl sularında olta balıkçılığı da
yapılabilmektedir. Göl çevresinde bulunan farklı tesisler de piknik
yapmayı tercih etmeyenler için lezzetli alternatifler sunmaktadır.
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Çatak Tabiat Parkı-ÇORUM
Çorum merkezine 22 kilometre uzaklıkta olan
Çatak Tabiat Parkı, en çok tercih edilen piknik
alanlarından biri olma özelliğine sahiptir. Doğal
yapısı, manzara zenginlikleri ve tabiat parkı
özellikleriyle piknik severlerin gözdesi olan mesire yerinin hakim ağaç
türü karaçam ve sarıçamdır. Mayıs ayından Ekim ayına kadar uzun
bir sezonu olan parkta tilki, tavşan, kurt, ötücü kuşlar ve keklik gibi
hayvanlara rastlamak mümkün. Ayrıca Çatak Tabiat Parkı’nda trekking
yapılabilecek uygun parkurlar da bulunmaktadır.

Göldağı-ZONGULDAK
Zonguldak Çaycuma’nın en yüksek dağı
olan Göldağı, ilçe merkezine 15 kilometre
uzaklıktadır. Bu bölgede bulunan yeşil
doku, iğne ve yayvan yapraklı ağaçlarla çok
çeşitli bitki örtüsünden oluşmuştur. Yaz aylarında piknik yeri olarak
kullanılan bu alanlarda ayrıca trekking, fotoğrafçılık, safari, olta
balıkçılığı, avcılık gibi farklı aktiviteler de yapılabilmektedir. Göldağı
Mesire Yeri’nde ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği alt hizmetler
sunulmakta, bunların yanı sıra alışveriş, yeme-içme gibi gereksinimler
de karşılanmaktadır.
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Tortum Gölü-ERZURUM
Erzurum’a 120 kilometre uzaklıkta olan
Tortum Gölü, 1700’lü yılların ortalarında
günümüzde Uzundere İlçesi Balıklı Köyü’nün
batısında bulunan bir dağın heyelan sonucu
Tortum Çayı’nın önünü kapatmasıyla oluşmuş bir göldür. Göle
uzanan yarımada ile gölün çevresindeki ağaçlı alanlar mesire yeri
olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Tortum Gölü’nün son kısmında Tortum
Çayı’nın 48 metre yüksekten düşmesiyle meydana gelen çağlayan
ilkbaharda suyun bol olduğu mevsimde doğal manzarası ve heybeti ile
muhteşemdir.
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Orduzu Pınarbaşı-MALATYA
Malatya’nın en çok tercih edilen mesire
yerlerinden biri olan Orduzu Pınarbaşı,
merkeze 5 kilometre mesafededir. Orduzu
semtinde kaynak sularının önüne set çekilerek
oluşturulan göletin yamaçları çam ağaçlarıyla çevrilidir. Ulaşımı toplu
taşımalarla oldukça kolay olan bu piknik alanı yazın sıcak günlerinde
serin bir yer arayanlar için iyi bir alternatiftir. Ayrıca burada bulunan
yazlık gazinolar, Malatya Belediyesi tarafından göl kenarında yaptırılan
dinlenme tesisleri Orduzu Pınarbaşı’nı en gözde dinlenme alanı haline
getirmiştir.
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Çatalkaya Vadisi Piknik AlanıSapanca, SAKARYA
Yanıkdere yürüyüş parkurunun başında yer alan
Çatalkaya Vadisi Piknik Alanı, Maşukiye’den
Sapanca yönüne giderken Yanıkköy sınırları
içinde yer almaktadır. İstanbul’a 130 km uzaklıkta olan piknik alanında
bulunan kayın, kestane ve ıhlamur ağaçlarının yanı sıra, orman gülleri ve
içinden geçen dere de piknik severlere eşsiz bir güzellik sunuyor. Doğal
görünümü bozulmayan derenin yanı başında, ağaçların altında hizmet
vermekte olan Çatalkaya Vadisi Piknik Alanı, doğayla iç içe vakit geçirmek
isteyenler için son derece keyifli bir yer… Derenin her iki yanına geniş
aralıklarla yerleştirilmiş olan piknik masaları piknik severlerin rahatça
hareket etmesine olanak sağlıyor. Ayrıca yürüyüş parkuruna yakınlığı
sayesinde ziyaretçilere yürüyüş yapma imkânı da yaratıyor.
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eğlencelik

Sudoku
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

ABC Bağlama

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

Tüm noktaları kullanarak aynı harfleri birbirine bağlayın.
Yalnızca yatay ve dikey çizgiler kullanın. Hiçbir bağlantı
birbiriyle kesişmemelidir.
İyi eğlenceler...
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Mantık Oyunu
Samsun’da yeni açılan bir parfümeri deposu
tanıtım amacıyla indirim yaptı. Bu fırsatı
değerlendirmek isteyen beş kardeş de her zaman
kullandıkları ürünlerden birer tane daha aldılar.
Ancak her biri farklı hacimlerde şişeleri satın
aldılar. Beş kardeşin hangi ürünleri aldıklarını
bulabilir misiniz?
1. En küçük şişedeki parfümdür. Cenk bitmek
üzere olan kolonyasının yerine yenisini aldı.
2. Hakan gül kokulu ürünü tercih etti. Traş
kolonyası mis gibi limon kokuyor.
3. Murat’ın ürününün hacmi menekşe kokulu
ürünün hacminden daha küçüktür, ancak vücut
losyonunun hacminden daha büyüktür.
4. Pınar’ın şişesi 450 cl’dir. Lavanta kokusu 300
cl’lik şişede değildir.
5. Deodorantın hacmi Selin’in şişesinin
hacminden daha büyüktür, ancak ikisi de
yasemin kokulu değildir.

Cevap Anahtarları

