Çocuklarımızı sevindirmeye
devam ediyoruz
Kızılay ile zor zamanlarda
‘umut’ oluyoruz
Türkiye’de ve dünyada insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olan Türk Kızılayı’na
ürün yardımında bulunduk.
Kızılay Pendik Aşevi’nde yıl boyunca besin
değeri yüksek sıcak yemekler hazırlanıyor. Bu
yemekler ihtiyaç sahibi kişilerin hizmetine sunulurken, öğretim süresi boyunca da öğrencilere öğle yemeği hizmeti olarak veriliyor. Aşevlerine gelemeyecek durumda olan hasta, yaşlı
ve engellileri bireylere ise yemekler özel sefer
taslarında evlerine ulaştırılıyor.

Şenpiliç olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarımızı
unutmadık. Bu yıl pandemi koşulları nedeniyle kutlanamayan 23 Nisan Ulusal

Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı 6 köy okulundaki öğrencilere maske, kalemlik seti,
futbol ve voleybol topları hediye ettik.

www.senpilic.com.tr
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Ramazan ayı boyunca Türkiye’nin çeşitli illerinde seçilen marketlerde kampanyalı
ürünlerimizden alan müşterilerimize Filiz makarna hediye
ediyoruz.

ŞENPİLİÇ’İN ÜCRETSİZ YAYINIDIR

DOYFARM ŞARKÜTERİ
ÜRÜNLERİMİZE
GÜVENİLİR GIDA ÖDÜLÜ
Doyfarm Şarküteri ürünlerinin güvenilir ve sağlıklı olduğu bir kez de
Güvenilir Gıda Zirvesi tarafından tescillendi.

Güvenilir Gıda Ödülü’nü kazananlar, sektör
temsilcileri ve uzmanlardan oluşan Seçici
Kurul tarafından belirleniyor. Güvenilir Gıda
Ödülleri’ne gıda, tarım ve perakende sektörünün her alanında faaliyet gösteren şirketler ve
bu sektörlere destek veren diğer kişi, kurum
ve kuruluşlar katılıyor. Sektör temsilcileri ve
uzmanlardan oluşan Seçici Kurul’un değerlendirmelerinin ardından ödüle layık bulunanlar
açıklanıyor.
Uluslararası Güvenilir Gıda Ödüllerine aday
gösterilebilmek için; inovasyon, Ar-Ge, verimlilik, katma değer, başarı hikayesi, hızlı büyüme,
kurumsallaşma, şirket içi eğitimde ve yönetim-

İftar
sofralarının
vazgeçilmezi
oluyoruz

de başarı, müşteri ilişkilerinde övgüye değer
faaliyette bulunma, insanların yaşam kalitesini
yükseltmeye katkıda bulunma, marka oluşumuna katkıda bulunma, tanınma ve gelişme ile
ilgili yatırımlar konularında şirketlerin çalışma
yapmış olmaları gerekiyor.

GÜVENILIR GIDA VE GIDA
GÜVENLIĞI NEDIR?

“Güvenli gıda” besin değerini kaybetmemiş, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz
olan, bozulmamış gıda maddesi anlamına geliyor. “Gıda güvenliği” genel anlamda, gıdaların
amaçlanan kullanımına uygun olarak hazırlan-

masıdır. Daha geniş anlamda ise gıda kaynaklı
hastalıklara neden olan biyolojik, fiziksel ve
kimyasal etkenleri önleyecek şekilde gıdaların
işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve son
tüketiciye sunulmasını tanımlayan süreci ifade
ediyor.
Gıda güvenliği yönetimi, tüm dünyada kabul
edilmiş, ortak bir değerlendirme sistemi olan
ISO 22000 standartları doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Gıda güvenliğinin sağlanmasına
yönelik bir sistem olan ISO 22000, gıdanın güvenliğini tarladan sofraya kadar garanti altına
alan çok etkin bir uluslararası yönetim sistemi
olarak kabul ediliyor.

Ramazan sofraları, özel tariflerle Şen’leniyor
11 ayın sultanı Ramazan ayına özel
olarak hazırladığımız tarif videolarımız müşterilerimizden tam not
aldı. Ramazan ayına özel olarak çekilen toplam 15 adet tarif videomuz
sosyal medya hesaplarımızda kullanıcılarımızla buluştu. Birbirinden
lezzetli yemek önerilerimizi takip

eden kullanıcılarımız bu tarifler üzerinden sosyal medya yarışmalarına
da katılarak Migros’tan hediye çeki
kazanma fırsatı yakaladı. Siz de birbirinden lezzetli yemek tariflerini
öğrenmek ve hediye çeki kazanmak
için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Lava Döküm
Tavalar
mutfakları
şenlendirdi
Şenpiliç’in beğenilen kampanyaları yüzleri güldürmeye devam
ediyor. Bu yılın ilk kampanyası
olan ve yoğun talep gören Lava
Döküm Tavalar, Şenpiliç tüketicileri ile buluştu.
Eskişehir’de Lava Döküm Tava
kampanyasında kazanan müşterilerimiz, hediyelerini Çağdaş
Market Mağazaları’ndan teslim
aldı. Her hafta çekilişle belirlediğimiz 26 tüketicimiz hem Şenpiliç lezzetine ulaşırken hem de
Lava Döküm Tavalar ile lezzetli
yemekler yapma ayrıcalığına
ulaştılar.

Jülyen Dilimli
Sosis ürünümüz
raflardaki
yerini aldı
Dilimli ürünler serimizin son
ürünü olan Jülyen Dilimli Sosis
lezzetimiz market raflarındaki
yerini aldı. Ürün grubumuza
yeni katılan ürünümüz 750 gr.
olarak sosis severlerin beğenisine sunuldu. Doyfarm markamız
tarafından çıkartılan ürünümüz,
kumrucu ve sandviççilerin vazgeçilmezi olacak.
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Şenpiliç’in dijitalleşme
yolculuğu devam ediyor
S

Şenpiliç bilgi sistemleri veri ağının ulaştığı yaklaşık 60 noktası bulunuyor. Oldukça büyük ve
dağınık yapıdaki verilerin doğuşundan arşivlenmesine kadarki tüm süreçlerin sağlıklı bir şekilde
yürütülmesini sağladıklarını anlatan Şenpiliç Bilgi Sistemleri Grup Müdürü Erdoğan Bozkurt,
“Organizasyonu bir insana benzetecek olursak sinir ağları rolünü üstleniyoruz” diyor.

ektöründe örnek gösterilebilecek uygulamalarıyla değişen dünyaya uyum sağlayan Şenpiliç’in dijital yolculuğunu Şenpiliç Bilgi Sistemleri Grup Müdürü Erdoğan
Bozkurt’a sorduk.
Şenpiliç’in dijitalleşme yolculuğundan bahseder misiniz?
2010 yıllarında halen kullandığımız ve iş süreçlerimizin ana omurgasını oluşturan süreçlere
destek veren yazılımların hayatımıza girmesi ile başladı. 2013 yılında yapılan kurumsal
kaynak planlaması yazılımına veya herkesin
bildiği hali ile SAP uygulamasına geçiş ile bir
ivme kazandı ve iş süreçlerinin büyük bir kısmı sayısal ortama alındı. Günümüzün güncel
tehditlerine karşı önlemler alarak bu sistemlerin işlerliğini sağlayan alt yapılar kuruldu
ve zaman içerisinde de gerekli yatırımlarla
desteklendi. Geldiğimiz noktada kendi sektöründe örnek gösterilebilecek seviyede altyapı
ve iş uygulamaları ile değişen dünyaya uyum
sağladık. Bu ve önümüzdeki yıl da hem altyapı
tarafında hem de iş uygulamaları tarafında iş
planlarımıza aldığımız projelerle uyum ve dönüşüm sürecini desteklemeye devam edeceğiz.
Şenpiliç bugün damızlık çiftlikleri, kuluçkahaneleri, yem fabrikaları ve üretim tesisleriyle Türkiye’nin en büyük entegre tavuk
üreticisi konumunda. Böylesine büyük bir
üretim ve satış ağında dijitalleşme nasıl bir
önem taşıyor?
Yaklaşık 60 noktamız var veri ağımızın ulaştığı.
Böylesine dağınık bir yapıda verinin doğuşundan arşivlenmesine kadar ki yaşam döngüsünü erişilebilir, izlenebilir bir yapıda olmasını
sağlamamız gerekiyor. Bu temel üzerine de iş
süreçlerinin mekandan bağımsız olacak şekilde çalışarak verimli ve düşük maliyetli olacak
şekilde çalışanlarımıza yön göstermesi çok
önemli. Tüm noktalarda üretilen verilerin her
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Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.
Genel Yayın Yönetmeni
Fisun Aysu
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Cihan Oruçoğlu
Yönetim Yeri
Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.
Barbaros Mah. Halk Cad.
Kardelen Sok. No: 2/68
Ataşehir/İstanbul
0216 987 77 00
www.senpilic.com.tr
Yapım

Aristo İletişim
Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad.
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Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212 465 37 28
info@aristoiletisim.com
Baskı
VKF Renzel - Fındıklı, Başıbüyük Yolu
Caddesi No: 149/A, 34854
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Aylık Dergi
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yazarlarına aittir.
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noktadan erişilebilir olması ve anlık olarak
değişimlerde uyarılar sağlayan, duruma göre
süreçlerin akışına şekil verecek yapıları hayatımıza dahil ederek, süreç sahiplerimizin daha
kolay şekilde işlerini yapmalarını sağlayan yapılar. Önem vurgusu açısından bir örnekleme
yapacak olursam, organizasyonu bir insana
benzetecek olursak sinir ağları rolünü üstleniyoruz diyebilirim.
Yakın dönemde Şenlik Dergisi ve Şenola
Tarım, dijital olarak ulaşılabilir hale geldi.
Dijitalleşmenin her iki alana sağladığı yararlardan bahseder misiniz?
Daha önce sınırlı sayıda basılan yayınlarımıza,
dijital ortamdan da ulaşılabilir olması ile yayınlarımızın ulaştığı kişi sayısı artık sınırsız hale
geldi. E-posta veya sosyal medya yayınları ile
çok daha fazla paydaşımıza ulaşma imkanına
kavuştuk. Bununla beraber on yıllardır basılı
olarak yayın yapan bazı gazetelerin bile basım
süreçlerinin durduğu veya durdurma için takvim açıkladığı dönemde bu adım da önemli bir
adım. Hele karbon salınımı ve çevresel olarak
ele aldığımızda da değeri katlanıyor açıkçası.
Yılın ilk çeyreğine baktığınızda dijitalleşme
anlamında hedeflerinizin ne kadarını gerçekleştirdiniz?
Öncelikle altyapı tarafında konsolidasyon çalışmalarımıza hız verdik. Büyük ölçüde ilerleme sağladığımızı söyleyebiliriz. Bu noktadaki
çalışmalarımız süreklilik arz etse de haziran
sonunda bazı veri merkezlerimizi kapatma
hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Bunun
yanında güvenlik ve altyapı yenileme çalışmalarımızda tamamladıklarımız ve devam eden
projelerimiz mevcut. İş uygulamalarında da
telemetri pilot, lojistik süreçlerin bilgi sistemleri iyileştirmeleri, raporlama altyapısının teknolojik olarak yenilenmesi gibi projelerimiz
başlamış durumda.
Dijitalleşme alanında 2021 yılı için Şenpiliç
ve Şenola Tarım bazında hedeflerinizden
bahseder misiniz?
Şenpiliç ve Şenola süreçlerinin öncelikle dijitasyonu ve üzerine dijital dönüşümü süreçlerine dahil olması için paydaşlarımızın dahiliyeti
ile bir dijitalleşme komitesi oluşturduk. Bu
platformu tüm şirketin dönüşümünde etkili
olacak bir platform haline getirme arzumuz
var. 5 yıllık bir stratejik plan oluşturduk ve 2021
yılı bu planlamanın ilk yılı oldu. Bu planlamada iş uygulamalarımızın dönüşümünden yeni
iş uygulamalarının hayatımıza katılması var. Bu
yıl da ilk örneklerinin hayatımıza dahil olması
açısından önemli. Şenola için şirketin finansal
süreçlerini kurumsal kaynak planlamasına dahil ettik ve olgunlaşma süreci devam edecek.
Bununla birlikte Çifteler ve Mahmudiye için
her yerden izlenebilirliği sağlamak ve meteorolojik ve bazı hastalıklar için erken uyarı sistemi
işlevi gören izleme istasyonları da kurduk.
Sizce gelecek 10 yılı göz önünde bulundurduğumuzda içerisinde bulunduğumuz dijital süreç beraberinde ne tür yenilikler getirecek?
Özellikle veri toplama ve bu veriden anlamlı
çıkarımlar yapmak hayatımıza daha çok girecek. Ne oldu dan daha ziyade ne olacak sorusuna yanıt verebilecek analizlerden bahsediyorum. Bu analizleri sadece bizler değil yapay
zeka destekli uygulamalar da yapacak. Veri
toplama ve farklı veri kaynakları oluşturma
gündemimizde olacak sürekli olarak. Robotik süreç otomasyonları ve siber güvenlik çok
daha yaygın şekilde hayatımızda yer alacak.
Çalışanlarımızın bilgi sistemleri konusunda
yetkinliklerinin artmasının gerekeceği bir dönem bizleri bekliyor.

“Organizasyonu
bir insana
benzetecek
olursak sinir
ağları rolünü
üstleniyoruz’’
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BESD-BİR Başkanlığına
Naci Kaplan seçildi
Beyaz Et Sanayicileri ve
Damızlıkçıları Birliği Derneği
(BESD-BİR) Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevine Naci
Kaplan seçildi.

B

eyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları
Birliği Derneği (BESD-BİR) 19. Olağan
Genel Kurul Toplantısı Ankara’da yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri’nin
belirlendiği toplantıda başkanlık görevine
Naci Kaplan seçildi.
Sektöre ilişkin değerlendirmede bulunan
Naci Kaplan, sektörün geçen yıl koronavirüs
şartlarına rağmen bir önceki seneyle benzer
miktarda 2,2 milyon ton üretim gerçekleştirdiğine işaret etti. Bu rakamın 540 bin tonunu ihraç ettiklerini bildiren Kaplan, ülkenin
piliç eti üretiminde dünyada 10’uncu, ihracatında ise dünyada 7’inci sırada olduğunu
aktardı.

“SÜRDÜRÜLEBILIR ÜRETIM”

Tüm dünyada sürekli artan nüfusun gıda
ihtiyacının sağlanması, pandemi koşullarının getirdiği sorunlar, iklim değişikliğinin
tarıma yüklediği negatif etkiler içerisinde,
toplumların tarımı desteklemesinin ve gıdaya ulaşmanın ciddiyetini daha iyi anladığını belirten Kaplan, sürdürülebilir üretimin
önemini vurguladı.

Kaplan, “Yeni dünya düzeninde bizleri bekleyen bu zorluklar sürdürülebilir üretimin
ehemmiyetini ve gerekliliğini karşımıza
daha da hızla çıkardı. Dünya standartlarında üretim yapan sektörün; kısa vade gelecek
planlarına mutlaka çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları azaltmayı hedefleyen “yeşil ve
çevreci” ekonomi ilkelerini benimseyerek
hayata geçirmesi lazım” diye konuştu.

94 ÜLKEYE IHRACAT

Sektörün 94 ülkeye ihracat yaptığını belirten
Kaplan, şunları kaydetti: “Japonya’dan sonra
Çin Halk Cumhuriyeti’ne geçtiğimiz sene
kasım ayında ilk ihracatı gerçekleştirdik.
Çin kanatlı ürünlerde yıllık ortalama 2 milyar dolarla dünyanın en büyük 4. ithalatçısı
konumunda büyük bir pazar. Türkiye’nin kanatlı eti kalitesi ile bu pazarda hak ettiği yerini alacağını kuvvetle ümit ediyoruz. İhracat
hedeflerine ulaşabilmek için yeni pazarlara
ve bazı pazarların geliştirilmesine ihtiyaç var.
Bu hedeflere ulaşmak için biz çok çalışıyoruz
ve konuyla ilgili ilerlemek için ilgili bakanlıkların mutlaka desteğini bekliyoruz.”

BESD-BİR YÖNETIMI

n Başkan: Naci Kaplan
n Başkan Yardımcısı: Faik Üçer
n Sayman: Cüneyt Özkurt
n Üye: Sait Koca
n Üye: Onur Özkul

Sağlıklı bir kalp için bunlara dikkat
Uzun ve sağlıklı bir yaşam
için kalp sağlığı büyük
önem taşıyor. Sadece
beslenme şeklinizle değil,
gerçekleştirdiğiniz günlük
aktiviteler de kalp sağlıınızda rol oynuyor. Yaşam tarzınızda yapacağınız ufak tefek
değişikliklerle hem kalp hem
de genel olarak sağlığınızı
korumanız mümkün.
Kalp sağlığınız için ilk olarak beslenme
alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Doğru beslenmek, diyet yapmak
anlamına gelmiyor. Düzenli beslenmeye
özen göstermeniz yeterli. Kahvaltının
günün en önemli öğünü olduğunu unutmayın. Güne mutlaka sağlam bir kahvaltı
ile başlayın. Her gün 3 ana öğün ve 2 ara
öğün olmak üzere 5 öğün yemek yiyin. Sabah, öğle ve akşam yemeklerinin yanı sıra
ara öğünleri meyve ve kuruyemişle geçirin. Öğün atlamamaya özen gösterin. Bol
miktarda sebze ve meyve tüketin. Kırmızı
et yerine kümes hayvanları ve az yağlı etler tüketin.

SU İÇME ALIŞKANLIĞI EDININ

Su içmek sadece kalp için değil vücudunuzun tamamı için çok önemli. Bol
su içme alışkanlığı edinin. Sağlıklı bir
bireyin günde ortalama 2 litre su içmesi
gerektiğini unutmayın. Su içme alışkanlığınız yoksa kendinize bir şişe edinin ve
yanı başınızda tutun. Gözünüzün şişeye
değdiği her an bir bardak su için. Ayrıca
suyu sevmek için su şişesinin içine mevsim meyvelerinden koyup, suyu aromalı
bir hale getirip, daha keyifli içebilirsiniz.

İDEAL KILONUZU BULUN

Fazla kilolar birçok hastalığın temelini
oluşturuyor. Bu yüzden kalp sağlığınız
için ideal kilonuzu bulup, bu kiloyu koruyun.

DÜZENLI EGZERSIZ YAPIN

Sağlıklı bir yaşam için spor yapmak da
büyük önem taşıyor. İlgilendiğiniz bir
spor dalı varsa o dalda kendinizi geliştirebilirsiniz. Yapacağınız sporu seçerken
vücudunuzu ve varsa sahip olduğunuz
hastalıkları göz önünde bulundurmalısınız. Haftada 3 gün en az 30 dakika
egzersiz yaparak kalbinizi koruyabilirsiniz. Egzersizin yanı sıra yakın mesafeler için araba yerine yürümeyi, asansör
yerine merdiven çıkmayı tercih edin.
Her gün düzenli olarak gerçekleştirilen
yürüyüşler de sağlıklı bir kalbin anahtarlarından biri.

STRESTEN UZAK DURUN

Stres ve sıkıntı kalp ve damar hastalıklarının tetikleyici birer unsuru olarak görülüyor. Bu yüzden
mümkün oldukça stres ve sıkıntıdan uzak durmaya özen gösterin. Bazı yoga teknikleriyle rahatlayabilirsiniz. Stresi kontrol altına alamıyorsanız bir
uzmandan da yardım alabilirsiniz.

KALBIN DÜŞMANI SIGARA

Bilim insanlarının yaptığı birçok araştırma sonucunda sigaradan uzak duran birçok insan kalbini
koruyor. Sigara kullanmak kalp damarlarını tıkayarak kalp krizine neden olabiliyor. Sigara dumanına
maruz kalmak da riski artırıyor. Bu yüzden sigara
kullanmayın ve kullanılan ortamda bulunmayın.

Hem kalbini korumak
isteyen bireyler
hem de mevcut bir
kalp hastalığı
bulunan kişiler için
bir egzersiz planının
oluşturulması
ve bunun bir
yaşam tarzı
haline getirilmesi
önemlidir.’’
www.senpilic.com.tr

“Tüm İslam aleminin Ramazan
Bayramı’nı en içten dileklerimizle
kutluyoruz. Başta sağlık olmak
üzere huzurla, mutlulukla nice güzel
bayramlar geçirmemizi diliyoruz.”
ŞENPİLİÇ’İN ÜCRETSİZ YAYINIDIR
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Bayramlar
gelenekleriyle güzel
Müslümanların 11 ayın
sultanı olarak adlandırdığı
Ramazan ayının sonunda
kutlanan Ramazan Bayramı
dini bir bayramdır. İslam
dininde Hicri takvime göre
onuncu ay olarak kabul
edilen Şevval ayının ilk üç
günü kutlanan Ramazan
Bayramı, insanları kaynaştırması, yardımlaşma ve
dayanışma duygularını ön
plana çıkarmasıyla manevi
bir mutluluk veriyor.

B

üyük aile masalarında yenilen yemekleri, kırk yıllık hatır bırakan kahveleri
kısaca bayramları bayram yapan gelenekleri içerisinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle bu sene de dilediğimiz
gibi gerçekleştiremeyeceğiz. Sevdiklerimizin
uzakta olsa da iyi olduklarını bilmekle yetineceğimiz bu Ramazan Bayramı’nın, ayrı
geçirdiğimiz son bayram olmasını dileriz.
Bu bayramda gerçekleştiremeyecek olsak da bayramları güzelleştiren her geleneği hatırlamaya devam edeceğiz.

KALABALIK AILE KAHVALTISI

Bayram denildiğinde akla ilk olarak
kalabalık aile ile yapılan kahvaltı geliyor. Anneanne, babaanne, dedeler,
teyzeler, halalar, amca ya da dayılarla bir
araya gelerek kalabalık bir masa etrafında
gerçekleşen bayram kahvaltılarının yeri bir
başka. Fırından yeni alınan ve dumanı üzerinde tüten ekmeğin kokusu eşliğinde gerçekleştirilen kahvaltı bayramın coşkusuna coşku
katıyor.

HEYECANDAN UYUTMAYAN
BAYRAMLIK KIYAFETLER

Bayramları en unutulmaz kılan alışkanlıklardan biri de bayramlıklar. Bayram gelmeden
önce çıkılan bayram alışverişinde alınıp, dolabın kapısına asılan bayramlıklar her zaman heyecan uyandırıyor. Güzel ve temiz
giysilerle bayramı karşılaşmak bayrama
ve ziyaret edilen kişilere gösterdiğimiz
saygının ve özenin bir simgesi olarak
kabul ediliyor.
Bayramlarda Öncelik Büyükler
Çok eski zamandan gü-

nümüze kadar bayramın birinci günü ziyaret günü olarak kabul edilir. En yakın aile
büyükleri ilk gün, kademeli olarak nispeten
daha uzak akrabalar ikinci ve üçüncü gün
ziyaret edilir. Büyükler arasında ‘‘İşler nasıl gidiyor?’’ küçükler arasında ‘‘Okul ve
dersler nasıl?’’ soruları döner durur.
İçerisinde bulunduğumuz pandemi
nedeniyle ziyaretlerimizi ileri tarihlere ertelemiş olsak da telefonla bile
hatırlamanın ve hatırlanmanın değeri paha biçilemez.

BÜYÜKLERIN ELINI ÖPMEK
SAYGI ANLAMINA GELIYOR

Bayram ziyaretlerinin olmazsa olmaz
geleneklerinden biri de büyüklerin
elini öpmektir. Aile arasında bayramlaşmak için gerçekleştirilen el öpme geleneği
asırlar öncesine dayanıyor. Büyüklerin elini
öpüp, başımıza koyduğumuzda onlara ‘‘Başımızın üzerinde yeriniz var.’’ demiş oluyoruz.
El öpme geleneği sadece bizlere özgü bir gelenek değil. Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkasya
gibi farklı coğrafyalarda da el öpme adeti, büyüklere olan saygı ve sevgiyi ifade etme, onları yüceltme anlamını taşıyor.

Günümüzde de bir hayli yaygın olan bu geleneğin, eskilerde ifade ettiği anlam biraz daha
farklıymış. Eskiden kahvenin yanında mutlaka su getirilir; misafir, önce kahveyi alırsa tok,
suyu alırsa aç anlamına gelirmiş. Bu da ev
sahibinin misafirlerine yapacağı ikramı buna
göre düzenlemesine olanak sağlarmış.

HARÇLIK VERMEK ÂDETTENDIR

Bayramlarda harçlık verme alışkanlığının temeli Osmanlı Dönemi’ne dayanıyor. Osmanlı
Dönemi’nde çocuklara verilen harçlığın duyulmasını istemedikleri için mendil içerisinde
verirlermiş. Bu hareket zamanla gelenekselmiş. Günümüzde anneanneler, babaanneler
ve dedeler, çocuklara harçlık yerine çeşitli
hediyeler de alabiliyor.

ŞEKER VE KOLONYA İKRAM
EDILIYOR

Eve gelen misafire hoş geldin demek için
ilk olarak kolonya ve şeker ikram ediliyor. Pandemi süreciyle birlikte şimdilerde
hijyen için kullanılan kolonya belli ki artık
sadece bayramlarda kullanılmayacak, evin
demirbaşları arasında yer alacak. Ağzı tatlandırmak için ikram edilen şekerlerin modası
ise hiçbir zaman geçmeyecek.

TATLI VE TÜRK KAHVESI

‘‘Bir tatlı kahvenizi alırız.’’ sözü âdettendir. Bayram ziyaretlerinde özenle sehpanın kenarına konulan
Türk kahvesi ve yanında ikram
edilen tatlının eşliğinde sohbet
daha da keyifleniyor. Tabiri caizse tatlı yiyip, tatlı konuşmak tam
olarak bu durumu ifade ediyor.

Bayramlar en çok çocukları
sever. Çocuklar da en
çok bayramları… Bayram
alışverişleri, alınan
kıyafetler çocuklarda
bayram coşkusu yaratır.
Çocukların bayram
sevincine sevinç katmak
için küçük hediyeler ya
da harçlıklar vererek
onları mutlu
edebilirsiniz.’’

