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Sağlık Bakanı Dr. 
Fahrettin Koca’nın 
”İşçi ve Memurların 
tamamı için yeni bir 
gün başlıyor. SGK 
kayıtlı tüm çalışan-
lar, yarın ilk işiniz 
aşı randevusu almak 
olsun” mesajı doğ-
rultusunda Şenpiliç  
tesislerimizde 15 Ha-
ziran 2021 tarihi iti-
barı ile SGK’ya kayıt-
lı İşçi ve Memurların 
tamamının Covid-19 
1. doz aşılaması ta-
mamlandı.

İPEK ÜSTÜNDAĞ  
EN BAŞARILI  

‘KADIN LİDER’ SEÇİLDİ

TC. Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli’nin katılımı ile gerçek-
leşen törenin açılış konuşmalarını 
Ekonomist Dergisi Yayın Yönetme-
ni Talip Yılmaz ve TEB Kurumsal 
Bankacılık Genel Müdürü Yar-
dımcısı Gülümser Özgün Henden 
yaptı.
Ana sponsorluğunu TEB’in üst-
lendiği etkinlikte Anadolu’nun 
lider iş insanlarının katılımı ile iki 
oturum düzenlendi.
Toplam 13 dalda gerçekleşen 
ödüller kapsamında ‘Kadın Li-
derler’ kategorisinde ödülü alan 
Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı 
İpek Üstündağ oldu.
Konuşmasında kadın istihda-
mına verilen önemi vurgulayan 
Üstündağ, ‘‘Tüm dünya ülkele-
rinin sürdürülebilir büyüme ve 
kalkınmayı temin etmek üzere ça-
lıştığı günümüzde, insana yatırım 
yapmak şart. Ekonomik kalkın-
mada insan vazgeçilmez bir unsur 
olduğuna göre kadın olmadan kal-
kınmayı sağlamak da söz konusu 
değil. Bunun için kadının eğitimi, 
işgücüne katılımı, sosyal açıdan 
güçlendirilmesi, üzerinde durul-
ması gereken en önemli konuların 
başında geliyor’’ dedi. 
Kadınların ekonomiye katılımı ve 
kadın girişimciliğinin gelişmesinin 
sürdürülebilir kalkınmaya giden 
yolu açan en önemli anahtar ola-
cağına dikkat çeken İpek Üstündağ 
konuşmasına şöyle devam etti:

Ekonomist Dergisi ve Türk Ekonomi Bankası iş birliği ile bu yıl 17. kez düzenlenen  
“Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasının ödül töreni çevrimiçi olarak gerçek-

leşti. Törende 13 dalda toplam 55 ödül sahibini buldu. Bu yıl Şenpiliç Yönetim Kurulu 
Başkanı İpek Üstündağ en başarılı ‘Kadın Lider’ seçildi.  

Bir yılı aşkın süredir tüm dün-
yada etkisini gösteren korona 
virüs salgınına karşın feda-
karca mücadele eden sağlık 
çalışanlarının beslenmelerine 
katkıda bulunmak için kuman-
ya dağıtımına İstanbul Gazios-
manpaşa Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde devam edildi. 
Bu süreçte hastanelerde görev 
yapan tüm sağlık çalışanlarına 
teşekkür ediyoruz.

Türkiye’nin 81 ilinin tüm ilçe-
lerinde faaliyet gösteren A101 
mağazalarında Jülyen Dilimli 
Sosis ürünümüz de yerini aldı. 
Doyfarm markamız tarafından 
750 gr. olarak sosis severlerin 
beğenisine sunduğumuz Jül-
yen Dilimli Sosis ürünümüz 
A101’in 10 bin 618 şubesinde 
satışa sunuldu. 

Gaziosmanpaşa 
Eğitim ve  
Araştırma  
Hastanesi’nde  
kumanya dağıttık

Jülyen Dilimli 
Sosis ürünümüz 
A101  
mağazalarında 
yerini aldı

Yılın Seçilmiş Ürünü Ödülü’ne 
layık görülen marinasyonlu lez-
zetlerimiz Dağ Kekikli Piliç Bif-
tek, Acılı Kanat İncik ve Mangal-
lık Derili Pirzola ürünlerimiz bu 
yıl da Migros raflarındaki yerini 
alıyor. Mangalların vazgeçilmez-
leri olan ürünlerimize Türki-
ye’nin yaygın dağıtım ağına sahip 
market zincirlerinden birisi olan 
Migros’lardan ulaşabilirsiniz.  

Marinasyonlu 
ürünlerimiz bu 
yıl da Migros  
raflarında

Fabrikalarımızda Covid-19  
1. doz aşılaması tamamlandı

“Bu konuda en önemli noktanın kız 
çocuklarının eğitiminden geçtiğine 
inanıyorum. Hem işletmeler olarak 
hem de devlet olarak gerekli yardım 
ve teşviklerle kız çocuklarının oku-
tulması konusunda büyük çaba har-
camamız gerektiğine inanıyorum. 
Bununla birlikte küçük işletme sahibi 
kadınların, işlerini büyütmeleri için 
cesaretlendirmek, en önemlisi de bu 
kadınların iş yaşamında daha aktif rol 
alabilmesinde etkili olacaktır.

‘’YALNIZCA 5 GENÇ  
KADINDAN BIRI ÇALIŞIYOR’’
Maalesef ülkemizde kadınların iş-
gücüne katılımı çok düşük. Bu oran 
genç ve hatta eğitimli kadınlarda 
daha da düşük. Yalnızca 5 genç ka-
dından biri çalışıyor. Halbuki sür-
dürülebilir kalkınma için kadınların 
işgücüne katılımı şart. Genç kadın-
larımız bizim evlatlarımız, bizim 
geleceğimiz. Bunu unutmayalım. 
Genç kadınlara mutlaka bir şans ta-
nıyalım.
Biz Şenpiliç olarak daha fazla kadın 
istihdamı sağlamak ve ekosisteme 
dahil olmaları için destek vermek 
adına istihdam politikalarımızı bu 
yönde geliştirmeye devam ediyoruz. 
Şirket çalışanlarımızın yüzde 40’ı 
kadın ve bu oranın daha da artırıl-
ması için çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz.
Bu ödülü de Türkiye’deki bütün 
çalışan kadınlar adına almak istiyo-
rum. Teşekkürler.’’

KADIN LİDERLER
n İpek Üstündağ – Şenpiliç YKB
n Elif Çoban – Şölen Çikolata CEO 
n Senem Öksüz Dedebayraktar – Kipaş Kağıt CEO
n Nurhayat Minareci – İmbat Madencilik YKB
n Fatma Durmaz Yılbirlik – Durmazlar Makine YKÜ
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Şenpiliç Üretimden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Hakan Anıl, temiz 
bir çevre için tüm üretim tesislerinde 

kaynakların verimli kullanımı ve atık yöne-
timi konusunda sürdürülebilir politikalar 
yürütüldüğüne dikkat çekiyor. Hakan Anıl, 
“İsrafın önlenmesi, kaynakların daha ve-
rimli kullanılması, oluşan atık miktarının 
azaltılması, etkin atık toplama sisteminin 
kurulması ve geri dönüştürülmesini kapsa-
yan atık önleme yaklaşımı gibi kriterlerin 
değerlendirilmesiyle Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından verilen ‘Sıfır Atık Bel-
gesi’ni almaya hak kazandık’’ diyor. 

‘‘Sürdürülebilirlik’’ kavramı Şenpiliç için ne 
ifade ediyor?
Sürdürülebilirlik perspektifi açısından Şen-
piliç, Türkiye’de faaliyet gösteren benzeri fir-
malar arasında gerçekleştirdiği uygulamalar 
ile öne çıkıyor. Tesislerin tümünde, üretim 
süreçlerinde verimlilik, iş sağlığı ve güven-
liği ile sosyal fayda alanında çok sayıda iyi 
uygulama örneği bulunuyor. Buna ek olarak 
sürdürülebilirlik; Genel Merkez’de de ele 
alınıyor ve kurumun gelecek dönem önce-
liklerinden biri olarak görülüyor. Şenpiliç 
A.Ş. bünyesinde atık yönetimi faaliyetleri ise 
genel merkez ve tesisler özelinde belirli bir 
koordinasyon çerçevesinde yürütülüyor. 

Şenpiliç’in temiz bir dünya için gerçekleştirdiği 
sürdürülebilirlik çalışmalarından bahsedebilir 
misiniz? 
Ekonomik ve sosyal alanlardaki sürdürüle-
bilirlik çalışmalarının yanı sıra kesimhane 
ve ileri işlem tesislerinde en fazla üzerinde 
durulan konu çevresel sürdürülebilirlik. 
Bu konuda yapılan tüm çalışmaların so-
nuçlarının çevreye olan etkilerine bakarak 
değerlendirmeye ve gerekli önlemleri al-
maya gayret ediyoruz. Fabrikalar olarak en 
büyük sorumluluğumuz en kaliteli ürünleri 
üretmenin yanında kullandığımız tüm mal-
zemelerde tüketimlerimizi de kontrol altına 
tutarak çevreye zarar vermeyecek şekilde 
kullanmak. Başta su tüketimleri olmak 
üzere birçok alanda kayıpları azaltmak için 
projeler geliştiriyor, fireleri azaltmak için 
çalışma şartlarını iyileştiriyoruz. Gereksiz 
yere kullanılan her litre suyun, üretim ha-
talarından dolayı gereksiz yere çöpe atılan 
her kolinin, tabağın gelecek kuşakların ihti-
yaçlarından harcandığının bilinci ile üretim 
ve yardımcı malzeme kullanımından başla-
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Aylık Dergi 

Yerel Süreli Yayın 

Şenlik’te yayımlanan yazı ve fotoğrafların 
her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden 
kullanılamaz. İmzalı yazılardaki görüşler 

yazarlarına aittir.

Şenpiliç Ailesi olarak çevreye ve 
doğaya verdiğimiz önemi her 

fırsatta dile getiriyoruz. Bireysel 
ve kurumsal olarak üzerimize 

düşen tüm görevleri yerine getir-
meye özen gösteriyoruz. Sahip 
olduğumuz bu bilinç doğrultu-
sunda gerçekleştirdiğimiz tüm 

operasyonların çevreye olumsuz 
etkisini sıfıra indirecek  

şekilde hareket ediyoruz.

Şenpiliç’te temiz 
bir çevre için  
sürdürülebilir  
politikalar  
yürütülüyor

yarak enerji kaynaklarının da doğru ve ye-
rinde kullanıldığını takip ediyor, ölçüyor ve 
performansımızı bu kriterlere göre günlük, 
haftalık ve aylık olarak değerlendiriyoruz. 

Şenpiliç kesimhanelerinde koli ve tabak gibi 
firelerini azaltmaya yönelik çalışmalar gerçek-
leşiyor. Bu çalışmalar hakkında bilgi alabilir 
miyiz? 
Son ürün ambalaj firelerini azaltmak için 
tüm tesislerimizde koli, tabak, streç film, 
etiket gibi malzemelerin tedarikçiden son 
kullanıcıya ulaşıncaya kadar geçen nakliye, 
depolama, üretim ve ürün sevkiyat aşama-
sındaki kayıplarımızı ortadan kaldırmak 
için dikkatimizi bu konulara vermek başlan-
gıç noktamız. Süreçleri ve fire kaynaklarını 
periyodik olarak inceliyoruz. Nakliye ve taşı-
ma sırasında dikkatsizlik ya da diğer sebep-
lerden ortaya çıkan fireleri yaptığımız hızlı 
iyileştirmeler ile düzelttiğimiz iş süreçleri 
sayesinde yüzde 15 ile 30 arasında azaltmayı 
başardık. Hedefimiz bu iyileştirmelerin ve 
süreçlerin daha iyi yönetilmesi ve çalışan-
larımızın katkılarıyla hem tüketimlerimizi 
azaltmak hem de oluşan fire miktarlarında 
yüzde 50’den daha fazla iyileştirme yap-
mak. Dünya standartlarında kabul görmüş 
operasyonel verimlilik değerlerini yakala-
dığımız birçok konuya koli, tabak ve diğer 
malzeme firelerimizin azaltılması ile destek 

vermiş ve uçtan uca değer zincirinin iyileş-
tirilmesi ile şirketimizin değerlerinden biri 
olan sürdürülebilirlik hedefimize katkı sağ-
lamış olacağız.

Sürdürülebilirlik planlarınızdan bahsedebilir 
misiniz? 
Sürdürülebilir çevre dostu adımlarla ekolojik 
düzene saygı duyarak, enerji kaybı ve atık olu-
şumunu azaltmayı başarıyoruz. Aynı zamanda 
atıkları sınıflandırarak, geri dönüşüm ilkeleri-
ni de eksiksiz bir şekilde uygulamaya geçirerek 
kaynakların verimli bir şekilde değerlendiril-
mesini önemsiyoruz. Piliç eti üretiminin has-
sasiyetinden dolayı tüm üretim süreçlerimizde 
biyogüvenlik ve hijyen en üst düzeyde. Daha 
iyi bir dünya için kullandığımız yüksek stan-
dart teknolojilerimizle de sürdürülebilir çevre 
politikalarımızı, üretim tesislerimize entegre 
ediyoruz. Ekolojik dengenin korunması adına 
insana, çevreye ve toprağa olan duyarlılığımız-
la hareket ediyoruz. Bu yaklaşımla ilerleyerek 
ürettiğimiz ürünleri sunarken, karbon ayak 
izinin azaltılmasını, atıkların yeniden toprağa 
kazandırılmasını, doğal kaynaklarımızın daha 
verimli bir şekilde değerlendirerek, çevre ile 
uyumlu malzemelerin kullanılmasını önem-
siyoruz. Önümüzdeki dönem yapacağımız 
yatırımlarımızla kaynaklarımızın sürdürüle-
bilir kullanımını desteklemeye ve geliştirmeye 
devam edeceğiz.
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Küresel ısınma sadece ülkemizin değil 
dünyanın da gündeminde önemli yer 
tutuyor. Elindeki güzelliklerin değe-

rini bilmeyen insanoğlunun bilinçsizce ger-
çekleştirdiği davranışlara doğa farklı yollarla 
tepki veriyor. Son olarak müsilaj sorunuyla 
isyan bayrağını çeken doğamız, kusan deniz-
lerle tepkisini dile getirdi. Toplum arasında 
‘deniz salyası’ olarak adlandırılan müsilaj, 
denizleri kullanılmayacak bir hale getirmek-
le kalmayıp, içerisinde yaşayan binlerce can-
lının da hayatını tehlikeye sokuyor. 

MÜSILAJ NASIL OLUŞUYOR? 
Biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir ara-
ya gelmesiyle oluşan fitoplankton adı verilen 
bitkisel canlıların aşırı çoğalmasıyla deniz 
sıcaklığı yükseliyor. Buna bağlı olarak 
bakteriyel aktivitelerin artması ‘sü-
müksü’, yapışkan bir yapının oluş-
masına neden oluyor. Oluşan bu 
yapı denizin üstünü ve altını 
kaplıyor. Müsilajın oluşmasın-
da mevsim sıcaklıkları, akıntı, 
tuz seviyesi ve kirlilik gibi bir-
çok faktör rol alıyor. 

INSAN SAĞLIĞI IÇIN  
TEHLIKELI MI? 
Denizlerde yer alan birçok canlı-
nın yaşamını tehdit eden müsilaj, 
insanlar için de büyük tehlike yara-
tıyor. Müsilaj, kirlilik nedeniyle deniz-
lerde her geçen gün artan civa, mangan, 
arsenik, demir, bakır, krom, çinko, kadmi-
yum ve kurşun gibi ağır metalleri bünyesi-
ne mıknatıs gibi çekiyor. İnsanlar bu suyla 
temas ettiklerinde ciltlerine yapışıyor ve 
dolaylı olarak bu ağır metallere maruz kalı-
yor. Bunun yanı sıra ciltte kızarıklık, kaşıntı, 
şişkinlik ve egzama gibi sorunlara neden 
olabiliyor. Bu sorunların bir kısmı vücutta 
kronik bir hal alabiliyor. 

MARMARA DENIZI’NDE SON DURUM
Birkaç hafta önce Marmara Denizi’nde orta-
ya çıkan ve çok kısa sürede neredeyse tama-

Doğal kaynakların bilinçsizce tüketimi ve doğanın hor kullanılmasıyla ortaya çıkan küresel ısınmanın boyutları her geçen gün 
artıyor. Doğal kaynakların azalması, ozon tabakasının delinmesi ve mevsimlerin yer değiştirmesi gibi sorunların üzerine bir 

yenisi daha eklendi. Müsilaj sorunu ne kadar yanlış yolda olduğumuzu bir kez daha bizlere hatırlattı. 

“Müsilaj sorunu, özellikle denizin derinliklerindeki 
canlı ve cansız varlıkların yaşamlarını tehdit ediyor.’’

Denizlerin kabusu: 

mına yayı-
lan müsilaj 

sorunu gün-
demdeki ye-

rini ve önemini 
korumaya devam 

ediyor. 
Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığı’nın ‘‘Marmara Denizi Eylem Pla-
nı’’ çerçevesinde başlattığı ‘‘Müsilaj Te-
mizleme Seferberliği’’ tüm hızıyla devam 
ediyor. Bakanlığın yanı sıra başta büyük-
şehir olmak üzere birçok belediyenin de 
katılım gösterdiği çalışmalar, Marmara 
Denizi tamamen temizlenene kadar de-
vam edecek. Gerçekleştirilen çalışmalar 
hakkında bilgi sahibi olmak ve canlı ola-
rak izlemek isteyenler marmarahepimi-
zin.com adresinden gelişmeleri anlık ola-
rak takip edebilirler. 

“Halk arasında deniz 
salyası olarak bilinen 
müsilaj, son dönemde 
Marmara Deniz’ini 
tamamen kaplamasıyla 
gündeme geldi.’’

Müsilajın 
oluşmasında  
küresel ısınma 
sonucu deniz 
suyu sıcaklığının 
yükselmesi, 
denizdeki 
durağanlık ve  
kirlilik rol  
oynuyor.’’

MÜSİLAJ SORUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL 
OLARAK ALINACAK TEDBİRLER

Müsilaj sorununu ortadan kaldırmak için birçok devlet kanalı çalışmalarını tüm 
hızıyla sürdürüyor. Bir daha böyle bir sorunla karşı karşıya kalmamak ve çalış-
maların bir an önce sonuç vermesine destek olmak için bireysel olarak herkesin 
üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. 
n Çocuklara erken yaşta çevre bilinci kazandırılmalı.  
Doğaya zarar verecek hal ve davranışlardan uzak durmaları gerektiği öğretilmeli.
n Evsel atıklar denize dökülmemeli. Dökenlere mümkün olduğunca  
engel olunmalı.
n Yürütülen ‘‘Sıfır Atık’’ projeleri benimsenerek, israfın önüne geçilmeli.
n Özellikle plastik ürünler denize atılmamalı. Bu tür ürünler denizde yaşayan 
canlılar için tehlike oluşturuyor. 
n Streç film, kağıt havlu, poşet, pipet, pet şişe kahve filtresi gibi tek kullanımlık 
ürünlerin kullanımı azaltılmalı. Kağıt kahve filtresi yerine, yıkanabilir kumaş filtre, 
streç film yerine saklama kabı, market poşeti yerine file, plastik pipet yerine cam 
pipet, kağıt havlu yerine yıkanabilir bezler kullanılmalı. 
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Tüm kış mevsimi boyunca dört gözle 
beklediğimiz yaz ayları sonunda gel-
di. Tepede parlayan güneş, ağaçların 

yeşili, çiçeklerin yaydığı mis koku bahçe ve 
balkonda geçen zamanı daha keyifli hale geti-
riyor. Bu mekanların keyfini sürmek için şimdi 
kolları sıvama zamanı. Bahçe ve balkonlar ye-
niden şekilleniyor. 

EKSIK LISTESI HAZIRLAYIN 
Balkon ve bahçeleri kullanıma açmadan önce 
bir düzenleme yapmak gerekiyor. İlk iş olarak 
yapılacaklar listesi hazırlayabilirsiniz. Yenile-
necek, temizlenecek ve alınacakları bir liste 
üzerinde toplayıp, bir sıralama oluşturabilirsi-
niz. Yapmış olduğunuz liste işinizin bir düzen 
içinde kısa sürede bitmesine yardımcı olacaktır. 

BÜTÇE BELIRLEYIN
Ev dekorasyonu çalışması yaparken sizi yönlen-
direcek olan şey büyük oranda bütçedir. Bütçe-
niz doğrultusunda iyi bir dekorasyon alışverişi 
yapabilirsiniz. İkinci el eşya kullanmaktan çe-
kinmiyorsanız eğer antikacılarda, eskicilerde, 
ikinci el mağazalarında keyif alanınız için çok 
orijinal ve uygun parçalar bulabilirsiniz.

BIRBIRINDEN BAĞIMSIZ  
OBJELERI BIR ARADA  
KULLANABILIRSINIZ
Balkonunuzda ya da evinizde herhangi bir ta-
sarım değişikliğine gitmeden önce kafanızda 
bir dekorasyon planı yapmalısınız. Beğendi-
ğiniz birbirinden bağımsız objeleri, eşyaları 

Tüm kış boyunca evlere sıkışan hayatlar, yaz aylarının 
gelmesiyle birlikte bahçe ve balkona taşındı. Temiz 
hava, tepede parlayan güneş, etraftaki çiçek kokusu 

balkon ve bahçe keyfine keyif katıyor. 

BAHÇE VE BALKONLARA RENK KATACAK ÇİÇEK ÖNERİLERİ 

Pandemi süreciyle birlikte popülerliği daha da artan 
balkon ve bahçelerde sebze – meyve yetiştiriciliği bu 
yaz günlerinin de en güzel aktiviteleri arasında yer 

almaya devam ediyor. Siz de sevdiğiniz ve tükettiğiniz 
ürünleri kendi küçük seranızı kurarak yetiştirebilir, 
sağlıklı besinlerin tadına doyasıya varabilirsiniz.’’

n Mobilya seçiminde mekanın büyüklüğünü göz önünde bulundurun. Alanın 
yeteri kadar büyük olmadığını düşünüyorsanız, açılır, kapanır mobilyaları tercih 
edebilirsiniz. 
n Mutfakta kullandığınız aromatik otları balkonda ya da bahçede yetiştirebilirsiniz. 
n Balkon ya da bahçe için saksı seçerken alanın genel dekorasyonunu göz önün-
de bulundurun. Saksı seçiminde yoğun olarak kullandığınız renklere yönelebile-
ceğiniz gibi zıtlıkların oluşturduğu uyumu yakalamak için kullanılan renklerin zıt 
tonlarını da tercih edebilirsiniz. 
n Küçük bir organik tarım alanı oluşturarak, salatalarınız için her an taze malze-
meye sahip olabilirsiniz.
n Balkonunuz küçükse duvarları bitkilendirerek, alandan maksimum şekilde 
faydalanabilirsiniz. 
n Aydınlatmalarınızı elden geçirebilirsiniz. Fenerler, şamdanlar ve mumlarla bah-
çe -balkonlara romantik bir hava katarsınız.
n Rüzgâr gülü, su aksesuarları, heykeller ve farklı objelerle hayalinizdeki yazlık 
alanı yaratabilirsiniz. 

n Lysimachia / Lisimahya: Yaz boyunca açan sarı çiçekleriyle balkonla-
rınızı hareketlendirir. Güneşli veya yarı gölgeli alanlara koyabilirsiniz.
n Verbena / Mine: Güneşi severler. Minik buket şeklindeki çiçekleriyle 
saksılarınıza enerji katabilirsiniz.
n Pelargonium / Sakız sardunya: Balkonunuzun güneş alan saksılıkla-
rına dikebilirsiniz. Yarı gölgeye de dayanıklıdırlar.
n Bacopa sutera / Bakoba: Duvarları süsleyen saksılara idealdir. Yarı 
gölgeye de güneş alan yerlere de uyum sağlarlar.
n Fuchsia / Küpe çiçeği: Narin çiçekleriyle asılabilir saksılarda hoş 
görünür, yaz boyunca çiçekli kalırlar.

Yaz geldi: Balkon ve 
bahçe sezonu açıldı 

satın almanız ortaya karışık, yorucu bir de-
korasyon çalışması çıkmasına sebep olur. 
Balkon, teras ve bahçe gibi çok kullanılan 
alanlarda daha yavaş hareket edip sonuç 
odaklı alışverişler yapmalısınız.

MOBILYA BAKIMINDA  
MALZEMEYE DIKKAT EDIN
Bahçe ve balkon denildiğinde akla sadece bit-
kiler gelmiyor. Bahçe ve balkonların en güzel 
köşeleri olan oturma alanlarının da yaza özel 
bakıma ihtiyacı var. Bahçe mobilyaları genel 
olarak rattan, hasır ve teak ağacından yapılıyor. 
n Rattan Mobilyalar: Açık alan kullanımı 
için uygundur. Bahçe ya da balkon fark et-
meksizin kullanıldığı ortama uyum sağlıyor. 
Aşırı sıcak ve aşırı soğuktan etkilenmemesi 
açık alanlar için onu en kullanışlı mobilya-
lardan biri yapıyor. Doğal ürünler olduğu 
için su ve yağmurdan uzak tutmak gerekiyor. 
Direkt su ile temizlemek yerine fırça ya da 
bez yardımıyla temizliği yapılabilir. 
n Hasır Mobilyalar: Şık görüntüleri saye-
sinde bahçelerde en çok tercih edilen mo-
bilyalardan biri de hasır mobilyalardır. Su 
ile kolayca temizlenebilen bu mobilyaların 
bakımı oldukça kolaydır. 
n Teak Ağacından Yapılan Mobilyalar: 
Açık hava şartlarına en dayanıklı mobilya-
lar arasında yer alan teak ağacından yapılan 
mobilyalar ısı ve nem farklılıklarına uyum-
ludur. Yağlı bir ağaç olan teak, kış ortamında 
renk değiştirerek gri olur. Yağlama yaparak 
tekrar eski haline geri döner. 

İPUÇLARINI TAKİP ET


