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InCity ekibi olarak; yılın bu ilk ayında, 
“Dünyada ve ülkemizde olup biten onca 
iç karartıcı, endişe verici, üzücü olayın 
yanında, mutluluk veren, gülümseten 

olaylar da oluyor” demek için kolları sıvadık… 
Sizleri çok önemli konularda bilgilendiren, 
başarı hikayelerinin yer aldığı, ihtiyaçlarınıza 
cevap verecek gelişmelerden haberdar edip 
fırsatlar yakalamanıza olanak tanıyan bir 
içerikle karşınızdayız.

Çünkü hayat, her şeye rağmen çok 
güzel ve devam ediyor…

O zaman gelelim sayfalarımıza…
Gündemdeki olaylar, şehrimizde olanlar, 

firmalardan haberler, alışveriş önerilerimiz, 
ajandanıza not alacağınız etkinler… Hepsi ve 
daha fazlası, sizler için kapağımızın ardında 
yer alıyor.;)

Elbette ki, açılışlar, kutlamalar, ödül 
törenleri, etkinlikler, davetler yine aktüel 

sayfalarımızda sizlerle buluşuyor… Ve 
yine her ay olduğu gibi; geride kalan ayda 
yaşananlar ve hazırlıkları devam eden, gelecek 
günlerde yapılması planlananlar da…

“Güldal’la 5 Çayı” bölümümüzün ve 
kapağımızın konuğu; Üroloji Uzmanı Op. 
Dr. Niyazi Umut Özdemir… Güldal Siğinç 
kendisiyle, kurucusu olduğu ve 4 yılı geride 
bırakan, Türkiye’nin belki de ilk bütüncül 
cinsel işlev bozuklukları tanı, tedavi ve 
eğitim kliniği Uz Clinic’te uyguladıkları 
tedaviler, dahil olduğu yeni oluşumlar ve 
mesleki hedefleri hakkında, sizlere çok faydalı 
olacağına inandığımız bilgiler içeren, çok özel 
bir söyleşi gerçekleştirdi…

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili 
Tokgöz, pancarın 6 önemli faydasını sizler için 
anlattı. Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, sağlıklı 
uyku için 12 öneride bulundu. Siberasist 
Genel Müdürü Serap Günal, yüzlerce 
faydalı özelliği olan giyilebilir teknolojik 
cihazları kullanırken kişisel veri gizliliğini 
koruyabilmek adına 5 öneride bulundu. 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, 
kış kilolarına zemin hazırlayan 7 etkeni 
ve bunların üstesinden gelmenin yollarını 
anlattı.

Bunlarla birlikte birbirinden önemli, 
güncel ve faydalı konu başlıklarıyla; yine her 
ay olduğu gibi kıymetli yazarlarımız; Dr. Tolga 
Temel, ZİÇEV Antalya Şubesi Yön. Kur. Bşk. 
Aylin Ayaz Yılmaz, Gezi Yazarımız Yeşim 
Özkoç, Kültür Sanat Yazarımız Ressam Gül 
Yasa Aslıhan, A&D Kids Konyaaltı Anaokulu 
Müdürü Gül Devrim Batı, Teknoloji Yazarımız 
Deniz Gözükızıl birbirinden değerli; bilgi, 
görüş ve önerileriyle sayfalarımızdaki 
yerlerini aldılar… 

Hal böyleyken, ben de dopdolu 
içeriğiyle içinizi ısıtacak InCity ocak 
sayısıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

Hoş ve sağlıkla kalın…

İmtiyaz Sahibi
Güldal Siğinç

Genel Yayın Yönetmeni
Ayşen Ovalı Binbir

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Güldal Siğinç

Görsel Yönetmen
Cem Burak Çimrin

Katkıda Bulunanlar
Aylin Ayaz Yılmaz
Aziz Topdemir
Begüm Nilüfer Binbir
Deniz Gözükızıl
Gül Devrim Batı
Gül Yasa Aslıhan
Nurgül Düzenli
Murat Yılmaz
Tolga Temel
Yeşim Özkoç

Yönetim Yeri
Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Yolu
1539 Sokak Batuhan Apt. No: 4/2 
Muratpaşa/ANTALYA

Dağıtım
Turkuaz Ece Dağıtım

Baskı
Orkun Ozan Medya Hizmetleri A.Ş
Kışla, 40. Sk. No: 36, 07040 
Muratpaşa / ANTALYA
T: 0242 248 38 52

InCity Dergisi; T.C. yasalarına uygun olarak 
yayınlanmaktadır. InCity Dergisi’nin isim ve 
yayın hakkı Güldal Siğinç’e aittir. Dergide 
yayımlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon, 
ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak 
gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. Köşe 
yazılarının sorumluluğu yazarlarına aittir.

Basım Tarihi: Ocak 2022
Türü: Yerel süreli yayın

editörden...
Ayşen Ovalı Binbir

Merhabalar,

Yılın ilk ayındayız. ‘Ocak’ların 
yandığı, soğuğun iyiden iyiye 

bastırdığı, kışın tam ortasında bir 
ayda… Sadece bedenlerimizin değil, 
yüreklerimizin de ısıtılmaya ihtiyaç 

duyduğu zamanlar vardır ya hani, 
eğer o zamanlarda olanlardansanız 
(kim değil ki), sizler için çok özel bir 

dergi hazırladığımızı, sayfalarımızda 
biraz olsun huzur bulacağınızı 

söyleyebilirim… 
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EĞLENCENIN ve partilerin vazgeçil-
mez üyesi olacak Soundcore Mini 3 
Pro, cebe sığacak boyutta kompakt 
tasarımıyla dilediğiniz her yere sizinle 

birlikte geliyor. 15 saate kadar çalma süresine 
sahip Soundcore Mini 3 Pro, kompakt ve su 
geçirmez tasarımı, 6 Watt’lık ses çıkışı ve 
Soundcore uygulaması üzerinden kişiselleş-
tirilebilen ses ayarlarıyla kullanıcılarının yeni 
gözdesi olmaya aday. Bass Up teknolojisine 
sahip hoparlör, IPX7 su geçirmez özelliği ile de 
dikkat çekiyor. Soundcore Mini 
3 Pro, müziğin ritmi-
ni kullanarak şarkı 
boyunca tamamen 
senkronize dans eden 
LED ışık gösterisi ile 
aynı zamanda bir görsel 
şölen sunuyor. 100’den 
fazla hoparlöre de bağla-
nabilen Mini 3 Pro, 
PartyCast tek-
nolojisinin 
yardı-
mıyla 
eğlen-
cenin 
seviye-
sini yük-
seltiyor. 

CITYVİTRİN CITYVİTRİN
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Saçlara 
VEGAN 
BAKIM

MÜCEVHERDE trendleri belirleyen 
Ariş Pırlanta’nın Baget yüzük ko-
leksiyonu yeni yılda güzelliğinizi 
tamamlayacak. İşçiliği ve kalitesi 

ile fark yaratan Ariş, baget yüzük koleksiyo-
nunda yer alan ve pırlantanın muhteşem ışıltı-
sına bambaşka bir güzellik katan şık tasarımla-
rı ile 2022 yılının starı siz olacaksınız.

Pırlanta tutkunu kadınlar, Ariş’in zarif 
olduğu kadar şık tasarımlardan oluşan 

baget kesim pırlantalı yüzük koleksiyonu 
ile yeni yıla ışıltı bir başlangıç yapacak.

Yüksek performanslı yeni 
vegan saç bakım maskeleri, 

besin değeri yüksek 
içeriğiyle Aveda’nın popüler 

nemlendirme serisi olan 
Nutriplenish™ saç bakım 

koleksiyonuna katıldı.

En son trendlerden ve 
teknolojiden yararlanarak 
genişlettiği ürün gamıyla 

kullanıcıların beğenisini kazanan 
Anker, pek çok ürününde olduğu 

gibi hoparlörlerde de ezberleri 
bozmaya devam ediyor. Eğlenceyi 
cep boyutuna sığdırmayı başaran 

yeni hoparlör Soundcore Mini 
3 Pro, 15 saate kadar çalma 
süresi, IPX7 su geçirmezlik 

özelliği ve üstün ses kalitesiyle 
kullanıcılarıyla buluşuyor.

Creavit, yepyeni inovatif ürünü WQ 
Akıllı Klozet ile banyoda devrim yaratıyor. 

Hijyen ve konforda alışkanlıkları değiştirecek 
geleceğin teknolojisi günümüz ile buluşuyor.

Bambi Yatak’ın, doğanın mucizesi bambudan ilham alarak geliştirdiği 
Bamboo Sleep Yatak, sunduğu uyku kalitesi ve ekstra konforu ile farklı 
bir uyku deneyiminin kapılarını açıyor. Kumaşında kullanılan bambu 

örgü lifleri, paket yay ve Hypersoft Sünger teknolojileriyle Bamboo Sleep, 
bambunun büyüsünü tüm evlere taşıyacak.   

Ev yaşamına dair birbirinden farklı 
ve stil sahibi ürünleri tek bir çatı 

altında sunan Linens, yılın en göz 
alıcı trendlerini yaşam alanlarına 

taşımaya devam ediyor. Linens, 
koleksiyonunda yer alan yeşil 

tonların hakimiyetindeki büyük 
floral desenli nevresim takımı ile 
yaşam alanlarını çiçek bahçesine 

dönüştürüyor.

Yeni yılda 
ışıldayın!

EV tekstili modasını yakında takip 
edenler, yılın başında evlerini yeni-
lemek isteyenler aradıkları en trend 
ürünleri Linens koleksiyonunda 

buluyor. Koleksiyonunda öne çıkan nevresim 
takımı, rengi ve deseniyle adeta yaşam alanla-
rına şık bir dokunuş yapıyor. 

Büyük floral desenlerle tasarlanan, pamuk 
saten kumaşıyla rahat bir uyku ortamı sunan 
nevresim takımı, elegan bir duruşa sahip 
rengiyle de yatak odalarına adeta yepyeni bir 
hava katıyor.

Yatak 
odalarında 

floral desenler!

AVEDA’nın %96 doğal içerikli, 
vegan ve hayvanlar üzerinde 
test edilmemiş Nutriplenish™ 
Kuru Saçlar için Nemlendirici 

Saç Bakım Maskeleri ile vegan ve besin 
değeri yüksek nemlendirmenin keyfini 
çıkarın. Vegan içeriklerden oluşan, hafif 
ve yoğun nemlendirici formüllere sahip 
maskeler, saça anında 4 kat daha fazla 
nem vererek saç bakımının gücünü, 
besin değeri güçlü içeriklerden alıyor ve 
günlük saç bakım rutininizi oluşturuyor. 
Nutriplenish™ Kuru Saçlar için Nem-
lendirici Saç Bakım Maskeleri, saçları 
yeniler, nemlendirir ve gözle görülür 
şekilde canlı saçlar sunmak için omega-5 
bakımından zengin organik nar yağı, 
mango yağı ve organik Hindistan cevizi 
yağı karışımıyla güçlendirilmiştir.

*Antalya’da Aveda ürünlerine MD 
Kuaför ile ulaşabilirsiniz. 

Eğlenceyi 
cebinize 
sığdırın

SANATI yatakla buluşturan Bambi Ya-
tak’ın yeni nesil ürünü Bamboo Sleep, 
kullanıcılarını saf uykuyla tanıştırıyor. 
İlhamını bambudan alan, dayanıklılığı 

ve zarafetiyle ön plana çıkan Bamboo Sleep, 

doğanın iyileştirici etkisini yatakla buluştu-
ruyor. Nefes aldıran yapısıyla vücut ısısını 
dengeleyerek uyku konforunu artıran yatağın 
farklı boy ve ebatlarda çift ve tek kişilik seçe-
nekleri bulunuyor. 

Saf uykunun 
derinliklerine inin

50 yılı aşkın süredir seramik sağlık 
gereçleri başta olmak üzere, banyoya 
dair pek çok ürün grubundaki birçok 
yeniliği kullanıcıları ile paylaşan Crea-

vit, sürekli gelişen ve değişen beklentilere WQ 
Akıllı Klozet ile yanıt veriyor. WQ Akıllı Klozet 
barındırdığı üstün teknolojik özellikleriyle 
kullanıcılarının hijyen ve konfor ihtiyacını 
bambaşka bir boyuta taşıyor. Tüm özellikleri 
uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen 
Creavit WQ Akıllı Klozet, tamamen kişisel-
leştirilebilir yapısıyla sonraki kullanımlar için 

kullanıcısını hatırlıyor. Yavaş kapanan kapağı, 
5 kademeli ve ayarlanabilir yıkama suyu sıcak-
lığı ayarı, kendini otomatik olarak temizleyen 
taharet borusu ve kötü kokuları engelleme 
fonksiyonu ile kullanıcısına modern hayatın 
sağladığı tüm hijyen olanakların sunan WQ 
Akıllı Klozet, kadınların ihtiyaçlarına özel 
ihtiyaçlarına yönelik özel modu ve anti bakte-
riyel klozet kapağıyla maksimum hijyen vaat 
ediyor. Ayarlanabilir klozet oturağı sıcaklığı, 
kurutma fonksiyonu ve night lightled aydın-
latmasıyla ise kusursuz konfor sunuyor.

Banyolar, geleceğin 
teknolojisi ve konforu 

ile buluşuyor!



Yves Rocher 
Bitkisel Kozmetik 

Laboratuvarlarında, 
bitkilerden alınan 

ilhamla geliştirilmiş 
yeni Yves Rocher 

Ten Makyaj 
ürünleri kusursuz 
cildin anahtarını 
sunuyor. Doğaya 
ve cilde saygı ile 
geliştirilmiş Ten 

Makyajı Ürünlerinin 
yepyeni ve 

etkin formülleri, 
kusursuz kapatıcılık 

ve kalıcılıkları 
ile cildinize en 

doğal görünümü 
kazandırıyor. 
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OPPO’nun 100’ü aşkın spor 
modunu destekleyen, 24 saat nabız 
takip edebilen ve kandaki oksijen 

değerini ölçen yeni akıllı saati 
OPPO Watch Free, uykudan önce, 
uyku sırasında ve uykudan sonra 

detaylı analizler gerçekleştiren 
OSleep uygulaması ile uyku 

kalitenizi de takip ediyor.

Estée Lauder’in doğanın en 
nadide hazinelerinden biri olan 
Black Diamond Truffle içeriğiyle 
ikonikleşen Re-Nurtiv serisinin 
yeni üyesi Ultimate Diamond 
Brilliance Serum ile tanışın. Sağlığınızı 

koruyan 
zaman

Bilimin olağanüstü 
gücü, cilt kusurlarıyla 

savaşıyor

DÜNYANIN önde gelen lider akıllı 
ürün markası OPPO’nun akıllı 
saati OPPO Watch Free sağlığınıza 
dikkat etmenize sağlayacak pek 

çok özellikle birlikte geliyor. 100’ü aşkın 
spor modunu destekleyen 6 eksenli hareket 
sensörü ve bir optik nabız sensörüne sahip 
akıllı saatin bu sensörleri algoritma kullanarak 
4 spor modunu otomatik şekilde tespit ediyor. 
Dolayısıyla modları başlatmayı unutmak 
gibi endişelere gerek kalmıyor. Bütün 
aktivitelerinizi Günlük Faaliyetler üzerinden 
kontrol edebiliyorsunuz. Saat ile birlikte gelen 
profesyonel koşu önerileri formda kalma 
ve yağ yakma hedeflerinizi etkin bir şekilde 
gerçekleştirmenize yardım ediyor.

ULTIMATE Diamond Brilliance 
Serum, yeni nesil yaşlanma karşıtı 
güçlü formülüyle cildi iyileştiriyor. 
Bu yeni serum sayesinde bilimin 

olağanüstü gücü, cilt kusurlarıyla savaşmak 
için tek formülde birleşiyor. Gençliği 
destekleyen dolgunlaştırıcı teknolojisiyle cilde 
doğal kolajen desteği sağlıyor, elmas parlaklığı 
kazandırırken aynı zamanda gözeneklerin 
ve koyu lekelerin görünümünü azaltıyor, cilt 
tonunu eşitleyerek dolgunluk ve esneklik 
kazandırıyor. İlk dokunuştan itibaren elmas 
mükemmeliyetini cildinize taşımaya hazır 
mısınız?

Kusursuz 
bir cilt 
sizleri 

bekliyor! 

MÜKEMMEL makyajın en temel 
ve önemli adımı olan ten makyajı, 
geliştirilmiş yeni formüllü 
ürünleri ile kusursuz bir makyaj 

deneyimi sunuyor.  Kusursuz Ten Fondöten 
ve Kusursuz Ten Pudra ürünleri cildinizdeki 
kusurları kapatırken aynı zamanda 
derinlemesine bir bakım sunuyor.

Doğal içerikleri ile dikkat çeken yenilenen 
Yves Rocherten makyaj ürünleri, paraben, 
parfüm, silikon ve alkol içermeyen vegan 
formülleri ile ten makyaj rutininizde devrim 
yaratacak!



TATIL Havayolu Corendon Airlines, 1 Ni-
san - 15 Haziran 2022 arası uçuşlarda %25, 16 
Haziran - 31 Ekim 2022 arası uçuşlarda %15 
erken rezervasyon indirimi sunmaya başladı. 
Biletini 31 Ocak 2022’ye kadar alanlar, Coren-
don Airlines’ın Almanya, Belçika, Hollanda, 
İngiltere, Avusturya, İsviçre, Danimarka ve 
Polonya ile Türkiye arasındaki tüm uçuşların-

dan indirimli faydalanabiliyor.
Keyifli ve dinlendirici bir tatil için uçuşunu 

Corendon Airlines ile planlayanlar en avantajlı 
fiyatları yakalıyor. Ayrıca biletlerini gidiş ve 
dönüş olarak Corendon Airlines’tan alanlar 
ekstra %10 indirim daha kazanıyor. 

Ayrıntılı bilgi ve biletler için; corendonair-
lines.com
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2002 yılında kurulan ANKUTSAN; 
dinamik yapısı, sürdürülebilir 
kalite anlayışı ve yenilikçi bakış açısı 
doğrultusunda tüm sektörlerin kutu 

ihtiyaçlarına yönelik nitelikli çözümler suna-
rak müşterilerinin ürün gamlarına en uygun 
kutuları, özel baskı hizmetlerini de içeren 
tekniklerle üretmeye devam ediyor. 

Yüzde yüz yerli sermaye ile Antalya’da 
kurulduğu günden bugüne yaptığı sürekli 
yatırımlarla oluklu mukavva sektöründe “en 
fazla yatırım yapan şirket” konumunu koru-
yan Ankutsan; hedeflerine emin adımlarla 
ilerliyor.

ANADOLU KAPLANI ANKUTSAN
ANKUTSAN; Antalya’dan tüm dünyaya 

açılan vizyonuyla, her geçen yıl ihracat ve 
istihdamını arttırıyor. Oluklu mukavva 

kutu sektörünün lider gücü ANKUTSAN; 
Merkezi İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki 
illerde olan şirketlerin yer aldığı Anadolu 500 
listesinde bu yıl da üstün başarı gösterdi. Eko-
nomist Dergisi ve Türkiye Ekonomi Bankası 
(TEB) işbirliğinde düzenlenen “Anadolu’nun 
En Büyük 500 şirketi” araştırmasında 2020 
sonuçlarına göre; 2019 yılına kıyasla 36 
sıra yükselerek en büyük 131. şirket oldu. 
Antalya şirketleri içerisinde ise 3. sırada yer 
alan ANKUTSAN; liderlik basamaklarını 
tırmanmaya emin adımlarla devam ediyor.

OSB YILDIZI ANKUTSAN
ANKUTSAN; Antalya, Mersin, Ankara, 

Adana ve Tekirdağ’daki fabrikalarında yılda 
420 bin ton oluklu mukavva levha ve kutu, 
300 bin ton kâğıt üretim kapasitesiyle; pizza 
kutularından yaş sebze meyve kutularına, 

KOÇ Holding’in “kaliteli hizmet” anlayışı 
ve Aygaz’ın 81 ildeki yaygın bayi ağının gücü 
ve tecrübesinden yararlanarak sektöre yeni 
bir soluk getiren Sendeo, hizmet bölgesine 
Antalya’yı da ekledi.7/24 hizmet anlayışı, 
müşteri odaklı yaklaşımı, teknolojik altyapısı, 
dinamik ve cesur bakış açısıyla sektörde fark 
yaratmayı amaçlayan Sendeo, yaygın bayi 

ağı ile müşteri memnuniyetini en üst düzeye 
taşımayı hedefliyor.

Son noktaya teslimat operasyonunda yeni-
likçi anlayışıyla Antalya’da da hizmet vermeye 
başlayan Sendeo, Aralık 2021 itibarıyla 16 
şehirde faaliyet gösteriyor. 2022 yılında ise 
81 ilin tamamında olmayı hedefleyen Sendeo, 
müşterilerin gönderilerini istediği gibi, mut-

lulukla ve güvenle teslim almaları için Türkiye 
genelinde hizmetlerine hız kesmeden devam 
ediyor.

Klasik dağıtım operasyonlarından farklı 
olarak şubeler yerine dağıtım merkezleri bu-
lunan Sendeo’da, bu sayede gönderiler daha 
az ayrıştırmaya uğrayarak alıcılara istedikleri 
gibi teslim ediliyor.

ANKUTSAN, her geçen yıl katlanarak artan ihracatı 
ve güçlü kurumsal yapısıyla Ekonomist Dergisi 
“Anadolu’nun En Büyük 500 şirketi” araştırması 

sonuçlarında, 36 sıra yükselerek 131. sırada; OSBÜK 
Organize Sanayi Şirketleri en çok yatırım yapanlar 

listesinde ise 18. sırada yer aldı.

Koç Topluluğu’nun 
dağıtım ve teslimat 
sektöründe faaliyet 
gösteren ve son 
noktaya dağıtım yapan 
yeni markası Sendeo, 
Antalya’daki transfer 
merkezinin açılışını 
gerçekleştirdi.

TÜRKiYE’NiN YÜKSELEN 
DEĞERi ANKUTSAN

SendeoSendeo
Antalya’daki Antalya’daki 

transfer merkezini açtıtransfer merkezini açtı CORENDON CORENDON 
AIRLINES’TAN AIRLINES’TAN 

ERKEN ERKEN 
REZERVASYON REZERVASYON 
KAMPANYASIKAMPANYASI

endüstriyel kutulardan viyol ve seperatörlere 
kadar her sektörün ihtiyacına uygun nitelikli 
oluklu mukavva kutu çözümleri sunuyor. 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu - OS-
BÜK’ün açıkladığı OSB’nin Yıldızları Araştır-
ması sonuçlarına göre: ihracatta 75’inci, yurt 
içi ciroda 37’inci, istihdamda 48’inci, kadın 
istihdamında 66’ıncı, yatırımda ise 18’inci 
sırada yer alan ANKUTSAN; organize sanayi 
bölgeleri şirketleri içerisinde öncü konumunu 
sürdürüyor. ANTALYA Migros Alışveriş Merkezi, 

Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra 
Trail Maratonu kapsamında 26 Aralık 
Pazar günü gerçekleştirilen Kids Run 

koşusunun sponsorluğunu üstlendi. 17 ülke-
den, 54 farklı şehirden gelen 1000 sporcunun 

yarıştığı Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra 
Trail Maratonu’nda 5 km ve 12 km parkurların 
startı öncesinde, minik koşucular koştu. Küçük 
yaşlarda spor kültürünü aşılmak ve sporu sev-
dirmek amacıyla düzenlenen Antalya Migros 
AVM Kids Run, adeta bir şenlik havasında 

gerçekleşti. Yarışa katılan çocuklar katılım 
sertifikası, anı tişörtü ve madalya ile ödüllen-
dirilirken katılım sağlayan her çocuğa Migros 
AVM logolu Buff hediye edildi. Katılımın ücretli 
olduğu yarışın geliri ise Antalya Otistik Bireyler 
Spor Kulübü Derneği’ne bağışlandı.

Çocuklar Antalya Migros AVM Çocuklar Antalya Migros AVM 
KKiiDS RUN’DA YARIŞTIDS RUN’DA YARIŞTI

31 Ocak 2022’ye kadar 
Corendon Airlines’tan 

rezervasyonunu yapanlar, 1 
Nisan – 31 Ekim 2022 arasında 
yüzde 25’e varan indirimler ile 

uçmanın keyfini çıkaracak.

Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Trail Maratonu kapsamında düzenlenen 
Kids Run Antalya Migros Alışveriş Merkezi sponsorluğunda gerçekleşti. 
26 Aralık Pazar günü 200 çocuğun katılımıyla gerçekleşen Antalya Migros 
Kids Run’da çocuklar 5 km ve 12 km’lik iki farklı parkurda yarıştı.

https://www.corendonairlines.com/tr
https://www.corendonairlines.com/tr
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ERKEN tanı ile teşhis edilen göz hasta-
lıklarında tedavi şansı daha yüksek-
tir. Erken tanı için dikkat edilmesi 
gerekenler ise;

m Anne-babaların ilk bir aydan sonra bebe-
ğin göz fonksiyonlarını takip etmesi, bebeğin 
kendileri ile göz kontağı kurup kurmadığına 
dikkat etmeleri gerekir.

m Bebek bu ilişkiyi kuramıyorsa veya 
gözünde dıştan fark edilecek bir renk ve şekil 
farklılığı varsa doktora başvurulmalıdır.

m Prematüre bebeklerin doğumdan bir 
ay sonra rutin göz doktoru muayenelerinin 
başlaması önerilir.

m Normal doğumla dünyaya gelen bebek-
lerin ilk aydan sonra yapılan muayenesinde 
göz sağlığı normal bulunursa 1,5 yıl sonra 
ayrıntılı muayene yapılmalıdır.

m Bebeklerin gözlerindeki şaşılık ve görme 
kusurları ilk aydan sonra bebek büyüdükçe 
ortaya çıkar. Bu dönemde kontrol edilmesi 
gerekir.

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ (ROP)
Prematüre Retinopatisi Nedir?
Prematüre Retinopatisi erken doğan 

bebeklerin gözlerinde görülen en 
önemli sağlık sorunlarından biri olarak 
tanımlanmaktadır. Bebeklerin gözlerindeki 
damarlar, doğuncaya kadar gelişir. 
Erken doğan bebeklerde bu gelişme 
tamamlanmadığı için doğduktan sonra da 
devam eder. Prematüre bebekleri yaşatmak 
için yüksek konsantrasyonlarda verilen oksi-
jen, gözdeki damarların anormal gelişmesine 
sebep olur. Bunun sonucunda ise damarlan-
ması tamamlanmamış bebeklerin retinaların-
da kısaca ROP olarak tabir edilen, “Prematüre 
Retinopatisi hastalığı” meydana gelir. Erken 
dönemde tedavi edilmezse her iki gözde 

de körlüğe neden olur. Bu nedenle erken 
doğan bebeklerin muhakkak göz doktoru 
kontrolünden geçmesi gerekmektedir

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ EN ÇOK 
HANGİ BEBEKLERDE GÖRÜLÜR?

Normal bir gebelik 40 hafta ya da 280 gün 
sürer. Eğer 37 hafta tamamlanmadan önce 
doğum gerçekleşirse bebek prematüre kabul 
edilir. 2.500 gramdan az doğan bebeklere ise 
düşük doğum ağırlıklı bebek denir. Bu bebek-
lerin üçte ikisi prematüredir.

Prematüre Retinopatisi’nin en sık görül-
düğü grup 1.000 gramın altında doğanlardır. 
Bu nedenle 1500 gramın altında ve 32’inci 
haftadan önce doğmuş tüm bebeklerin 
mutlaka ROP muayenesinin yapılması gerek-
mektedir. Yeni doğan bebekler konusunda 
ROP’un erken tanısı ve tedavisi uzmanlaşmış 
çocuk doktorları ve oftalmalogların birlikte 
çalışması ile mümkündür. Ayrıca, bebeklerde 
rastlanan akciğer, kalp damar rahatsızlıkları, 
ağır enfeksiyonlar ve beyinde yaşanabilecek 
problemler de retinopati riskini arttırmakta-
dır. Erken teşhiste tedavisi olup, geç kalındığı 
zaman her iki gözde de körlüğe yol açar.

BEBEKLERİN GÖZ MUAYENESİ 
NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

Doğumdan sonra 4-6 hafta arasında mut-
laka göz muayenesinin yapılması gerekmek-
tedir. Hafiften ağıra doğru beş evresi bulunan 
ROP tedavisinde başarı, hastalığın evresiyle 
ilintilidir. İlk iki evresinde takip yeterli olup, 
üçüncü evreden itibaren ise lazer ve krio 
tedavisine başlanılması gerekmektedir. Çünkü 
hastalık en iyi sonucu üçüncü evrede veriyor. 
Dördüncü ve beşinci evrelerde yapılması 
zorunlu cerrahi müdahalede ise başarılı sonuç 

Yeni doğan 
bebeklerde 

göz muayenesi 
ne zaman 

yapılmalı?
Yeni doğan bebeklerde görülebilen göz 

hastalıklarında, erken tanı ve tedavi büyük önem 
taşır. Bebeklerde göz muayenesi, gözbebeği 

genişletilerek cihazlar yardımı ile ön ve arka göz 
bölümlerinin incelenmesi şeklinde yapılır. Konu 
ile ilgili Dünyagöz Antalya’dan Op. Dr. Dorukcan 

Akıncıoğlu, sizler için çok önemli bilgiler paylaştı…

elde edilmiyor. Yeni doğan tüm bebeklerin 
ilk bir ay içinde göz muayenesinin yapılması 
sadece ROP değil, birçok göz hastalığı, göz 
tansiyonu, göz tembelliği, gözyaşı kanalı 
tıkanıklığı ve şaşılık gibi zamanında tanısının 
konması ve başarılı tedavi olanağını sağlaması 
açısından da önemlidir.

ÇOCUK ANESTEZİSİ
Çocuk göz hastalıklarının tedavisinde 

anesteziye gerek görüldüğü takdirde çocuk 
anestezisinde uzman anestezi hekimleri ta-
rafından uygulanmaktadır. Steril ameliyatha-
neler çocuk hastalara da uygun şekilde dizayn 
edilmiş masalarda ve tek kullanımlık tıbbi sarf 
malzemelerle gerçekleştirilmektedir.

 Op. Dr. 
Dorukcan 
Akıncıoğlu

https://www.dunyagoz.com/tr/tibbi-birimlerimiz/goz-tansiyonu-glokom/glokom-hakkinda
https://www.dunyagoz.com/tr/tibbi-birimlerimiz/goz-tansiyonu-glokom/glokom-hakkinda
https://www.dunyagoz.com/tr/tibbi-birimlerimiz/goz-tembelligi/goz-tembelligi-hakkinda
https://www.dunyagoz.com/tr/tibbi-birimlerimiz/goz-estetigi-okuloplasti-ve-orbita-cerrahisi/gozyasi-yollari-cerrahisi
https://www.dunyagoz.com/tr/tibbi-birimlerimiz/goz-estetigi-okuloplasti-ve-orbita-cerrahisi/gozyasi-yollari-cerrahisi
https://www.dunyagoz.com/tr/tibbi-birimlerimiz/sasilik/sasilik-hakkinda
https://www.dunyagoz.com/tr/tibbi-birimlerimiz/cocuk-goz-sagligi/cocuk-goz-hastaliklari
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DÖRT yıl önce hayata geçirilen ve 
özel sektör - devlet işbirliğinin 
Antalya’daki en güzel örneklerinden 
biri olan Tour of Antalya’nın dör-

düncüsü 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. UCI’ın 2.1 kategorisindeki 
yol yarışına dünyanın en iyi 40 takımından 
16’sı Antalya’ya geliyor. 

Katılımcı takımların kalitesi, parkurlarının 
Antalya’nın simge noktalarından geçmesi ve 
doğal güzellikleri, nitelikli organizasyon yapısı 
ile birlikte tecrübeli görevli ve gönüllüleriyle 
küresel bisiklet dünyasında saygın bir yere 
sahip olan Tour of Antalya, 10-13 Şubat 2022 
tarihleri arasında, dördüncü kez gerçekleşti-
rilecek.

BÜYÜLEYİCİ ETAPLAR
Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2022 

takviminde de yer alan ve 2.1 kategorisinde 
gerçekleştirilecek dev organizasyonun etap 
programı ise şu şekilde olacak: 

10 Şubat 2022: Antalya - Antalya
11 Şubat 2022: Kemer - Antalya
12 Şubat 2022: Aspendos  - Termessos
13 Şubat 2022: Side – Antalya

FARKINDALIK SÜRÜŞÜ
Her yıl belirlenen temalarıyla da fark 

yaratan Tour of Antalya’nın 2022 yılı teması 
ise iklim değişiklikleri ve etkileri ile mücade-
le için acilen harekete geçmek adına “İklim 
Sorunu” olarak belirlendi. Tour of Antalya’da, 
bu konuda bir farkındalık sürüşü de gerçekleş-
tirilecek ve herkes bu konuda eyleme geçmeye 
çağrılacak. 

DEVLET – ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ
.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür 

ve Turizm Bakanlığı, T.C. Antalya Valiliği, An-
talya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisik-
let Federasyonu’nun yanı sıra ilçe belediyeleri 
ve Antalya merkezli kamu kurumlarının ve 
kuruluşların destek verdiği Tour of Antalya, 
2022 yılında da Argeus Travel & Events ve 
Yedi İletişim tarafından, AKRA Hotels ana 
sponsorluğunda; Corendon Airlines, Fraport 
TAV Antalya Havalimanı ve Touristica’nın 
co-sponsorluğunda düzenlenecek.

“HEDEFİMİZE HIZLA İLERLİYORUZ”
Antalya’da bisiklet turizmine dikkat çeken 

ANTALYA, DÜNYANIN EN iYi 
TAKIMLARINI AĞIRLIYOR 

Dört yıl önce hayata geçirilen ve özel sektör - devlet 
işbirliğinin Antalya’daki en güzel örneklerinden biri olan Tour 
of Antalya’nın dördüncüsü 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek. UCI’ın 2.1 kategorisindeki yol yarışına 
dünyanın en iyi 40 takımından 16’sı Antalya’ya geliyor. 

yarış hakkında konuşan Tour of Antalya 
Proje Direktörü A. Haluk Özsevim, 10-13 
Şubat 2022 tarihleri arasında, dördüncü kez 
gerçekleştirilecek yarışta dünyanın en iyi 40 
takımından 16’sının Antalya’da ağırlayacağını 
söyledi. Özsevim; “4 yıl önce planlar yaparken 
Tour of Antalya’nın dünyanın en saygın yol 
yarışlarından birisi olmasını hedefliyorduk. 
Şimdi bu hedefe hızla ilerliyoruz. UCI 2.2 yol 
yarışı kategorisinde hayata geçirdiğimiz Tour 
of Antalya 3. yılında 2.1 kategorisine yükseldi. 
Bu kadar kısa sürede kategori atlamak bizim 
için büyük bir başarıydı. Çok çalışmaya devam 
edeceğiz ve Tour of Antalya’yı dünyanın en 
önemli yol yarışları arasına sokacağız” dedi.

Haluk Özsevim - Aydın Ayhan Güney



BAIB Başkanı Çavuşoğlu, “Sektö-
rümüzün geride kalan 11 aylık 
dönemde gerçekleştirdiği ihracat 
280 milyon 505 bin dolara ulaştı. 

Sektörümüz her ay ihracatını artırarak, 
sistemli bir şekilde büyümesini sürdürüyor. 
Biz de BAİB olarak, sektörümüzün ihracatını 
daha da geliştirmesi ve yeni iş anlaşmaları 
yapılmasını sağlamak için İngiltere’ye yönelik 

sektörel ticaret heyeti düzenliyoruz. İngiltere, 
Ticaret Bakanlığı’mız tarafından hedef ülke 
olarak belirlendi ve destekleme kapsamında” 
diye konuştu.

Devlet desteğinin yanı sıra firmaların 
BAİB tarafından da destekleneceğini ifade 
eden BAİB Başkanı Çavuşoğlu, “Ticaret heyeti 
organizasyonuna yönelik çalışmalar devam 
ediyor. Program çerçevesinde firma ziyaretleri 

gerçekleştirilecek. Üye firmalarımız ile İngiliz 
firmaları B2B organizasyonunda iş görüş-
meleri gerçekleştirebilecek. Ziyaret edilecek, 
iş görüşmeleri yapılacak firmalar Ticaret 
Ataşeliğimizin katkılarıyla belirlenecek. 
Firmalarımızı fırsatı değerlendirmeye davet 
ediyorum. Heyete katılmak isteyen firmala-
rımız başvurularını 14 Aralık 2021 tarihine 
kadar Birliğimize yapması gerekiyor” dedi.

PROTOKOL Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut 
Çetin ve TMMOB Çevre Mühendisle-
ri Odası Antalya Şube Başkanı Derya 

Ünver tarafından imzalandı.
ATSO Başkanı Davut Çetin, “Çevre 

Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafın-
dan hazırlanan bilgilendirme programları 
kapsamında Odamız üyeleri ve üye çalışanları 
için çevre bilincini artırmaya yönelik online 
seminerler gerçekleştirilecek. Pandeminin 
seyrine göre seminerlerin Oda bünyesinde 
bulunan salonlarda yüz yüze gerçekleştirilebi-
lecek” dedi.

ATSO’nun en önemli faaliyetlerinden 
birinin Çevreci Dönüşüm çalışması olduğu-
nu belirten Davut Çetin şöyle konuştu: “Bu 
eğitimleri sadece çevre dostu olduğumuz 
için değil, artık ekonomi buna bağlı olduğu 
için yapıyoruz. Çevreci Dönüşüm faaliyetleri 
kapsamında, Büyükşehir Belediyesi, Mimar 
ve Mühendis Odaları, il Müdürlükleri, ASAT, 
DSİ, OSB; ASBAŞ ve diğer kuruluşlarla büyük 
bir çalışma içine girdik. 100 civarında uzman, 
akademisyen çalışmaya başladı. Dünya dön-
güsel ekonomiye geçiyor. Yeni yatırım, ticaret 
ve istihdam alanı döngüsel ekonomi gibi 
alanlar olacaktır. Türkiye Paris İklim anlaşma-
sını onayladı ve AB Yeşil Mutabakatına uyum 

çalışmalarını başlattı. Dönüşüm süreci artık 
başlamıştır, iki yıl sonra ihracatta bu konu 
önümüze gelecektir. Bu nedenle sektörel 
çalışmalarda hızlı ilerlememiz gerekiyor. 
Çevre Bakanlığı’nın yeni yayınladığı yönet-
meliğe göre; artık kimya, ahşap, tekstil, atık 
su, hayvancılık, su ürünleri, süt işletmeleri 
gibi birçok işletme havaya, toprağa ve suya 
emisyon veya salım miktarlarını yıllık olarak 
Bakanlığa raporlayacak. Bu raporlama karbon 
vergisine hazırlık aşamasıdır.”

Oda olarak “çevreci oda” unvanı almak 
istediklerini de belirten Davut Çetin, “Bu 
doğrultuda Güneş Enerjisi Santrali projemizi 
başlattık. Ayrıca sıfır atık hedefini de koyduk. 
Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubemizle 
birlikte yapacağımız eğitim programı ile üye-
lerimizi ve çalışanlarını bu alanda bilinçlendir-
mek istiyoruz. Tüm üyelerimizin seminerleri 
takip etmesini tavsiye ediyorum” dedi.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Antal-
ya Şubesi Başkanı Derya Ünver de, ATSO’nun 
Çevreci Dönüşüm çalışmalarını önemsedikle-
rini ve en önemli paydaş kurumlarından biri 
olduklarını söyledi.

İlk etkinliğin 24 Aralık cuma günü 14.00 - 
15.00 saatleri arasında “İklim Değişikliğinin 
Ekonomiye Etkileri Uyum Süreci ve Yeşil Mu-
tabakat” başlığıyla gerçekleşeceğini belirten 
Derya Ünver, eğitim programı kapsamında; 
“İklim değişikliği kaynaklı afetler ve Antalya”, 
“Sanayinin çevresel rotası döngüsel ekonomi”, 
“Tarımda verimli kaynak kullanımı, “Gele-
ceğin Antalya’sında çevre ve turizm ilişkisi”, 
“Bütüncül su yönetimi”, “Sıfır atık sistemi ve 
GEKAP”, “Gelişen dünya büyüyen sorun: e-a-
tıklar”, “Yeşil Binalar – BREEAM Metodolojisi 
ile binaların sürdürülebilirliği” ve “Uluslarara-
sı yeşil anahtar programı” başlıklı seminerler 
düzenleyeceklerini bildirdi.
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ANTALYA Genç İş İnsanları Derneği 
(ANTGİAD) ve Antre Sahne Sanat 
işbirliği protokolüne imza attı. 
ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Osman Sert ile Antre Sahne Sanat Kurucusu 
Çağdaş Çobanoğlu arasında imzalanan pro-
tokol ile gençlerin ve çocukların sanata teşvik 
edilmesi amaçlanıyor. İmza töreninde ANT-
GİAD Genel Sekreteri Serkan Sarıdaş, Antre 
Sahne Sanat Yönetmeni Ayşe Sinem Korola ve 
Antre Sahne Sanat oyuncusu Güneş Özbay’da 
hazır bulundu.

ANTGİAD olarak sanata her zaman çok 
büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan 
Osman Sert, imzaladıkları protokol ile hem 
gençleri hem de çocukları sanata özendirmek 
istediklerini ifade etti. İş insanları örgütü 
olarak yalnızca ekonomi değil hayatın her 

alanında faaliyetlerini sürdürdüklerini de dile 
getiren Başkan Osman Sert, “Sanat olmadan, 
spor olmadan, sosyal hayat olmadan ekonomi-
nin de olmayacağını biliyoruz. Daha önce spor 
kulübümüzü faaliyete geçirdik. Gençlerin bir 
arada olabileceği bir kütüphaneyi açtık. Şimdi 
de gençlerin ve çocukların sanata olan yakla-
şımlarını değiştirmek, ilgilerini artırmak için 
bu protokolü imzalıyoruz” diye konuştu. 

Protokolün imzalanmasından büyük bir 
memnuniyet duyduklarını dile getiren Antre 
Sahne Sanat kurucusu Çağdaş Çobanoğlu,  
ANTGİAD’ın yaptığı çalışmanın çok önemli ve 
takdire değer olduğunu ifade etti. Çobanoğlu, 
“Bu proje ile birçok genç ve çocuğa ulaşmayı 
amaçlıyoruz. Önümüzdeki günlerde özel prog-
ramlar düzenleyeceğiz. Ben bu projeye katkı 
koyan herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi.

ANTGİAD GENÇLERi VE ÇOCUKLARI 
SANAT iLE BULUŞTURACAK

ATSO ve Çevre Mühendisleri ATSO ve Çevre Mühendisleri 
Odası Eğitim Protokolü İmzaladıOdası Eğitim Protokolü İmzaladı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile TMMOB Çevre 
Mühendisleri Odası Antalya Şubesi arasında eğitim protokolü 
imzalandı. Çevre Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan 
bilgilendirme programları kapsamında Oda üyeleri ve 
çalışanlarının çevre bilincini artırmaya yönelik online çevresel 
dönüşüm seminerleri gerçekleştirilecek. 

BAiB iNGiLTERE’YE TiCARET 
HEYETi DÜZENLiYOR

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), ‘Mobilya Kağıt ve 
Orman Ürünleri’ sektörü için İngiltere’nin başkenti Londra’ya 

yönelik Sektörel Ticaret Heyeti düzenliyor. 21-25 Mart 2022 
tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan ticaret heyeti ile 
sektörün İngiltere pazarına yönelik ihracatının daha da 

artırılması hedefleniyor. BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, 
firmaları yeni iş bağlantıları kurmak ve ihracatlarını artırmak 

için İngiltere’ye gerçekleşecek heyete katılmaya davet etti.

CORENDON Hotels & Resorts İnsan 
Kaynakları Direktörü Yılmaz Taştan; 
Lise eğitimini farklı sebeplerden 
dolayı tamamlayamamış öğrenciler, 

bu program sayesinde eğitimlerini tamam-
layıp lise diplomalarını, ustalık belgelerini ve 
işyeri açma belgelerini aynı anda alabilecekler, 
bu protokol ile Corendon Hotels & Resorts 
eğitim sürecinin tamamına dahil olacak. Öğ-
rencilerimizin Corendon Hotels & Resorts’teki 
beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz" dedi.

İstihdam öncelikli, istihdam garantili 
eğitim vermeye başladıklarını belirten Taştan, 

CORENDON HOTELS & RESORTS iLE FALEZ MESLEKi VE TEKNiK ANADOLU LiSESi 

ANTALYA’DA BiR iLKE iMZA ATTILAR
Antalya İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü, Falez Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi ve 
Corendon Hotels & Resorts 

arasında yaptıkları protokol 
ile okul terki yaşayan aynı 
zamanda sektörde birebir 

eğitim almak isteyen 
öğrencilerin mesleki eğitim 

programlarında eğitimlerini 
tamamlamaları için bir 

araya gelerek başlattıkları 
çalışma ile Antalya’da bir ilki 

gerçekleştirdiler.

ayrıca eğitimine devam eden MESEM öğren-
cilerine asgari ücretin 3’te 2’si oranında ücret 
ödeyeceklerini ve sigortalarının okul tarafın-
dan yapılacağını da belirtti.

Protokol, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü 
Hüseyin Er, Falez Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Müdürü Ersümer Eren ile Corendon 
Hotels & Resorts İnsan Kaynakları Direktörü 
Yılmaz Taştan tarafından imzalandı.

Mesleki eğitim merkezleri temel eğitimi 
tamamladıktan sonra akademik bir lise 
eğitimine (Fen lisesi, Anadolu lisesi vb.) 
devam etmek yerine, becerileri doğrul-

tusunda mesleki eğitim almak isteyen 
öğrencilerin devam ettiği ortaöğretim 

kurumlarıdır. Mesleki eğitim merkezlerin-
de amaç, usta çırak ilişkisi yoluyla, teorik 

ve uygulamalı eğitimlerle, öğrencilere 
kalfalık, ustalık unvanı kazandırarak ve lise 

diploması vererek meslek edindirmektir.

MESEM’in (Mesleki Eğitim 
Merkezi) amacı nedir?
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TÜRKIYE’de ve dünyada uygulanan 
aşıların COVID-19’a karşı olduk-
ça etkili bir koruma sağladığının 
altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi 

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. 
Elif Hakko, “COVID-19 aşı olan kişilere de 
bulaşabilir ve insanlar hiç hastalanmadan 
da bulaştırıcı olabilirler. Küçük bir olasılıkla 
kendileri de hasta olabilirler. Bu nedenle 
aşılanmış kişilerin kişisel korunma önlemleri-
ne salgın kontrol altına alınana kadar uymaya 
devam etmeleri oldukça önemli” uyarısında 
bulundu.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI ŞART
Şimdiki verilere göre BioNTech aşısının 

oluşturduğu bağışıklık yanıtının 6 ay kadar 
devam ettiğini söyleyen Enfeksiyon Hasta-
lıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “2 doz Bi-
oNTech olan kişilerin 6 ay sonra, 65 yaş üstü 
bireylerin ve bağışıklığı bakılanmış hastaların 
üçüncü dozu 3 ay sonra olmaları gerekecek 
gibi duruyor” dedi. Hamilelerin, emzirenlerin, 
kanser hastalarının, alerjik kişilerin ve kalp 
rahatsızlığı olan hastaların da aşı olmalarında 
bir sakıncanın olmadığını hatırlatan Doç. Dr. 
Elif Hakko, “COVID-19 ve varyantlarından 

korunmanın en etkili yolu aşı” hatırlatmasın-
da bulundu.

AŞILAR HASTALIK VE HASTANEYE YATIŞI 
ÖNLEMEDE OLDUKÇA ÖNEMLİ

Omicron’un önceki varyantlara göre daha 
bulaşıcı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Elif 
Hakko, “Ancak ilk araştırmalara göre hastalı-
ğın bulguları diğer varyantlara göre daha hafif 
seyrediyor. Aşıların yeni Omicron varyantına 
karşı koruma gücü diğer varyantlar kadar 
yüksek olmasa da hastalık ve hastaneye yatışı 
önlemede aşı olmanın etkisi çok yüksek” dedi.

Omicron daha bulaşıcı, aşı olanlar da 
KORUNMAYA DEVAM ETMELi 

Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz günlerde 
Omicron’un COVID-19’un son varyantı olduğunu 
ve bu varyantın aslında diğer varyantlardan daha 

tehlikeli olmayabileceğini duyurdu. Dünyada 
artan vakalar nedeniyle kısıtlamaların yeniden 

gündeme geldiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi 
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, 
“Omicron varyantı diğer varyantlara göre daha az 
şiddette seyredebilir. Artık elimizde aşılar da var. 
Aşılar hastalığın daha hafif geçirilmesi açısından 

oldukça önemli” açıklamasında bulundu.

ŞEFFAF oda anlayışı ile bugüne kadar 
hizmet verdiklerini dile getiren 
Başkan Özcan Sucu, “Yeni dönemde 
de şayet aday olmak isteyen arkadaş-

larımız var ise çağrıda bulunuyoruz. Bugüne 
kadar zaten üyelerimizin bilgilerini hiç gizle-
medik ve hatta çıkarmış olduğumuz dergide 
de bilgileri paylaştık. Kurul üyeliklerine gir-
mek isteyen arkadaşlarımız var ise onlara da 
çağrıda bulunuyoruz. Bizlerin telefonları her 
zaman açık. Bizlerle irtibata geçebilirler” ifa-

delerini kullandı. Üyelerin hakkını korumak 
ve yeni haklar kazanmak adına çalıştıklarını 
ve sürekli olarak gelişen ve değişen teknolojiyi 
de takip ettiklerinin altını çizen Başkan Sucu, 
“Bu nedenle de odamız bünyesindeki her 
meslek gurubuna yönelik gerek fuar gezileri 
düzenleyerek gerekse farklı girişimler ile 
destek olmaya çalıştık. Meslek guruplarımızı 
ayırmadan her sektörün sorunlarına ciddi-
yetle eğilip çözümü noktasında girişimlerde 
bulunduk ve çözüm odaklı çalışmaya devam 

ediyoruz” şeklinde konuştu.

TÜM ÜYELERİ DAVET ETTİ
Aday olma düşüncesi olan üyelerin bilgi ve 

belge talepleri için odanın Genel Sekreterliği 
ile iletişime geçebileceğini sözlerine ekleyen 
Antalya Otelciler Pansiyoncular Camcılar 
Reklamcılar Matbaacılar Odası Başkanı ve 
adayı Özcan Sucu, AESOB toplantı salonunda 
19 Ocak 2022 saat 13.30’da başlayacak olan 
seçimli genel kurula tüm üyeleri davet etti.

ÖZCAN SUCU ÜYELERiNi 
SEÇiM iÇiN YÜKSEK 
KATILIMA DAVET ETTi
Antalya Otelciler Pansiyoncular 
Camcılar Reklamcılar 
Matbaacılar Odası 19 Ocak 
tarihinde seçime gidiyor. 
Başkan Özcan Sucu, katılımın 
yüksek olması için üyeleri genel 
kurula katılmaya çağırdı.

CITYGÜNDEM

HAYVAN dostu Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’nin Kepez Kirişçiler 
Mahallesi’nde inşa ettiği Sokak 
Hayvanları Bakım Evi Projesi’nde 

betonarme işleri tamamlandı. Duvar ve sıva 
imalatlarının da sona yaklaştığı projede, 
önümüzdeki haftalarda dış cephe boyaları 
yapılacak. Proje, tamamlandığında 1312 kedi, 
732 köpek kapasitesiyle Türkiye’nin en mo-
dern ve en üst seviye imkanlarını bünyesinde 
barındıracak. Ekiplerin hummalı çalışmalarıyla 
projenin inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. 

42 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen 
projede 6 bin 800 metrekare kapalı alan bulu-
nuyor. Proje, geniş barınak ve yaşam alanları, 
yerden ısıtmalı ve modern soğutma sistemleri 
ile can dostlara muhteşem bir yuva olacak. 

BETON İŞLERİ BİTTİ 
Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi’nde 

binaların duvar, sıva, alçı, mermer imalatları 
yüzde 90 oranına ulaştı.Tesisin elektrik ve su 
bağlantıları da yapıldı. Alt yapı tesisat işlerine 
başlanılan projede yangın hidrandı ile yağmur-

suyu alt yapıları ve pissu alt yapı imalatlarında 
sona gelindi.

HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hay-

vanları Bakım Evi Projesi’nde kedi ve köpekler 
için ayrı ayrı serbest dolaşım alanı, yavrulu 
anne, engelli kedi, hasta reviri, yoğun bakım, 
operasyon öncesi ve sonrası bölümleri ile 
karantina, ön kayıt ve acil müşahede bölümleri 
yer alacak. Buna ek olarak yasaklı ırk köpekler 
için de bir bölüm olacak.

MİNİK DOSTLARA BÜYÜK YUVA

Antalya’da yaşan sahipsiz sokak hayvanları için Türkiye’nin en modern tesislerinden biri yapılı-
yor. 1312 kedi ve 732 köpek kapasiteli tesisin inşaatı hızla sürüyor. 42 bin metrekare alandaki in-
şaat tamamlandığında can dostlar, yerden ısıtmalı ve modern yeni yaşam alanlarına kavuşacak.

MURATPAŞA Belediyesi’nin Doğu 
Yaka Mahallesi’nde bulunan ve 
aynı zamanda Avrupa’nın en 
büyük sivil toplum kuruluşları 

yerleşkesi olan ASSİM’de yer alan 15 dernek ve 
sektörden gönüllü katılımlarla kurulan Turizm 
Platformu, eylül ayında gerçekleştirdiği çalışta-
yın raporunu Başkan Uysal’a sundu. 

Başkan Uysal, Turizm Platformu üyeleriyle 
ASSİM’de düzenlenen toplantıda bir araya 
geldi. Ümit Uysal,  merkezin bu tip çalışmalar-
la turizmde Antalya’nın ‘think tank’ kuruluşu 
olabileceğini söyledi. ASSİM’in Antalya turiz-
minin ufuk turu yeri olması gerektiğini dile 
getiren Başkan Uysal, “Gördüğüm kadarıyla 

bu da olmuş” dedi. Uysal, çalıştay raporunun 
yerel ve genel kamu yöneticilerine karar alma 
süreçlerinde doğru ve gerçekçi politikalar 
belirleyebilmeleri konusunda yol gösterici 
olacağının da altını çizdi. 

ASSİM Turizm Platformu’nun 6 aylık çalış-
ma takviminin ilk ayağını oluşturan çalıştay, 
sektör profesyonelleriyle birlikte sendikalar, 
sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilci-
leri ve yerel yöneticilerin katılımıyla yapıldı. 
Çalıştayda istihdamdan lojistiğe, seyahat acen-
telerinin yaşadığı sıkıntılardan kültür varlık-
larının korunmasına ve kurvaziyer turizmine 
kadar birçok başlıkta sektörün yaşadığı sorun-
lar ele alındı. Sorunları belirlemeyi amaçlayan 

ASSiM, TURiZM SEKTÖRÜNÜN 
DÜŞÜNCE KURULUŞU OLMA YOLUNDA

Muratpaşa Belediye Başkanı 
Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil 

Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) 
Turizm Platformu’nun eylül ayında düzenlendiği 

çalıştayın sonuç raporunun sunumunda Antalya’nın 
turizm alanındaki ‘think tank’ kuruluşu olabileceğini söyledi.

CITYGÜNDEM

çalıştayın Başkan Uysal’a da sunulan sonuç 
raporu, çözüm önerilerinin geliştirilmesi için 
ilgili kişi ve kurumlarla da paylaşılacak. Mart 
2022’de gerçekleşecek oturumunda ise çözüm 
önerileri değerlendirilecek.

Muratpaşa 
Belediye Başkanı 

Ümit Uysal
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KONYAALTI Belediyesi, Uluslararası 
Lions Dernekleri 118-R Yönetim 
Çevresi ve Konyaaltı Lions Kulübü 
ortaklığıyla ‘Güçlü Kadın Güçlü 

Yarınlar’ çalıştayı düzenledi. Nazım Hikmet 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 
çalıştayın açılış konuşmasını yapan Konyaaltı 
Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bos-
tan, günümüzde kadınların yaşadığı sorunların 
seçme ve seçilmenin ötesine geçmiş durumda 
olduğunu söyledi. Bostan, “87 yılda geldiğimiz 
yere baktığımızda, 192 dünya ülkesi içerisinde 
meclis temsiliyetinde sadece 117’nci sıradayız. 
Avrupa ülkeleri arasındaki değerlendirmede 
ise sondan üçüncüyüz. Fakat son yıllarda tek 
sorunumuz seçilememek ya da kadın istihdamı 
ile ilgili değildir aslında. Artık hayatta kalmakla 
ilgili ciddi problemler yaşıyoruz. Yaşadığı-
mız sorunlara baktığımızda, cinsel istismar 
veya şiddetin her türlüsüyle karşı karşıyayız. 
İçimizdeki mücadeleyi hep canlı tutmalı ve 
zafere birlikte yürümeliyiz. Hukukun üstün-
lüğüne sonuna kadar inanmakta ve hukuki 
yaptırımların yaşadığımız şiddete karşı daha 

Kepez’in 6 köy pazarı projesinde 
SONA GELiNDi 

BÜYÜKŞEHIR Yasası ile köyden 
mahalleye dönüşen Kepez’in 6 
mahallesi köy pazarına kavuşuyor. 
Kepez Belediyesi, şehir merkezinden 

uzak kırsaldaki Başköy, Odabaşı, Kirişçiler, 
Çamlıca, Kızıllı ve Gaziler de çiftçiye destek 
vermek amacıyla  ‘Köy Pazarı Projesi’ni hayata 
geçirdi. 2021 yılının Mayıs ayında 6 mahallede 
temeli atılan köy pazarlarının yapımında sona 
yaklaşıldı. İlçedeki kapalı semt pazarlarına 
uzak kırsaldaki 6 mahalleye, üstü kapalı butik 
pazar inşa edildi. Pazar alanlarında, 662,09 
metre kare kapalı alan, yaklaşık 750 metre 
kare açık alan ve 46,59 metre karede idari 
bina bulunuyor. Pazarların yapısal iskeleti, 
beton zemin çelik konstrüksiyonlu, tavan as-
ma-germe membran şeklinde yapıldı. Bölgeye 
ekonomik ve sosyal bir hareketlilik getirmesi 
beklenen ‘Köy Pazarı Projesi’ ile ilçedeki çiftçi-
lerin ürünlerinin, aracı olmadan tüketicilerle 
buluşturulması hedefleniyor. Pazar yerleri, pa-
zar kurulmayan günlerde ise sosyal ve kültürel 
etkinlik alanı olarak da kullanılabilecek.

Kadınların sorunlarına çözüm arandı

Konyaaltı Belediyesi’nin, 
Uluslararası Lions Dernekleri 118-R 
Yönetim Çevresi ve Konyaaltı Lions Kulübü ile düzenlediği ‘Güçlü Kadın 
Güçlü Yarınlar’ çalıştayında kadınların yaşadıkları sorunlara çözüm arandı.

da ağırlaştırılması gerektiğine inanıyoruz. 
Hatta bir takım suçlara gözetilen iyi niyet ceza 
indirimlerinin şiddet ve istismar noktasında 
gözetilmemesini istiyoruz. Sonuna kadar 
mücadeleye hazırız ve takipçisiyiz” dedi.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Uluslararası Lions Dernekleri 118-

R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni 
Teoman Akçalı da çalıştay açılışında yaptığı 
konuşmada, derneğin kuruluş amaçlarını, 
hedeflerini ve şu ana kadar gerçekleştirdiği 
projelere değindi. Moderatörlüğünü Kemer 

Türk Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
Burçin Çakın’ın yaptığı çalıştayda, Antalya 
Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Kurulu Üyesi Avukat Pınar Toğaç 
Bulut, Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Adak ve 
Bursa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu 
Avukat Nevin Palacıoğlu Canbaz, önerilerini 
katılımcılarla paylaştı. Kadın haklarının 
nasıl kazanıldığı, şiddetin sosyolojik yapısı, 
uygulamada kadınlarımızın yaşadıkları 
sorunlar, çözüm yolları ve kanun maddeleri de 
konuşmacılar tarafından ele alındı.
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“Türkiye’nin belki de ilk bütüncül 
cinsel işlev bozuklukları tanı, 

tedavi ve eğitim kliniğini açtık”

UZ CLINIC’in kurucusu
OP. DR. NİYAZİ UMUT ÖZDEMİR:

CITYGÜLDAL’LA 5 ÇAYICITYGÜLDAL’LA 5 ÇAYI

Bu ay kapağımızın 
ve “Güldal’la 5 Çayı” 

bölümümüzün konuğu; 
uzun yıllardır tanımaktan 

büyük mutluluk duyduğum 
kıymetli arkadaşım, Üroloji 

Uzmanı Op. Dr. Niyazi Umut 
Özdemir oldu… Kendisiyle, 

kurucusu olduğu ve 4 yılı 
geride bırakan, Türkiye’nin 
belki de ilk bütüncül cinsel 

işlev bozuklukları tanı, tedavi 
ve eğitim kliniği Uz Clinic’te 
uyguladıkları tedaviler, dahil 

olduğu yeni oluşumlar ve 
mesleki hedefleri hakkında, 
sizlere çok faydalı olacağına 

inandığım 
bilgiler içeren, çok özel 

bir söyleşi 
gerçekleştirdik…

OP. Dr. Niyazi Umut Özdemir, çok 
tanınan bir hekim olsa da, hala tec-
rübeleri konusunda ekstra bilgiye 
ihtiyaç duyanlar için kendisini kısaca 

tanıtmak isterim. Niyazi Umut Özdemir, 1977 
Antalya doğumlu ve ilk orta lise öğrenimini 
Antalya’da tamamlamıştır. 1994-2000 yılları 
arası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp 
eğitimini tamamladıktan sonra, 2000-2005 
yılları arası  Ege Üniversitesi Üroloji Ana Bilim 
Dalı’nda uzmanlık eğitimini almıştır. 2006’da 
Türk Üroloji Derneği tarafından yapılan 
yeterlilik sınavlarını geçerek, Üroloji Uzmanlığı 
dalında “Mesleki Yeterlilik” belgesi alan Dr. 
Özdemir sırasıyla; (2005- 2007) Antalya Özel 
Dünya Tıp Merkezi, (2007-2009) Diyarbakır 
Özel Veni Vidi Hastanesi, (2009-2014) Antalya 
Özel Andeva Yıldız ve Özel Medstar Hasta-
neleri, (2014-2017) Özel Akdeniz Şifa Antalya 
Hastanelerinde görev yapmasının ardından 
2017 yılında Uz Clinic Antalya’yı kurmuştur ve 
hala hastalarına burada hizmet vermektedir.



modern tedavi yöntemlerini en özenli biçimde 
ihtiyaç sahibi hastalarımıza sunmaktayız. 
Erkek kısırlığı maalesef ki git gide daha fazla 
karşımıza çıkmakta ve erkeklerimizin sperm 
kalitesi stres, kötü beslenme, toksik madde-
lere ve radyasyona maruz kalma gibi sebep-
lerle geçmiş on yıllara göre büyük düşüşler 
sergilemekte. Çocuk sahibi olamamak pek çok 
erkeğin ruh halini de son derece olumsuz etki-
leyebilmektedir. Bu durum kaçınılmaz olarak 
çift ilişkisine zarar vermekte ve hatta aileler 
arasında büyük sorunlar çıkmasına da neden 
olmaktadır. Maalesef benim üzüldüğüm, çok 
hassas dengeler barındırması nedeniyle konu 
son derece suistimale açık. Birçok çift bilimsel 
yetkinliği tartışılır insanlardan hiçbir bilimsel 
değeri olmayan gereksiz ve pahalı tedavi hiz-
metleri almaktadır. Sosyal medyada popüler 
olan ve kendisine gelen her çiftin mutlaka 
çocuk sahibi olduğu algısını oynayan bazı 
kişiler tarafından insanların maddi manevi 
sömürüldüğünü görüyoruz. Uzfertil.com web 
adresi erkeklerde görülen infertilite yani kısır-
lık sorununu en derinlemesine ve de anlaşılır 
bir dilde kaleme aldığım bir portal. Bilimsel 
ve en güncel tanı, tedavi yaklaşımlarına bu 
site üzerinden vatandaşlarımız ulaşmakta ve 
mümkün olan en az hata ile tedavi süreçlerine 
dahil olmaktadırlar. 

m Tüm bu çalışmaların yanı sıra “Cin-
sel Sağlık” üzerine yeni bir oluşumun, 
Cinsel Tıp Eğitim Derneği’nin kuruluş 
hazırlıkları içerisinde olduğunuzu biliyo-
ruz. Bu dernek ne gibi çalışmalar hayata 
geçirecek bir oluşumdur. Detayları bize 
anlatır mısınız?

Biz 5. yılımıza girerken daha ilk başta 
şu hedefi ortaya koymuştuk. Kanıta dayalı 
bilimsel çerçeveden asla ödün vermeden 
hastalarımıza hizmet sunarken tüm 
bilgi birikimimizi de bilimsel mecralarda 

paylaşacağız. Bu amaçla geçtiğimiz son iki 
yılda 2 adet Türkçe derleme çalışmam seçkin 
dergilerde yayınlandı. Öte yandan cinsel tıp 
alanında çalışan uzmanlara yol göstermesi 
açısından da Dr. Cem Keçe hocamızla birlikte 
iki kitap çıkarttık. Bu eserlerin her kesime 
hitap eden çok önemli kaynaklar olduğunu 
düşünüyorum. 2022’de hedeflerimizi artık 
bir tık öteye de taşıyoruz. UZ Clinic aynı 
zamanda bir akademiye dönüşmüşken bir 
taraftan da meslektaşım jinekoloji uzmanı 
Dr. Selcen Bahadır ile birlikte Cinsel Tıp 
Eğitim Derneği’nin de temellerini atmış 
bulunmaktayız. İnanıyorum ki; bu yıl içinde 
hep hayalini kurduğumuz cinsel tıp okulu 
projemiz de hayata geçmiş olacak. Böylelikle 
20 yılı aşan hasta danışan deneyimlerimizden 
tüm tıp çevreleri ve ruh sağlığı alanında 
çalışan uzmanlar da istifade etmiş olacak. 
Bu okul dahilinde en yetkin hocalarımızı bir 
araya getirerek cinselliğe dair her ne varsa 
kursiyerlere eksiksiz biçimde aktarılacağını 
söyleyebilirim. Böylelikle inanıyorum ki 
ülkemizdeki önemli bir eksiklik de son 
bulmuş bulacak. Şimdiden belirteyim; 2023 
yılı için ise ulusal ölçekte büyük bir kongre 
düzenlemeyi de hedeflemekteyiz.

Maalesef cinsel sorunlar tüm toplum 
kesimlerinde, her yaşta ve her cinsiyette çığ 
gibi büyümekte. Öte yandan sıklıktan daha 
önemlisi çok daha şiddetli ve zorlu vakalarla 
karşılaşmaktayız. Bu durumun aile bütünlü-
ğünü tehdit ettiğine hatta toplum huzurunu 
kaçırdığına şüphe yok. Bu noktada el uzatan 
herkesle güç birliği yapıp mümkün olan 
herkesi tıbbi ve etik çerçevede bilgilendirmek 
mecburiyetindeyiz. Cinsel Tıp Eğitim Derneği 
bir taraftan halkı doğru bilgi ile aydınlatırken 
bir tarafta da konuya ilgi duyan uzmanların 
yetişmesi için elinden gelen her türlü hizmeti 
ve öz veriyi ülke çapında sunmaya kararlıdır. 
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Bu önemli kariyer bilgilerinin izinden, 
şimdi gelelim söyleşimizin detaylarına…

m Yakın zamanda 4. yılını kutladığı-
nız ve kurucusu olduğunuz UZ Clinic’te, 
üzerinde profesyonel olarak durduğunuz 
ana konunun çiftlerin yaşadıkları cinsel 
işlev bozukluklarının tanı ve tedavisi 
olduğunu biliyoruz... Bize biraz klinik 
çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

UZ Clinic yaklaşık 5 yıl kadar önce oluş-
turduğumuz bir marka. Aslında hayatın genel 
akışı içinde kendiliğinden ortaya çıkmıştır 
da diyebilirim. Uzun yıllar özel hastanelerde 
meslek hayatımı sürdürdükten sonra özel bir 
muayenehane açmaya karar vermiştim ve 
ön çalışma olarak bazı sosyal medya hesap-
ları açtım. Baktım ki; gelen soruların büyük 
çoğunluğu cinsel işlev sorunları üzere idi. 
Birçok hasta kendisinin bu konuda yeterince 
dinlenmediği ve anlaşılmadığından yakın-
makta idi. Bazı sorulara inanın ben de yanıt 
vermekte güçlük çekiyordum. Bu konuda bir 
bilgi eksikliği yaşadığımın farkına vardım ve 
cinsel sorunlara daha geniş bir perspektiften 
bakmak adına psikojenik ve ilişkisel boyut-
larını da anlamaya gayret ettim. Özellikle 
sorunun partner boyutu çok fazla ilgimi çe-
kiyordu. Çünkü bazı cinsel sorunlar partnere 
bağlı olarak, bazen iyileşmekte, bazen de daha 
kötüleşmekte idi. Salt medikal yaklaşımlar tek 
başına çoğu kez yetersiz kalıyordu. Konunun 

uzmanlarından cinsel terapi, evlilik terapisi 
ve psikoterapi eğitimleri aldım. Geçmiş hasta 
deneyimlerimi gözden geçirdim. Mevcut 
hastalarımdan aldığım olumlu geri bildirimler 
sayesinde kısa sürede belli bir olgunluğa eriş-
tim. Ve her şey yerli yerine oturduğu zaman 
2017 Kasım ayında Türkiye’nin belki de ilk 
bütüncül cinsel işlev bozuklukları tanı, tedavi 
ve eğitim kliniğini de açmış oldum.

m Kimler Uz Clinic ve dolayısıyla size 
başvurmalı? Klinikte ne gibi tedaviler 
uygulanıyor?

Kliniğimizde ele almadığımız hiçbir cinsel 
işlev bozukluğu sorunu yok gibi diyebilirim. 
İşin hem biyolojik hem psikojenik hem 
ilişkisel hem de işlevsel boyutlarını bir arada 
değerlendirmekteyiz. Biz buna cinsel sorunla-
ra 4 boyutlu yaklaşım adını da veriyoruz. Yani 
soruna etki eden olası tüm etkenleri ayrı ayrı 
ele alıp, hepsine birden yönelik olarak bazı 
çalışmalar yapabilmekteyiz. Aslında burada 
tam bir ekip çalışması yürütülmekte. Örneğin 
ilişkisel anlamda partneri ile çatışma halinde 
olan ve bu sebeple cinsel uyum sorunları 
yaşayan çiftlere özel cinsel terapiler uygula-
yabilmekteyiz. Ya da pelvik taban kaslarında 
zayıflık olan kişilere uzman fizyoterapisti-
miz eşliğinde pelvik taban rehabilitasyon 
çalışmaları da yapabilmekteyiz. Organik bir 
sorun söz konusu ise şok dalga tedavisinden, 
kök hücre tedavilerine ya da protez ameliyat-

larına kadar pek çok tıbbi tedavi seçeneklerini 
de sunabilmekteyiz. Bu noktada cinsiyet 
ayrımı ya da cinsel yönelim farklılığı ayırt 
etmeksizin herkese eşit, kaliteli sağlık hizmeti 
sunduğumuzu ifade edebilirim. Elbette evli 
ya da partneri olan bireylere daha çift odaklı 
tedaviler sunarken, bekar ya da partneri 
olmayan kişilere de daha bireysel bazı çalış-
malar yürütmekteyiz. Özetle cinsel sorunlara 
dair dünya üzerinde saygın kliniklerde her ne 
yapılıyor ise hepsi bir bütünün parçası olarak 
kliniğimizde ayrı ayrı ya da bir arada hizmet 
olarak sunulmaktadır. Hastanın ya da o çiftin 
ihtiyacı ne ise ona yanıt verebilecek seviyede 
alt yapımız söz konusu. Bu sebeple belki ülke-
mizin her köşesinden en karmaşık, en zorlu 
hastalar dahi bize ulaşmakta. Hatta pandemi 
koşullarının izin verdiği ölçüde yurtdışından 
da yoğun hasta talepleri aldığımızı gururla 
söyleyebilirim. UZ Clinic git gide bir dünya 
markası haline gelmekte…

m UZ Clinic alt markası olarak UZ 
Fertil Clinic “www.uzfertil.com” adlı web 
sitesi ile birlikte hizmetlerine devam 
ediyor. Bu site hakkında okuyucularımı-
za kısaca bilgi verebilir misiniz? 

Evet, cinsel işlev sorunları ya da onun 
ayrılmaz bir parçası olan cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar kliniğimizin ana eksenini oluştur-
makta. Ancak en az onun kadar önemli bir 
başka konuda erkek infertilite yani kısırlık 
sorunu. Biz bu konuda da gereken tüm 

Uz Clinic Ekibi
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TAMAMLANMIŞ 
NOTE YAPI 
PROJELERi:
m Tulpar Yapı Market (Kazakistan/
Çimkent), 25.000 m² açık, 12.000 m² 
kapalı alan
m Tulpar İş Ortaklığı Kapalı Pazar Yeri 
(Kazakistan/Çimkent), 12000 m², 650 
Dükkan
m Çimkent Kapalı Halk Pazarı (Kazakistan/
Çimkent), 40.000 m² kapalı alan
m Note Aliye Nur Residence, 60 Daire
m Note 28 Avangard, 54 Daire, 6200 m² 
Ticari Alan
m Elit Loft Residence, 40 Daire
m Elif Residence, 34 Daire
m Nuret-i İlahi Cami, İnşaat Alanı 1000 m²
m Note Yenigün, 12 Daire, 1 Ticari
m Bizimevler 1, 24 Daire, 1200 m² Ticari
m Bizimevler 2, 35 Daire
m Note Liman 1, 12 Daire, 400 m² Ticari
m Note Liman 2, 19 Daire
m Temel Apartmanı, 6 Daire
m Uzundirek Apartmanı, 15 Daire
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YAŞAMA DOST 
BiNALARIN GÜVENCESİ

NOTE YAPI 

2005 yılından bu yana 
başta inşaat olmak üzere; 

tekstil, ithalat, ihracat 
ve turizm sektörlerinde 
varlık göstermekte olan 

NOTE YAPI; insana 
ve insan yaşamına 

verdiği değerle, hayata 
geçirdiği ve geçireceği 

tüm konut projelerinde, 
kişilere sadece dört 

duvar değil, yeni bir 
yaşam tarzı vaat ediyor. 
Yenilikçi, sürdürülebilir 

ve fonksiyonel yapıların 
oluşturulmasına öncülük 

eden NOTE YAPI; bu 
bilinçle hayata geçirdiği 

projeleriyle fark yaratmaya 
devam ediyor…

NOTE YAPI, her gün yeni fikirlerle 
zenginleştirdiği hedeflerine; tüm 
coğrafi ve kültürel değerlerin 
bilincinde olarak, her toplumdan 

bireyin beklentilerine ışık tutmak ve kaliteli 
yapılarda yaşama hayallerini gerçekleştirmek 
için çalışmalarına devam ediyor. 

ADRES: 
Ali Çetinkaya Caddesi, No:132 
Premier İş Merkezi, B Blok Kat: 4 
Ofis: 18 Muratpaşa/Antalya
TEL:+90 242 312 86 42
MOBIL: +90 532 511 26 40
E-POSTA: info@noteyapi.com.tr

SEKTÖRDE gelişigüzel ve alışılagelmiş 
yapıların gün geçtikçe artmasının önüne 
geçmek adına daha yenilikçi, sürdürülebilir 
ve fonksiyonel yapıların oluşturulmasına 
öncülük eden NOTE YAPI, özel kalite 
politikasıyla adından söz ettiriyor.

NOTE YAPI bugüne kadar hayata 
geçirdiği tüm projelerinde ve geçirmekte 
olduklarında; kendi marka kalite kültürünü 
oluşturmak, kalite dokümanları ve güncel 
şartname metotları belirlemek, bu metotları 
hayata geçirmek ve etkin kontrol sağlamak, 
teknolojiye uygun güncellemeler yaparak 
kalite sürekliliğini sağlamak için tüm 
birimleriyle çalışıyor.

NOTE YAPI farkı, projelerinde her zaman 
tasarım odaklı teknolojik çözümlere ve bu 
çözümlerin kullanılmasına öncelik vermesiyle 
ortaya çıkıyor.

NOTE YAPI projeleri, kapsamlı zemin 
sondajları ile hazırlanan detaylı zemin etüt 
raporlarına uygun ve gerekli iksa tedbirleri 
alınıp güvenli biçimde yapılıyor. Kullanılan 
tüm malzemeler TSE’ye uygun kalite 
güvence belgeli olmasının yanı sıra şantiye 
ve laboratuarda testleri yapılan ürünlerden 
seçiliyor. Tüm yapılar, deprem yönetmeliğine 
uygun olarak yapılandırılıyor.

NOTE YAPI ödeme planları her alım 
gücüne uygun esneklikte olmasına rağmen, 
satış temsilcileri tarafından kişiye özel ödeme 
koşullarına uygun özel ödeme planları oluştu-
ruluyor.

CIDDI emek ve mücadele ile üretilen her 
projesinde her paydaş için mutluluk ve gurur 
kaynağı oluşturmak hedefiyle yola çıkan 
NOTE YAPI, bugüne kadar tamamlanmış 
tüm projelerinde bu hedefe ulaşmanın haklı 
gururunu yaşıyor.Kaliteli yaşam 

adresleri Sektörde fark 
yaratıyor

Esnek 
ödeme planı

Hedef; mutluluk 
veren yapılar

https://noteyapi.com.tr/tulpar-yapi-market-kazakistancimkent
https://noteyapi.com.tr/tulpar-yapi-market-kazakistancimkent
https://noteyapi.com.tr/tulpar-is-ortakligi-kapali-pazar-yerikazakistancimkent
https://noteyapi.com.tr/tulpar-is-ortakligi-kapali-pazar-yerikazakistancimkent
https://noteyapi.com.tr/cimkent-kapali-halk-pazari-kazakistancimkent
https://noteyapi.com.tr/cimkent-kapali-halk-pazari-kazakistancimkent
https://noteyapi.com.tr/note-aliye-nur-residence
https://noteyapi.com.tr/note-28-avangard
https://noteyapi.com.tr/elit-loft-residence
https://noteyapi.com.tr/elif-residence1
https://noteyapi.com.tr/nuret-i-ilahi-cami
https://noteyapi.com.tr/note-yenigun
https://noteyapi.com.tr/bizimevler-1
https://noteyapi.com.tr/bizimevler-2
https://noteyapi.com.tr/note-liman-1
https://noteyapi.com.tr/note-liman-2
https://noteyapi.com.tr/temel-apartmani
https://noteyapi.com.tr/uzundirek-apartmani
tel:+905325112640
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ATIŞTIRMA ATIŞTIRMA 
iSTEĞiNiZ iSTEĞiNiZ 
ARTTIYSA DiKKAT!ARTTIYSA DiKKAT!

Havaların erken karardığı ve soğuduğu 
kış aylarıyla birlikte ‘Canım tatlı bir şeyler 
yemek istiyor”,  “Sıcak poğaça yeme 
isteğiyle uyandım” ya da “Bu aralar kilomu 
kontrol edemiyorum” diyenlerin sayısı 
artıyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, 
kışın dışarıda daha az zaman geçirilmesi, 
fiziksel aktivitelerin azalması ve beslenme 
alışkanlıklarının değişmesi derken ağırlık 
artışının hızlandığını belirterek “Bu 
etkenlerin farkına varıp önlem alınırsa ideal 
kiloya ulaşmak mümkün” diyor. 

Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Ezgi Hazal Çelik

IÇIMIZI ısıtan sahlep, boza ve sıcak çikola-
ta gibi içecekler, soğuk kış günlerinin vazgeçil-
mezlerinden. Ancak bu içecekler, yüksek kalori 
içerikleriyle kilo almaya neden olabilirler. Bu 
tür içecekleri haftada bir-iki bardaktan fazla 
içmekten kaçınmayı öneren Ezgi Hazal Çelik, 
“Soğuk havalarda büyük rağbet gören sahlep, 
boza gibi içeceklerin üzerine konulan fındık, 
fıstık, badem vb yağlı tohumların ve leblebinin 
de kalori miktarını artıracağını göz önünde 
bulundurun. Bu içeceklerin yerine zencefilli 
ıhlamur çayı, tarçınlı kahve veya kakaolu ılık 
sütü tercih edebilirsiniz” diyor.

GÜN ışığından daha az yararlandığımız kış 
aylarında daha depresif ve mutsuz hissedebili-
yoruz. Bu ruh hali; mutluluk hormonu olarak 
bilinen serotonin düzeylerini artıran ve kısa 
süreli iyi hissetmemize neden olan çikolata, 
şekerli yiyecekler, hamur işi gıdalar, makarna 
gibi karbonhidrat içeriği yüksek besinleri 
tüketmemize neden olabiliyor. Şeker ve 
karbonhidrat içeriği yüksek besinler tüketmek 
daha fazla yeme isteği uyandırmakla birlikte 
kolaylıkla kilo artışına yol açabiliyor. Beyin 
kimyasını dengelemek için sağlıklı gıdalara 
ve aktivitelere yönelmek şekerli yiyeceklere 
duyulan ihtiyacı azaltacaktır.

SOĞUK havalarda azalan vücut ısısının ko-
runup, normal düzeye ulaşması için daha fazla 
enerjiye ihtiyaç duyarız. Artan enerji gereksi-
nimiyle verilen “acıktım” sinyali ise yeme iste-
ğinin de artmasıyla sonuçlanır. Yeme isteğinin 
artmasını önlemek ve kontrollü besin alımı 
için yeterli su tüketimi, öğün düzeni ve her 
besin grubunun olduğu sağlıklı bir beslenme 
modelini alışkanlık haline getirmeniz büyük 
fayda sağlayacaktır.

KIŞ mevsiminde kilo artışının önemli 
nedenlerinden biri de yetersiz su tüketimi. 
Havaların soğuması ile susama hissi azalsa da 
vücudumuzun suya ihtiyacı var. Yetersiz su 
tüketimi sindirim enzimleri ve bağırsakların 
yavaşlamasına ve kilo artışına neden olabili-
yor. Susuzluk hissinin açlıkla karıştırıldığı için 
iştah kontrolünü de zorlaştırdığını belirten 
Ezgi Hazal Çelik, “Günde ortalama 2-2,5 litre 
su tüketimi idealdir. Ilık suya tarçın, karanfil, 
top karabiber, zencefil gibi vücut ısınızı artıra-
cak baharat ve besinler ekleyebilirsiniz” diyor.

VÜCUDUMUZDA birçok metabolik sü-
reçte büyük öneme sahip olan D vitamininin 
yüzde 90-95’i güneş ışınları yardımıyla sen-
tezlenir. Kış günlerinde 15-30 dakika güneş 
ışığına maruz kalmak gerektiğini kaydeden 
Ezgi Hazal Çelik, “D vitaminini en iyi içeren 
gıdalar; balık, karaciğer, peynir, yumurta 
sarısı, süt ve süt ürünleridir. Ancak D vitamini 
diyetle yeterli düzeyde alınabilen bir vitamin 
değildir. Yapılan çalışmalar, D vitamini eksikli-
ğinin, kilo artışıyla yakından ilişkili olduğunu 
göstermektedir. Gerekli tetkikler yaptırılarak 
doktorunuzun önerisi ile gerekirse takviye 
alınmalıdır” diyor.

BESLENME ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal 
Çelik “Gündüzlerin kısalması ve havaların 
erken kararması, evde geçirilen sürenin de 
artmasına neden oluyor. Hal böyle olunca atış-
tırmalıklarda aşırıya kaçılabiliyor ve bu da kilo 
alımını beraberinde getiriyor. Uzun kış akşam-
larında nasıl vakit geçirebileceğinizi planlayabi-
lir, sizi sürekli atıştırmalık halinde olmaya iten 
‘hiçbir şey yapmama’ halinden uzaklaşabilirsi-
niz. Akşamları otururken, televizyon karşısın-
da veya odanızda çalışırken ara ara balkona 
çıkabilir, odanın penceresini açabilir, esneme 
hareketleri yapabilirsiniz” diyor.

SOĞUK, yağışlı ve rüzgarlı havalar 
nedeniyle açık havalarda yürüyüşlerin rafa 
kaldırıldığı kış aylarında, fiziksel aktivitenin 
azalması da kilo artışına zemin hazırlar. 
Bunun önüne geçmek için haftada 3-4 
gün, 30-45 dakika yürümeyi öneren Ezgi 
Hazal Çelik, online egzersiz videolarının da 
egzersiz alışkanlığı kazandırmaya yardımcı 
olabileceğini söylüyor.

Kış içeceklerine 
yüklenmek

Kış depresyonu

Yeme isteğinin 
artması

Yetersiz su 
tüketimi

D vitamini 
eksikliği

Atıştırmalıklar  Hareketin 
azalması

BESLENME ve Diyet Uzmanı Ezgi 
Hazal Çelik, kış kilolarına zemin 
hazırlayan 7 etkeni ve bunların 
üstesinden gelmenin yollarını anlattı, 

önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
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Özel Dr. Kubilay Yücel Polikliniği
Clinic Manager
Hemşire
Uzman Tıbbi Estetisyen

SELDA ZEREN

Deniz 
tuzuyla gelen 

güzellik…

Salt  facial 
cilt  yeni leme  

terapisi
The Salt Facial Cilt Yenileme Terapisi; 

öncelikle cildinizi doğal deniz tuzu ile 
eksfoliasyon yaparak hazırlayan, ardından 
ultrasonla hiyalüronik asit, multivitaminler 
ve antioksidanların cildinize nüfuz etmesini 
sağlayan ve sonunda yüksek yoğunluklu LED 
ışık tedavisi ile cildinizi iyileştiren üç adımdan 
oluşan patentli bir cilt yenileme yöntemidir.

m Salt facial cilt yenileme sistemi sayesinde 
nemli ve ışıl ışıl bir cilde sahip olabilirsiniz.
m Cildi ölü tabakalardan arındırır. 
m Sivilcilerde ve aknelerde oldukça etkilidir. 
m Tüm cilt tiplerinde uygulanabilir. 
m Etkisi işlemden hemen sonra 
fark edilir. 
m Cildin yapısında ve 
renginde gözle görülür 
derecede değişiklikler 
meydana getirir. 
m Salt Facial, 3 aşamalı 
kombine bir cilt yenileme 
sistemidir. 
m Cilt yapısını ve rengini 
dengeler.
m Ciltte yenilenme ve 
canlanma yapar.

Patentli hafif alüminyum alaşımlı başlığı 
sayesinde, organik deniz tuzu kristalleri 
cildinizi ideal bir çarpma açısı ile eşit 
derecede eksfoliye eder, cildin üst katmanını 
(stratumcorneum) eşit bir şekilde kaldırır ve 
ölü hücrelerden arındırır. Salt Facial, pozitif 
basınç sistemi olduğundan; TÜM cilt tipleri 
için güvenli ve etkilidir.

Uygulama süresi yaklaşık 40-45 dakika 
olup, kısa süreli ama etkili bir cilt yenileme 
sistemidir.

Kişinin cildindeki sorununa bağlı olarak 
1-2 hafta aralıklarla 3-5 seans uygulanabilir. 
Tek seans bile sonuçları açısından oldukça 
tatminkardır. 

Salt Facial cilt yenileme terapisi her mevsim 
uygulanabilen eşsiz bir tedavi yöntemidir.

m Cilt tonu eşitsizliği
m İnce çizgiler ve kırışıklıklar
m Ciltteki güneş lekeleri
m Yaşlılık lekeleri
m Akne
m Deri çatlakları
m Rosacea
m Geniş gözenekler
m Cilt aydınlatma
m Kollajen reformasyonu

Salt Facial 
cilt yenileme 
terapisi nedir?

Salt Facial 
cilt yenileme 
sisteminin diğer 
işlemlerden 
farkı nedir?

Tüm cilt 
tiplerinde 
uygulanabilir 
mi?

Uygulama 
süresi uzun 
mudur?

Salt Facial 
kaç seans 
uygulanmalıdır?

Her mevsim 
uygulanabilir 
mi?

Tedavi ve 
uygulama  

alanları 
nelerdir?

Bulvar Ofis, Fener Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı, 1971 Sokak, 
No: 36-D Kat: 1, Lara Cd., 07230 Muratpaşa / Antalya

www.kubilayyucel.com.tr
444 30 75
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YAŞLANMA 
belirtileri 
ilk olarak göz 

çevresinde oluşan kırışıklıklar 
ve göz torbalarının oluşumu 
ile otuzlu yaşlarda başlar. Geçen 
zamanın etkisiyle göz kapaklarının 
gerginliği azalır, derin kısımlarındaki 
yağ dokularının dışarıya doğru yaptığı 
baskılarla sarkmalar ve torbalanmalar 
oluşur.

Estetik göz kapağı ameliyatları; hastalarda 
görme alanlarını arttırdığı, gözleri daha kolay 
açabilmeyi sağladığı ve bunun sonucunda 
kitap okuyabilmek gibi birçok önemli günlük 
aktivasyonu kolaylaştırdığı için fonksiyonel 
nedenlerle de planlanabilir.

Gözlerin üzerine sarkan, ağırlık yapan 
cilt ve yağ dokuları görüş alanını daraltabilir 
ve bunu yenebilmek için istemsiz şekilde 
yaptığımız kaş kaldırma neticesinde alnınızda 
paralel kırışıklıklar oluşabilir.

Akşamları oluşan baş ağrıları ve 
gözlerinizin üzerine sarkan cilt 

nedeniyle görme keskinliğinizin 
azalması yaşlanan göz 

çevresinin diğer 
fonksiyonel 

GÖZ KAPAĞI 
OPERASYONLARI

(Blefaroplasti)
Göz kapakları vücudun 

ince cilt yapılarından biri 
olması, çok hassas yapıları 

korumaları, sürekli hareket 
etmeleri  ve çevresel-genetik 

faktörlerden çok kolay 
etkilenmeleri nedeniyle özel 

bir öneme sahiptirler.

sonuçlarıdır. Bunların yanı sıra yaşlanan 
göz çevresinde oluşan kırışıklıkların ve 
sarkmaların yüzde neden olduğu yorgun, 
kızgın, uykulu görünüm nedeniyle sadece 
estetik sebeplerle de göz kapağı ameliyatları 
planlanabilir.

Göz kapağı estetiği ile sarkmış üst göz 
kapakları kaldırılabilir, göz üstünde ve altında 
şişkinlik yapan torbalar alınabilir, böylece göz 
etrafına gençleşmiş, dinçleşmiş bir görünüm 
kazandırılabilir.

 Bu ameliyat ile hastaların daha keskin ve 
etkileyici bakışlara sahip olmaları sağlanır. 
Hastaların ortak şikayetleri olan yorgun, 
kızgın ya da uykulu görünümleri göz kapağı 
estetiği ameliyatları ile düzeltilir.

Lokal anestezi altında da yapılabilen göz 
kapağı estetik ameliyatı hasta ve hekimin 
ortak kararları sonucunda genel anestezi 
altında da yapılabilir.

Estetik göz kapağı ameliyatı sonrasında 
gözlerinizin etrafında ödem (şişlik) ve 
kızarıklık oluşabilir.

 2-3. günlerde bu şişlikler yerini morluklara 
bırakır ve bir hafta sonraki kontrolünüzde 
dikişleriniz ve göz çevrenizdeki bantlar alınır-
ken morluklar tamamen geçmiş ve neredeyse 
normal bir görünüme kavuşurmuş olursunuz.

Ameliyat sonrasında göz damlaları ile 
birlikte antibiyotik, ağrı kesici, ödem azaltıcı 
gibi ilaçlar doktorunuz tarafından size reçete 
edilecektir.

 Estetik göz kapağı ameliyatı sonrasındaki 
ilk haftada göz kuruluğuna neden olabilecek 
kitap okuma, bilgisayar kullanma, televizyon 
seyretme gibi aktivitelerden kaçınmalısınız. 
İlk haftanın sonunda normal aktivitelerinizi 
yapabilecek kadar iyi hissedersiniz ancak ağır 
egzersiz ve aktivitelerden dört hafta boyunca 
kaçınmalısınız.

Etiler Mahallesi 882 Sokak No:5 (Kızılay Kan Merkezi yanı) Muratpaşa / Antalya 0242 243 93 93

ORBİT Tıp Merkezi
Op. Dr. Sıtkı EREN
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ZİÇEV Antalya Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Aylin Ayaz Yılmaz

Yeni yılın ilk yazısı ile 
merhaba,

İnsan, anladığı ve anlaşıldığı 
insanda çiçek açar. 

Brezilyadaki kimi yerliler, 
‘Kaç yaşındasın?’ anlamında; 
‘Yaşamın kaç kez çiçeklendi?’ 

diye sorarlarmış. Çiçeklerin 
açtığını kaç kez gördüysen, o 

yaştasın. Bizde de eskiden kaç 
yaşındasın yerine ‘kaç bahar 

gördün?’ derlerdi. Lisana, 
lehçeye ömür üzerinden 

çiçeği, baharı yerleştirmek, 
anlamaya ve anlaşılmaya 

verilen kıymeti güçlendirip 
gündemleştirmektir.

Nice baharlar 
görelim!

YENI yılın ilk temennisi bu olsun; nice 
baharlar görelim, nice güzel filmlerle, 
kitaplarla dünyayı daha iyi anlayıp 
daha iyi öğrenelim. 

Bu ay gerçekten çok çok iyi ve çok film, dizi 
izledim. Ocak ayı yetmeye bilir, şubatta devam 
ederiz.

İLK OLARAK BAHSETMEK İSTEDİĞİM FİLM 
BİR BELGESEL; THE WAY I SEE IT/ FİLM
Yönetmen: Dawn Porter
Beyaz Saray Fotoğrafçısı Pete Souza 

anlatıyor: Çünkü en sevdiğim ve iyi olduğumu 
düşündüğüm iş halkla ilişkiler. Fotoğraf bu 
işin en can alıcı parçası. Özellikle siyasi reklam 
kampanyalarında iki seçeneğiniz var: 

- Ya ‘Sizin gibiyim’ mesajını verirsiniz; 
doğal, içten, sizi anlatan,

- Ya da üstten bir bakış; ‘Ben güçlüyüm’ (bu 
para genellikle) 

İnsanların tipolojisine göre bazıları 
zengin siyasetçi, zengin arkadaş, zengin 
avukat, zengin doktor sever ve siz o kitleyi 
yakalarsınız. Size oy verirler, muayene olurlar, 
arkadaş olmak isterler.

Bazı kesime de bu ters teper. Doğal haliniz 
ona ‘Bu da benden’ der. ‘Bunun da gelecek 
kaygısı var, bunun da çocukları var. Aaa eşi de 
benim gibi, benim gittiğim restoranda yiyor. 
Evet evet, beni en iyi bu temsil eder. Çünkü 
dünya görüşümüz aynı. Evet evet, bu beni 
iyileştirir beni anlayacak doktor’ der. 

Bütün bunları da tek bir fotoğraf karesi 
ile verebilirsiniz. O fotoğrafla dünyanın 
gidişatını bile değiştirirsiniz. Sonuçta algı 
yönetiyorsunuz. Takıp takıştırırsınız, son 
moda giyinirsiniz İmelda Marcos gibi herkese 
‘Bu çalıp çırpmaz, kendi zengin’ dedirtirsiniz. 
Obama gibi halının üzerinde bir çocukla çocuk 
olursunuz, ‘Bu adam hümanist, dünyaya barış 

Stay Close (Türkçe’ye Geçmişle Dans adıyla 
çevrildi), birini ne kadar iyi tanıyabileceğimizi 
sorguluyor. Dizi, en yakınlarından bile 
sakladığı karanlık sırları olan dört kişiyi konu 
alıyor: Üç çocuk annesi, çalışan bir kadın olan 
Megan (Jumbo); bir zamanlar umut vadeden 
bir belgesel fotoğrafçısı olan Ray (Armitage); 
çözülememiş eski bir kayıp vakasını aklından 
çıkaramayan dedektif Broome (Nesbitt) ve 
Megan’ın eski arkadaşı Lorraine (Parish). 
Lorraine, üç karakteri de etkileyecek bazı 
şok edici haberler verir. Kurtulamadıkları 
geçmişleri, sadece kendilerinin değil 
yakınlarının da hayatlarını altüst etmek 
üzereyken bir sonraki hamleleri ne olacak?

Polisiye dizi seviyorum, diziyi de sevdim. 
Polisiye kitap hiç okumuşluğum yoktur, böyle 
film- dizi olunca seviyorum.

Katili de hiç tahmin edemedim. Hoş hiç 
kimse masum olmayınca dizinin sonuna 
kadar ‘Bu mu, bu mu?’ oluyorsun. İlk taşı en 
günahsız olan atsın sözü de bu dizi boyunca 
aklınızdan hiç çıkmıyor…

ÜÇÜNCÜ OLARAK YAZMAK İSTEDİĞİM FİLM; 
THE INVİSİBLE MAN 

Leigh Whannell tarafından senaryosu 
yazılan ve yönetilen bu film 2020 bilim kurgu 
- korku filmi. Filmde Elisabeth Moss, Aldis 
Hodge, Storm Reid, Harriet Dyer, Michael 
Dorman ve Oliver Jackson-Cohen oynuyor. 
Elisabeth Moss’u The Handmaid’s Tale’den 
biliyoruz ve bu filmde de benzer oyunculuk 
görüyoruz.

Film boyunca ‘Olur mu ya?’ diyorsunuz 
ama olabilir. Olmaz dediğimiz neleri 
gördük şu hayatta. Uzun bir film olmasına 

getirecek’ dedirtirsiniz.
En sevdiğim iş şu halkla ilişkiler yönetimi. 

Filmde her fotoğrafın çekiliş anını ve sonrası 
neler olmuşu görüyorsunuz. Ben çok zevk 
alarak izledim. Ayrıntılar çok hoş…

İKİNCİ OLARAK BAHSETMEK İSTEDİĞİM 
BİR POLİSİYE DİZİSİ; STAY CLOSE/ DİZİ
Harlan Coben’in Netflix uyarlamaları; 

The Stranger, Safe ve The Five’ın arkasındaki 
ekip, New York Times’ın çok satanlarından 
bir diğeri olan Stay Close’un uyarlanması için 
yeniden bir araya gelmiş. 

Geçmiş suçlara ilişkin sırların ortaya 
dökülmeye başlamasıyla kendine özgü 
bir heyecan ve sürükleyici gerilim yaratan 

rağmen tempo düşmüyor. İzlenir mi, izlenir. 
İzlenmezse de hiçbir şey kaybedilmez! 

Son olarak beni yürekten etkileyen bir 
yemek sahnesiyle son bulan, hıçkırarak 
ağladım Kulüp dizisi hakkında bir şeyler 
yazmak istiyorum.

Dizinin yapım aşamasının notları bunlar, 
okuyunca heyecan duydum ve sizlerle de 
paylaşmak istedim. Dizinin son dört bölümü 
bu ay yayınlandı ve bitti. 

Diziye dair bilgiler ise şöyleymiş; 
Dizinin hazırlık aşaması altı buçuk ay 

sürmüş, Kulüp ve İstiklal Caddesi için iki 
ayrı plato kurulmuş. Dizinin çok kalabalık 
bir kostüm ekibi var, 24 hafta gibi bir sürede 
kostüm ekibi ve 10 terzi yaklaşık 3 bin 700 
kostüm hazırlamışlar.

Selim Songür’ün tüm şarkılarını Salih 
Bademci seslendirmiş. Dizide Selim Songür’un 
söylediği şarkılardan ilk bölümdeki masal 
şarkısını Sezen Aksu yazmış. 3. Bölümdeki 
yıldızlara şarkısının müziği ve bestesini Kenan 
Doğulu yapmış.

Salih Bademci bu şarkıların tümünü 
söyleyebilmek için özel şan dersleri almış.

Dizinin tüm sahne şovları için 
profesyonellerle çalışılmış.

Gökçe Bahadır 3 ay boyunca dil dersleri 
almış. 

Hikaye, dizinin senaristleri arasında 
bulunan Rana Denizer’in ailesinin hayatından 
esinlenilerek yazılmış. Son bölümdeki Aysel ve 
Fıstık İsmet’in doğan bebekleri gerçek hayatta 
Rana Denizer. Hatta dizinin sonundaki 
bebeğin seslendirmesi de kendisine ait 
olabilirmiş.

En çok merak edilen konu Selin Songür 
karakterinin kimden esinlenildiği. Tabi ki tam 
bilinmiyor. Zeki Müren olduğunu düşünen 
çok kişi var ama Taksim’deki Eski Maksim 
gazinosunun sahibi Fahrettin Aslan’ın oğlu 
Sacit Aslan Selim Songür’ün Erol Büyükburç 
olduğunu düşündüğünü söylemiş.

Bir de dizi hakkında yapılan röportaj da 
şunlar yazıyordu;

‘Gökçe Bahadır’ın canlandırdığı 
Matilda’nın esas ismi de Matilda’ydı. Maksim 
Gazinosu’nun kulislerinde artistlerin 
giyinmesine yardım eden, odaların bakımını 
yapan, elbiseleri ütüleyen, onların işlerini 
yapan biriydi. Aysel, zaman zaman dizide 

Raşel olarak geçen, İsmet’in Aysel diye hitap 
ettiği kişi Matilda’nın kızı. Buraya kadar 
doğru. Biz Raşel olarak bilmiyoruz, Aysel 
olarak biliyoruz.

İsmet de Aysel’le bir beraberliği olan, 
ondan da Rana diye bir kızı olan kişi. Birkaç 
kez kuliste Rana ile karşılaşmıştım. Dizinin 
yazarları arasında yer alıyor, İsmet Denizer’in 
kızı. İsmet Abi de lakabı dizide Fıstık İsmet 
olarak geçiyor ama esasında Fındık İsmet’ti. 
Ufak tefek değişiklikler yapmışlar. Gerçekte 
Fındık İsmet de Pera Palas Otel’in karşısında 
Asmalımescit sokağının tam başında taksicilik 
yapıyor, şoför.

Matilda da, İsmet de, Raşel de Maksim’de 
uzun süre çalıştılar. Matilda ve Raşel, sahne 
arkasında aynı işi yaptılar, sanatçılarla 
yakından ilgilenerek. İsmet de yine şoför 
olarak Maksim’de bizim aile şoförümüzdü.”

Güzel filmler ve dizilerde buluşalım. 
Gelecek ay görüşmek üzere sevgiler.

Ki ne gelir elimizden o ağacın altında bir 
dem sürmekten başka…
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YAŞAM şeklimiz ve getirdikleri son 
yıllarda sağlıkla ilgili yaşadığımız 
birçok sorunun da nedeni aslında.

1950’li yıllarda sanayi devrimi ile 
başlayan süreç; teknolojideki gelişmeler, hızlı 
şehirleşme, toplu yaşam, endüstriyel tarım ve 
hayvancılık, hızla artan kimyasallar ve ilaçlar, 
içilen suyun ve sulama suyunun kirlenmesi 
gibi çoğaltıla bilecek birçok etken aslında 
sağlık sorunlarımızın da birçoğunun ya 
temelini hazırladı ya da doğrudan nedeni oldu.

Bu etkilerin en önemli ve yaygın 
olanlarından biri de beslenme sorunları. 
Aslında yiyoruz ama açız. Besinlerimizde 
hücrelerimizi doyuracak, vücudumuzu 
onaracak vitamin mineral ve besin maddeleri 
eskisi kadar yok. Endüstriyel tarım ve 
hayvancılık ana besinlerimizin içini boşalttı. 

Ayrıca stres başta olmak üzere ilaçlar gibi 
nedenlerle azalan mide asidimiz nedeniyle 
yeteri kadar besinleri sindiremiyoruz. 
Sindirilemediği için faydalanamadığımız 
besinler kalori yükü olarak ayrıca vücutta kilo 
artışı ve kontrol altına alınmadığında obezite 
ve metabolik sendrom olarak karşımıza 
çıkıyor.

Covid salgını başlangıcından bu yana bulaşıcı 
hastalıkları çok konuştuk ve konuşmaya da 
devam ediyoruz. Eski salgınları ve yeni 
olabilecekleri de... Bu hastalıkların artışındaki 
ve hayat riskini artıran önemli bir nedeni 
daha az konuşuyoruz: Kronik Hastalıklar…

Barsak florasının da bozulmasında etken 
olan sindirilememiş besinler ve buna eklenen 
başta antibiyotikler, böcek ilaçları, kimyasal 
maddeler ve hazır işlenmiş gıdalardaki bazı 
katkı maddelerinden dolayı bozulan barsak 
florası ve bozulan barsak geçirgenliği de; oto 
immün, metabolik ve kronik birçok hastalığın 
temelini oluşturuyor.

Elinde kendisini onaracak hammaddesi 
olmayan, enerjisi kalmamış, toksinlerini 
temizleyemeyen yıpranmış, yorgun bir vücut 
hastalıklara açık hale geliyor.

Aslında vücudun iyileşme cevabı 
olan enflamasyon, vücudun iyileşme 
cevabı sonlandırılamadığında KRONİK 
ENFLAMASYON olarak bir hastalık zemini 
halinde karşımıza çıkıyor. Sürekli çalışan 
ama hiçbir sorununu çözemeyen vücutta 
bu durum; en çok etkilenen veya en zayıf 

noktasında bulgu/semptom ya da hastalık 
olarak karşımıza çıkıyor. Klasik yöntemlerle 
sadece semptomatik yaklaşılan, asıl kök 
nedeni tespit edilip tedavi edilmeyen 
durumlarda kronikleşerek yeni hastalık 
durumlarını ortaya çıkarıyor.

Benim burada basite indirgeyip özetlemeye 
çalıştığım bu tablo aslında oldukça karmaşık 
ve vücuttaki bedensel, ruhsal ve hatta zihinsel 
tüm süreçlerle ele alınarak değerlendirilmeli 
ve iyileşme çalışmaları da bu süreçleri 
içermelidir. 

Unuttuğumuz önemli gerçeklerden 
biri de bedenin bütünlüğü… Bizim çoğu 
zaman sadece semptomun olduğu sistem 
ya da organı hedefleyerek yaptığımız tedavi 
planı yetersiz kalacak, kalıcı bir iyileşme 
sağlamayacaktır. 

Öncelikle bilmeliyiz ki genellikle 
bir süreçte oluşan hastalıkların kalıcı 
iyileşmesi de bir süreçtir.

Beden semptomu nereden 
verirse versin her durumda bütün 
olarak ele alınmalıdır. Yani bir 
sivilceye bakınca sadece cildi 
değil, bağırsağı da, hormonları da 
görebilmeliyiz. Ya da bir leke kendini 
temizleyemeyen, onaramayan bir 
cilt sorunu ile beraber; karaciğer, 
insülin dengesi ve hormonlarla da 
birlikte değerlendirilmelidir. Kronik 
yorgunluk, uykusuzluk, fibromiyalji, 
kabızlık, alerjiler, kaygı anksiyete, 
engellenemeyen kilo alımı, mutsuzluk, 
sivilceler, cilt lekeleri, saç dökülmesi, 
kolajen kaybı, unutkanlık, erken 
yaşlanma ve daha birçok sorun birbiri 
ile ilişkili olabilir.

 Vücudun sistemlerinin optimal 
çalışmasını sağlayacak besinler ve 
enerji kaynakları doğru ve temiz 
gıdalardan seçilmelidir. Vücutta en çok 
enerji harcadığımız işlemlerden biri de 
sindirimdir. Beslenme çeşitliği, temiz 
gıdalar, besin hassasiyetleri, beslenme 
sıklığı hastalıklarımızın oluşmasında ve 
iyileşmesinde çok önemlidir. Tedavi 
planında beslenme düzenlenmesi 
(fonksiyonel beslenme) mutlaka 
olmalıdır.

Düzenli olarak yaşa ve sağlık 
durumuna göre vücuttaki 
sistemlerin çalışmaları, hormonlar,  
vitamin mineral seviyeleri, enerji 
metabolizması değerlendirilerek 
ihtiyaçları karşılanmalıdır.

Unutmayalım; vücut bir bütündür, 
onu ayrı parçalarda iyileştiremeyiz 
ve “HASTALIK YOKTUR, HASTA 
VARDIR”. En iyi tedavi de 
hastalıklardan korunmadır.

Sağlıcakla kalın.
tolgatemel.com
dr.tolgatemel

Peki, ne 
yapmalıyız?
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PANCARIN 6 ÖNEMLi FAYDASI!
Turşusu, şalgamı, çorbası, salatası, yemeği… Canlı kırmızı 

rengiyle gözümüze, pek çok faydasıyla da sağlığımıza hitap 
eden pancar, adeta şifa deposu! Yeşil yaprakları demir, A ve 

C vitamininden oldukça zengin. Yumru ve kök kısmı da 
folik asit, manganez, potasyum ve posa kaynağı. Pancar, ona 

kırmızı rengini veren betalain adlı fitonutrientler sayesinde 
güçlü bir antioksidan ve antimikrobiyal bir kaynak aynı 

zamanda. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, pancarın 6 önemli faydasını sizler 

için anlattı.

BESLENME ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili 
Tokgöz, içerdiği zengin vitamin ve mi-
neraller sayesinde bağışıklığı güçlendi-
ren ve pek çok hastalığı önleyici etkiye 

sahip olan pancara, özellikle hastalıkların sıkça 
kapımızı çaldığı kış mevsiminde soframızda 

düzenli olarak yer vermemiz gerektiğine 
dikkat çekerek, “Üstelik 100 gram çiğ kırmızı 
pancar sadece 43 kaloriye sahip. Kolesterol 
içermeyen yapısı, yüksek besin değerlerine sa-
hip olması ve düşük kalorisiyle diyet listelerinin 
de vazgeçilmez besinlerinden biridir” diyor. 

Lif içeriği yüksek 
besinler

Bağırsak 
hareketlerini 
düzenliyor

Kansere karşı 
etkili oluyor

Sporda 
performansı 
arttırıyor

Bağışıklık 
sistemini 
destekliyor

Yüksek tansiyonu 
düşürebiliyor

PANCAR lif içeriği yüksek bir besin olduğu 
için tokluk hissini artırıyor, mideyi daha geç 
terk ediyor. Böylece kilo vermeye katkıda 
bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla 
Bilgili Tokgöz, “Pancar ayrıca düşük yağ oranı 
ve düşük kalorisiyle de zayıflama diyetlerinde 
kullanılmaya uygun bir alternatif olarak karşı-
mıza çıkıyor” diyor. 

PANCAR lif içeriği yüksek bir besin olduğu 
için tokluk hissini artırıyor, mideyi daha geç 
terk ediyor. Böylece kilo vermeye katkıda 
bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla 
Bilgili Tokgöz, “Pancar ayrıca düşük yağ oranı 
ve düşük kalorisiyle de zayıflama diyetlerinde 
kullanılmaya uygun bir alternatif olarak karşı-
mıza çıkıyor” diyor. 

PANCAR antrenman sırasında dayan-
ma süresini uzatıp daha geç yorulmaya ve 
bu sayede antrenman süresini uzatmaya 
destek oluyor. Yapılan çalışmalarda; egzersiz 
öncesinde tüketilen 500 ml pancar suyu-
nun, egzersiz sırasında algılanan zorlanma 
derecesini düşürdüğü, böylelikle performansı 
olumlu yönde etkilediği gösterilmiş. Beslen-
me ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, spor 
yapanlarda 500 ml pancar suyu tüketiminin 
nitrat açısından güvenli olduğuna dikkat 
çekerek, “Ancak sporculara yönelik kullanılan 
destek karışımlarında yer alan bileşenlerle 
gelişebilecek olan olası etkileşimlere bağlı 
riskler konusunda dikkatli olunması gerekiyor” 
uyarısında bulunuyor.PANCAR bileşenleri, özellikle de pancara 

kırmızı rengini veren betalain pigmentleri, 
güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar (iltihap 
giderici) etki gösteriyorlar. Pancar içeriğinde-
ki zengin C vitaminiyle bağışıklık sisteminin 
güçlenmesinde de oldukça etkili oluyor. 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, 
“Bu sayede kış mevsiminde sık görülen üst so-
lunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklara karşı 
vücudun direnci artırıyor ve birçok hastalığın 
gelişmesi önlenebiliyor” diyor. 

KALP krizi, felç, beyin kanaması ve kalp 
yetmezliği gibi hastalıkların gelişmesindeki en 
temel neden, yüksek tansiyon oluyor. Yüksek 
tansiyon ayrıca pek çok hastalık için ciddi bir 
risk faktörü. Pancar içeriğindeki nitratlar saye-
sinde kan damarlarının genişlemesine katkıda 
bulunarak kan akımını artırıyor. Bu sayede kan 
basıncının düşmesinde etkili oluyor. 

Pancar tüketirken 6 kurala dikkat!

UZMANINDAN ‘SAĞLIKLI’ 
VE ‘LEZZETLI’ TARIFLER!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla 
Bilgili Tokgöz, pancar tüketirken dikkat 
etmeniz gereken kuralları şöyle anlatıyor: 

m Pişirme süresi uzadıkça pancarın 
içeriğindeki betalainler besin değerlerini 
kaybediyorlar. Bu nedenle çiğ veya az pişmiş 
hali, pişmiş haline kıyasla vücut için daha 
yararlı oluyor. Besin değerini yitirmemesi ve 
faydasının artması için kırmızı pancarı buharda 
15 dakikadan daha az, fırında da bir saati 
geçmeyecek şekilde pişirmeniz en doğrusu 
olacaktır.

m Pancar doğrandıktan sonra bir süre 
bekletildiğinde havadaki oksijenle temasta 
bulunduğu için oksitleniyor ve besin de-
ğerlerini kaybetmeye başlıyor. Bu nedenle 
yemeden hemen önce doğrayıp tüketmeyi 
alışkanlık haline getirin. 

m Pancarı buzdolabında çiğ halde 7 gün, 
pişmiş halde 3günden fazla saklamayın. 

Sebzeler dalından koparıldığı andan itibaren 
süre geçtikçe besin değerlerini kaybediyorlar. 
Dolayısıyla ne kadar taze ise o kadar faydalı 
oluyorlar. 

m Tazeliğini koruyabilmesi için buzdolabını-
zın ayarı +4°C civarında olsun.

m Pancarı kızartma şeklinde tüketmekten-
se; pancar suyu ve pancar turşusu gibi fer-
mente şeklinde yerseniz, bağırsak sağlığınız 
için daha faydalı olacaktır. 

m Pancar içeriğinde yer alan basit şekerler 
nedeniyle kan şekerini etkileyebiliyor. Ancak 
glisemik yükü yüksek olmadığı için diyabet 
sorununuz varsa kontrollü bir şekilde tükete-
bilirsiniz. Ayrıca aşırı tüketimi veya tansiyon 
ilacıyla beraber alımı kan basıncının hızla 
düşmesine neden oluyor. Pancarın özellik-
le oksalattan zengin olan yeşil yaprakları, 
böbreklerde taş oluşumunu tetikleyebiliyor. 
Böbrek taşı sorununuz varsa, pancarı mutlaka 
kontrollü tüketin.

MALZEMELER
m 1 küçük boy pancar 
m 1 su bardağı haşlanmış nohut
m 2 yemek kaşığı zeytinyağı
m 2 diş sarımsak
m 2 yemek kaşığı tahin
m 1 çay kaşığı kimyon
m 1 çay kaşığı tuz
m Yarım limonun suyu
HAZIRLANIŞI: Pancarları kabuklarıyla beraber 
haşlayın.Ardından kabuklarını soyun.Doğradık-
tan sonra; nohut, tahin, limon suyu, sarımsak, 
kimyon, tuz ve zeytinyağıyla birlikte pürüzsüz 
bir kıvam alıncaya dek blenderden geçirin. 

MALZEMELER
m 1 çay bardağı kuskus
m 1 orta boy pancar 
m 1 küçük parça haşlanmış karnabahar veya 
brokoli
m 2 dal taze soğan
m 1 tutam dereotu
m 2 yemek kaşığı zeytinyağı
m Yarım limonun suyu
m 1 yemek kaşığı nar ekşisi 
m Tuz 
HAZIRLANIŞI: Pancarları soyup hafif yumu-
şayana kadar haşlayın.Haşladığınız pancarın 
suyuna kuskusları ilave edip, malzemeleri 10 
dakika kadar haşlayın. Soğuması için biraz 
bekleyin. Kuskusu derin bir kaseye alın. Üzeri-
ne küp küp doğradığınız pancarları ilave edin. 
Daha sonra kalan malzemeleri küçük küçük 
doğrayıp, ekleyin. Tüm malzemeleri zeytinya-
ğı, nar, tuzve limonla karıştırın.

PANCARLI HUMUS 

PANCARLI KUSKUS SALATASI

Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Sıla Bilgili Tokgöz

KIRMIZI pancar, içeriğindekibetalain anti-
oksidan özelliği sayesinde serbest radikaller 
ve kanserli hücrelerle savaşıyor. Pancara 
kırmızı rengini veren bu pigment, ilaçların vü-
cutta bıraktığı toksinlerinyok edilmesinde ve 
tümörün büyümesini önlemede etkili oluyor.
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iNTERNETTE EN ÇOK 
KARŞILAŞILAN 

6 SiBER 
DOLANDIRICILIK 

YÖNTEMi
Koronavirüs nedeniyle inter-
net kullanımının, dolayısıyla 
dijital hedef sayısının artma-

sıyla siber dolandırıcılık da 
artış gösterdi. Laykon Bilişim 

Operasyon Direktörü Alev 
Akkoyunlu, internette karşı-
laşılabilecek 6 siber dolandı-
rıcılık yöntemini sıralayarak 

kullanıcıları uyarıyor.

SIBER saldırganların gün geçtikçe sal-
dırı yöntemlerini geliştirdikleri dijital 
dünyada online bankacılık uygulama-
larından sosyal medya hesaplarına 

kadar birçok alanda saldırıların arttığını 
belirten Laykon Bilişim Operasyon Direktörü 
Alev Akkoyunlu, internette karşılaşılabilecek 
6 siber dolandırıcılık yöntemini sıralayarak 
kullanıcıları uyarıyor.

Siber dolandırıcılık, internet ortamında 
gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleridir. 
Dolandırıcılar, kimlik avı e-postaları, sosyal 
medya, cep telefonunuzdaki SMS mesajları, 
sahte teknik destek telefon görüşmeleri, sahte 
alışveriş siteleri ve daha fazlası gibi sayısız 
yöntem kullanabilirler. Bu tür dolandırıcılıkla-
rın temel amacı, kredi kartı hırsızlığı, kullanıcı 
oturum açma ve şifre bilgilerini ele geçirme ve 
hatta kimlik hırsızlığı olabilir.

SOSYAL medya dolandırıcılıkları, haber 
akışlarınızda göreceğiniz çeşitli gönderilerdir. 
Bunların tümü, potansiyel olarak kötü 
amaçlı yazılım barındırabilecek bir bağlantıya 
tıklamanızı sağlamak amacıyla yapılır. 
Çoğu zaman Twitter’da sponsorlu sahte 
reklamlar ile ya da Instagram’da özel mesaj ile 
karşılaşılabilir.

SOFISTIKE tasarımlar kullanan siber 
dolandırıcılar, gerçek görünen veya mevcut 
perakendeci web sitelerini kopyalayan sahte 
perakendeci web siteleri oluşturabilir ve yayın-
layabilir. Sahte alışveriş siteleri gerçek olama-
yacak kadar iyi fırsatlar sunabilir. Örneğin, çok 
düşük fiyatlarla popüler giyim markaları ve 
pahalı elektronik ürünler bulabilirsiniz.

SOSYAL mühendislik, kullanıcının hassas 
bilgilerini ifşa etmesini sağlamak için 
siber suçluların insandan insana etkileşimi 
kullanmasının bir yoludur. Sosyal mühendislik 
insan doğasına ve duygusal tepkilere 
dayandığından, saldırganların sizi çevrimiçi ve 
çevrimdışı kandırmanın pek çok yolu vardır. Bu 
yöntemde herkese açık olarak paylaştığınız ev 
adresiniz, çocuklarınızın ismi, evcil hayvanınız, 
doğduğunuz şehir gibi ilk bakışta zararlı 
olmayan bilgiler kullanılabilir.

Bu tür dolandırıcılık, kimlik avı kategorisine 
girer. E-posta ya da mesaj, büyük miktarda 
para kazandığınızı, egzotik bir yere 
ücretsiz seyahat veya başka bir harika ödül 
kazandığınızı iddia edebilir. Yolculuğunuzu 
veya kazancınızı talep etmek için mesajda, 
yalnızca birkaç küçük ücret ödemeniz 
gerektiği söylenir.

MOBIL dolandırıcılık olarak da adlandırılan 
bu yöntem pek çok biçimde olabilir ancak 
en yaygın olanı kimlik avı uygulamalarıdır. Bu 
uygulamalar tıpkı kimlik avı e-postaları gibi 
gerçek gibi görünecek şekilde tasarlanmıştır. 
Tam olarak aynı işlevi görür ancak e-postalar 
yerine kötü amaçlı yazılım sahte bir uygulama 
ile bulaşır. Telefonunuzda kayıtlı şifreler, 
fotoğraflar ve bankacılık uygulamalarındaki 
bilgiler gibi hassas verileriniz etkilenir.

Sosyal Medya 
Dolandırıcılığı

3

4Sahte Telefon 
Uygulamaları

Sosyal 
Mühendislik 
Dolandırıcılığı

5 6GÜNÜMÜZÜN en yaygın siber dolandırıcılığı 
olan oltalama saldırılarında hackerler, kimlik 
avı e-postaları göndererek kullanıcıları 
kandırmaya çalışırlar. Bu e-postalarda, bir 
siber suçlu sizi normalde iş yaptığınız ya da bir 
kamu kurumu gibi güvenilir bir web sitesinde 
oturum açtığınıza inanmanız için kandırmaya 
çalışır. Bu bir banka, kamu kurumu, sosyal 
medya hesabınız, çevrimiçi bir alışveriş web 
sitesi, seyahat sitesi ve daha fazlası olabilir.

Oltalama Beklenmeyen 
Ödül 
Dolandırıcılığı

Sahte Alışveriş 
Siteleri



46

Bizler yeni neslin, 
geleceğin mimarıyız

CITYKÖŞE CITYKÖŞE

A&D Kids Konyaaltı 
Anaokulu Müdürü

devrim.bati@adkids.com.tr

     Gül Devrim Batı

devrimogretmenim

m İstediğimiz gibi bir çocuk yetiştirme-
miz söylediklerimizden çok kurduğumuz 
ilişki biçimine bağlıdır. 

m Çocuğumuzun hayat yolunu çizeme-
yiz.  Ona ancak kendi yolunu çizebileceği  
bir  harita verebiliriz. 

m Çocuğumuza birçok şeyi şartlı verebi-
liriz. Ancak sevgimiz “Şartlı” değil “Kayıtsız 
Şartsız” olmalıdır. 

m İstediğimiz ve çocuğumuzun yapama-
dığı birçok şey gerçekte çocuğumuzun elin-
den gelmediği için  yapamadığı şeylerdir.

m Bir tartışma  sırasında asla  birkaç  
sorunu  birlikte çözmeye çalışmamalıyız. 
Sorunları teker teker ele almalıyız.

m Önemli olan çocuğumuzun kardeşine 
ya da arkadaşlarına kıyasla ne kadar başarılı  
olduğu  değil, kendi yapabileceklerine kıyas-
la ne kadar başarılı olduğudur.

m Çocuklarımızın  duygularına asla karşı 
çıkmayın. Düşüncelerin “Doğrusu”, “Yanlı-
şı” olsa bile duygunun “Doğrusu”, “Yanlışı” 
olmaz.

m Çocuğumuzun sahip olmadığı özel-
liklere  üzülmek yerine sahip olduklarına 
sevinelim. 

m Çocuğumuzu yargılamadan dinleye-
lim.  Böylece onun gerçek duygu ve sorunla-
rını öğrenme şansımız olur.

m Çocuklarımıza zaman ayıralım. Sağlık-
lı iletişim; paylaşılan zamanının uzunluğu 

ile  değil. 
m Saygı görmeyen bir çocuktan saygı, 

sevgi görmeyen bir çocuktan da sevgi bekle-
memek gerekir. 

m Çocuğa bir şeyler öğretmek için oldu-
ğu kadar, ondan bir şey öğrenmek için de 
zaman harcamak önemlidir. 

m İçten bir sarılma, sevgiyi tüm kelime-
lerden daha iyi anlatır. 

m Hemen hiçbir şey göründüğü kadar 
önemli değildir. Kızmadan önce bir kere 
daha düşünelim. Dövmek mi? Aslaaaaaa!!..

m Kurallarımız varsa, nedenleri de 
olmalı. Bu nedenleri bilmek çocuğumuzun 
hakkıdır. 

m Çocuğumuz, hayallerinden ya da 
sırlarından birisini paylaşmak istiyorsa, 
ne kadar değer verdiğini anlamalı ve onu 
dinlemeliyiz.

m Kucaklar çocukların oturması için 
yaratılmıştır. Çocukların büyük olması bu 
kuralı değiştirmez.

m Bir çocuğun yaşamındaki tüm riskleri 
kaldırırsak, o çocuğun yaşamındaki tüm 
canlılığı da kaldırmış oluruz. 

m Soru sorduğunuzda cevabını mutlaka 
bekleyin. Konuşan bir çocuğun sözlerini 
tamamlamaya çalışmayalım. Kendisini ifade 
etmesine destek verelim. 

m Çocuğumuzla birlikte oynamak, onun 
için önemli olduğu kadar bizim için de 

önemlidir.
m Kimi zaman çocuğumuz için çok şey 

yapmaya çalışmak, az şey yapmaktan yıkıcı-
dır. Ona değer verdiğimizi, onunla birlikte 
olmayı tercih ederek gösterebiliriz. 

m Çocuğumuzla içten bir konuşma 
yapmak, onunla göz temasının kesilmemesi 
şartına dayanır. 

m Bir çocuğun işe katılmasının en basit 
yolu, ondan yardım istemektir.

m Kaba sözler, çocuğunuzun kalbini kır-
makla kalmaz. Ona kaba olmayı da öğretir.

m Eğer ona bir şeyin, “Onun için iyi” 
olduğunu söylüyorsanız, o şeyden hoşlan-
mayacağından emin olabilirsiniz. 

m Yersiz övgüler, gerçek övgülerin değe-
rini azaltır. 

m Çocuğunuzun büyümesini bekleme-
yin. An’ı yaşayın. 

m Çocuğunuz okuyabilse bile siz ona 
yüksek sesle kitap okumaya devam edin.

m Çocuklarınıza nasıl öğrenebilecekle-
rini öğrettiyseniz, onlara hemen her şeyi 
öğretmişsiniz demektir. 

m Çocuğunuzun arkadaşlarını kendi 
arkadaşlarınız gibi sıcak karşılayın.

m Her gece çocuklarınıza iyi geceler 
öpücüğü verin. 

m Hatanızı çocuğunuza itiraf 
edemiyorsanız, zamanla güvenirliğinizi 
kaybedersiniz.

Bizler yeni neslin, geleceğin mimarıyız; anne babalar, 
öğretmenler... Çocuklarımızın gelişimi için hedefimiz her 

zaman hep daha iyiye ve hep daha olumluya. Tüm amaç ve 
hareketlerimiz bu yönde. Yılı bitirdiğimiz bugünlerde istedim 

ki bazı önemli noktaları hatırlayalım ve listeleyelim. 

Türk Eğitim Vakfı Antalya Şubesi 
Adres: Memur Evleri Mah. Anafartalar Caddesi No: 115/1 07100 
Antalya/TÜRKİYE
Telefon: (0242) 343 32 08
Faks: (0242) 343 32 09
E-posta: tev_antalya@tev.org.tr

TEV YENİ YIL KARTLARI
ÖĞRENCİLERİMİZİN GELECEĞİNE 
UMUT OLSUN

Mutlu Gün Kartlarımız:
Anneler Günü 
Bayram
Taziye
İçimden Geldi
Benden Sana
Bağışla Beni
Uzaktasın Ama Aklımdasın
Geçmiş Olsun
Doğum Günü

Hoş Geldin Bebek
Kariyer
Düğün-Nikâh
Babalar Günü
Kadınlar Günü
Mezuniyet
Öğretmenler Günü
Sevgililer Günü
Yeni Yıl

Açılış
Davete Teşekkür
Genel Teşekkür
Eczacılar Günü
Avukatlar Günü
19 Mayıs
Korona Kahramanlarına Vefa Fonu
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ÇOCUKLARIN doğayı koruma konu-
sundaki hassasiyetleri ve heveslerin-
den ilham alan Cartoon Network, 
Türkiye’nin de arasında bulunduğu 

18 ülkede ‘İklim Koruyucuları Projesi’ni 
hayata geçirdi. 

“İKLİM KORUYUCUSU OL VE 
BİR DÜNYA FARK YARAT!”

Cartoon Network İklim Koruyucuları Pro-
jesi ile 6-12 yaş arasındaki çocukların iklim 
değişikliği konusunda farkındalık 
kazanması amacıyla çıktığı 
yolda sürdürülebilir bir 
gelecek için çocukların 
günlük hayatlarında 
yapabilecekleri deği-
şiklikleri eğlenceli bir 
dille anlatıyor. 

“İklim Koruyu-
cusu ol ve bir dünya 
fark yarat” mesajıyla 
yola çıkarak hazırla-
nan internet sitesinde 
çocuklarla hem bilgi 
paylaşılıyor hem de çocuk-
ların basit görevleri yerine 
getirerek iklim değişikliği 
ile mücadelenin bir parçası 
olması sağlanıyor. Car-
toon Network, seyahat, 
su, enerji, hayvanlar, gıda, yaratıcılık gibi 
kategorilerdeki görevlerde çocukları; bazen 
evde bekleme modundaki cihazları kapamaya 
bazen alışveriş poşetlerini ikinci kez kullan-
maya bazen de artık yiyeceklerden toprak için 
kompost yapmaya davet ediyor.

600 BİNDEN FAZLA ÇOCUK 
PROJEYE DAHİL OLDU

Warner Media Çocuk Kanallarından 
Sorumlu Başkan’ı Vanessa Brookman; “Bu 
araştırmanın ışığında çocuklara iklim deği-
şikliği farkındalığını kazandıran ve günlük 
hayatta küçük oyunlarla çevreyi korumalarına 
yardım eden İklim Koruyucuları projesini ha-

zırladık. 1 Haziran’da hayata geçen bu projede 
çocukların 600.000’den fazla kez çeşitli iklim 
görevlerini yerine getirmesi ile onların iklim 
değişikliği farkındalığı konusunda ne kadar 
hevesli olduklarını gördük. Çocukların dün-
yanın geleceğini etkileyen bu önemli konuda 
yarattığı fark bizi çok etkiliyor.” dedi.

İKLİM KORUYUCULARI VE İKLİM EYLEM 
PROJESİ GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Cartoon Network İklim Koruyucuları 
projesi; öğretmenlerin ve öğrenci-

lerin iklim değişikliği konula-
rında iş birliği yapmalarına 

olanak tanıyan öğrenci 
odaklı bir girişim olan 
İklim Eylem Projesi ile 
güçlerini birleştirdi. 
WWF ve NASA, Royal 
Foundation tarafından 
Earthshot Ödülü ve 
Jane Goodall Vakfı gibi 

kuruluşlar tarafından da 
desteklenen İklim Eylem 

Projesi; dersler ve etkinlik 
şablonları ile öğrencileri iklim 
konularına yönlendiriyor. 

İklim Eylem Projesi, Eş Yöne-
tici Direktörü Dr.  Jennifer 
Williams, “Cartoon Network 
İklim Koruyucuları ortaklığı-

mız ile iklim değişikliği nedeniyle karşılaştığı-
mız sorunlara yaratıcı çözümler geliştirmeleri 
ve harekete geçmeleri için çocuklara yol gös-
teriyor ve günümüzde karşılaştığımız iklim 
sorunlarına da odaklanmalarını sağlıyoruz. 
Gezegenimiz için hep birlikte iklim koruyucu-
su olmak için harekete geçme zamanı.” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
TÜRKİYE’DEKİ ÇOCUKLARI KORKUTUYOR

Cartoon Network, çocukların iklim deği-
şikliği ile ilgili fikirlerini öğrenebilmek için 
de aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 13 
ülkede araştırma gerçekleştirdi. Türkiye’den 
350 çocuğun katıldığı araştırmada öne çıkan 

noktalar şöyle: 
m Türkiye’de çocuklar arasında iklim 

değişikliğine yönelik farkındalık ve bilinirlik 
oldukça yüksek (%95). 5 çocuktan 2’si bunun 
ne anlama geldiğine dair ayrıntılı bilgiye 
sahip.

m Araştırmaya katılan çocukların yüzde 
95’i iklim değişikliği ile ilgili daha çok şey 
bilmek ve öğrenmek istediğini belirtti.

m Türkiye’deki çocuklar iklim değişikliği ile 
ilgili endişeli, üzgün ve korkmuş hissediyor.

m Araştırmaya katılan çocukların yüzde 
43’ü Türkiye’de iklim değişikliğine karşı yeter-
li önlem alınmadığına inandığını söyledi. 

m Araştırmaya katılan çocukların yüzde 
90’ından fazlası iklim değişikliği ile ilgili 
kendilerini sorumlu hissettiklerini ve bu ko-
nuyla ilgili belirleyici bir rol/görev üstlenmek 
istediklerini dile getirdi.

m Araştırmanın yapıldığı 13 ülke arasında 
Türkiye, iklim değişikliği konusunda farkın-
dalık ve bilgi birikiminin yüksek olmasının 
yanı sıra harekete geçmek ve fark yaratmak 
isteyen çocukların oranı açısından da lider 
ülkeler arasında yer aldı.

m Türkiye’deki çocuklar iklim değişikliğiyle 
mücadele konusunda en büyük rol modeli 
olarak annelerini görüyorlar ve ayrıca Cartoon 
Network’ü iklim değişikliği/küresel ısın-
maya karşı mücadelede yanlarında görmek 
istiyorlar.

m Türkiye’de ankete katılan tüm çocuk-
lar, en az bir tane iklim değişikliğine yönelik 
etkinlikte bulunduğunu belirtti. Bu etkinlikler 
arasında çocuklar en çok; sokak hayvanlarına 
göz kulak olduğunu, daha az su kullandığını 
ve doğaya karşı sorumlu olduğunu söylüyor.

Kaynak:
* Warner Media, EMEA bölgesindeki 13 

ülkede (Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, 
BAE, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Birleşik 
Krallık, Güney Afrika, Romanya, Türkiye ve 
Çek Cumhuriyeti) 6-12 yaş arası 4,124 çocuk 
ile ulusal düzeyde temsili bir anket yaptırdı. 
Bu anket, Quantilope tarafından 28 Mayıs - 11 
Haziran 2021 tarihleri arasında yürütülmüştür.

Türkiye’de 
çocukların 

yüzde 43’ü iklim 
değişikliğine 

karşı önlem 
alınmadığını 

düşünüyor

Cartoon Network, çocukların 
iklim değişikliği konusunda 
bilinçlendirilmesi ve 
sürdürülebilir bir gelecek 
için atabilecekleri adımları 
öğrenebilmeleri adına 
İklim Koruyucuları 
projesini başlattı. Cartoon 
Network’ün geniş çaplı bir 
araştırmayla desteklediği İklim 
Koruyucuları Projesi, dünya 
çapında 1,2 milyon öğrenciye 
ulaşan İklim Eylem Projesi’yle 
de güçlerini birleştirdi. 
Türkiye’nin de aralarında 
bulunduğu 13 ülkede yapılan 
araştırmada çocuklar, iklim 
değişikliğine karşı yeterli 
önlem alınmadığını ifade etti.

https://cartoonnetworkclimatechampions.com/tr-tr/
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FARKLI yapı tipolojilerinde uzman-
laşan ekibiyle 10 yılı aşkın süredir 
mimari ve iç mimari proje ve uygulama 
faaliyetlerine devam eden Mimark 

Mimarlık binicilik tesisleri tasarımı alanındaki 
uzmanlığının son örneğini binicilik kültürü-
nün yaygın olduğu ve dünyanın en önemli  
binicilik tesislerine ev sahipliği yapan Abu 
Dhabi’de uyguluyor. At ve binicilik tutkusunu 
yansıtan, bölgenin coğrafi ve iklimsel koşul-
larına uygun olarak projelendirilmiş çok özel 
bir yapı olan Abu Dhabi Binicilik Tesisi’nin 
uygulaması halihazırda devam ediyor. 

Toplamda sekiz at için tasarlanan yapı, 4+4 
olmak üzere tam simetrik bir kompozisyona 
sahip. Ahır alanları dışında bir adet eyerlik, 
bir adet seyis odası, iki adet depo, iki adet 
yıkama ve bağlama alanı bulunuyor. Dışarıdan 
bakıldığında oldukça sade ama bir o kadar 
da güçlü bir duruşu olan yapı klasik hatları 
ile dikkat çekiyor. Yapının yükseldiği araziye 
girildiğinde U şeklinde tasarlanmış kucaklayıcı 
ve gösterişli görüntüsü; saçak alınlıklarında, 
kolonlarda ve cephe giydirmesinde mermer 
malzeme tercih edilerek pekiştirilmiş.  

Bölgenin iklim koşullarında atların sağlığı-
nın ve konforunun korunması hedefiyle farklı 
çözümlerin üretildiği projede, ahırlarda doğal 
havalandırma sağlamak için tavana skylight 
yerleştirilmiş. Doğal havalandırmanın yanı 

Mimark Mimarlık’tan, 
Abu Dhabi’de binicilik tesisi!

Uluslararası arenada farklı 
tipolojilerdeki yapıların 

mimari ve iç mimari 
tasarım ve uygulama 
projelerine imza atan 

Mimark Mimarlık, Kurucu 
Mimar Kaan Kutsal Alkan’ın 
binicilik tutkusundan gelen 

tecrübesiyle dünyanın çok 
farklı ülkelerinde binicilik 

tesisi projelerini hayata 
geçiriyor. Atların konforu 

ve sağlığının tasarım 
sürecine yön verdiği 

projelerin son örneği ise 
Abu Dhabi Binicilik Tesisi.

sıra yapının iklimlendirme projesi üzerinde 
de detaylı şekilde çalışan mimarlar, enerji 
verimliliğini sağlamak için simetrik iki blok 
iklimlendirmesininin yanı sıra havalandırma 
sisteminin elektriği ve mekaniğini de birbirin-
den ayırmış. Abu Dhabi’de yer alan projenin 
ahırlarında Türkiye’den farklı olarak AC sistem 
bulunuyor.

Çelik konstrüksiyon yapının tam ortasında 
kum paddock ve girişleri birbirine bağlayan 
holü ana sirkülasyon alanı olarak işlevlen-
diren Mimark, ahır içlerine ve ahır içi yarım 
duvarlara da kauçuk giydirmiş. Gösterişin 
sade bir şekilde sunulduğu bir tasarım dilinin 
benimsendiği projede at sahiplerinin atları-
nı görebilmeleri için tüm ahırların paddock 
kapıları bulunuyor.

Diğer projelere nazaran farklı kriterlerin 
gözetildiği binicilik tesislerinde tasarıma yön 
ve aynı zamanda ilham veren noktaları ise Mi-
mar Kaan Kutsal Alkan şu sözlerle aktarıyor: 
“At ile ilgilenmek, ışıltılı bir dünyanın kapısını 
sizlere açar. Bu nazik ve kuvvetli dostlar için 
tasarlamak ise onların gözünden dünyayı 
görmeyi gerektirir. Atların yaşam döngüsü-
nü, alışkanlıklarını, ihtiyaçlarını gözeterek 
tasarlamak zahmetli olduğu kadar manevi 
açıdan da oldukça tatmin edicidir. İsteklerini 
anlatamayan müşterilerin gözü, sözü olmanız, 
bakıcılarının, binicilerinin ve sahiplerinin de 
konforunu göz etmeniz önemlidir.

Bir binicilik tesisi tasarlanırken peyzaj 
mimarları, ziraat mühendisleri, havalandırma 
uzmanları, iç mimarlar, zanaatkarlar, projenin 
ihtiyacına göre çeşitlenebilecek profesyoneller, 
danışmanlar derken büyük bir iş birliği ağı 
örülür.

Binicilik tesislerinin tasarımında, merkeze 
atları koyarız; onların sağlığını ve kendilerini 
doğal ortamlarında hissetmeleri sağlayacak 
detayları düşünürüz. Doğal malzeme seçi-
minden vazgeçmeyiz, sürdürülebilir peyzaj 
alanları ve binicilerin konforu bizim için 
önemlidir. Temiz hava, doğal havalandırma ve 
ışık projelerimizin olmazsa olmazlarıdır.”

CITYTASARIM

Kaan Kutsal 
Alkan
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BEYSUN Mert Mimarlık, Boğaziçi 
Anadoluhisarı’nda yer alan Zarifi 
Mustafa Paşa Yalısı’nın rekonstrük-
siyon ve iç mimari proje tasarımı ile 

uygulama çalışmalarını tamamladı. Orjinali 
18. yüzyıl başlarında inşa edilen yalı grubu 
bünyesindeki Grup Köşkü’nün zaman içinde 
yıkılmasının ardından 1950’li yıllarda yerine 
orijinal haliyle hiç alakası olmayan betonarme 
bir yapı inşa edilmiş. Grup Köşkü yapısının 
Beysun Mert Mimarlık tarafından tasarlanıp 
uygulanan rekonstrüksiyon ve iç mimari 
projeler ile orijinaline uygun olarak yeniden 
inşa edilmesi hem yalı grubu ile hem de 
Boğaziçi’ndeki 18. ve 19. yüzyıla tarihlenen 
sahilhane yapılarıyla doku bütünlüğünün elde 
edilmesini sağlamış.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ZARİFİ 
MUSTAFA PAŞA YALISI

Zarifi Mustafa Paşa Yalısı, 17. yüzyıl sonları 
veya 18. yüzyıl başlarında inşa edildiğinde 
Haremlik, Selamlık, Grup Köşkü ve Mehta-
biye Köşkü olmak üzere dört ayrı yapıdan 
oluşuyormuş. Mehtabiye Köşkü, Selamlık 
yapısına bitişik, Grup Köşkü ise ayrı olarak 
inşa edilmiş. Büyük bir bölümü gemi kaza-

Zarifi Mustafa Paşa Yalısı, 
özgün siluetine kavuştu

Anadoluhisarı’nda yer alan Zarifi Mustafa Paşa Yalısı’nın rekonstrüksiyon ve iç mimari 
proje tasarımı ile uygulama çalışmaları Beysun Mert Mimarlık tarafından yürütüldü. 

Zarifi Mustafa Paşa Yalısı’nın rekonstrüksiyonunda Boğaziçi’ndeki diğer 18. ve 19.yüzyıl 
sahilhane yapılarıyla doku bütünlüğünün sağlanması hedeflendi.

ları ve çeşitli nedenlerle yıkılan yalı grubu 
yapılarından orijinal haliyle günümüze kadar 
ayakta duran yalnızca Selamlık bölümü olmuş. 
Kent araştırmacısı ve yazar Orhan Erdenen 
“Boğaziçi Sahilhaneleri” isimli kitabında 
yalının durumunu “Balkan Harbi’nde boş 
bulunan haremin selamlık kısmına asker 
konulduğundan bu kısım harap olmuş. Birinci 
Dünya Harbi’nde de yine asker yerleştirilir ve 
yangın çıkar endişesi ile sahipleri tarafından 
yıktırılmış. Böylelikle bir parçanın yıktırılma-
sıyla harem ve selamlık kısımlarının bağlantısı 
kalmamış ve iki ayrı yalı meydana gelmiş” 
sözleriyle dile getirir. 

Orhan Erdenen, kitabında Zarifi Mus-
tafa Paşa Yalısı’nın yapım tarihi ile ilgili yalı 
sahipleri ve bostancı defterleri kayıtlarına göre 
ayrıntılı bir araştırma sunar. Buna göre yalıya 
adını veren Zarifi Mustafa Paşa bu binaları 
1848’de satın almıştır. Orhan Erdenen’in 
paşanın yakınlarından aldığı bilgiye göre Zarifi 
Mustafa Paşa yalıyı binanın üçüncü sahibi 
olan II. Mahmut’un Kahvecibaşıcısı Kani 
Mustafa Bey’den almıştır. Yapının rekonstrük-
siyon projesini hayata geçiren Mimar Beysun 
Mert, “Kahvecibaşı”, “Berberbaşı” gibi üst 
düzey saray hizmetkarlarının böyle yalılara 

sahip olmalarının Osmanlı’daki nüfus dağılımı 
üzerine bir şeyler anlattığını dile getiriyor. 

Abdülaziz döneminin ricalinden olduğu 
anlaşılan Zarifi Mustafa Paşa’nın tarihte 
önemli bir rolü olmamış. Sahibi olduğu 
yalının da oldukça hadisesiz, sakin bir geçmişi 
olmuş.1948’den itibaren aynı aile dört-beş 
kuşak boyunca burada yaşamaya devam etmiş. 
1950’lerden sonra ise yapıların mülkiyeti 
bölünerek Selamlık, Haremlik ve Grup Köşkü 
olmak üzere üç ayrı yalı haline getirilmiş.

SAHİLHANE YAPILARININ 
DOKU BÜTÜNLÜĞÜ KORUNDU

Yalının Rumeli Hisarı’nın tam karşısında 
olması, Beysun Mert Mimarlık açısından, 
araştırma aşamasında fotoğraf bulma konu-
sunda büyük bir avantaj sağlamış. 1840’larda 
fotoğraf makinesinin icadından itibaren İs-
tanbul’a gelen gezginlerin birçoğunun Rumeli 
Hisarı’na giderek karşı sahilin fotoğraflarını 
çekmeleri, Grup Köşkü’nün birçok fotoğrafta 
yer almasını sağlamış.

Elde edilen bu fotoğraflar üzerinden 
fotogrometri çalışması yaptırılmış. Müzecilik 
Müdürlüğü eşliğinde yapılan kazı sonucunda 
bulunan temel kalıntıları, yapılan ölçülen-
dirme çalışmalarını doğrulamış. İnşa edildiği 
günden itibaren orijinal haliyle ayakta kalan 
Selamlık Binası da, restitüsyon projesinin 
hazırlanmasında oldukça faydalı olmuş. 
Özgün kullanımı konut olan yapının rekons-
trüksiyonunda yine konut olarak kullanılması 
önerilmiş. Yapının yerinde, 1950’li yıllarda 
yapıldığı tahmin edilen ve orijinal haliyle hiç 
alakası olmayan betonarme yapı yıkılarak yalı 
grubunu tamamlayan rekonstrüksiyon uygu-
laması başlatılmış. 

Zarifi Mustafa Paşa Yalısı’nın rekonstrüksi-
yon projesini üstlenen Beysun Mert Mimarlık, 
18. yüzyıl ve 19. yüzyıl sahilhane yapılarıyla 
doku bütünlüğünün sağlanmasının bu bölge 
özelinde önemli olduğunu, bu nedenle son dö-
nemde yapılan Anadoluhisarı rekonstrüksiyon 
projelerini olumlu çalışmalar olarak değerlen-
dirdiklerini dile getiriyor. 

Beysun Mert 1970 yılında, İstanbul’da 
doğdu. 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Mimarlık Fakültesi’ne girdi. Öğrencilik yılla-
rından başlayarak farklı mimarlık atölyelerinde 
çalışarak eğitimini sürdürdü. 1999’da kendi 
mimarlık atölyesine kurdu. Halen Beysun Mert 
Mimarlık çatısı altında çalışmalarına devam 
ediyor. Birbirinden farklı konularda proje üret-
meyi vizyon olarak benimseyen Beysun Mert 
Mimarlık, bu doğrultuda esnek organizasyon 
yapısıyla diğer disiplinlerle ortak çalışmalar yü-
rüterek İstanbul merkezli ofisinde profesyonel 
ekibiyle birlikte mimarlık hizmeti veriyor.

Beysun Mert 
Mimarlık Hakkında:
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ACIBADEM Dr. Şinasi Can (Kadıköy) 
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hasta-
lıkları Uzmanı Dr. Pınar Atılkan; 
“Yapılan çalışmalar; annenin 

Covid-19 pozitif olduğu durumlarda da anne 
sütünün alınmasının çocuğun klinik seyrinde 
olumsuz bir etkisinin olmadığını gösteriyor. 
Üstelik bu virüse karşı koruyucu etkisi olması 
ve bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmesi 
nedeniyle pandemi sürecinde de mutlaka em-
zirmeye devam edilmesi gerekiyor. Covid-19 
pandemisi, emzirme ve anne sütünün; doğal 

bağışıklama gücü sayesinde virüs hastalık-
larından korunmada ne denli etkin ve 

önemli olduğunu göstermiştir. Ayrıca 
anne sütünün bebeğe verilen ilk ve 
doğal aşı niteliğinde mucizevi bir iksir 
olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır” 

diyor. Ancak emzirme sırasında virüsün 
damlacık yoluyla bebeğe bulaşmaması 

için bazı kurallara dikkat etmek de büyük 
önem taşıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Pınar Atılkan, anne sütünün 

faydalarını ve pandemide emzirirken 
dikkat edilmesi gereken 5 kuralı anlattı; 
önemli önerilerde bulundu! 

COVİD-19 ENFEKSİYONUNDAN 
KORUYOR

Anne sütünde yer alan çeşitli antikorlar 
bebeğin bağışıklık sisteminin güçlenmesine 

destek sağlıyor. Ayrıca viral enfeksiyonlarda 
koruyucu rol üstlenen lökositler, makrofajlar, 
polimorfnüveli lökositler, T lenfositler çoğun-
lukta olmak üzere B lenfosit ve kök hücreler ile 
tüm immünglobulinler (Ig) anne sütünde doğal 
olarak bulunuyor ve bebeği Covid-19 gibi pek 
çok enfeksiyondan koruyucu rol üstleniyor. Bu 
nedenle pandemi döneminde bebeğin anne 
sütüyle beslenmesi ayrı bir önem taşıyor. 

ASTIMDAN OBEZİTEYE
Anne sütüyle beslenme, bebeklerde 

astım,  obezite, tip 1 diyabet, şiddetli alt so-
lunum yolu enfeksiyonu, orta kulak iltihabı,  

mide ve ince bağırsak yolunu kapsayan gastro-
intestinal enfeksiyonlar, erken doğan bebekler-

de nekrotizanenterokolit (bağırsaklarda oluşan 
iltihaplanma) gibi pek çok hastalıktan koruyor. 

HER ZAMAN SAĞLIKLI 
Anne sütü; bebek ne zaman ihtiyaç duyarsa 

hazır, temiz, sıcak, ek araç ihtiyacı olmadan, 
çöp oluşturmadan ulaşılabilecek en sağlıklı 
gıdadır. 

RUHSAL GELİŞİMİ DESTEKLİYOR
Emzirme uzun dönem ten tene temasın 

sağlaması sayesinde bebeğin ruhsal gelişimini 
destekliyor, anne-bebek bağının sağlıklı kurul-
masını sağlıyor. 

5 YAŞ ALTI ÖLÜMLERİ ÖNLEYEBİLİYOR
Saygın tıp dergilerinden Lancet’in 2016 

raporuna göre; pek çok hastalıktan koruması 
ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi sayesinde 
anne sütü ile yılda 820 bin hayat kurtulabildiği 
gibi, 5 yaş altında görülen ani ölümlerin de 
yüzde 13’ü engellenebiliyor. 

ZEKA SEVİYESİNİ YÜKSELTİYOR
Geniş çaplı yapılan çalışmalardan köken 

alan Amerikan Pediatri Akademisi ve Dünya 
Sağlık Örgütü’nün ortak raporları; uzun süreli 
emzirmenin ileri çocukluk döneminde daha 
yüksek IQ değerleri ve daha gelişmiş bilişsel 
fonksiyonlarla ilişkili olduğunu öne sürüyor. 

Bebeğin ilk altı ay boyunca tüm gereksinimleri 
olan su, protein, karbonhidrat, yağ ve mineralleri 

tek başına karşılayabilen mucize bir besin, anne 
sütü. Dünya Sağlık Örgütü; yaşamın ilk 6 ayı 

için sadece anne sütünü, ardından 2 yıl ve daha 
uzun süre uygun tamamlayıcı beslenme ile 

devam eden anne sütünü öneriyor. Uzmanlar 
da her fırsatta pandemi sürecinde de bebeklerin 

anne sütü ile beslenmeleri gerektiğine dikkat 
çekiyorlar. Çünkü anne sütü, içeriğindeki 

antikorlar sayesinde bebeği başta Covid-19 olmak 
üzere pek çok enfeksiyona karşı koruyabiliyor. 

PANDEMiDE GÜVENLE EMZiRMENiN 
5 ÖNEMLi KURALI!

m Bebeğinize dokunmadan önce ve 
sonra ellerinizi öncelikle 20 saniye 
sabun ve suyla yıkayın veya ellerinizi 
dezenfekte edin.
m Odanızı sık sık havalandırın.
m Maskenizi mutlaka takın ve 
nemlendirdikçe değiştirin.
m Giysilerinizi 60-90 derecelik ısıda 
yıkayın.
m Yüzük ve bilezik gibi aksesuarları 
kullanmayın.

PANDEMİDE EMZİRMENİN 
5 ÖNEMLİ KURALI! 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Pınar Atılkan

CITYÖNLEM

SOĞUKLARIN gelmesiyle birlikte, ev 
ve kapalı alanlarda geçirdiğimiz vakit 
artarken bunun bir sonucu olarak 
fiziksel aktivitemiz azalıyor. Yaşam 

tarzımızın yanı sıra, beslenme ve su tüketim 
alışkanlıklarımız da değişiyor. Hava sıcaklık-
larının düşmesiyle hastalıklara yakalanma 
riski de artıyor. Hele ki soğuk algınlığı ve grip 
salgınları başlayınca, bağışıklık sistemimizi 
korumak ve güçlendirmek için hangi besinleri, 
yiyecek ve içecekleri tüketmemiz gerektiğiyle 
ilgili telaşımız da artıyor. Oysaki sonbahar ve 
kış mevsiminin bize sunduğu besinleri dengeli 
tüketerek hastalıklara karşı korunabiliriz.

TAZE MEYVE VE SEBZELERİ 
TÜKETMEK ÇOK ÖNEMLİ

Taze meyve ve sebze tüketiminin bağışık-
lık sistemini desteklediği böylelikle enfek-
siyon ve soğuk algınlığına karşı koruyucu 
etkisi olduğu biliniyor. Çocukları taze meyve 
ve sebze yemeye teşvik etmek için beslenme 
çantalarına sevdikleri kış meyveleri eklene-
bilir. Yetişkinlerde de gün içinde ara öğünler 
de taze sebze ve meyveleri tüketebilir. Sebze–
meyveler, vitamin ve minerallerin iyi birer 
kaynağı olmasının yanı sıra, posa ve yüksek su 
içeriği ile özellikle sonbahar ve kış aylarında 
hareketsizliğe bağlı ortaya çıkabilen kabızlık 

gibi sindirim sistemi sorunlarının önlenmesi-
ne de yardımcı oluyor.

DAHA SIK EL YIKAMAK HASTALIKLARA 
YAKALANMA RİSKİNİ AZALTABİLİYOR
Grip gibi enfeksiyon salgınları okul, iş yeri 

ve toplu kullanıma açık alanlarda çok sık or-
taya çıkabiliyor. Gün içerisinde birbiriyle çok 
fazla temas ederek, toza, kire maruz kaldıkça 
da enfeksiyon riski artıyor. Bunun önüne 
geçmek için öncelikle hijyen kurallarını doğru 
uygulamak gerekiyor. Elleri sık sık yıkamak, 
hasta olan bireylerle yakın temas kurmamak, 
tüketilecek besinlerin bol su ile yıkanması 
enfeksiyonların önüne geçilmesine yardımcı 
olabilir.

YETERLİ UYKU BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DE 
GÜÇLENDİRİYOR

Yaz aylarında çok daha rahat bir uyku 
düzenine alışan bireyler, günlerin kısalması ile 
düzenli uykuya geçmekte zorlanıyor. Yeterli 
uyku, bağışıklık sistemini, dikkat ve konsant-
rasyonu olumlu yönde etkileyerek okul ve iş 
yaşamında fayda sağlıyor. Gribi önlemenin en 
önemli yollarından biri düzenli uyku olarak 
öne çıkıyor. Yetersiz uyku bağışıklık sistemini 
zayıf düşürüyor, vücudu gribe karşı daha 
dayanıksız hale getiriyor.

Kışın soğuk algınlığından korunmak için  
ÖNLEMLER ALIN

Havalar soğumaya, güneşli 
günler ise yerini yağmurlu 

günlere bırakmaya başlarken 
enfeksiyonlardan korunmak 

için beslenme, uyku 
düzeni ve hijyene dikkat 

edilmesi çok önemli. Sabri 
Ülker Vakfı, kış günlerinde 

soğuk algınlığından 
korunmak için taze meyve 

ve sebze tüketimine, 
hijyen kurallarının doğru 
uygulanmasına ve yeterli 
uykunun önemine dikkat 

çekiyor.
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ÜREME Tıbbı ve Cerrahisi Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Recai Pabuçcu, erken menopoz kor-
kusu yaşayan ya da ileri yaşta anne 

olamayacağını düşünen kadınlarda yumurta 
dondurma işlemi ile gebelik elde edilebile-
ceğini belirtiyor. Pabuçcu; “İlerleyen yaşla 
birlikte kadınlarda yumurta kalitesi azalıyor. 
Gebeliğin meydana gelmediği durumlarda tüp 
bebek tedavisi ya da ileri yaşta anne olmak 
isteyen ve rezervleri azalmış adaylara yumur-
ta dondurma işlemi uyguluyoruz. Böylelikle 
kadınların istedikleri yaşta hamile kalmaları 
mümkün hale geliyor” dedi.

Kadınların 35 yaşından sonra yumurta 
kalitesi ve rezervleri azalıyor. Genetik ve çev-
resel koşullara bağlı olarak bazı kadınlarda ise 
bu durum erken menopoza sebep olabiliyor. 
Günümüzde ise erken menopoz yaşının ol-
dukça düşmesi, kadınların doğal yollarla gebe 
kalmasının önüne geçiyor. Ancak kimi zaman 
düzenli adet gören kadınlarda da yumurtalık 
rezervlerinin iyi olmadığını belirten Prof. Dr. 
Recai Pabuçcu; “Yaklaşık 100 kadından biri 
40 yaşına gelmeden yumurtalık yetmezliği 
ile karşılaşıyor. Yumurtalıklarda bulunan 
follikül sayısının azalması, genetik faktörler, 
ilaç kullanımı, geçirilmiş ameliyatlar ve kanser 
tedavisi gibi faktörler de düşük yumurtalık re-
zervine sebep oluyor. Kimi zaman erken me-
nopoz korkusu yaşayan kadınlar da yumurta 
dondurma işlemine başvuruyor” dedi. 

“HAMİLELİK İÇİN YAŞ SINIRLAMASI 
ORTADAN KALKIYOR”

Günümüzde anne olma yaşı her geçen 
gün artıyor. Kimi zaman genetik faktörlere 
ve hastalıklara bağlı olarak hamile kalamayan 
kadınlarda uygulanan tüp bebek ve yumurta 

dondurma işlemleri ise çocuk sahibi olmak 
isteyen adaylara umut ışığı oluyor. Bu işlem 
günümüzde kanser tedavisi öncesinde veya 
yumurta rezervinin düşük olduğu durumlarda 
yapılabiliyor. Bu kapsamda kendini anne ol-
maya hazır hisseden bir kadının dondurulmuş 
yumurta hücresi ile hamile kalabileceğinin 
altını çizen Prof. Dr. Recai Pabuçcu, “Dondu-
rulmuş yumurta hücresi dondurulduğu yaşın 
özelliklerini taşır. Bu sebeple, yumurtaların 
dondurulduğu yaş ne kadar erken ise o kadar 
avantaj sağlanır. Böylece dünyaya gelen 
bebekte genetik olarak dondurulan yaş kadar 
sağlıklı olabilir.Bu süreç nasıl işler? 15-20 
kadar süren ilaç tedavisi ile yumurtalıklar 
uyarılır ve sonrasında toplama işlemi yapılır.

Hamile kalmak için yaş sınırlaması 
ORTADAN KALKIYOR

İlerleyen yaşla birlikte 
kadınlardaki yumurtalık 
rezervi azalıyor. Yapılan 

araştırmalara göre dünya 
genelinde menopoz yaşı 51 

iken, Türkiye’ de ise menopoz 
yaşı ortalama 46-48 yaş 

aralığında olduğu biliniyor. 
Günümüzde ise genetik alt 

yapının olumsuz etkileri, 
çevresel faktörler, birtakım 

hastalıklar ve bilinmeyen 
nedenlerin etkisiyle 

menopoza girme yaşı 25’li 
yaşlara kadar indi.

Toplanan yumurtalar hızlı dondurma işlemi 
ile dondurulur. Saklama süresi bir yıldır ancak 
hastanın isteğine göre beş yıla kadar da don-
durma işlemi gerçekleştirebiliyor” dedi. 

“BAŞARI ORANI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”
Prof. Dr. Recai Pabuçcu sözlerine şöyle 

devam etti, “44 yaşında dondurduğumuz 
yumurtadan 47 yaşında sağlıklı embriyo elde 
ettik. Tabi bunlar genetik olarak test edilip 
sağlıklı olduğuna kanaat getirilen embriyolar. 
Dolayısıyla yumurta rezervi az olan yani AMH 
serum düzeyi 1ng/ml’nin altında olan kadınlar 
yumurta dondurma hakkına sahip oluyorlar. 
Bu işlemde başarı oranımız ise her geçen gün 
artıyor.”

ÇALIŞANLARI anlamak ve nesiller 
arası farklılıkları kabul etmek, 
kurumlar için başarının önemli 
unsurlarından birini oluşturuyor. 

Son on yıldır bu çabaların Y kuşağına 
odaklandığı görülse de bu nesil liderlik 
rolünü benimsedikçe dikkatler Z kuşağına 
çevriliyor. Özellikle Y kuşağının 2025 
yılına kadar küresel işgücünün % 75’ini 
oluşturacağını gösteren raporlar göz önünde 
bulundurulduğunda kurumların, iş gücünün 
dörtte üçünü oluşturacak bu nesle ve onları 
takip eden Z kuşağına kulak vermeleri 
gerekiyor. Artık gençlerin sadece bir iş yerinin 
sağladığı ücretsiz park yeri ve promosyonlar 
gibi avantajlarla ilgilenmediğine dikkat 
çeken uluslararası eğitim platformu Laba 
eğitmenleri, işverenlerin genç çalışanlarına 
nasıl yaklaşmaları gerektiğini aktarıyor.

KURUMDAKİ KARAR VE İLETİŞİM 
AŞAMALARINA DAHİL EDİN 

Eski nesiller yukarıdan aşağıya bir iletişim 
yapısının, iş ve kurumsal kültürün ayrılmaz 
bir parçası olduğuna inanırken, genç nesiller 
daha düz iletişim yapıları kuran ofis ortamları 
arıyor. Bununla birlikte, genç neslin % 88’i 
rekabet yerine iş birliği içinde olmak ve 
liderlerinin karar verme aşamalarını bilmek 
istiyor. Bu nedenle liderlerin, gençlerin 
kurumlarına değerli bir katkı sağladıklarını 
hissettirmeleri için onları karar süreçlerine 
dahil etmeleri gerekiyor.

SIKI BİR PROGRAM İÇİNE TABİ ETMEYİN 
Gençlerin çoğu saat 9’dan 6’ya kadar 

ofiste oturmaya hazır değil. İş ve özel yaşam 
arasında bir denge kurarak kendi hızlarında 
ve alanlarında çalışmak istiyorlar. Öyle ki, 
Y kuşağının % 74’ünün haftada 5 gün ofise 
gitmek istemediğini gösteren araştırmalar da 
bu durumu kanıtlıyor. Esnek şartlar sunmaya 

Y KUŞAĞININ %74’Ü HAFTANIN 5 GÜNÜ
iŞE GiTMEK iSTEMiYOR!

Yapılan araştırmalar, 
iş yerlerinin son hızda 

dönüşmesine olanak tanıyan 
Y kuşağının 2025 yılına kadar 

küresel işgücünün % 75’ini 
oluşturacağını gösteriyor.

Gelecekte iş gücünün dörtte 
üçünü oluşturacak bu 

nesle ve onları takip eden 
Z kuşağına kulak verme 

zamanının geldiğini aktaran 
uluslararası eğitim platformu 

Laba eğitmenleri, işverenlerin 
genç çalışanlarına nasıl 

yaklaşmaları gerektiğini 7 
adımda sıralıyor.

hazır olmayan şirketler, geleneksel çerçeve 
içinde faaliyet gösteremeyen yetenekli ve 
hırslı genç çalışanları kaybetme riskiyle karşı 
karşıya kalabiliyor. Bu nedenle, gençlerin 
isteklerine ayak uyduran çalışma biçimlerini 
benimsemelisiniz.

DİJİTALE GEÇİN
Bu yeni nesiller teknolojiyle büyüdükçe 

kağıttan uzaklaşmak ve sanal platformları 
işe optimize etmek önem arz ediyor. Online 
kurslar bireylere eğitimi, günün veya gecenin 
herhangi bir saatinde tamamlama esnekliği 
sağlıyor. Ayrıca, otomatik derecelendirme ve 
izleme yoluyla anında geri bildirim sağlamaya 
yardımcı oluyor.

KURUMSAL MİSYONUNUZU İLETİN 
Y ve Z kuşağı, yeteneklerinin ve 

becerilerinin şirketinizin büyük resmine 
nasıl uyduğunu görmek ve başarısına katkıda 
bulunmak istiyorlar. Bu nedenle, şirketinizin 
misyonunu ilettiğinizden emin olmalısınız.

SÜREKLİ ÖĞRENME FIRSATLARI SAĞLAYIN 
Hem Y kuşağının hem de Z kuşağının, 

öğrenme konusunda güçlü bir arzuya sahip 
olduğu görülüyor. Yönetimle bir öğle yemeği 
oturumu düzenleyerek sohbeti teşvik edebilir, 
sürekli eğitim programının bir parçası olarak 
genç çalışanlarınızı ve deneyimli yöneticileri 
mentorluk için eşleştirebilirsiniz.

FİKİRLERİNİ PAYLAŞMALARINA İZİN VERİN
Y kuşağının ve Z kuşağının fikirlerine 

katkıda bulunabileceği ve daha kıdemli 
çalışanların görüşlerini tamamlayan 
yeni bakış açıları sunabileceği dinamik 
beyin fırtınası oturumları düzenlemek 
son derece etkili bir iz bırakıyor. Genç 
çalışanlarınızı anlamlı görevlere atadıkça neler 
başarabildiklerine şaşırabilirsiniz.

DÜZENLİ VE ANINDA 
GERİ BİLDİRİM SAĞLAYIN 

Düzenli geri bildirim oturumları iş 
yerindeki problemleri çözmeye yardımcı 
oluyor. Düzenli olarak doğrudan geri bildirim 
yapmak hem Y kuşağının hem de Z kuşağının 
motive olmasını sağlıyor. Özellikle genç 
çalışanlara karşı bu bildirimleri sağlamayı 
unutmamalısınız.

Elif 
Tuzlakoğlu

CITYARAŞTIRMA



başlıyor… Basel ve Jena’daki kliniklerde uzun 
bir süre tedavi gördükten sonra yaşamının 
geri kalanını ailesinin evinde geçiriyor. 
Annesi ve kız kardeşi, ölümüne dek onunla 
ilgileniyorlar. 1900 yılında 56 yaşında hayata 
veda ediyor Nietzsche…

Her insanda olduğu gibi, yaşanan acılardan 
nasibini fazlasıyla almış, kendince karşı 
durmayı düşünceleriyle ve yazdıklarıyla 

başarmaya çalışmış büyük düşünür…  
Nietzsche’nin hayatın karşısında düşünce 

ve görüşleriyle aldığı tutum bugün bizler için 
de ilham verici ve kışkırtıcı olmaya devam 
etmekte diye düşünüyorum… O halde yine 
ondan bir aforizmayla bitirelim yazımızı;

‘Mutluluğun formülü: Bir evet, bir 
hayır, bir düz çizgi, bir amaç…’  

Sevgiyle kalın…

CITYKÜLTÜR SANAT CITYKÜLTÜR SANAT
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‘Mutluluğun formülü: Bir 
evet, bir hayır, bir düz çizgi, 

bir amaç…’
Mutlu yıllar dileyerek 

başlamak isterim bu ayki 
yazıma…

Acısıyla tatlısıyla geçen 
yıllara baktığımda, aslında 

tükettiğimiz şeyin yıllar 
değil de ömür olduğunu 

bir kez daha fark ettim, her 
yılbaşında olduğu gibi… 

Geçen yıllar, yaşadığımız 
değişik süreçler gerek bireysel 

yaşantılarımızda gerekse 
toplumsal ve hatta küresel 

yaşantılarımızda bizleri 
biraz daha olgunlaştırdı diye 

düşünüyorum…

BİZİ ÖLDÜRMEYEN ACI 
GÜÇLENDİRİR…

EVET, acı tatlı bir süreçten geçtik, 
edindiğimiz tecrübelerle yeni yıla 
daha doğrusu yaşamlarımıza belki 
de yeni yönler vereceğiz, çıktığımız 

yollarda karşılaştığımız her güzelliği ve her 
zorluğu büyük bir sevgiyle ve umutla kucak-
layacağız, aşacağız… Büyük düşünürlerin 
aforizmalarını ilham alarak kendi sıradan 
yaşamlarımızda belki de kendimize yeni çıkış 
yolları bulacağız, kim bilir?… Ben de, bu yılın 
hepimize beklediğimizden daha büyük mut-
lulukları getirmesini dileyerek yazıma devam 
etmek isterim…

Yaşadığımız son süreç, bizleri gerek maddi 
gerekse manevi bir karamsarlığa itti hiç şüp-
hesiz. Sadece kendi adımıza değil yaşadığımız 
toplum adına, dünyamız adına insanlık adına 
küçük büyük acılar çektik. Doğal felaketleri 
çok büyük hasarlarla yaşadık, salgın mikrobu-
nu hemen hemen hepimiz yakından yaşadık, 
tanıdık. Ekonomik altüstlüklerin hasarını 
toplum olarak iliklerimize dek hissettik… 
Yine de son söz olarak ‘sağlık olsun’ diyebil-
dik… Umut hep yanı başımızdaydı ve hep 
ondan medet umarak geçirdik bir yılı daha… 
Evet, hüsranlarımız, kayıplarımız ve acıları-
mız her daim var olmakla birlikte bu acı ile 
baş etmeyi de bildik toplum olarak. 

Bunların kültür ve sanatla ne alakası 
var demeyin sakın. Kültür de, sanat da 
toplumun duygularından beslenerek var 
oluyor. Bir sanatçı olarak çok iyi bildiğim bir 

şey varsa o da; bir toplumun duygularından 
yaşantılarından izler taşımayan yapıtların var 
olamayacağıdır… Eserlerindeki aktarımlar 
dolaylı da olsa direkt de olsa düşünürler, 
sanatçılar, yazarlar hep içinde yaşadıkları 
toplumdan beslenirler… Bunlardan arınarak 
bir şeyler üretmek de imkansızdır diye 
düşünüyorum… Ama acı ama tatlı… İşte ben 
de buradan hareketle size gerek toplumsal 
gerekse bireysel çektiği acılarını düşünce 
ve yazılarına aktaran ‘Hayallerinizden 

başka hiçbir şey size ait değildir!’ diyerek 
o duyguyu bize hissettiren büyük Alman 
düşünürü Nietzsche’den söz etmek isterim bu 
yazımda… Hayalini kurmadan kavuştuğumuz 
şeyler, bize ne derece keyif verir bilemem ama 
‘hayal gerçeğin annesidir’ derler, ben de onu 
bilirim…

Acı, insan hayatında kaçınılmaz da olsa, 
o acıya kattığımız anlam bize bağlıdır hiç 
kuşkusuz… Doğumdan ölüme kadar geçen 
süreçte hayatımız acı olaylarla doludur. Yaşam 
içinde, tecrübelerimize yüklediğimiz anlamlar 
trajikse, bir biçimde bize acı hissettirmeye 
başlar. ‘Acı’ dış kaynaklı bir olayken, ‘acı 
çekmek’ içsel bir durumdur diyor yazar Allan 
Percy. Nietzsche’nin ‘acı çekmeyi istemek 
mantıksızdır ancak acı gelip te hayatınıza 
girerse korkmayın, onunla yüzleşin’ sözü 
üzerine…

Gerçekten de güneşli hayatına çöküveren 
karanlıktır acı veren olaylarla karşılaşmak… 
Kim ister ki böyle hissetmeyi, ne yapacağını 
bilemez, ‘oysa bu durum onun bakış açısından 
ibarettir’ diye ilave ediyor yazar… 

‘Acı’ya, (acı çekmemek uğruna) nasıl 
baktığımız…’ sanırım düğüm bu noktada 
çözülüyor…

Nietzsche yaşamı içinde karşılaştığı acı 
veren olaylarla ve çektiği acıyla, ‘Hayatıyla 
yüzleşerek’, düşünce ve yazıları aracılığıyla 
da bu düşüncelerini aktararak başa çıkmaya 
çalışmış…

Gül Yasa Aslıhan

Varoluş felsefesinin ünlü düşünürü 
Nietzsche’nin felsefesi gerek iş hayatında 
gerekse bireysel yaşamda karşılaşılan yol 
ayrımlarında çıkışı bulmak için oldukça etkili… 
Karamsar ve olumsuz bakış gibi görünse de 
acıdan beslenen, ancak hep bir çıkış yolu 
arayan düşünürün aforizmalarını birçoğumuz 
bilsek te düşüncelerini şekillendiren hayatını 
ve yaşadığı acıları birçoğumuz bilmeyiz. Ben 
de biraz yaşamından bahsetmek istiyorum 
çünkü insanı şekillendiren onun yaşantılarıdır 
diye düşünüyorum… Bu büyük düşünürlerin, 
sanatçıların ve yazarların bize aktardıkları 
da yüzyıllardır bizleri şekillendirmekte son 
noktada…

1884 yılında Almanya’da dünyaya gelen 
Friedrich Wilhelm Nietzsche protestan 
bir rahip olan babasını beş yaşındayken 
kaybediyor ve çoğunluğu kadın olan aşırı 
dindar bir ortamda büyüyor… Antik Yunan 
ve Roma kültürleriyle tanıştığı yatılı bir 
okulda okuduktan sonra üniversitede felsefe 
eğitimi alıyor… Schopenhauer’ın fikirleri ve 
Wagner’in müziğiyle tanışan Nietzsche 25 
yaşına geldiğinde Basel Üniversitesi’nde filoloji 
profesörü oluyor. (Bu arada ‘profesör’ sözcüğü 
bizim toplumumuzda yanlış kullanılıyor diye 
düşünüyorum çünkü batı toplumlarında 
öğretmen anlamında kullanılan bir sözcük 
‘profesör’. Unvan değil).

Fransa- Prusya savaşı nedeniyle 
profesörlüğü bir yılda sona eriyor 
Nietzsche’nin ve savaşa katılıyor… Dizanteri 
nedeniyle cepheden ayrılana dek savaşta görev 
alıyor, ancak bu hastalığı yaşamı boyunca 
onun yakasını hiç bırakmıyor…

1881 yılında deyim yerindeyse, çılgınca 
aşık olduğu kadının (Andres-Salome) 
Nietzscehe’nin bir arkadaşıyla evlenmesi 
ve sevdiği kadın tarafından reddedilmek, 
Alman düşünürün kadın düşmanlığı 
olarak nitelendirilebilecek düşüncelerinin 
güçlenmesine neden oluyor… Hastalığı 
nedeniyle işinden erken yaşında emekli olmak 
zorunda kalan Nietzsche, düşünmek ve 
yazmak için bir süre Fransız Rivierası’nda ve 
kuzey İtalya’da yaşıyor. Ancak yazdığı eserlerin 
beklediği gibi bir ilgi görmemesi üzerine hayal 
kırıklığına uğruyor ve yalnız kalıyor… 1889 da 
ilk akıl sağlığı ile ilgili belirtilerini göstermeye 
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HAVA kirliliğine sebep olan 
etkenlerin başında sanayi tesisleri 
ve evsel ısınma amaçlı kömür 
kullanımı geliyor. En sağlıklı 

ısınma sistemi olan, temiz enerji kaynağı 
doğal gaz, temiz enerji sayesinde hava, ortam 
ve çevre kirliliğine yol açmıyor. Küresel 
ısınmanın önüne geçmek için doğal gaz 
kullanımının yaygınlaştırılması gerekiyor. Bir 
yandan da hem kurumların hem de kişilerin 
doğal gazı daha tasarruflu kullanması için 
alması gereken bazı önemler var. Ekonomik 
bir enerji kaynağı olan doğal gazı daha verimli 
kullanmak için yapılması gerekenler ise çok 
basit. 

Türkiye’nin en yaygın 2’inci özel doğal gaz 
dağıtım şirketi olan Enerya, alacağınız küçük 
önlemlerle hem doğal gaz faturanızda önemli 
oranda tasarruf sağlayabileceğinizin hem de 
enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına 
destek olabileceğinizin altını çiziyor. 

Enerji verimliliği ve tasarrufu son dö-
nemde öne çıkan konular arasında yer alıyor. 
Küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin önüne 
geçmek için hem temiz enerji kaynaklarını 
kullanmak hem de bu enerji kaynaklarını 
daha verimli bir şekilde tüketerek sürdürü-
lebilir bir çevre politikasına destek olmak 
mümkün. 

En sağlıklı ısınma sistemi olan temiz enerji 
kaynağı doğal gaz, hava, ortam ve çevre kirli-
liğine yol açmıyor. Doğal gaz tüm dünyada en 
güvenli yakıt olarak kabul edilirken, alternatif 
ısınma yöntemlerine göre de tasarruf sağlıyor. 

Ekonomik bir enerji kaynağı olan doğal 
gazı daha verimli kullanmak için ise bazı 
önlemler almak gerekiyor. ‘Doğal gazsız ev 
kalmayacak’ anlayışıyla çalışmalarını sürdüren 

Enerya, verimli doğal gaz kullanımı konusun-
da tüketicileri bilgilendirdi. 

FATURALARDA ÖNEMLİ ORANDA 
TASARRUF SAĞLANABİLİR

Doğal gaz kullanıcılarının alacağı küçük 
önlemlerle hem doğal gaz faturalarında önem-
li oranda tasarruf sağlayabileceklerinin hem 
de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına 
destek olabileceklerinin altını çizen Enerya, 
tüketicilerin ekonomik bir yakıt olan doğal 
gazı verimli kullanabilmeleri için tavsiyelerde 
bulundu.

KOMBİLERİN BAKIMI 
DÜZENLİ OLARAK YAPILMALI

Doğal gazın verimli kullanılmasında 
kombilerin düzenli bakımının oldukça önemli 
olduğunu vurgulayan Enerya, bu sayede enerji 
tasarrufu sağlanabileceğini ve kombilerin per-
formansının korunabileceğini belirtti. Enerya, 
kombi kullanımı sırasında kombi basıncının 
da düzenli aralıklarda kontrol edilmesi gerek-
tiğinin de altını çizdi. 

KOMBİYİ KAPATMAK YERİNE 
DÜŞÜK SICAKLIKTA ÇALIŞTIRIN

Kış aylarında doğal gaz tüketimini 
minimize etmek için evden çıkarken kombiyi 
kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırma-
nın yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı 
olacağının altını çizen Enerya, radyatörlerin 
önünü eşya ile kapatmamanın, evin kulla-
nılmayan alanlarındaki radyatörleri kapalı 
tutmanın ve oda termostatı kullanmanın 
tasarruf sağlamada yardımcı olabilecek diğer 
önlemler olduğunu aktardı.

DOĞAL GAZ 
FATURANIZI 
DÜŞÜREBiLiRSiNiZ

Türkiye’nin en yaygın 
2’inci özel doğal gaz 
dağıtım şirketi olan 
Enerya, alacağınız 
küçük önlemlerle hem 
doğal gaz faturanızda 
önemli oranda tasarruf 
sağlayabileceğinizin hem 
de enerji kaynaklarının 
verimli kullanılmasına 
destek olabileceğinizin 
altını çiziyor. 

m Radyatörlerin önünü eşya ile kapat-
mayın.
m Kapı ve pencerelerin çift cam ya da 
PVC olmasına dikkat edin.
m Evin kullanılmayan bölümlerindeki 
radyatörleri kapatın. 
m Sıcak su borularını izole ettirin.
m Oda termostatı kullanın.
m Bacalı cihazları dolap içine yerleştirme-
yin.
m Radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levha-
ları yerleştirin.
m Kapalı perdelerin ısı kaybını yüzde 25 
oranında önlediğini unutmayın.
m Kombinizi sürekli açıp kapatmayın.
m Yemek pişirirken fırının kapağını 
açmayın.
m Menfezleri kapatmayın.
m Kombi bakımınızı düzenli yaptırın.
m Yoğuşmalı kombileri tercih edin.

Doğal gaz tasarrufu için 
yapmanız gerekenler

KIŞILERIN konut almak için bütçe-
lerini, istek ve ihtiyaçlarını belirle-
dikten sonra doğru konut tercihini 
yapmak için dikkat etmeleri gereken 

3 noktayı Mimar Osman Dağ açıkladı.

KAT PLANLARI İYİ ARAŞTIRILMALI 
Konut almadan önce mimari projesi çizilen 

ve onaylanan her bir katın tüm bilgilerinin bu-
lunduğu kat planları iyi araştırılmalı. Kat plan-
larında ilgili taşınmazın her katının kullanım 
alanları, amaçları, odaları, konumu, niteliği 
ayrıca her katta bulunan bağımsız bölümlerin 
kat mülkiyetine esas numaraları yer alır. Sahip 
olunmak istenen konuta ait tüm bilgiler bu 
planda bulunur, yeni bir konut almadan önce 
mutlaka kat planları sorulmalı.

DOĞRU DOĞRU 
KONUT KONUT 
SEÇiMiNDESEÇiMiNDE  
3 ÖNEMLi 3 ÖNEMLi 
NOKTANOKTA

İnsanların hayatlarında 
yaptığı en büyük ve önemli 

yatırım tercihlerinden 
biri de konut almaktır. 
İçerisinde yaşamların 

geçirildiği ve geleceğe yatırım 
amaçlı gerçekleştirilen 

konut alımlarında hataya 
düşmemek için dikkat 

edilmesi gereken belli başlı 
noktalar bulunuyor. Mimar 

Osman Dağ, konut almak 
isteyen kişilere doğru 

seçimler yapmaları için 
önerilerde bulundu. 

ALINMAK İSTENEN KONUT 
DOĞRU LOKASYONDAN SEÇİLMELİ 

Konut yatırımı yapmak, kişiler ve ailelerin 
bugünkü ihtiyaçlarının yanında gelecekte 
doğabilecek ihtiyaçlarını da karşılamaya 
yönelik olmalıdır. Bu sebeple lokasyon 
çok önemlidir. Hastaneye, okullara, iş 
merkezlerine, alışveriş yerlerine yakınlık 
kullanıcıların sağlık ve refahı için önemlidir. 
Özellikle büyük kentlerde yolda geçirilen 
sürenin kısalması ve kişilerin kendilerine, 
ailelerine ayırdıkları sürenin artması için 
doğru lokasyonlu konutlara yönelmek yaşam 
kalitesini artırır.

İNŞAATI YAPAN FİRMANIN 
REFERANSLARI ÇOK ÖNEMLİ 

Maddi ve manevi büyük bir yatırım aracı 
olan konut alımında inşaatı yapan firmanın 
güvenilirliği çok önemlidir. Hedeflenen 
konut alınmadan önce mutlaka ilgili inşaat 
firmasının daha önce yaptığı işleri, kalitesi, 
referansları, projeleri zamanında teslim edip 
etmediği araştırılmalı. 

Mimar Osman Dağ önemli kararlardan 
biri olan konut seçiminin dikkatli yapılmadığı 
takdirde kötü sonuçlar elde edilebileceğini 
belirterek, kişilerin araştırmalarını çok iyi 
yapmaları gerektiğinin altını çizdi.
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Türkiye’de 25 milyon, dünyada 2 milyar 300 binden fazla kişi 
aşırı kilolu. Obezite, küresel halk sağlığı sorunu olarak kabul 

ediliyor ve Haşimato, kalp-damar, diyabet, hipertansiyon gibi 
birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor. Beslenme Uzmanı ve 

Diyetisyen Pınar Demirkaya ise zayıflamak için kalori saymaya 
gerek olmadığını söylüyor. Demirkaya, süper gıda adı verilen 

karalahana, turp ve şalgam tüketiminin yanı sıra patlıcan 
ve brokoli gibi düşük glisemik indeksli besinlerin tercih 

edilmesine kadar beş öneride bulunuyor.

BEŞ ADIMDA 
SAĞLIKLI 

ZAYIFLA

AŞIRI kilo sağlıklı yaşamı tehdit 
ederken birçok hastalığın da gidişa-
tını olumsuz etkiliyor. Ancak süper 
gıdalardan düşük glisemik indeksli 

yiyeceklere kadar tüketilebilecek çeşitli besinler 
kilo fazlalığının önüne geçtiği gibi sağlıklı bir 
yaşama da katkı sağlayabiliyor. Beslenme Uz-
manı ve Diyetisyen Pınar Demirkaya, Haşimato 
Hastalığı, hipertansiyon ve insülin direnci gibi 
rahatsızlıkların uygun beslenme tedavisiyle 
geriletilebildiğini söylüyor. Zayıflamak için de 
kalori saymaya gerek olmadığını belirten  De-
mirkaya, konuyla ilgili önerilerini sıralıyor.

Hızlı zayıflamak 
sağlıklı değil

Çikolata 
kaçamağı diyeti 
bozmaz

Lif içeriği yüksek 
besinler

Süper gıdalar 
metabolizmayı 
güçlendirir

Probiyotik ve 
prebiyotik

KIŞILERIN bedenlerini tanımaları, vücut-
larının çalışma sistemi hakkında fikir edinme-
leri önemli. Dolayısıyla beslenmenin mantığı 
öğrenilerek yaşam biçimi haline getirilmeli. 
Böylece süreç tamamlandığında kişiler fazla 
kilolarından arınıyor ve güçlü bir bağışıklık 
sistemine sahip oluyor. Unutulmamalıdır ki 
hızlı zayıflamak veya bağışıklık güçlendirilme-
den diyet yapmak sağlığa yararlı değil. Diyet 
yaparken güçlü bağışıklık için yulaf, yumurta, 
avokado ve zencefili beslenme listenize ekle-
yebilirsiniz.

DIYETI bırakmanın en yaygın sebeplerin-
den biri aslında “Kaçamak yaptım ve her şey 
bozuldu” diyerek ipin ucunu daha da kaçırmak 
olduğu yıllardır gözlemlenen bir gerçek. Birkaç 
parça istenmeyen bir gıda tüketildiğinde bu, 
diyetin bozulduğu ve kişinin kilo verme süreci-
nin olumsuz açıdan etkileneceği anlamına 
gelmiyor. Sürdürülebilir başarı tam olarak 
burada devreye giriyor. Birkaç parça çikolata 
veya biraz mayalı içecek diyete zarar vermiyor.

IDEAL kilo, kişinin kendini en iyi hissettiği 
kilodur. Sıfır bedene ulaşmak uğruna sağlıksız 
yaşamak birçok rahatsızlığa kapı aralıyor. Ay-
rıca diyet yemekler lezzetli hale getirilebiliyor. 
Pratik tariflerle hazırlanan bu yemekler içeriği 
her evde bulunan besinlerden oluşuyor. Kar-
nabahar, kabak, patlıcan, brokoli, bulgur gibi 
düşük glisemik indeksli ve lif içeriği bakımın-
dan zengin bitkisel besinleri beslenme planına 
ekleyebilirsiniz.

HERKESIN metabolizması farklı çalışıyor. 
Bu konuda yaş, hareket, stres, vücut kitlesi, 
uyku düzeni ve cinsiyet gibi birçok özellik 
etkin rol oynuyor. Dolayısıyla kalori hesabı 
yapan diyetler yanlış sonuçlar verebildiği için 
vücuda en uygun beslenme tarzını belirmek 
gerekiyor. Fakat beslenme planına karalahana, 
şalgam, turp, domates ve fındık gibi süper 
gıdaların dahil edilmesi metabolizmayı güç-
lendirmek için önemli.

DIYETE kepekli tahıllar, pırasa, keten 
tohumu ve elma gibi yiyeceklerde bulunan 
prebiyotikler ile fermente peynirler, süt, kefir 
ve ayran gibi gıdalarda bulunan probiyotikler 
eklenebiliyor. Beslenme modeli yapılacak 
analizlerden sonra belirleniyor. Yeri geldi mi 
eliminasyon diyeti uygulanabiliyor. Bu model-
de bazı yiyecekler beslenmeden çıkarılıyor ve 
hangisinin semptomları tetiklediğini öğren-
mek için tek tek beslenmeye ekleniyor.

Beslenme Uzmanı ve 
Diyetisyen 
Pınar Demirkaya

EVDE kadınlardan çok daha fazla dijital 
mağazalarda zaman geçiren erkeklerin 
online alışveriş tutkusu, son 4 yılda 5 
kat arttı.

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi 
Avantajix.com, üyelerinin “Evde İnternet 
ve TV Alışkanlıklarını” araştırdı. Avantajix.
com’un rastgele seçilmiş 500’ü kadın bin 
üyesi üzerinde yaptığı anket çalışmasına göre, 
erkekler evde bulundukları süre içinde günde 
ortalama 110 dakikalarını dizi ve film içerik-
leri izlemeye, 75 dakikalarını online alışveriş 
sitelerine, 70 dakikalarını sosyal medyaya, 55 
dakikalarını ise spor, güncel olaylar, siyaset ve 
ekonomiye ilişkin haberlere ayırıyor.

Kadınlar ise evde geçirdikleri zamanın or-
talama 140 dakikasını dizi/film izlemeye, 105 
dakikasını sosyal medyaya ayırıyor. Kadınlar 
online mağazalarda 25 dakika, haber sitelerin-
de ise 20 dakika zaman geçiriyor.

GÜNDE 8 SAAT İNTERNETTEYİZ
Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, 

global sosyal medya ajansı We Are Social’ın 
“Dijital Türkiye 2021” raporuna göre, Türki-
ye’de insanların günde 7 saat 57 dakikalarını 
internette, 3 saat 13 dakikalarını da televizyon 
başında geçirdiklerinin belirlendiğini anım-
satarak, “2 yılda bir tekrarlanan çalışmamızı 
bu rapordan esinlenerek yaptık. 4 yıl önceki 

Erkeğin Online Alışveriş Tutkusu
4 YILDA 5 KAT ARTTI

Avantajix.com’un 
araştırmasına göre, evde 
kadınların 3 katı zamanı 
dijital mağazalarda 
geçiren erkeklerin online 
alışveriş tutkusu, maç 
tutkusunu geçti.

çalışmayla kıyaslama yaptığımızda en dikkat 
çekici değişim erkeklerin online alışverişe 
ayırdıkları sürede görüldü. Erkekler 4 yıl önce 
evde online alışverişe günde sadece 15 dakika 
ayırırken, bugün bu süre 5 kat artarak 75 
dakikaya ulaşmış durumda. Erkeklerin online 
alışveriş tutkusu, maç tutkusunu da geçti. 
Araştırmamız evdeki alışkanlıklar üzerine 
yapıldı. Aslında kadınlar da online alışverişi 
seviyor. Ama onlar genellikle öğle tatillerinde 
ya da mesaide dijital mağazaları geziyorlar” 
dedi.

İLK 10’DA FACEBOOK, INSTAGRAM YOK, 
3 DİJİTAL PAZARYERİ VAR

Erkeklerin internet üzerinden ağırlıklı ola-
rak teknoloji ürünleri ve giyecek aldıklarını, 
son dönemlerde market alışverişine de yönel-
diklerini aktaran Kayral, “Kadınlar ise ağırlıklı 

olarak giyecek, ev eşyası ve market alışverişi 
yapıyor. We Are Social’ın araştırması pandemi 
sonrası online alışverişin geldiği noktayı da 
gösteriyor. Türkiye’de en fazla ziyaret edilen 
ilk 10 site arasında Facebook, Instagram, 
Twitter gibi sosyal medya platformları yer 
almazken, 3 dijital pazaryeri listede kendine 
yer buldu. Pandemide başlangıçta sağlık ne-
denleriyle online alışverişe yönelenler, sonra 
avantajları ve konforu nedeniyle dijital ma-
ğazaların devamlı müşterisi oldular. Online 
alışveriş, zaman ve yer kısıtlamasını ortadan 
kaldırıyor. Bazı sektörlerde satın aldığın ürün 
ya da hizmete artık dakikalar içinde ulaşmak 
mümkün. En uygun fiyatlı ürün bir tıkla bu-
lunabiliyor. Alışverişi Avantajix.com gibi her 
alışverişe nakit para ödeyen siteler üzerinden 
yaparak, hiç hesapta olmayan nakit paralar 
kazanmak da mümkün” diye konuştu.
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SAĞLIKLI BiR UYKU iÇiN 
12 iPUCU

Sağlıklı yaşam için düzenli ve 
yeterli uyku oldukça önemli. 
Kaliteli bir uykunun zihinsel 

sağlığı, fiziksel sağlığı ve 
hayat kalitesini korumaya 
destek olduğunu belirten 

Anadolu Sağlık Merkezi’nden 
Uzman Psikolog Ezgi 

Dokuzlu, konuyla ilgili 
önemli bilgiler verip sağlıklı 

uyku için 12 öneride bulundu.

m Akşamları hafif yemekleri tercih edin 
ve uyku ile yemek saati arasında en az 4 
saat bırakın.
m Yatak odasının ısısının çok sıcak ya da 
soğuk olmamasına dikkat edin ve yataca-
ğınız odayı uyku öncesinde havalandırın.
m Uyuduğunuz odanın loş, rahat ve sessiz 
olmasına dikkat edin. Gerekirse kulak 
tıkacı ve göz maskesi kullanın.
m Vücudun biyolojik saatinin düzeni için 
her gün aynı saatte yatmaya ve uyanma-
ya çalışın. 
m Uykuya geçişte size neyin iyi geldiğini 
deneyerek öğrenin. Bazı insanlar uyumak 
için sessiz bir ortamı tercih ederken bazı-
ları ise hafif bir müzik sesiyle veya belirli 
seslerle daha kolay uyurlar.
m Yatak odasında televizyon bulundur-
mayın. Yatmadan 90 dakika önce cep 
telefonlarınızı bırakarak “dijital detoks” 
yapın.
m Haftada en az üç gün hafif egzersizler 
yapmaya çalışın. Egzersiz vücut ısısını 
yükseltir. Egzersizden 2-4 saat sonra ise 
vücut ısısı düşer. Dolayısıyla uykuya dalma 
ve uykuyu sürdürme kolaylaşır. Kişinin 
yorgun olması uyumayı kolaylaştırırken, 
stresli ve olumsuz geçen bir gün sonunda 
aşırı yorgunluk sanılanın aksine uykuya 
dalmayı güçleştirebilir.
m Eğer uykulu hissetmiyorsanız ve 20-25 
dakika içinde uykuya dalamazsanız, yatak 
odanızdan dışarı çıkın ve başka bir yerde 
sessiz bir aktiviteye başlayın. Yatak odanı-
za sadece, ama sadece, uykulu hissettiği-
nizde geri dönün. 
m Gün içinde şekerleme yapmaktan kaçı-
nın. Eğer karşı koyamıyorsanız, şekerleme 
süresini günde bire ve bir saatten aza 
indirin. Saat 15.00’ten sonra şekerleme 
yapmayın.
m Tatil günlerinizde ve hafta sonlarında 
da düzenli bir uyuma uyanma saatini 
sürdürün.
m Öğleden sonra kafein tüketmeyin gün 
içindeki kafein tüketiminizi sınırlandırın.
m Yatmadan biraz önce derin nefes alma, 
yoga, meditasyon gibi gevşeme ve rahat-
lama tekniklerinden yararlanın.

11-13 saat, ilkokul çağındaki çocuklar için 
10-11 saat, ergenlik dönemindeki gençler için 
7-8 saat, erişkin dönemdeki kişiler için ise 6-7 
saattir” dedi.

Yaşamın ilk yıllarında zamanın çoğunun 
uykuda geçtiğini hatırlatan Uzman Psikolog 
Ezgi Dokuzlu, “Yaş ilerledikçe uyku gereksini-
mi azalır. Uyku süresi, 45 yaşından sonra yaşla 
beraber azalma eğilimi gösterdiğinden, 6,5 
saate inebilir. Uykuya dalma süresi de yaşlan-
mayla birlikte artar” şeklinde konuştu.

YETERSİZ UYUYAN ÇOCUK HIRÇIN 
VEYA HUZURSUZ OLABİLİR

Yeterli uyku ve dinlenmenin olmamasının 
bazı fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açabildi-
ğini ve kişinin yaşam kalitesini bozabildiğini 
vurgulayan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, 
“Kişi güne yorgun başlar, dikkat ve konsant-
rasyonda bozulmalar ve verimde azalma 
görülür. Uyku düzeninde ve süresindeki 

Daha iyi bir 
uyku için 

12 ipucu

UZMAN Psikolog Ezgi Dokuzlu, 
“Sağlık problemleri de zaman zaman 
uykunun düzen ve kalitesini bozar 
veya uyku düzenindeki bozulmalar 

sağlık ve günlük yaşam üzerinde olumsuz 
etkilere yol açabilir. Yetersiz veya kalitesiz 
uyku motivasyon ve konsantrasyon güçlük-
lerine, çabuk öfkelenmeye, tolerans kaybına, 
yorgunluğa ve tükenmiş hissetmeye, ruhsal ve 
bedensel çökkünlüğe sebep olabilir” açıkla-
masında bulundu. Peki, uyku bozuklukları 
psikolojiyi nasıl etkiler? 

Günlük uyku ihtiyacının kişiden kişiye 
değiştiğini söyleyen Ezgi Dokuzlu, “Ortalama 
insan ömrünün üçte birinin uykuda geçtiği 
söylenebilir ki, bu süre azımsanmayacak 
bir süredir. Yetişkinler için 7-9 saat uyku 
yeterli olurken, yaşamın ilk yıllarında ise uyku 
ihtiyacı yaklaşık 12-18 saattir. Uyku ihtiyacı 
12-35 ay arası çocuklarda 12-14 saat, okul 
öncesi dönemdeki ve 6 yaşındaki çocuklar için 

bozulmalar obezite ile de ilişkilidir. Yapılan 
araştırmalara göre yeterli uyumayan kişilerin 
vücutlarında yüksek düzeyde açlık duygusuyla 
bağlantılı grelin hormonu salgılanır ve obezite 
riski artar. Çocukların yetişkinlere göre daha 
fazla uykuya ihtiyaçları olduğundan yetersiz 
uyku çocukların gün içerisindeki davranışla-
rını olumsuz etkileyebilir. Yeterli uyumayan 
çocuk hırçın veya huzursuz olabilir” dedi.

PSİKOLOJİK, ÇEVRESEL, BEDENSEL 
FAKTÖRLER VE YAŞAM BİÇİMİ UYKU 

BOZUKLUĞUNA YOL AÇABİLİR
Uyku bozukluğunun psikolojik, çevresel, 

bedensel ve yaşam biçimiyle ilgili birçok 
nedeninin olabileceğinin altını çizen Uzman 
Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Stres, kaygı, bazı 
ruhsal hastalıklar gibi psikolojik faktörler; 
gereğinden fazla kafein alımı, bazı ilaçlar, 
çalışma saatleri, vardiyalı çalışma, geç saatte 
yemek yeme ve kötü beslenme gibi yaşam 
biçimleri; ışık, ses, ortam sıcaklığı ve ortamın 
güvenli olup olmaması gibi çevresel faktörler; 
ağrı, çok sık tuvalete gitme ihtiyacı ve solunum 
sorunları gibi bedensel hastalıklar uyku 
bozukluğuna yol açabilir. Ayrıca 7-9. aylardaki 
bebeklerde görülen, anneden ayrılmaya bağlı 
yaşanan endişe de uyku düzenini bozabilir. 
Bu durum çalışan annelerin bebeklerinde de 
görülebilir. Gün boyunca annesinden ayrı 
kalan bebek, uyku dönemini ikinci bir ayrılma 
olarak algılayabilir. Son olarak sigaranın 
içerdiği nikotin uyarıcı bir etkiye sahiptir, bu 
etkiye bağlı olarak kişi uykuya dalmada zorluk 
yaşayabilir” açıklamasında bulundu.

DEPRESİF HASTALARIN YÜZDE 85’İ 
UYKUSUZLUKTAN ŞİKAYETÇİ

Psikozlar (şizofreni, şizofreniform 
bozukluklar, şizoaffektif bozukluklar), 
bipolar bozukluk, depresyon, anksiyete, 
madde kullanımı gibi durumlarda da uyku 
bozukluğunun görülebildiğini belirten 
Ezgi Dokuzlu, “Psikiyatrik bozuklukların 
tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar da 
uykusuzluğa neden olabilir. Major depresif 
bozukluk veya yaygın anksiyete bozukluğunda 
uykuya dalmada güçlük ve gece uyanmalar 
ciddi ölçüde uykusuzluk sorunlarına ve 
gündüz uykululuğuna neden olabilir. Depresif 
hastaların yüzde 80-85’i uykusuzluktan 
yakınmaktadır. Anksiyete bozukluklarında ise 
uyku sorunları çoğunlukla uykuyu başlatma ve 
sürdürme güçlüğü olarak ortaya çıkar. Panik 
bozukluğu olan hastaların da birçoğunda 
uykuya dalma güçlüğü olduğu biliniyor” dedi.
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BAĞIŞIKLIĞI 
GÜÇLENDiRMENiN 
YOLLARI

ANADOLU Sağlık Merkezi Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Ba-
ğışıklık sistemimizi baskılayan ve 
zayıf düşüren faktörler; hatalı bes-

lenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, sigara, 
uyku düzensizliği ve stres gibi özünde yaşam 
tarzımızla ilgili unsurlardır. Bunların varlığı 
halen devam ederken, bağışıklık güçlendi-
ren takviyeler tek başına hiçbir işe yaramaz. 
Ancak yaşam tarzınızda sağlıklı yaşama dair 
değişiklikler kalıcı olarak yapılandırıldığında, 
doğru kişiye doğru takviyeler bağışıklık gü-
cünü katlayıcı etkiler gösterir” açıklamasında 
bulundu.

Bağışıklık sistemi kabaca vücuda giren has-
talık yapıcı mikropları ortadan kaldırmak için 
savaşan bir işleyiş düzeni olarak tanımlanabi-
lir. Bağışıklığın zaman zaman çeşitli faktör-
lerden etkilenerek zayıf duruma düşebildiğini 
ve buna bağlı olarak da bazı hastalıkların ağır 
veya tekrar tekrar yaşanabildiğini söyleyen 
Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Tuba Örnek, özellikle mevsim geçiş-
leri ve sonbaharda bağışıklığı güçlendirmenin 
yollarını paylaştı:

m Bağışıklık güçlendirici beslenme, önce 
dengeli beslenme kavramı ile başlar. İlk olarak 
şeker ve şeker eklenmiş yiyecekler- içecekler, 
hamur işleri, kızartmalar, katkı maddesi içe-
ren hazır yiyecekler, işlenmiş etler ve katı yağ 
ile yapılmış yiyeceklerden uzak durmak gere-
kir. Bundan sonraki kural, dört besin grubun-
dan yeterli derecede beslenmektir. Bunlar süt 
ve süt ürünleri, et grubu, sebze/meyve grubu 
ve tahıllardır. Bu gruplar içerisinde enfeksiyon 
ile baş etme konusunda çok başarılı besinler 
mevcuttur. Özellikle sebze ve meyveler farklı 
renk özelliklerine göre sahip oldukları farklı 
antioksidan ve lif içerikleri nedeniyle son de-
rece kıymetlidir. Soğan, sarımsak, lahanagil-
ler, turpgiller, brokoli, nar, portakal, avokado 
başta olmak üzere tüm sebze ve meyvelere 
beslenme programında yer verilmeli. Sebze 
ve meyvelerin bağırsaklarımızdaki yararlı 
bakteriler olan probiyotiklerin çoğalmasına 
yardımcı olması özelliği de savunma siste-
mimize ekstra güç katar. Probiyotik sayımızı 
arttırmak için yoğurt, kefir, turşu, sirke gibi 
fermente ürünlerden faydalanacağımız gibi, 
doktor ve diyetisyen önerisi ile probiyotik/
prebiyotik takviyeler de kullanılabilir.

m Karbonhidrat olarak basit şekere -yani 
sofra şekeri ve şekerle yapılan yiyeceklere 
-ihtiyacımız olmadığı gibi bu tüketim tarzı 
bağışıklık sistemimizi de zayıflatır. Dolayısıyla 
tam buğday ekmeği, karabuğday, yulaf, bulgur 
vs gibi kompleks karbonhidratlar - yani rafine 
edilmemiş, kepekli, kabuklu tahıllar- tercih 
edilmeli.

m Bağışıklık sisteminin salgıladığı anti-
korlar protein yapıdadır. Protein alımı yeterli 
düzeyde tutulmalı ve ihmal edilmemelidir. 
Kırmızı et, tavuk, hindi, balık, yumurta, süt 
ve süt ürünleri, bakliyatlar protein içeren 
besinlerdir. Ayrıca bu grupta çinko minerali 
de direncimizi arttırmamızda yardımcı olur.

m Omega 3 yağ asitleri de bağışıklık siste-
mimizi güçlendirmede önemli rol oynarlar. 
Başta balık olmak üzere semizotu ve cevizde 
de omega 3 bulunur. Balık tüketimi hafta-
da 3 porsiyon şeklinde ızgara veya fırında 
olmalıdır. Şayet tüketilemiyorsa yine doktor 
veya diyetisyen önerisiyle balık yağı takviyesi 
olarak alınabilir. 

m Zerdeçal son zamanlarda üzerinde en 

çok çalışma yapılan bitkilerden birisidir. Ba-
ğışıklık sistemini pozitif anlamda tetiklediği 
bilinmektedir. Baharat olarak da karabiberle 
birlikte çorbalarda kullanılabilir. Doktor veya 
diyetisyen kontrolünde besin takviyesi olarak 
da alınabilir.

m Yağlı tohumlardan ceviz, fındık ve bade-
min içermiş oldukları E vitamini, bitkisel yağ 
asitleri ve çeşitli mineral içerikleri bağışıklığı 
desteklemek açısından son derece faydalıdır. 
Yağ çeşidi olarak da özellikle zeytinyağı, hin-
distan cevizi yağı, çörekotu yağı ve avokado 
yağını güçlü antioksidanlar olarak sayabiliriz.

m Vücut direncini arttıracak örnek bitki 
çayı olarak; yeşil çay + adaçayı + 1 çay kaşığı 
doğal bal karıştırarak günde 2 fincan tüketi-
lebilir. Ihlamur, rezene, zencefil ve kuşburnu 
çayları da önerilen çaylar arasındadır.

m Arıların kovanlarının hijyenini sağlamak 
için ürettiği propolisin de bağışıklığı arttır-
dığına dair yapılmış çalışmalar mevcuttur. 
Üretim koşullarının güvenirliği ve kişiye aler-
jik etkisi riskleri nedeniyle yine doktor veya 
diyetisyen görüşü çerçevesinde alınmalıdır.

m Vücuttaki D vitamini düzeyini arttırmak 
için en temel öneri güneşten yararlanmaktır. 
Gerekiyorsa doktor önerisiyle takviyelerin 
kullanılması gerekir.

m Yukarıda bahsedilenlere ek olarak bol 
su tüketimi de vücuttaki 
toksinlerden arınmak ve 
metabolizmayı can-
landırmak için en 
temel unsurlar-
dan birisidir.

COVID-19 faktörü göz 
önüne alındığında Anadolu 

Sağlık Merkezi Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Tuba 

Örnek, bu dönemde 
bağışıklık sisteminin gözden 

geçirilmesi gerektiğini 
söylüyor.

Tuba
Örnek



Bu bölgede bulunan heykeller, frizler ve 
Erekhtheion’un orijinal karyatid heykellerini, 
ayrıca tapınakların süslemeli alınlıkları ve iç 
tapınaktaki Athena adakları da bu müzede 
görebilirsiniz. Ben koleksiyonların yanında 
müzenin yer yer bırakılan cam tabanlarından 
alt katmanların görülebilmesini ve eserlerin 
sergilenme ve bilgilendirme şekillerini de çok 
beğendiğimi söylemeliyim.

Müze ziyaret saatleri: (Salı – Cuma 08.00 
– 19.00, Ptsi 11.00 – 19.00)

Giriş ücreti: Akropolis girişinde alınan 
biletle gezilebilir.

www.theacropolismuseum.gr
Keyifle geleceğiniz diğer bir önemli 

müze ise Ulusal Arkeoloji Müzesidir: 
Yapımına 1866’da başlanan ve 1889’da 
tamamlanan müze Yunanistan’daki en önemli 
arkeolojik müzedir. Aynı zamanda dünya 
çapında da Yunan sanat eserlerini sergileyen 
müzeler arasında en kapsamlı olanlarından 
biridir. Günümüze dek Yunan sanatını 
besleyen kültürlerden bugüne ulaşabilmiş 
her tür sanat eseri bu müzede yerini almıştır. 
48 odadan oluşan müze iki katlıdır. Yunan 
heykel sanatının en önemli koleksiyonunu 
ve Avrupa’daki dördüncü en önemli Mısır 
sergisini burada görebilirsiniz. Özellikle 
M.Ö. 1500’lerden kaldığı tahmin edilen altın 
Agamemnon Maskesi mutlaka görülmelidir. 
Atina gezisinde mutlaka ziyaret edilmesi 
gereken bu çok kapsamlı müze için en az üç 
saatinizi gözden çıkarmalısınız.

Akropolis’in bulunduğu tepenin hemen 
eteklerinde Atina’nın en eski yerleşim 
yerleri bulunur: Anafiotika, Akropolis’in 
hemen altında yer almaktadır. Bölgenin 
karakteristik özelliği, çoğu Yunan yerleşiminde 
de görülen, beyaz boyalı yazlık evler ve 
pencerelerin, kapıların önlerini süsleyen 
sardunyalardır. Kendinizi bu Şirin sokaklarda 
gezerken sık sık adalarda hissedeceksiniz. 

Dolaşmaya devam ettiğinizde Atina’nın 
kalbi Plaka bölgesine ulaşırsınız. Tavernaları, 
daracık taş sokakları, sokaklardaki satıcıları, 
sardunyalı cumbalı evleri, antika dükkânları, 
galerileri ve yemekleriyle Plaka bölgesi, 
Atina’da mutlaka görülmesi gereken 
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Demokrasinin 
doğum yeri:

Yeşim Özkoç

Atina

Ege Kıyısı Pire bölgesiyle beraber 4 milyon 
kişiye ev sahipliği yapan kozmopolit ve 

sosyal bir başkent Atina. Adını kentin 
koruyucusu olan zeka, sanat ve strateji tanrıçası 

Athena’dan almış ve isminin hakkını veriyor. 
Demokrasinin doğum yeri olan bu kent, 

Neolotik Çağdan beri yerleşim yeri olmuş. 
Antik Yunanistan’ın lider kenti olarak kültür 

ve ticaret merkezi de olmuştur. Erken ortaçağ 
boyunca önemini yitirse de daha sonra Bizans 

İmparatorluğu döneminde yeniden canlanmış, 
gelişmiş ve ünlenmiş. Osmanlı İmparatorluğu 

döneminde ise önem ve merkezi konumunu 
Selanik’e kaptırsa da 19. yüzyılda Yeni Yunan 

Devleti’nin başkenti olmuştur. 

ANTIK dönemin mirası kendini 
şehirde fazlasıyla hissettirmektedir. 
Bu döneme ait en ünlü yapı UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’nde bulunan 

Akropolis’dir. Atina gezilerinin geleneksel 
başlangıç noktası, M.Ö. 5. yüzyıldan kalma 
tapınakların bulunduğu Atina Akropolü 
şehirden 90 metre yukarıda bulunan 

tepenin üstünde yer alır ve Atina’nın her 
noktasından rahatça görülebilir. Özellikle 
gece ışıklandırmasıyla gerçekten görülmeye 
değer bir manzara oluşturur. Akropolis’in 
ismi, Yunancada akro “yüksekte olan” ve polis 
“şehir” kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. 
Burada Yunan mimarisinin en ünlü yapıları 
bulunur.

Parthenon: Parthenon Atinalılar 
tarafından şehrin koruyucu patronu 
Tanrıça Atena’ya ithafen yapılmıştır. Atina 
demokrasisinin yükselme döneminde M.Ö. 
447-438 yılları arasında meşhur Maraton 
zaferinden sonra tamamlanmıştır.

Erehtion ( Erechtheion): Kutsal 
Akropolis kayasının kuzey kısmında 
bulunan yapı M.Ö. 421-406 yılları 
arasında tamamlanmıştır. Yapı Pentelik 
mermerleri kullanılarak inşa edilmiştir. 
Yapının ön kısmının çatısı kadın şeklinde 
yapılmış Karyatides olarak adlandırılan 6 
kolonla desteklenmektedir. Akropolis açık 
hava müzesinde bu kolonların kopyaları 
sergilenirken modern Akropolis müzesinde 6 
kolonun 5 tanesi sergilenmekte diğeri 19. yy’da 
İngiltere tarafından kaçırıldığı için İngiltere’de 
sergilenmektedir.

Propileya: Tepenin batı ucunda M.Ö. 
510-480 yılları arasında inşa edilen yapı Atina 
Akropolisi’nin girişi işlevini görmekteydi. 
Bugün epeyce yıpranmış olsa da Almanya’da 
bulunan Brandenburg kapısının yapılmasına 
ilham kaynağı olmuştur. Öyle ki Brandenburg 
Kapısı Propileya kopya edilerek yapılmıştır.

Atena Nike Tapınağı: Akropolisin 
güneydoğu ucunda yer alan tapınak mimar 
Kallikrates tarafından tasarlanmış ve M.Ö. 
426-421 yıllarında daha eskiden yapılan 
tapınağın Pers savaşları sırasında yakılması 
sonrası inşa edilmiştir.

Herod Atticus Odeonu: Atina’nın önde 
gelen kişilerinden Herod Atticus tarafından 
karısının anısına yaptırılan konser salonu 
Akropolisin güneybatı yamacında yer alır. 
1950’deki restorasyonun ardından 5000 kişilik 
kapasitesiyle Atina Festivali’ne ev sahipliği 
yapmaya başlamıştır. Her yıl mayıs ve ekim 
ayları arasında düzenlen festival kapsamında 
dünya çapında ünlü pek çok sanatçı burada 
seyircilerle buluşur. Bu sanatçıların isim 
listesinde Maria Callas, Frank Sinatra, Nana 
Mouskouri , Luciano Pavarotti, Elton John, 
Plácido Domingo, José Carreras, Montserrat 
Caballé, the Bolshoi Ballets, Joaquín Cortés, 
Paco de Lucía, Diana Ross, Liza Minnelli, 
Goran Bregovic, Jean Michel Jarre, Mikis 
Theodorakis, George Dalaras, Haris Alexiou 
vs. gibi önemli isimler yer almaktadır. Ama siz 
yine de eğer denk gelebilirseniz en sevdiğim 
tenor Mario Frangoulis’in sesiyle keşfedin bu 
tarihi Odeonu ve kendi evinde, Atina’da verdiği 
konserin eşsiz keyfini sürün. (konser programı 
için www.mariofrangoulis.com) 

YİNE BU BÖLGE BULUNAN DİYONYSOS 
TİYATROSU DA TIPKI HEROD ATTİCUS 

ODEONU GİBİ ATİNA FESTİVALİNE 
EV SAHİPLİĞİ YAPAR

Akropolisten aşağı devam edildiğinde 
yolumuzun üstünde Akropolis Müzesi 
Karşılar bizi: Akropolis platosunun 
güneyinde bulunan bu müze Antik Yunan 
kültürünün zenginliğini somut olarak gözler 
önüne seren pek çok esere ev sahipliği yapıyor. 

noktalardan biridir. Gündüzleri sokaklarında 
dolaşıp hediyelik eşya ve renkli el sanatları 
mağazalarından alışverişlerinizi yapabilirsiniz. 
Akşamları ise bölgenin en yoğun olduğu 
zamandır. Atina’nın gece hayatının canlılığını 
burada görebilirsiniz. Tavernalardan taşan 
Rembetiko ezgileri hemen kulağınıza çalınır. 
Atina’ya gelenler en az bir akşam buraya 
gelip tavernalardaki eğlencelere katılsa da 
benim buradaki favori mekanım Brettos 
(www.brettosplaka.com). 1909dan beri 
aynı yerde ve kısmen aynı dekorla hizmet 
veren Atina’nın bu en eski mekanı önceden 
bir distilasyon atölyesiymiş . Bugünlerde 
tüm turist rehberlerinde yer alan ve turist 
kalabalığına hizmet veren Brettos kendi 
üretimi içecekleriyle ünlü bir bar. Çıkarken 
hediye olarak renkli renkli şişelerdeki pek çok 
farklı lezzetteki likörlerden almayı unutmayın! 
Plâka  konaklamak için de çok uygun bir 
bölge. Her bütçeye hitap eden pek çok butik 
otel seçeneği var. Bu eski Yunan Evlerinden 
dönüştürülen otellerde kalırken hem en 
popüler yerlere yürüyüş mesafesinde olacak 

http://www.theacropolismuseum.gr
http://www.mariofrangoulis.com
http://www.brettosplaka.com
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hem de teraslardan Akropolisin ihtişamlı 
manzarasını izleyebilir olacaksınız. 

Antik Yunan Agorası’nın kuzeyindeki 
bölge Monastraki’dir ve Atina’nın en renkli 
bölgelerinden biridir. Sokakları hediyelik 
eşyalar, biblolar satan dükkânlar, küçük barlar 
ve kafelerle doludur. Adrianou Sokağına Pazar 
günü kurulan pazarda , uygun fiyatlı eşyalar, 
çeşitli hediyelik eşyalar, antikalar, kıyafetler, 
gümüş, bakır, bronz eşyalar bulabilirsiniz.
Fiyatlar makuldur ve satıcılar pazarlığa 
açıklardır. Ayrıca yine bu sokakta bulunan 
pekçok kafe ve restaurant da oturup Yunan 
mutfağının keyfini çıkarırken Acropolisin 
en güzel açılarından birini yakalarsınız. 
Monastraki meydanında ise meşhur souvlaki 
satan restaurantlar vardır. Bunların en 
meşuru Thanassis. Yunan salatası, musakka 
ve koyu kıvamlı cacık türü bir sos olan ki zaten 
Yunanistan'da da adı tzatziki ile servis edilen 
pide içindeki kebap souvlakiyi deneyin derim. 
(Mitropoleos 69, Monastiraki Square) 

Monastiraki Meydanı’nın güney kısmında 
Osmanlı döneminde kalma Tzisdarakis 
Camisi bulunur. Günümüzde bu yapı seramik 
sergisine ev sahipliği yapmaktadır ve Yunan 
Halk Sanatları Müzesidir. Tam bu meydana 
bakan ama aynı zamanda da muhteşem 
Akropolis manzarası olan A for Athens otelin 
terasındaki barda mutlaka bir akşam birşeyler 
içmenizi öneririm. Akropolisin en güzel gece 
manzarası buradan görülür. 

Bölgeyi ikiye bölen Ermou Sokağı uzun 
ve hareketli bir sokaktır ve parlementonun 
bulunduğu Syntagma Meydanı’na kadar 
uzanır. Burada gezebilir ve bulunan pekçok 
mağazadan alışveriş yapabilirsiniz. Ermou’nun 
kuzeyine doğru yürüdüğünüzde sağınızda 
kalan bölge ise Psili’dir. Son zamanlarda 
turistlerin uğrak yeri hâline gelen yerlerden 
biri olan Psiri’nin Plaka’dakilere benzeyen 
tavernalarında, barlarında ve restoranlarında 
Yunan mutfağını tadıp eğlenebilirsiniz. Yine 
Ermou Sokağı'nın paralelinde Agia İrini 
meydanı son zamanlarda çok popüler olan bir 
yer. Hem yerli ve turist kitlenin tercih ettiği 
meydan biraz Karaköy havasında. Birşeyler 
atıştırmak için de uğrayabileceğiniz mekanlar 
asıl aksam 21:00 sen sonra hareketleniyor. 

Tailor Made en popüler olan mekan. Ermou 
caddesinin her iki yakasında bulunan butik 
oteller yine konaklamak için uygun oteller. 
Ben de araç trafiğine kapalı  Evangelistrias 
sokağının köşesindeki butik otelde kaldım ve 
çok da memnun kaldım . Hatta hep hareketli 
bu sokağın köşesindeki Piazza Duomo da 
nerdeyse her sabah keyif kahvemi içtim 
tavsiye ederim. 

Ermou Sokağı'nı sonuna kadar yürüyünce 
geldik  Atina’nın en önemli meydanı olan 
Syntagma Meydanı'na. Adı Yunanca’da 
Anayasa Meydanı anlamına gelir. Meydanın 
önemi bence Parlamento Binası'nın burada 
bulunmasıdır. Binanın meydana bakan ön 
cephesinde Meçhul Asker Anıtı yer almakta. 
Ponponlu ayakkabılar ve pileli erkeklerle 
Parlamento’yu koruyan askerlerin (evzoneler)  
her saat başı yaptığı nöbet değişimi töreni 
oldukça ilgi çekici. 

Sytangma Meydanı’na yaklaşık 10 dakika 
uzaklıkta, Yunan topraklarının en büyük 
tapınağı bulunuyor; Zeus Olympias Tapınağı. 
Bugün geriye sadece 15 sütunu kalan bu 
devasa tapınak Zeus’a adanmıştır. 250 m 
uzunluğunda, 130 m genişliğinde ve 17 m 
yüksekliğinde sütunları olan bu tapınağın 
yapımına M.Ö. 6. yüzyılda başlanmış ve yapı, 
Hadrianus döneminde bitirilebilmiştir. Altın 
ve fildişinden yapılmış dev bir Zeus heykelini 
koruyan tapınak, yapıldığında 108 adet 
sütunla çevriliymiş. Tapınak, günümüzde ilk 
yapım özelliklerinin çoğunu kaybetmiş olsa 
da hâlâ görkemli ve görülmeye değer bir Antik 
Yunan yapısı olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tapınak ziyaret saatleri: 08.00 – 19.00 
(giriş ücretli)

Tapınağın hemen yakınlarında 2004 
Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmış 
olan Panathenaiko Olimpik Stadyumu 
bulunmaktadır. Atinanın en gözde 
semtlerinden biri de Kolonaki’dir. Syntagma 
Meydanı’nı Kolonaki’ye bağlayan bulvar 
boyunca konsolosluklar sıralanır. Bu 
bulvarda yer alan eski evlerden biri müze 
olarak kullanılmaktadır. Ev eskiden Yunan 
diasporasının ünlü ailelerinden Benakilere 
aitmiş. Müzede sergilenen eserlerin tarihi 
M.Ö. 7000 yıllarına kadar uzanıyor. Helenistik 

ve Roma dönemine, Hristiyanlık dönemine ve 
Ankara, Kapadokya, Batı Ege Yunanlılarına ait 
eserler oldukça ilgi çekici.

Kolonaki, Atina’nın modern yüzünün 
görülebileceği en şık semttir. Voukourestiou 
caddesi boyunca tasarımcı butikleri ve ünlü 
modacıların mağazaları yer alır. Tsakalof 
Sokağı ise araç trafiğine kapalı pek çok kafe 
ve barın olduğu bu bölgedeki en haraketli 
sokaktır. Akşam yemek yemek için de tercih 
edebilirsiniz. Ben Burada geçirdiğim vakitten 
epey keyif aldım tavsiye ederim.

Atina gençliğinin tercih ettiği bölge ise Gazi. 
Pek çok tarz ve müzik türüyle hizmet veren 
o kadar çok bar ve kulüp var ki bu bölgede . 
Eğer bu tarz eğlenceyle ilgileniyorsanız tam 
yerindesiniz. Eğlence sabahın ilk ışıklarına 
kadar devam ediyor. 

ATİNA’NIN LİMAN BÖLGESİ İSE PİRE:
Yılda 15 milyondan fazla turistin uğradığı 

Pire Limanı, cruise turizmi açısından oldukça 
popüler. Uluslararası gemi firmalarının 
büyük ve lüks gemileriyle şehre uğrayan 
turistler ticari açıdan önemli bir gelir getiriyor. 
Avrupa'nın en büyük limanlarından olan 
Pire, Atina'ya yaklaşık 8 km'lik bir mesafe. 
Burada deniz kıyısında olmanın, restaurant ve 
kafelerin keyfini sürebileceğiniz gibi  Yunan 
ve Roma dönemlerinden kalan eserlerin 
görülebileceği bir müze olan Arkeoloji 
Müzesi’ni de gezebilirsiniz.

Atina bol renkli, samimi ve canayakın 
insanlarıyla neşeli, tarihi ve kültürel 
mekânlarıyla doyurucu , enfes yemekleriyle 
lezzetli bir şehir. Üstüne bir tutam deniz havası 
ve güneş de eklenince gezilmesi, yaşanması 
vazgeçilmez bir şehir oluyor.    Eh geriye sadece 
vaktinizi planlamak kalıyor .

YAPMADAN DÖNMEYİN:
m Akropolis’den Atina’yı seyretmeden 
m Plakada uzo içmeden 
m Monastraki’de pazarda dolaşmadan, 

akşam Akropolisin nefis ışıltılı manzarasını 
görmeden 

m Akropolis ve/veya Ulusal Arkeoloji 
Müzesini gezmeden

m Yakalayabilirseniz Herod Atticus da 
konser izlemeden 

m Kolonaki de akşam birşeyler içmeden  

CITYBİLELİM

NORMALLEŞME adımlarının atılma-
sıyla yurt içi ve yurt dışı seyahatler 
yoğunluk kazanmaya başladı. Bu 
seyahatler sırasında oluşabilecek 

olumsuz durumlara karşı sigortalının sağlığını 
koruma altına alan “Seyahat Sağlık Sigortası” 
büyük önem taşıyor. Yurt dışına çıkmak iste-
yenlerin vize işlemlerinin yapılabilmesinin ön 
koşullarından biri olduğu için, “Seyahat Sağlık 
Sigortası” vize sigortası olarak da adlandırılıyor. 
Özser NEO Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. 
Genel Müdürü Ramazan Ülger, Seyahat Sağlık 
Sigortası ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı. 

İster tatil ister iş ya da eğitim sebebiyle 
seyahat edin, kendinizi güvende hissetmeniz 
çok önemlidir. Seyahatiniz sırasında yaşaya-

SEYAHAT SAĞLIK SEYAHAT SAĞLIK 
SiGORTASI SiGORTASI 
HAKKINDA HAKKINDA 

BiLMENiZ BiLMENiZ 
GEREKEN GEREKEN 

5 ALTIN 5 ALTIN 
KURAL KURAL 

Özser NEO Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü 
Ramazan Ülger, seyahat sağlık sigortasının neden önemli 
olduğuna vurgu yaparak, 5 maddede detayları paylaştı.

bileceğiniz aksiliklere karşı önlem almanız 
açısından seyahat sağlık sigortası çok değerli-
dir. Dolayısıyla sizi hem maddi hem de manevi 
olarak güvence altına alan seyahat sağlık si-
gortası konusunda bilmeniz gerekenleri şöyle 
sıralayabilirim:

VİZE ALMAK İÇİN SEYAHAT
 SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRMALISINIZ

Öncelikle seyahat sağlık sigortası yurt içi 
seyahatlerinde zorunlu tutulmamış olsa da 
yurt dışı seyahatleri için gerekli olan vize işlem-
lerinin yapılması açısından zorunludur. Vize 
başvurusunda birçok ülkenin konsoloslukları 
tarafından zorunlu evraklar listesinde yer alan 
seyahat sağlık sigortasının bir evraktan çok 
daha fazlası olduğunu söyleyebilirim. Seyahat 
sağlık sigortası, yurt dışında yaşanabilecek ani 
hastalıklar ve kazalar sonucunda oluşacak sağ-
lık giderlerinizi garanti altına alması açısından 
da çok değerlidir. 

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI İÇİN 
YAŞ ZORUNLULUĞU YOKTUR 

0-80 yaş aralığındaki herkes için seyahat 
sağlık sigortası yaptırılır. Fakat ilerleyen 
yaşlarda yaptırılacak seyahat sigortaları için ek 
primler alınabileceğini de eklemeliyim. 

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASINI 
EN AZ 1 GÜN, EN FAZLA 1 YILLIK 

YAPTIRABİLİRSİNİZ 
Seyahat sağlık sigortası sadece seyahatte 

olunacak günler kadar yaptırabilirken, düzenli 

olarak seyahat edenler 1 yıllık olarak da dü-
zenleyebilmektedir. Seyahat sağlık sigortası 
yaptırırken dikkat edilmesi gereken en önemli 
nokta; sigortanızı en az 1 günlük en fazla ise 1 
yıllık yaptırılabileceğinizdir. 

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI 
TEMİNATLARINIZI 

ZENGİNLEŞTİREBİLİRSİNİZ 
Seyahat sağlık sigortası genel şartlarında 

bulunan ve özel şartlarda yer alan teminatlar; 
acil durum ya da kaza halinde tedavi teminatı, 
sigortalının sağlık nedenli ile alakalı nakli, 
vefattan sonra cenaze nakli, defin işlemleri har-
camaları, seyahat iptali ya da yarıda kesilmesi 
ve tıbbi danışmanlıktır. Seyahat sağlık sigorta 
poliçenize dahil olarak sunulan bir diğer ve 
cazip avantaj ise havayolları içerisinde kaybol-
muş, check-in işlemlerinin tamamlanmış ve 
kayıp raporu oluşturulmuş valizlerinize verilen 
kayıp bagaj teminatıdır. Ana teminat dışında 
kalan diğer haller sigorta şirketlerine göre fark-
lılık gösterse de bu teminatlar dışında başka 
hangi teminatların eklenebileceğini öğrenerek 
poliçenizi daha da zenginleştirilebilirsiniz. 

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASINI 
İPTAL EDEBİLİRSİNİZ 

Seyahatin iptal olması durumunda seyahat 
sağlık sigortası iptal edilebilmektedir. Poliçe 
başlangıcından 24 saat önce sigorta şirketine 
bildirim yapılması koşuluyla kolaylıkla iptal 
edebilirsiniz. 

Ayrıntılı Bilgi: https://www.ozserneo.com/ 

https://www.ozserneo.com/
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Düzenli yapılan 
yürüyüşlerin beden ve ruh 

sağlığına olumlu etkileri 
olduğu biliniyor. Yapılan 

araştırmalar haftada 5 gün 
30-45 dakika arası yapılan 

tempolu yürüyüşlerin 
fazla kilolar ile mücadelede 

büyük etkisi olduğunu 
gösteriyor. Vücutta kan 

dolaşımına iyi gelen 
yürüyüş kalp- damar ve 

beyin-damar hastalıkları 
ile ilgili de riskleri 

azaltıyor. Ayrıca günlük 
stres oranını düşürüyor 
ve yaşlanma sürecini de 

geciktirebiliyor. Memorial 
Antalya Hastanesi Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon 
Bölümü’nden Uz. Dr. 

Ayşe Yener Güçlü, düzenli 
yürüyüşlerin önemi 
hakkında bilgi verdi.

Yürüyüşün faydaları şöyle 
sıralanabilir:

m Her gün düzenli olarak 30 dakika yürü-
yüş yapmak öncelikle ruh sağlığına iyi gelir. 
Psikolojik sorunlar ile daha kolay baş edilebi-
lir. Hafıza ve bellek üzerine olumlu yönde et-
kileri vardır ve yapılan çalışmalarda Alzheimer 
hastalığı ile ilgili faydaları görülmüştür.

m Yürüyüş, depresyon belirtilerini azaltır 
ve zindelik sağlar.

m Yürüyüş postür ve mobiliteyi düzeltir ve 
omurgayı güçlendirir.

m Düzenli yürüyüş yapıldığında kalp 
hastalıklarını riskleri azalır ve kan basıncının 
dengelenmesi kolaylaşır. Bununla birlikte kan 
dolaşımını düzenlenir. Haftada en az 3 defa 
yürüyüş yapan kadınların kalp hastalığı risk 
oranında azalma görülmüştür.

m Yürüyüş mobiliteyi düzeltir, kemikleri 
güçlendirir ve kırık olasılıklarını düşürür. Her 
gün 30 dakika yürüyüş yapmak eklem ağrıla-
rını, kas sertliği ve iltihapları azaltır.

m Yürüyüş akciğerdeki oksijen 
dolaşımını artırır ve akciğerlerin ve 
solunum yollarının daha iyi çalışma-
sını sağlar.

m Kan şekerini düzenlemede 
yürüyüşün koşudan daha çok 
faydalı olduğu görülmüştür.

m Düzenli yürüyüş sindirim 
sistemini düzeltir. Kabızlığa iyi 
gelir ve sindirim sistemi hasta-
lıklarının sıklığını azaltır.

m Yürüyüş büyük kas grup-
larını çalıştırır ve böylece hızlı 
bir şekilde yağ yakılmasını 
sağlar. 

m Kişiden kişiye değişim 
olsa da orta tempolu bir yü-
rüyüşte saatte ortalama 300 
kalori yakılabilir.

YÜRÜYÜŞÜN 
BEDEN VE RUH 
SAĞLIĞINA 
10 FAYDASI

YAPILAN çalışmalara göre haftada 
en az 5 gün 30-45 dakika orta ve 

şiddetli düzeyde yürümek fazla kilolarla 
mücadeleye daha fazla katkı sağlamaktadır. 
Yürümenin şiddeti artırılırsa haftalık toplam 

süre kısaltılabilir. Ancak kişinin vücut kitle 
indeksi 35’in üzerinde ise yani aşırı kiloluysa 

şiddetli tempo ile yürümek mümkün 
olmayabileceğinden 4-12 hafta orta 

düzeyde başlanarak, bu sürenin sonunda 
tempo şiddetliye doğru çekilebilir. 

EĞER ilk defa düzenli ve tempolu 
yürüyüşe başlanacaksa, bu şiddet 

ve sürelere çıkmak mümkün 
olmayacağından günde 10-20 dakika 

ve düşük şiddetli başlanarak zaman 
içerisinde her ikisini de artırmak 

hedeflenmelidir. Kalp hızına 
erişmek için yürüyüş hızı kademeli 
olarak artırılmalı (ısınma periyodu) 

ve yürüyüş sonrasında tempo 
düşürülerek kalp hızınızın normale 

gelmesi sağlanmalıdır (soğuma 
periyodu). Isınma ve soğuma 

periyodu kalp ve damar 
sağlığı için çok önemlidir. 

Isınma ve soğuma süreleri 
en az 5’er dakika olmalıdır.

TEMPOLU yürüyüşe başlamadan önce 
mutlaka ısınma ve hafif esneme (germe) 

egzersizleri yapılmalıdır. Bu, gelişebilecek 
kas ile eklem yaralanmalarını önleyebileceği 

gibi, kalp ve damar sisteminin egzersize 
uyumunu da kolaylaştırır. Yürüyüş ve egzersiz 

yapmamak kadar aşırı veya yanlış yapılan 
uygulamalar da zararlıdır. Yürümenin ve spor 
yapmanın faydası sürdürülebilir olmasından 

gelir. Eğer sakatlık araya girerse faydadan 
çok zarar getirecektir. Bu nedenle amatör ya 

da profesyonel spor yapan ya da yürüyen 
herkesin atlamaması gereken ilk kural 

sakatlanmamaktır. 

UYGUN ve taban yumuşaklığı doğru 
seçilmiş spor ayakkabısı performansı artırır. 

Tabanı esnek, yürüyüş için uygun spor 
ayakkabıları tercih edilmelidir. Çok büyük 
veya sıkan ayakkabılardan kaçınılmalıdır. 

Düztabanlık sorunu varsa veya bel, kalça, diz, 
ayak bileği ile ayaklarda problem yaşanıyorsa, 

öncelikle doktor kontrolünden geçilmeli 
ve gerekirse ayakkabı içine yerleştirilen 

tabanlıklarla yürüyüş yapılmalıdır. Yürüyüş 
yaparken kıyafetler terlemeyi engellememeli 

buna karşılık dış şartlardan da kişiyi 
korumalıdır.

Isınma ve 
soğuma 

hareketleri 
için 5’er 

dakika ayırın

Kalbinizi 
yürüyüşe 

hazırlayın

Ayakkabı 
seçimini 

hafife almayın

Yürüyüşten 
2 saat önce bir 

şeyler yiyin

Yürüyüşten 
sonra 

proteinden 
zengin 

beslenin

YÜRÜYÜŞ öncesi ve yürüyüş sırasında 
beslenme düzeni önemlidir. Yürüyüşe 

başlamadan 2 saat önce düşük glisemik 
etkiye sahip olan, sindirim sisteminizi 

rahatsız etmeyecek, enerji içeren, kaliteli 
karbonhidratlardan zengin, süt ve yoğurt gibi 

protein kaynaklarıyla desteklenmiş bir öğün 
yapılması önerilir. Örneğin muz ve süt ya da 

çok tahıllı ekmeğin arasına hindi füme ve 
peynir ile yapılan sandviç ya da yoğurtlu yulaf 

egzersiz öncesi yenebilir. 

YÜRÜYÜŞ sonrasında protein içeriği 
yüksek besinler ya da bir meyve yenilmelidir. 

Bu süre içinde yeterli miktarda sıvı 
alındığından emin olunmalıdır. Ter atımıyla 
ortaya çıkan sıvı kaybını yürüyüş esnasında 
ve sonrasında karşılamak gerekir. Yürüyüş 

de dahil olmak üzere tüm egzersizlerin 
öncesinde, sırasında ve sonrasında uygun sıvı 

tüketimiyle yorgunluğun geciktirilmesi, kas 
kramplarının önlenmesi, konsantrasyonun 

artırılması ve sakatlıkların önlenmesi 
sağlanabilir.
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KONAKLAMA sektörü pandemi ile 
tüm dünyada ciddi bir dönüşüme 
girdi. Özellikle müşteri deneyiminin 
iyileştirilmesi tarafında birçok otel 

bu dönemde teknoloji yatırımları yaparak ağ 
altyapılarını güncellediler. Bunun en önemli 
nedeni dijitalleşmenin daha fazla hayatın 
merkezine oturması ile internet erişiminin 
giderek önem kazanması ve internete bağlı 
cihaz sayısının hızla artması. Bu durumda 
özellikle otel gibi kullanıcı sayısının yüksek 
olduğu mekanlardaki ağ altyapıları ve hızla 
gelişen konaklama sektöründe hem işletmele-
rin kendi bilgi sistemlerinin çalışması hem de 
müşterilerine kaliteli hizmet verebilmek için 
ağ altyapılarının güçlü olması gerekiyor.

Zyxel’in bulut tabanlı ağ yönetimi çözümü 
Nebula bu noktada, otellere basit kurulum, 
gerçek zamanlı yapılandırma ve zahmetsizce 

Instagram 
hikayeleri uzuyor

CITYÖNERİ

ZYXEL’DEN UÇTAN UCA 
ÇÖZÜMLER

bütün Nebula cihazlarına her zaman ve her 
yerden erişim gibi imkânlar sağlıyor. Ürünün 
kullanıcı dostu web tabanlı yönetim arayüzü 
sayesinde karmaşık komutlar kullanmaya 
gerek kalmadan ağ altyapıları kolayca yönete-
biliyor.

Otellere en iyi WiFi sinyal gücünü elde 
etme konusunda geniş bir accesspoint çözüm 
yelpazesi sunan Zyxel’in bu kategorideki 
yenilikçi ürünlerinden Zyxel NWA1123ACv3 
accesspoint, 1.2Gbps’ye kadar birleşik bir veri 
hızını destekliyor. Bu sayede tüm kullanıcılar 
için artırılmış kapsam ve geliştirilmiş bağlantı 
hızı ile işletmeler için sorunsuz ve üstün WiFi 
deneyimi sunuyor.

BIR A4 kâğıttan daha küçük olan Acer 
Chromebook Spin 311, dikey ekran, çadır 
veya tablet oluşturmak için herhangi bir açıya 
döndürmenize olanak tanıyan çok yönlü 
360 derece menteşesi sayesinde, ihtiyacınız 
olan her şeye kolayca dönüşüyor. Bu farklı 
kullanım modları ile sunumlarınızı rahat bir 
şekilde yapabilir, cihazı sizin için en konforlu 
açıya ayarlayabilir ya da arkadaşlarınızla ortak 
çalışırken ekranınızı kolayca paylaşabilirsiniz. 
Chromebook’un dokunmatik HD ekranı, yüz 
yüze sohbetleri ve video konferans deneyim-
lerini geliştiren, HDR görüntülemeyi destekle-
yen geniş açılı bir Web kamerası içeriyor.

Şık ve kompakt tasarımı ile dikkat 
çeken Chromebook, yalnızca 1 kg 
ağırlığı ile gideceğiniz her yere yanınızda 
götürülebileceğiniz bir dizüstü bilgisayar. 
Cihazın 11 inçlik IPS teknolojili dokunmatik 
ekranı görüntüleri vurgulayan dar çerçeveleri 
ile dikkat çekiyor. Sevdiğiniz her şeyi ayrıntılı 
ve doygun renklerle tüm netliğiyle izleme 
imkânı sunuyor. 2’si 1 arada Chromebook, 15 
saate varan bir pil ömrü ile geliyor. Bu sayede 
gün boyunca çalışmak için gerekli gücü size 
veriyor.

Acer Chromebook Spin 311 dizüstü bilgi-
sayar, Türkiye’de 5.750 TL fiyatla satılıyor.

INSTAGRAM ‘Hikayeler’ine 15 saniyeden 
uzun video yüklendiğinde, bu videolar otoma-
tik olarak 15 saniyelik bölümlere ayrılıyor, ya 
da ayrılıyordu.Yeni bir güncelleme planlayan 
firma, 15 saniye segment limitini 60 saniye 
seviyesine çekmeyi amaçlıyor. Ayrıca artık 
Instagram içerisinde gelen bir yoruma, TikTok 
tarafından kopyalanan Reels ile cevap verebi-
leceksiniz. “Reels Visual Replies” olarak geçen 
bu özelliği de TikTok’tan aldığı aktarılan ser-
vis, Reels temelli görsel cevaplara ana yorumu 
bir çıkartma olarak ekliyor. Bu imkân özellikle 
yazılı şekilde yazmanın zor olacağı cevaplar 
için oldukça pratik. Cevapta sorunun da yer 
alıyor olması, başkalarının süreci algılamasına 
kolaylaştırıyor. Özellik kısa süre içinde tam 
sürümüyle herkes için aktif olacak.

Dönüştürülebilir 
2’si bir arada Acer 
Chromebook Spin 
311, ilk kez son 
kullanıcılar için 
satışa sunuldu

TEKNOLOJI devi Apple, bugün ofise dönüşü 
ertelediklerini ve evden çalışanlara 1.000 dolar 
verileceğini duyurdu. Yeni Covid-19 varyantları 
sebebiyle evden çalışma düzenine devam eden fir-
malardan birisi de Apple. CEO Tim Cook, tüm ça-
lışanlara tam ofise dönüşün ertelendiğini duyuran 
bir e-posta gönderdi. Bu konuda net tarihin henüz 

belli olmadığını belirten Tim Cook, çalışanlara 
1.000 dolar bonus verileceğini de aktardı. Bonusun 
amacı ise elemanların evdeki çalışma alanlarının 
konforunu sağlamak. Daha önce de evden çalışan 
personeline benzer şekilde yardımcı olan Apple, 
kısa süre önce artan Covid-19 vakaları nedeniyle üç 
fiziksel mağazasını kapatmak zorunda kalmıştı.

APPLE OFiSE DÖNMÜYOR, ÇALIŞANLARINA 
1.000’ER DOLAR BONUS VERİYOR

AKILLI bileklikler ve saatler artık 
tüketicilerin gündelik hayatlarının 
vazgeçilmez bir parçası oluyor. 
Ancak, tüm giyilebilir cihazlar 

kişilerin günlük aktiviteleri ve fiziksel duru-
mu hakkında veri topluyor ve saklıyor. Spor 
takibi, uyku takibi, kalp atış ölçümü, stres 
ölçümü gibi faydalı birçok özelliği 
olan giyilebilir teknolojik cihazların 
kişisel veri gizliliği ile ilgili belli 
riskler de oluşturabildiğini belirten 
Siberasist Genel Müdürü Serap 
Günal, tüketicilerin verilerini 
güvende tutabilmeleri için 5 
tavsiyede bulunuyor. 

GİYİLEBİLİR CİHAZLAR 
HER HAREKETİMİZİ 

KAYDEDİYOR
Giyilebilir teknolojik cihazlar 

her geçen gün hayatımıza daha 
fazla dahil oluyor. Bu cihazlar, gün 
içerisinde kullanıldıkça tüketiciler hakkında 
çeşitli veriler topluyor. Tüketicilerin uyku 
düzenleri, kalp atışları, bulundukları ko-
numlar veya telefonlarına gelen bildirimler 
gibi belli veriler bazı kullanıcılar tarafından 
yorumlanıyor, saklanıyor ve sosyal medyada 
herkese açık olarak paylaşılabiliyor. Aynı za-
manda, neredeyse tüm giyilebilir teknolojiler 
Bluetooth ile bağlantı kurduğu için hackerler 
eşleştirilen cihazlardaki güvenlik açıklarından 
yararlanabiliyor ve verilerinize erişebiliyor. Bu 
cihazları kullanırken verilerin korunmasının 
oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Serap 
Günal, tüketicilerin kullandıkları cihazların 
gizlilik ayarlarıyla ilgili araştırmalar yapmaları 
ve bilinçlenmeleri gerektiğini de belirtiyor. 

GiYiLEBiLiR 
CiHAZLARDA 
KiŞiSEL VERi 

GÜVENLiĞi 
iÇiN 

5 ÖNERi

Giyilebilir cihazlar, 
günümüzde birçok kişi 
tarafından günlük olarak 
kullanılıyor ve tüketicilerin 
fazlasıyla kişisel verisini 
topluyor. Kullanıcıların 
kişisel verilerinin bu tarz 
cihazlarda yeterince 
güvende olup olmadığı 
konusuna dikkat çeken 
Siberasist Genel Müdürü 
Serap Günal, yüzlerce 
faydalı özelliği olan 
giyilebilir teknolojik 
cihazları kullanırken kişisel 
veri gizliliğini koruyabilmek 
adına 5 öneride bulunuyor.

m Gizlilik ayarlarınızı 
kontrol edin. 

Giyilebilir cihazınızı kulla-
nırken kişisel veri gizliliğini 

sağlayabilmek için cihazınızın 
gizlilik ayarlarını değiştirin. Size 
en uygun olan gizlilik ayarlarını 
seçerek cihazlardaki varsayı-
lan ayarları yeniden yapılandı-
rın. Aynı zamanda, bilgilerini-
zin paylaşıldığı sosyal medya 

ağlarının ayarlarına da göz atın ve herkese 
açık olup olmadığını öğrenin. 
m Gizlilik politikalarını okuyun. 
Kişisel veri güvenliği adına tüm cihazlarınız-
da gizlilik politikalarını inceleyin. Giyilebilir 
teknoloji cihazlarınızın şirket tarafından 
topladığı verileri, bunları nasıl kullandığını 
veya paylaştığını öğrenin. İstenmeyen 
durumlara karşı önlem alın. Eğer gizlilik 
politikasında net olmayan bilgiler varsa 
şirketle iletişime geçin. 
m Konum bilgilerini kapatın ve paylaştığı-
nız bilgileri sınırlayın. 
Siber suçluların ev veya iş adresi gibi 
önemli kişisel verilerinize erişebilmesini 

engellemek adına konum bilgilerinizi müm-
kün oldukça kapalı tutun. Aynı zamanda, 
cihazlarınızı kullanmadığınız zamanlarda 
kapalı tutarak cihazın daha fazla kişisel veri 
toplamasını engelleyin. 
m Cihazlarınızı şifreyle koruyun ve yazı-
lım güncellemelerini etkinleştirin. 
Giyilebilir cihazınızın bir güvenlik parolası 
veya PIN ayarlama özelliği varsa bu özellik-
ten yararlanın. Bu sayede olası bir hırsızlık 
veya kaybolma durumunda verilerinizin 
bir başkasının eline geçmesini engellemiş 
olursunuz. Aynı zamanda, giyilebilir cihazı-
nızın yazılımını kişisel veri gizliliğinizi en üst 
seviyede tutabilmesi için düzenli aralıklarla 
güncelleyin. 
m Kullanılmayan cihazlarınızdaki kişisel 
verilerinizi silin. 
Giyilebilir cihazınızı artık kullanmıyorsanız 
mutlaka tüm kişisel verilerinizi cihazınızdan 
silin. Cihazınızda toplanan tüm verileri 
silmenin bir yolu cihazı fabrika ayarlarına 
sıfırlamaktır. Fakat her cihazda durum aynı 
olmayabilir. Cihazınızdaki kişisel verilerin 
hepsini kalıcı olarak nasıl silebileceğinizle 
ilgili üretici şirketle iletişime geçin.

5 ADIMDA KIŞISEL VERILERI 
KORUMAK MÜMKÜN

Giyilebilir cihazlarda kişisel veri güvenliğini sağlayabilmek için 
Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, kullanıcıların izlemesi 

gereken 5 basit adımı paylaşıyor. 

Serap 
Günal
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YAKIN Doğu Oluşumu’nun girişimi 
ile 2016’da kurulan GÜNSEL, 
ilk modeli B9’un ilk lansmanını 
20 Şubat 2020’de KKTC’nin 

Girne kentinde yaptı. 18-21 Kasım 2020 
tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen MÜSİAD 
EXPO 2020 Fuarı’na katılarak ilk kez Kıbrıs 

dışına çıkan GÜNSEL B9, London EV Show’la, 
seri üretim öncesinde dünya otomotiv 
piyasasında vitrine çıkmış oldu. 

AR-GE merkezi ve üretim tesislerinin 
ilk faz yatırımını 2019’da tamamlayan 
GÜNSEL’in üretim tesislerinin ikinci faz 
inşaatı Lefkoşa’da tamamlanarak 2022’nin 

KKTC’NiN YERLi 
OTOMOBiLi
GÜNSEL 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
geliştirilen yüzde 100 elektrikli 
otomobil markası GÜNSEL’in ilk 
modeli B9 ile katıldığı elektrikli 
otomobil fuarı “London EV Show”, 
Londra’da büyük ilgi gördü. 
GÜNSEL, 14-16 Aralık tarihlerinde üç 
gün boyunca devam eden London 
EV Show’la Kıta Avrupasına ilk 
adımını da atmış oldu. 

GÜNSEL logosundaki kalkan formu 
anneyi, bir arada tutmayı ve koruyuculuğu; 
“g” harfi aileye soyadını veren babayı 
ve ailenin uğurlu rakamı 9’u; ortadaki 
3 elektrik devresi ailenin 3 kardeşini ve 
sadece elektrikli otomobiller üretileceğini 
simgeliyor.

ilk haftalarında faaliyete alınacak. GÜNSEL’i 
seri üretime hazır hale getirmek için 250 
tasarımcı, mühendis ve tekniker çalışmalarına 
devam ediyor. Ürettiği kalp kırmızısı, ada 
mavisi, kumsal sarısı, gökyüzü mavisi, taş grisi 
prototipleri ile son bir yılda 2 binin üzerinde 
test sürüşü yapılan GÜNSEL, 2022’nin 
sonunda seri üretime başlayarak 2027’de 40 
bin adetlik yıllık üretim kapasitesine ulaşmayı 
hedefliyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin bayrağını 
dünya devlerinin arasında dalgalandırmanın 
gururunu yaşıyoruz.”

GÜNSEL’in Kıbrıs adasında üretilecek 
ilk otomobil olduğunu hatırlatan GÜNSEL 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan 
Suat Günsel, “London EV Show’da Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin bayrağını 
dünya devlerinin arasında dalgalandırmanın 
gururunu yaşıyoruz” dedi. Prof. Dr. İrfan Suat 
Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim 
üretme ve AR-GE gücü ile geliştirdiğimiz 
GÜNSEL’in London EV Show’da dünya 
vitrinine çıkması, ülkemiz adına tarihi bir an” 
değerlendirmesini yaptı. 

GÜNSEL B9, yüzde 100 elektrikli bir 
otomobil. Tek şarjla 350 kilometre menzile 
sahip. Aracın motoru 140 kW gücünde. 
Saate 100 km hıza 7.7 saniyede ulaşabilen 
GÜNSEL B9’un hızı ise güvenlik ve verimlilik 
için elektronik olarak saatte 150 km ile 
sınırlandırıldı. GÜNSEL B9’un bataryası yüksek 
hızlı şarjla sadece 30 dakikada doldurulabiliyor. 
Hızlı şarj kullanılması durumunda ise bu süre 4 
saat. Çalışan sayısı 250’ye ulaşan GÜNSEL’de 
seri üretime geçilmesiyle birlikte bu sayı binin 
üzerine çıkacak. GÜNSEL B9’un üretimi için 
28 ülkeden 800’ün üzerinde tedarikçi ile 
anlaşma imzalandı. GÜNSEL’in ikinci modeli 
J9, SUV segmentinde üretilecek. Yine yüzde 
100 elektrikli olarak tasarlanan J9’un tasarım 
konsepti de kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Kendisini “yenilikçi, verimli ve zarif” 
kelimeleri ile tanımlayan GÜNSEL’in sloganı 
ise “sessizliği sür”. Akdeniz’in merkezinde yer 
alan ve yılın neredeyse tamamında güneşin 
gücünü koruduğu bir ada ülkesinde üretilen 
GÜNSEL’in üretim tesisleri ve AR-GE merkezi, 
gün ışığından maksimum faydayı sağlayacak 
şekilde tasarlandı. Aynı zamanda tesislerin 
çatısına yerleştirilecek güneş panelleriyle 
üretim sürecinde ihtiyaç duyulan enerji 
de güneşten sağlanacak. GÜNSEL, şarj 
istasyonlarında da güneş enerjisinden elde 
edeceği elektriği kullanarak üretiminden 
kullanımına kadar karbon emisyonunu net sıfır 
noktasına çekmeyi hedefliyor.

Yenilikçi, 
verimli ve 
zarif 

GÜNSEL 
Logosu



yapısını ve faaliyetlerini yenilemekte ve geliş-
tirmekte olduğunun altını çizen Akıncı, “Bu 
vesileyle, bölgemizde ANSİAD lokomotifinde 
ilerleyen girişimcilik çalışmalarının neredeyse 
çeyrek asırdır devam eden projelerine destek 
veren, bizlerle beraber bu ekosistemi büyüten 
yolcularına ve ekosistemimizin ayrılmaz par-
çası girişimcilik eğitmenlerimiz ve genç giri-
şimcilerimize minnetlerimi ve teşekkürlerimi 
sunuyor, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Gençler, 
cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve 
yükseltecek olan sizsiniz’ sözlerini hayatını-
zın her aşamasında hatırlamanızı temenni 
ediyorum” dedi. 

BAŞARILI GİRİŞİMCİ 
MARAT NİYAZBERDİEV’E

2021 ANSİAD Yılın Girişimcisi Ödülü, 
ülkemiz ve dünya için son dönemlerde büyük 
önem taşıyan elektrikli ve hibrit araçlar 
üzerine yerli pil paketi, çeşitli ekipmanlar ve 
yazılım üzerine faaliyet gösteren, otomobil 
teknolojileri alanındaki başarısı ve örnek 
girişimciliğinden dolayı bölgemizin değerli iş 
insanı, IMECAR Elektronik San.ve Tic. Ltd. 
Şti. Genel Müdürü Marat Niyazberdiev’e 
verildi. Niyazberdiev’e ödülünü, Antalya Ti-
caret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut 
Çetin verdi. 

GÜNGÖR PEKŞEN ÖZEL ÖDÜLÜ
SERAP KOCAOĞLU’NUN

Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz ANSİAD 
Geçmiş Dönem Başkanı ve Yüksek Danışma 
Kurulu Başkanı değerli girişimci iş insanı mer-

hum Güngör Pekşen anısına 2010 yılından 
bu yana ANSİAD Girişimcilik Günleri Güngör 
Pekşen Özel Ödülü’nün sahibi bu yıl, toplum-
sal sorunlara duyarlılığı, bölgenin ekonomik 
ve sosyal gelişimine sağladığı katkı, genç 
girişimciliği yanında özellikle kadın girişimci-
liğini teşvik etmek üzere TOBB Antalya Kadın 
Girişimciler Kurulu başkanlığıyla sürdürdüğü 
değerli çalışmalar nedeniyle Antalya TOBB 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı, Batı 
Akdeniz Bölge Kadın Girişimciler Kurulu 
Temsilcisi, Türk Ticaret ve Sanayi Odası 
Kadın Girişimciler Kurulu Komite Üyesi ve 
İmaj İç Mekan Dış Mekan Proje Uygulama 
Pazarlama Ltd. Şti. sahibi Serap Kocaoğlu’nun 
oldu. Güngör Pekşen’in adını yaşatan anlamlı 
ve özel bir ödüle layık görüldüğü için onur 
duyduğunu kaydeden Kocaoğlu, “Bu ödül ile 
kadının görünür olmasına vesile olduğunuz 
için teşekkür ediyorum. Bu ödülü, kurul 
çalışmalarında bir arada olduğumuz ekibim, 
yapabilirsin diyerek yol arkadaşlığı yaptığı-
mız, başarmak için yola çıkan, başaran, taşın 
altına elini koyarak toplumsal kalkınmada 
kadın gücü farkındalığı yaratan tüm kadınlar 
adına alıyorum” diye konuştu. 

ANSİAD GİRİŞİMCİLİK GÜNLERİNE 
KATKI VERENLERE TEŞEKKÜR

ANSİAD Girişimcilik Günleri’nin gerçek-
leştirilmesinde yıllardır verdiği özverili mesai 

nedeniyle ve her yıl taş taş üstüne koyarak et-
kinliği daha yukarı taşıyan ANSİAD Girişim-
cilik Komitesi Başkanı Işık Yargın’a, ANSİAD 
19. Girişimcilik Günleri’ne her yıl desteğini 
sürdüren Akra Hotel adına Gökhan Polat’a-
ANSİAD Başkanı Akın Akıncı tarafından 
teşekkür belgeleri takdim edildi. Son iki yıldır 
Habitat Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen 
“Bi’ Düşünsen Bulursun 9. İş Fikri Yarışma-
sı” etkinliklerine verdikleri teknik destek ve 
katkılar nedeniyle Habitat Derneği Genel Sek-
reter Yardımcısı İsmail Metin’e, Girişimcilik 
Programı Operasyon Koordinatörü Oğuzhan 
Akacak’a ve Finansal Bilinç Programı Ope-
rasyon Koordinatörü Hasan Basri Cihan’a ve 
Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır adına 
ANSİAD Girişimcilik Komitesi ve Çalışma 
Masası Başkanı Işık Yargın ve TMMOB Maki-
ne Mühendisleri Odası Şube Başkanı Prof. Dr. 
İbrahim Atmaca tarafından hediyeleri takdim 
edildi. ANSİAD 9. Liseler Arası Fikir Şenliği’ne 
verdikleri destekleri ve Mart ayında liselerde 
gerçekleştirilen “Tecrübe Paylaşımı” etkinliği-
ne katkıları nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü 
Hüseyin Er’e teşekkür belgesi Muratpaşa Be-
lediye Başkanı Ümit Uysal tarafından verildi. 
Antalya, Burdur ve Isparta’daki konferanslara 
konuşmacı olarak katılarak, “Etik Bir Sorun 
Olarak Doğal Çevrenin Bozulması ve İklimin 
Değişmesi” başlıklı sunumuyla gençlere yeni 
ufuklar açan ANSİAD Üyesi ve Antalya Bilim 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf 
Örnek’e TMMOB İnşaat Mühendisleri An-
talya Şube Başkanı Mustafa Balcı tarafından 
teşekkür belgesi takdim edilirken, Akdeniz 
Üniversitesi’ndeki konferansa konuşmacı 
olarak katılarak, “Oyun Sektöründe Kariyer 
ve Girişimcilik” başlıklı sunumuyla genç-
lere ilham olan ve 9. İş Fikri Yarışması’nda 
jüri üyesi olarak desteklerini esirgemeyen 
Fiber Games Kurucusu & Girişimci ve Video 
Oyunları Uzmanı Furkan Faruk Akıncı’ya 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer 
tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. 
ANSİAD 19. #GirişimcilikGünleri, Fazla Gıda 
Kurucu Ortağı Olcay Silahlı’nın sürdürülebilir 
yaşam hakkındaki sunumunun ardından 
Başkan Akıncı’nın Silahlı’ya plaket takdimiyle 
sona erdi. 
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ANTALYA Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği (ANSİAD) tarafından bu yıl 
19’uncusu gerçekleştirilen ANSİAD 
Girişimcilik Günleri Ödül Töreni ve 

Kapanış Kokteyli Akra Hotel’de gerçekleşti-
rildi. Geceye, T.C. Dışişleri Bakanlığı Antalya 
Temsilcisi & Büyükelçi Deha Erpek, Akev 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin 
Akgül, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uy-
sal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya 
İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, ANSİAD 
Geçmiş Dönem Başkanı ve Batı Akdeniz 
Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİ-
FED) Başkanı Abdullah Erdoğan ve çok sayıda 
davetli ile iş insanı katıldı

Törenin açılış konuşmasını gerçekleşti-
ren ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın 
Akıncı, “ANSİAD’ın 19 yıldır sürdürdüğü 
girişimcilik günlerinde, girişimcilik adına gü-
zel etkinliklere imza attığımıza inanıyorum. 
STK olarak girişimcilik alanında Türkiye’nin 
geleceği ve istikbali olan gençlerimize hizmet 
vermekten dolayı çok mutluyuz” dedi. Genç-
lerin geleceği için destek veren paydaşlara ve 
katılımcılara teşekkür eden Başkan Akıncı, 
“ANSİAD olarak 19 yıl önce girişimcilik 
hikayelerimizi paylaşarak başladığımız et-
kinliğimiz, artık sadece girişimcilik hikayele-
riyle sınırlı olmaktan çıkmış, fikir kampları, 
yarışmalar, kariyer etkinlikleriyle, konferans-

larla ve çalışmalarımızın uluslararası ayağını 
oluşturan Girişimciliğin Ortak Dili projesi ile 
taçlanmıştır” diye konuştu. 

KÜRESEL BİR İKLİM SAVAŞINDAYIZ
Başkan Akıncı, bu yıl dünyanın iklim 

değişikliği ve küresel ısınma ile savaşına 
dikkati çekmek, bölgede yaşanan risklerin, iş 
dünyasına ve gelecek nesillere etkilerini orta-
dan kaldırabilmek adına ‘iklim değişikliği ve 
sürdürülebilir çevre’ temasıyla 2021 ANSİAD 
temasını belirlediklerini ve paydaşlarıyla bu 
konuda güç birliğini sağlamak istediklerini 
kaydetti. Girişimcilik alanında Türkiye’nin en 
kapsamlı etkinliklerinden birini gerçekleştir-
diklerini dile getiren Başkan Akıncı, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “ANSİAD, bölgemizin ve ülke-
mizin sosyo ekonomik kalkınmasına katkıda 
bulunmak üzere 150’yi aşkın üyesi ve 65 bine 
yakın toplam istihdamı ile ülke ekonomisine 
ciddi katkı sağlayan bir sivil topum kurulu-

şu olarak Türkiye’nin ve bölgemizin sayılı 
SİAD’larındandır. Sanayici ile istişare halinde 
olarak yatırımcıyı bilinçlendirme görevini üst-
lenmeyi, görüş ve önerilerimizi yüksek sesle 
dile getirmeyi, sürece olumlu katkı sağlamayı 
amaçlıyoruz.”

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE 
HEDEF 1.5

İklim değişikliğiyle mücadelede karbon 1.5 
hedefine ulaşmak için çaba göstereceklerini 
kaydeden Başkan Akıncı, “Ulusal iklim 
taahhütlerini artırmaya, kömür enerjisini ve 
finansmanı kademe kademe azaltmaya ve 
fosil yakıt teşviklerini kaldırmak da dahil bu 
konuda politikaları hayata geçirmeye yönelik 
çalışmalarımızda girişimcilik ekosisteminin 
desteğini de alarak ilerlemek, bu yıl gerçek-
leştirdiğimiz her bir etkinlikte bu noktayı 
vurgulamak istedik. Sürece olumlu katkı 
sağlamak isteğindeyiz. İnsanlığa ve gençlere 
güven ve ümit vermek için daha adaletli bir 
dünya ve sürdürülebilir bir ekonomi düzenini 
oluşturma gayretlerimizi sürdürmeliyiz” diye 
konuştu. 

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR
ANSİAD’ın 19 yıldır özellikle girişimcilik 

alanında bölge üniversiteleri ve paydaşlarıyla 
düzenlemiş olduğu çeşitli etkinlikler ve fikir 
yarışmaları ile her geçen yıl bu konudaki 

ANSİAD 19. GiRiŞiMCiLiK GÜNLERi’NDE 
ÖDÜLLER SAHiPLERiNi BULDU

ANSİAD lokomotifi ve sponsorluğunda, tüm yıla yayılan etkinlikleriyle 2020 
yılında ‘İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Çevre’ temasıyla gerçekleştirilen 

ANSİAD 19. Girişimcilik Günleri bu yıl da taş taş üstüne koymaya devam ediyor. 
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ANSIAD 19. Girişimcilik Günleri 9. 
Iş Fikri Yarışması Ön Lisans ve Lisans 
kategorisi kazananları;

“Kemursgen” projesi ile Ön Lisans ve 
Lisans kategorisi birincisi Süleyman Demirel 
Üniversitesi öğrencileri Mehmet Selman Canlı 
ve Zeynep Funda Eren,

‘‘Hidrogreen” projesi ile Ön Lisans ve 
Lisans kategorisi ikincisi olan Isparta Uygu-
lamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri Fatih 
Uygar, Berkay Yelbey ve Süleyman Alp Kayalp,

“Posadan” projesi ile Ön Lisans ve Lisans 
kategorisi 3’üncüsü Akdeniz Üniversitesi 
öğrencileri Efe Burak Köşker, Ahmet Furkan 
Sarı, Kaan Nalbant ve Berte Nur Kocayolcu 
oldu. 

ANSIAD 19. Girişimcilik Günleri 9. Iş 
Fikri Yarışması Yüksek Lisans ve Doktora 
kategorisi kazananları;

 “Fire-Stopper” projesi ile Yüksek Lisans 
ve Doktora kategorisinde birincileri Akdeniz 
Üniversitesi öğrencileri Büşra Atkesen ve 
Yılmaz Aksu,  

 “AutoSense+” projesi ile Yüksek Lisans 
ve Doktora kategorisinde ikincilik ödülünün 
sahibiSüleyman Demirel Üniversitesi öğren-
cileri Emre Uygun, Elif Ceren Gök ve Murat 
Onur Yıldırım,

“Mavi Ulak” projesi ile Yüksek Lisans ve 
Doktora kategorisi 3’üncüleri Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi öğrencileri Şakir Kaya ve 
Bilge Kumartaş oldu.

Batı Akdeniz 
Girişimcilerine ödül
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iiHRACATIN YILDIZLARI HRACATIN YILDIZLARI 
BELLBELLii OLDU OLDU
Antalya, Burdur ve Isparta 
illerinin en fazla ihracat 
gerçekleştiren firmaları, Batı 
Akdeniz İhracatçılar Birliği 
(BAİB) tarafından düzenlenen 
‘İhracatın Yıldızları 2020’ 
töreninde ödüllerini aldı. 
Toplam 26 kategoride 102 
ihracatçı firma ödüllerini 
alırken, BAİB Başkanı Ümit 
Mirza Çavuşoğlu, 2021 yılını 
2,5 milyar dolar ihracatla 
kapatacaklarını, 2022 yılında 
ise yüzde 20 artışla 3 milyar 
dolar ihracat hedeflediklerini 
açıkladı. Firmalara ödülleri 
BAİB Başkanı Çavuşoğlu ve 
BAİB Başkan Yardımcıları ile 
BAİB Yönetim Kurulu Üyeleri 
tarafından verildi. 

CITYAKTÜEL
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BAIB Başkanı Çavuşoğlu, ödül töre-
ninin açılışında yaptığı konuşmada 
korona salgını ve ülkemizde de görü-
len omicron varyantı nedeniyle geniş 

kapsamlı bir tören düzenleyemediklerini söy-
leyerek, Batı Akdeniz’den gerçekleşen ihracata 
ve 2022 yılı hedeflerine değindi. BAİB Başkanı 
Çavuşoğlu, “Korona salgınına rağmen 2 yıldır 
önemli bir ihracat performansı sergiliyoruz. 
Bu yıl bugün itibariyle 2 milyar 430 milyon 
dolarlık ihracata imza attık. Yılı 2,5 milyar 
dolarlık bir rakamla kapatmayı bekliyoruz. 
Görevi devraldığımızda 2 milyar 300 milyon 
dolarlık bir hedef belirlemiştik. Şu anda hedefi 
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Gelecek yıl için daha büyük bir hedef belirle-
dik” diye konuştu.

İhracatı artırmak için çeşitli sektörlerden 
ticari heyetlerle farklı ülkelere ziyaretler 
gerçekleştireceklerini dile getiren Çavuşoğlu, 
“Gübre sektörümüz için Brezilya’ya, mobilya 
ve ağaç orman sektörümüz için İngiltere’ye ti-
cari heyet düzenleme çalışmalarımız sürüyor. 
Bölgemizden daha fazla ihracat gerçekleştire-
bilmek için firmalarımızı ticaret heyetlerimize 
ve çalışmalarımıza davet ediyorum” dedi.
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ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi 
sınırları içerisinde Teknoloji Geliştir-
me Bölgesi ilan edilen 52 dönümlük 
alanın 27 dönümü, Antalya OSB 

Teknopark yönetimi tarafından Ar-Ge çalış-
malarını kendi kuracakları tesislerde yürüt-
mek isteyen firmalar için ayrıldı. Söz konusu 
alanlara yatırım yapmak isteyen firmaların 
başvurularını titizlikle değerlendiren Antalya 
OSB Teknopark yönetimi, 13 firmanın proje-
sini onaylandı. Projesi onaylanan 13 firma için 
Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
İdari Hizmet Binasında, Firma Kabul Töreni 
düzenlendi. Antalya OSB ve Antalya OSB 
Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar 
ev sahipliğinde gerçekleşen törende, Teknoloji 
Geliştirme Bölgesine kendi Ar-Ge binalarını 
kuracak 13 firmanın yetkilileri ile tek tek 
sözleşme imzalandı. 

ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİLER
Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. İsmail Yüksek, Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir 
Deniz, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları 
Derneği Başkanı Erdal Kılıç, Genç Organize 
Sanayi Derneği Başkanı Ali Başar Ayan, akade-
misyenler, yatırımcılar, firmaların üst düzey 
temsilcileri ile Antalya OSB sanayicilerinin 
katıldığı törende, firma temsilcileri tarafından 
Antalya OSB Teknopark bünyesinde sürdü-
rülecek Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgiler 

ANTALYA OSB TEKNOPARK’A 
125 MiLYON TL’LiK AR-GE YATIRIMI

Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesine kendi Ar-Ge binalarını kuracak 13 firma, 
düzenlenen törenle Antalya OSB Teknopark bünyesine dahil oldu. Sağlık, yazılım-otomasyon, 

biyoteknoloji, tarım, savunma sanayi ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 13 firma, 
Antalya’ya 125 milyon TL’lik Ar-Ge yatırımı yapacak.

verildi. Törenin açılış konuşmasını yapan 
Başkan Ali Bahar, “Bugün Teknoloji Geliştir-
me Bölgemize kabulünü gerçekleştirdiğimiz, 

yeni ve yerli üretim yapma gayretinde olan 
firmalarımız, 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 
125 milyon TL’lik Ar-Ge yatırımı gerçekleşti-

receklerdir” dedi.

AMAÇ KARLILIĞI VE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK
Antalya OSB Teknopark İdari Hizmet Bina-

sı kaba inşaatının tamamlandığını ve Tekno-
park’ın 2022 yılının ikinci yarısında hizmete 
açılacağını belirten Başkan Bahar, “Antalya 
OSB Teknopark, toplam 52 bin metrekare ara-
zisi üzerinde kurulmakta olan, alt ve üstyapı 
imkanlarıyla Antalya, Isparta ve Burdur OSB 
firmalarının ve TR 61 Bölgesindeki girişim-
cilerin Ar-Ge faaliyetlerindeki etkinliklerini, 
üretim verimliliklerini ve karlılıklarını artırma 
amacını taşımaktadır. 2021 yılı, Antalya OSB 
Teknopark açısından oldukça verimli geçmiş-
tir. Antalya’da gerek OSB içerisinde gerekse 
dışında üretim yapan firmalardan Ar-Ge çalış-
maları yaparak yeni ürün geliştirmek isteyen 
firmalar Teknoparkımıza başvuru yapmıştır. 
Teknoparkımızın açık alanları, kendi Ar-Ge 
binasını kuracak olan ve hali hazırda sağlık, 
yazılım-otomasyon, biyoteknoloji, tarım, 
savunma sanayi, enerji gibi çok farklı sek-
törlerden oluşan bir mozaikte üretim yapan 
firmalara tahsis edilmiştir. Firmalarımız, 2024 
yılı sonunda yaklaşık 125 milyon TL’lik Ar-Ge 
yatırımı gerçekleştirecektir” dedi. 

START-UP’LAR
İÇİN ÖN REZERVASYONLAR BAŞLADI

Antalya OSB Teknopark’ın Antalya’daki 
ikinci teknopark olarak faaliyet gösterecek ol-
duğuna dikkat çeken Bahar, “Teknoparkımız, 
Antalya Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 
yer alması sebebiyle, mevcut örneklerinden 
farklı bir vizyon ile faaliyetlerini sürdürecek-
tir. Sanayinin merkezinde yer alan ve üretim 
yapan firmalarımız gerek prototip üretimleri 
gerekse yeni ürün geliştirme aşamaların-
da Antalya OSB Teknopark ekosisteminde 
olmanın avantajlarından yararlanacaklardır. 
Teknopark Hizmet Binamızın içindeki ofis-
lerde faaliyet gösterecek start-up’lar için ön 
rezervasyonlar alınmaya başlamıştır. Bilim ve 
teknoloji alanındaki yeni girişimleri Antalya’ya 
çekmek, inovatif, katma değeri yüksek ürün-
lerin Antalya OSB’de üretilmesini sağlamak 
için Bölge sanayicilerinden oluşan bir Melek 
Yatırım Ağı Komisyonu kurulmuştur. Kendi 
melek yatırım ağımızı kurma çalışmaları 
da bir taraftan komisyonumuz liderliğinde 
devam etmektedir. Akdeniz çanağındaki 21 
ülkenin melek yatırımcıları Ekim 2022 yılında 
Antalya’da buluşacaktır. 2022 yılında düzenle-
necek Akdeniz Melek Yatırım Forumu (WBAF 
MED ) Teknoparkımız öncülüğünde ilk defa 
Antalya’mızda düzenlenecektir” şeklinde ko-
nuştu. Konuşmaların ardından imza törenine 
geçildi. Acri Endüstriyel Teknoloji San. Tic. 
Ltd. Şti, Anzatsan Mühendislik Sanayi Ticaret 
AŞ, Cantek Biyoteknoloji Ürünleri Sanayi ve 
Tic. AŞ, CW Akademi Eğitim Araştırma ve 
Geliştirme AŞ, Doğal Kimyevi Maddeler ve 
Zirai İlaçlar San. ve Tic. AŞ, EKT Akü AŞ, Falez 
Çevre Yönetim Danışmanlığı Tur. İnş. San. ve 
Tic. AŞ, Kutluata Makine Sanayi ve Ticaret AŞ, 
Nanotech Solutions Teknoloji Tur. Org. İnş. 
Taah. San Tic. AŞ, Naturmed İlaç Kimya ve 
Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti, Semikal Teknoloji 
San. ve Tic. AŞ, Yaşam Hastaneleri Özel Sağlık 
Hizmetleri A.Ş. ve Wagner Yazılım Otomas-
yon San. Tic. A.Ş. firmalarının yetkilileri ile 
sözleşme imzalanarak firmaların Antalya 
OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesine kabulü 
gerçekleşti.
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BU yıl yeni mottosu “Keşfet, Büyüt, 
Kazan!” ile 20’nci kez Antalya’da 
düzenlenen Growtech Uluslararası 
Tarım Fuarı, dünya tarım profesyo-

nellerini ticaret ve ihracat için bir araya getirdi. 
Fuarı değerlendiren Growtech Fuar Direktörü 
Engin Er, “İki yılın ardından kapılarımızı 
ziyarete açtık ve çok başarılı bir fuar geçirdik. 
25 ülkeden 510 firma ile 125 ülkeden tarım 
profesyonellerini tek bir çatı altında bir araya 
getirdik. Küresel salgından önce 2019 yılında 
düzenlediğimiz bir önceki fuarımıza göre bu 
yıl yüzde 26 oranında ziyaretçi artışı sağladık. 
4 günde 53 bin 640 kişi Growtech’i ziyaret 
etti. Bu başarıda payı olan tüm katılımcı ve 
ziyaretçilerimize, TC. Ticaret Bakanlığı, T.C. 
Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, 

Antalya Ticaret Borsası, Türkiye Tohumcular 
Birliği, Sera Konstrüksiyon Donanım ve Ekip-
man Üreticileri ve İhracatçılar Birliği, Gübre 
Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği, 
Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği gibi sek-
tör ve meslek örgütleri, Growtech ekibimiz ve 
basın mensuplarına teşekkür ederim” dedi.

GROWTECH DÜNYA TARIMININ 
BULUŞMA NOKTASI HALİNE GELDİ 

Growtech fuarının global tarım sektörüne 
katkısının büyük olduğunu ifade eden Er, 
“Growtech dünya tarımının buluşma nokta-
sı haline geldi. Firmalarımız hedefledikleri 
pazarlara Growtech ile ulaşabiliyor. Dünyanın 
dört bir yanından alıcılar Growtech’te aradığı 
tüm ürün ve çözümleri bularak işini gelişti-
rebiliyor. Bu yıl en çok ziyaret gerçekleştiren 

GROWTECH 
DÜNYA 
TARIM 

SEKTÖRÜNE 
iZ BIRAKTI

Growtech 20. Uluslararası 
Sera, Tarım Teknolojileri ve 

Hayvancılık Ekipmanları 
Fuarı, 24-27 Kasım tarihleri 

arasında Antalya’da Anfaş 
Fuar Merkezi’nde iki yılın 

ardından dünya tarım 
profesyonellerini ağırladı.  

25 ülkeden 510 firmanın 
katılım sağladığı fuarı, 125 

ülkeden 53 bin 640 kişi 
ziyaret etti. Pandemiden önce 

düzenlenen son fuara göre 
ziyaretçi sayısında %26 artış 

görüldü.

Engin
Er

ülkeler, İran, Ürdün, Irak, Mısır, Fas, Özbekis-
tan, Lübnan, Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan 
oldu. Ayrıca Growtech kapsamında Batı Akde-
niz İhracatçılar Birliği (BAİB) organizatörlü-
ğünde düzenlenen Alım Heyeti Programı’na 7 
ülkeden 19 alıcı firma katıldı. Hollanda, İspan-
ya ve Macaristan özel ülke pavilyonlarında en 
yeni ürün ve teknolojilerini sergiledi. Katılımcı 
ve ziyaretçilerimizin yanı sıra dünya tarım 
gazetecileri Growtech’e büyük ilgi gösterdi. 16 
ülkeden 23 tarım gazetecisi global tarım sek-
törünü takip etmek üzere Growtech’e katılarak 
özel toplantılarını gerçekleştirdi.” dedi.

TARIMIN İNOVASYONU ÖDÜLLENDİRİLDİ
Growtech, tarımsal inovasyonu destekleyen 

ve sektörün gündem konularına dair tespit ve 
çözüm önerileri ortaya koyan etkinliklere de ev 
sahipliği yaptı. 2008 yılından bu yana Growte-
ch tarafından düzenlenen ve son dört yıldır da 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile bir-
likte yapılan ATSO Growtech Tarım İnovasyon 
Ödülleri sahiplerini buldu. Törende konuşan 
ATSO Başkanı Davut Çetin, “Antalya tarımı 
bugün halen Türkiye’de üretim değerinde bi-
rinciyse bunu tohumdan gübreye ve topraksız 
tarıma uzanan yeniliklere borçludur” dedi

5 KATEGORİDE ÖDÜLLER VERİLDİ 
Seçici kurulun yaptığı değerlendirme 

sonunda 5 kategoride ödül verildi. Buna 
göre, Bitki Besleme ve Koruma kategorisinde 
Plantipell (UŞAK), Sera ve Sulama Teknolojileri 
kategorisinde Veritel A.Ş. (ANTALYA), Tarım 
Makinaları ve Teknolojileri kategorisinde Şa-
hin Bekişoğlu Su Gücü Pompaları Tarım İnşaat 
Gıda ve Turizm Danışmanlık LTD. ŞTI. (AN-
KARA), Tarımsal Bilişim kategorisinde Yuluğ 
Mühendislik İnşaat Peyzaj Tarım San. Fuarcılık 
Hizm. Tic. Ltd Şti (İZMİR) ile Tohum ve Fide 
kategorisinde Anamas Tarım Üretim Pazarla-
ma Sanayi Ticaret Limited Şirketi (ANTALYA) 
ödüle layık görüldü. Konya Selçuklu Mehmet 
Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’ne ise Tarım Makinaları  ve Teknolojileri 
kategorisinde özel ödül verildi.

GELECEĞİN TOHUMLARI EKİLDİ
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), 

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer 
Ofisi (Akdeniz TTO)  ve Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası (ATSO) iş birliği ile “Geleceğin 
tohumlarını şimdiden ekmeye hazır 
mısınız?” ana temasıyla düzenlenen 5. Bitki 
Islahı Proje Pazarı’na (BIPP) Growtech 3. kez 

ev sahipliği yaptı. Yarışmada birincilik ödülünü 
Akdeniz Üniversitesi Doç. Dr. Songül Sever 
Mutlu, ‘Kuraklığa Dayanıklı Hibrit Zoysia 
Çimi Çeşitlerinin Geliştirilmesi’ Projesi ile aldı. 
İkincilik ‘Bulk Segregant Analizi Kullanılarak 
Narda Önemli Karakterlerle İlişkili Moleküler 
Markörlerin Geliştirilmesi’ projesi ile Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
Keziban Yazıcı, üçüncülük de ‘Biberde Tsw 
Geni Dayanıklılığını Kıran Tomato Spottedwilt 
virüs Irklarına Karşı Yeni Dayanıklılık 
Kaynakları Geliştirilmesi Projesi’ ile Karadeniz 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden İlyas 
Deligöz’ün oldu. Yarışmada üç de özel ödül 

verildi. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü’den Dr. Ramazan Özalp, ‘Sarı 
Çayakarına Karşı Dayanıklı Biber Hatlarının 
Biber Hatlarının Geliştirilmesi Projesi’ ile 
TÜRKTOB Özel Ödülü’nün sahibi oldu. 
ATSO Özel Ödülü, ‘Psikoaktif Bileşen 
İçermeyen Kanabidiol (CBD) Yüksek Kenevir 
Islahı Projesi’ ile Doç. Dr. Mehmet Fatih 
Cengiz’e verilirken, Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Keziban Yazıcı 
‘Çay Bitkisi Gen Havuzunun Oluşturulması 
ve Ticari Çay Çeşit Adaylarının Belirlenmesi 
Projesi’ ile Akdeniz TTO Özel Ödülü’nü aldı ve 
çifte ödül sevinci yaşadı.
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ANTALYA, ekonomi ve karşılıklı 
yatırım imkanlarının konuşulduğu 
görüşmede Başkan Davut Çetin, 
ATSO ve Antalya ekonomisi hak-

kında da bilgiler verdi. ATSO’nun 140 yıllık 
köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren 
Başkan Davut Çetin, “Bugün itibari ile 55 bine 
yakın üyemiz ile Türkiye’nin en büyük ticaret 
ve sanayi odasıyız. İstanbul’un ardından Türki-
ye’de en çok yabancı yatırımcıya sahip kentiz. 
ATSO olarak 5 bine yakın yabancı yatırımcıya 
ev sahipliği yapıyoruz. Üyelerimizin neredeyse 
yüzde 10’unu yabancı yatırımcılar oluşturuyor. 
Antalya turizm, tarım, çevreci sanayisi ve mar-
kalaşmış serbest bölgesi ile yatırım imkanları 
açısından en cazip kent durumunda” dedi.

TURİZM 2021’DE TOPARLANMAYA BAŞLADI
Antalya ekonomisinin lokomotif sektörü-

nün turizm olduğunu ifade eden Başkan Davut 
Çetin, dünyada yaşanan Covid19 pandemisi 
ile birlikte ekonomik anlamda büyük hasar 
aldıklarını söyledi. Fransa’dan Antalya’ya gelen 
turist sayısının da artması için çalışmalar 
yapmak istediklerini belirti.

TARIMDA ÜRÜN DESENİMİZİ İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ

Turizm gibi tarımın da Antalya ekonomi-
si için çok önemli bir sektör olduğunu dile 
getiren ATSO Başkanı Çetin, “Türkiye’nin yaş 
sebze ve meyve deposuyuz diyebiliriz. Örtü altı 
üretimin merkezi konumundayız. Avakado, 

muz, domates, salatalık gibi pek çok ürünün 
üretiminde dünya markası bir kentiz. Ancak 
bu ürünlerin üretimi için çok fazla su gereki-
yor. Önümüzde iklim değişikliği ve susuzluk 
gibi sorunlar ana gündem maddemiz. Bu 
sebeple ürün desenlerimizi bunları göz önünde 
bulundurarak yeniden gözden geçirmemiz 
gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ANTALYA’DA 162 FRANSIZ ORTAKLI 
FİRMA VAR

Fransa ile Antalya ekonomik ilişkilerine 
de değinen Başkan Davut Çetin, ATSO’ya 
kayıtlı 162 Fransız ortaklı şirketin de faaliyet 
gösterdiğini söyledi. Antalya’dan Fransa’ya 
2020 yılında 25 milyon dolara yakın bir ihracat 
olduğunu dile getiren Başkan Davut Çetin, 
aynı dönemde Fransa’dan 77 milyon dolarlık 
ithalat yapıldığını belirtti. 

FRANSIZ VATANDAŞLARI 
HER ŞEY DAHİL TERCİH ETMİYOR

Antalya’yı çocukluğundan bu yana bildiğini 
ifade eden Fransa Türkiye Büyükelçisi Herve 
Francois Magro, Antalya’nın eşsiz bir tarihi 
ve kültürel güzelliğe sahip olduğunu söyledi. 
Bu güzelliğin Fransız vatandaşlarının da 
ilgisini çektiğini belirten Büyükelçi Magro, 
“Fransız vatandaşları her şey dahil turizmi 
tercih etmiyor. Vatandaşlarımız daha çok 
kültür, gastronomi ve tarih turizmine ilgi 
duyuyor. Ancak Antalya’da turizmin her şey 
dahile yatkın olması sebebiyle daha az tercih 
ediliyor. Böyle eşsiz güzelliklere sahip olan 
bir kent olarak farklı bir çalışma yaparak 
Fransız vatandaşlarının ilgisini çekebilirsiniz” 
dedi. Turist sayısının az olmasına Fransa’dan 

Antalya’ya direkt seferlerin de olması 
gerektiğinin altını çizen Magro, bu durumun 
hem Fransa hem de Antalya için büyük bir 
avantaj olacağını söyledi.

TÜRK YATIRIMCILARI 
FRANSA’YA BEKLİYORUZ

Fransa’nın 600 bini aşkın Türk vatandaşına 
ev sahipliği yaptığını da söyleyen Magro, bu 
sayının pek çoğunun işçi olarak Fransa’ya gel-
diğini söyledi. Türk yatırımcıları da Fransa’ya 
davet eden Magro, “Fransa’da şu an önemli 
yatırım fırsatları mevcut. Her ülke gibi bizlerde 
Covid19 pandemisinden sonra bir toparlanma 
yaşamak istiyoruz. Bu açıdan önemli destekler 
veriyoruz. Antalyalı yatırımcıları da bu konuda 
sizlerle beraber yapacağımız işbirlikleriyle 
bilgilendirmek isteriz” şeklinde konuştu. 

SIFIR KARBON İÇİN 
HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Konuşmasının sonunda iklim değişikliğine 
de değinen Magro, “Hükümet tarafından Paris 
İklim Antlaşması’nın imzalanması çok olumlu 
bir adım oldu. Sizlerin de karbon salınımını 
sıfıra indirecek ve çevreci ekonomi ile ilgili 
yaptığınız çalışmaları büyük bir beğeni ile 
dinledim. Bu konuda bizler her türlü işbirliğine 
hazırız. Her türlü desteği vermek isteriz. Bu sa-
dece Türkiye’nin değil bütün dünyanın sorunu. 
Bu sorunu hep birlikte çalışarak aşmalıyız” 
diyerek sözlerini noktaladı.

Görüşmenin sonunda Başkan Davut Çetin, 
Fransa Türkiye Büyükelçisi Herve Francois 
Magro’ya ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğren-
cileri tarafından yapılan Antalya tablosunu 
armağan etti.

FRANSIZ BÜYÜKELÇi’DEN 
ATSO’YA ZiYARET

Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Herve Francois 
Magro, Fransa Antalya Fahri Konsolosu Ahmet Erol ve 

beraberindeki heyet, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nı 
(ATSO) ziyaret etti. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut 

Çetin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmeye 
ATSO Başkan Yardımcıları Cihangir Deniz ve Mustafa 

Atılgan da katıldı.

GECENIN açılış konuşmasını Başkan 
Fatma KOTANAK yaptı. Kotanak 
konuşmasında; “Öncelikle belirsiz-
liklerin olduğu bir ortamda üretme-

ye, ticaret yapmaya, ülke ekonomisine katkı 
sağlamaya çalışan, istihdam yaratan, cesur iş 
kadınlarıyız. Ülke olarak üretmeye, entelektü-
el güce ve faaliyetlere ihtiyacımız var. Bunun 
için şehrimizde sanatsal ve kültürel faaliyet-
lerin de olması için desteklerimizi güçlerimizi 
birleştirerek arttıracağız” ifadelerini kullandı. 

Tüketimin değil, üretimin fırsatlar 
sunduğu bir ülke hayal ettiklerini ifade eden 
ANTİKAD Başkanı Fatma Kotanak, “Vatan-
daşlarımızın iş gücüne aktif katılımı için çaba 
göstermeliyiz. Bunu başaramazsak maalesef 
işlerimizin sürekliliği için yerlerini yabancı 
uyruklu vatandaşlar alacak” dedi. 

Sözlerine “Tedarik zincirinin bozulması 
sebebi ile küresel şirketler operasyonlarını 
Türkiye’ye yönlendirdi. Kalıcılığını sağlamak 
amacı ile ülkemizde üretim ile ilgili yaşanmak-
ta olan yüksek maliyet ve ara eleman sıkın-
tısını çözebileceğimiz politikalar geliştirmek 
zorundayız. Emtia fiyatlarındaki artış ve va-
delerdeki kısalma maliyetlerimizi arttırmakta. 
Katma değeri yüksek ürün ihracatını destek-
lemek için, girdi maliyetlerinin düşürülmesi 
gerekmektedir. Ülke olarak katma değerli 
üretim yaparak ve ürettiğimizi değerli kılarak 
öne çıkarmak üzere çalışmalıyız. Kobilerin 
ihracatını arttırması için çözümler üretmeli, iş 
birliği içinde olmalıyız” sözleriyle devam eden 

Başkan Kotanak, ekonomide işletmelerin diji-
talleşmesinin ve eğitimli, donanımlı personel 
ihtiyacının önemine dikkat çekti. 

“DÜNYAYI KADINLAR DEĞİŞTİRECEK”
 “Dünya yeni bir düzene evrildi. Ve klasik 

iş yapma şekilleri de geride kaldı. Alışkanlık-
larımızı değiştirip, yeni beceriler kazanarak, 
adil, şeffaf, hesap verebilirlik ve sorumluluk 
ilkelerini esas alan bir yapı inşa etmeliyiz. 
Güçlü bir Türkiye için hep birlikte hareket 
etmeliyiz.” sözleriyle dünyayı kadınların ticari 
hayatın içinde aktif olmasının değiştireceğini 
yeniden vurgulayan Başkan Fatma Kotanak, 
üyelerine, misafirlerine ve protokole göster-
dikleri ilgi ve katılımlarından dolayı teşekkür 
etti. Kotanak’ın konuşmasının ardından ödül 
ve sertifika törenine geçildi.

ANTİKAD ÜYELERi 
GALA GECESiNDE 
BiR ARAYA GELDi

Yılın fark yaratan kadını: Saadet Özkan
Yılın girişimci iş kadını: Renan Tan 
Tavukçuoğlu
Yılın akademisyeni: Prof. Dr. Havva İşkan Işık

Yeni üyeler:  Alize Yıldırım, Mihriban Girkin, Işıl 
Yücel, Feyza Nur Durbaba, Handan Bozdağ 
Yıldırım, Duygu Gemici, Nesil Kısa, Burcu 
Bankoğlu, Demet Selek

Antalya İş Kadınları Derneği geleneksel Gala Gecesi’yle, 
Yılın Enleri Ödül Törenini ve Yeni Üye Alım Törenini 

Akra Barut Otel'de gerçekleştirdi. 

2021 YILI ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU

YENİ ÜYELER
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TOPLANTIDA Başkan Uysal’a 
ANTİAD Yönetim Kurulu’nun aldığı 
kararla onursal üyelik belgesi takdim 
edildi. Belgeyi ANTİAD Yönetim 

Kurulu Başkanı Ferhat Yıldız sundu. 
Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, 

kişi başı milli gelirin 25 – 30 bin dolar olacağı, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği 
muasır uygarlık düzeyini yakalayacak bir Tür-
kiye’ye inancını hiç kaybetmediğini söyledi. 
Başkan Uysal, bu inançla her gün daha iyisini 
yapmak için çalıştıklarını belirtti. Daha iyiyi ve 
yeniyi arayan kişiler arasında siyaseten farklı-
lıklar olabileceğini belirten Başkan Uysal, ama 
bu arayışın ülkeleri ve şehirleri kalkındıracağı-
nı, kültürde, sanatta ve bilimde ileri gitmesini 
sağlayacaklarını dile getirdi.  Başkan Uysal, 
“Ülke, insan sevgisi ve geleceğe duyulan azim 
ve inanç bizleri her türlü her koşulda birleştiri-
yor. Birleştirmeye de devam etmeli” dedi. 

Başkan Uysal, 
ANTİAD’a 
KONUK OLDU

Başkan Uysal, ‘ANTİAD 
Buluşturuyor’ programının 

konuğu oldu. Antalya 
İş İnsanları Derneği’nin 

(ANTİAD) düzenlediği 
etkinlikte, Muratpaşa 

Belediye Başkanı Ümit 
Uysal,  “Ülke, insan sevgisi 
ve geleceğe duyulan azim 

ve inanç bizleri her türlü 
her koşulda birleştiriyor. 
Birleştirmeye de devam 

etmeli” diye konuştu. 

Zihinsel Yetersiz Çocukları 
Yetiştirme ve Koruma 

Vakfı'nın Antalya Şubesi, 
gönüllüleriyle birlikte 7 
Mehmet Restaurant’ta 

düzenlenen yeni yıl 
yemeğinde bir araya geldiler.

ZİÇEV Antalya Şubesi yönetiminin her yıl 
geleneksel olarak düzenlediği yeni yıl yemeği-
ne gönüllülerin yanı sıra Antalya cemiyetinin 
seçkin isimleri de katıldı.

Yemekte ZİÇEV Antalya Şube Başkanı Ay-
lin Ayaz Yılmaz ve yönetimi tarafından, hayata 
geçirdikleri birçok etkinliğe işletme olarak her 
ihtiyaç duyulduğunda koşulsuz desek veren 
7 Mehmet Restaurant’ın başarılı işletmecisi 
Mehmet Akdağ’a teşekkür plaketi sunuldu.

Ersoy Üniversitesi öğrencileri Şakir Kaya ve 
Bilge Kumartaş oldu.

ZİÇEV Gönüllüleri 
Yeni Yıl Yemeğinde 

Bir Araya Geldi
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı tarafından gönüllülük 
esası ile Antalyalı gençleri bir araya 

getirme hedefiyle yürütülen “Genç Antalya 
Gönüllüleri” programının yeni dönemi için 
başvuru yapan gençler Dünya Gönüllüler 
Günü’nde bir araya geldi. Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik Meclisi ile işbirliği halinde 
yürütülecek gönüllü programı kapsamında 
Gençlik Meclisi’nin 14 çalışma grubu da tanı-
tıldı. Buluşmaya Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Deniz Filiz, Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Daire Başkanı Türker Ahmet Özay, Gençlik 
Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar, Genç-
lik Meclisi üyeleri ve gönüllü gençler katıldı.

 GENÇLER İÇİN GENÇLERLE ÇALIŞIYORUZ
Gönüllü gençlere seslenen Antalya 

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Deniz 
Filiz; “Gençler, cesaretiniz ve özgüveninizle 
şehrimizin genç gönüllüsü olduğunuz için 
sizleri tebrik ediyor, Belediye Başkanımız 
Muhittin Böcek’in sevgi ve selamlarını 
iletiyorum. Gençler için gençlerle çalışan bir 
belediye olarak her zaman sizin yanınızdayız. 

GENÇ ANTALYAGENÇ ANTALYA
GÖNÜLLÜLERGÖNÜLLÜLERii BULUŞTU  BULUŞTU 

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 

yürütülen “Genç Antalya 
Gönüllüleri” programına 

başvuru yapan gönüllüler 
‘Dünya Gönüllüler Günü’nde 

ilk kez bir araya geldi. Genç 
Antalya Gönüllüleri hem 

Belediye çalışmalarına 
katılacak hem de yaratıcı, 
yenilikçi ve sosyal içerikli 

projeler yürütecek.

İnanıyoruz ki toplum yararına projelere imza 
atacaksınız. Artık sizlerin fikirlerini hayata 
geçirebileceği bir fikir atölyemiz var. Bu vesile 
ile Dünya Gönüllüler Gününüzü kutluyorum” 
diye konuştu. 

HER ARKADAŞIMIZIN YANINDAYIZ 
Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü 

Kayapınar ise Antalya’daki 400 bin genci en 
iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarını 
belirterek, şunları söyledi: “400 bin arka-
daşımızın sorunlarını bilip, o sorunlarla 
mücadele edeceğiz. Her arkadaşımızın bu 
kent için, bu memleket için var olan hayal-
lerinin gerçekleşmesi için çabalayacak ve 
fırsat sunacağız. Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Muhittin Böcek şehrimizi gençler 
ile yönetmek istiyor. Sosyal belediyecilik 
anlayışımız ile her arkadaşımızın yanında 
olacağız. Şehrimizin her kesimine ulaşarak, 
her kesimiyle şehrimizin yönetiminde fikrimi-
zi belirteceğiz.” 

PROGRAM ANLATILDI
Gönüllüler Buluşması programının 

devamında Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü 
Hayat Ekici Gürkan da Antalya Büyükşe-
hir Belediyesi'nin gençlere yönelik yaptığı 
faaliyetler ile ilgili bilgi verdi ve “Genç Antalya 
Gönüllüleri” programını tanıttı. Ardından 
Gençlik Meclisi’nin 14 alt çalışma grubu baş-
kanı tarafından çalışma alanları ile ilgili bil-
gilendirme yapıldı. Programın son kısmında 
ise gönüllü gençlerden programa ve gençlerin 
yaşadığı sorunlara dair soru cevap oturumu 
yapılarak toplu fotoğraf çektirildi. 

GENÇLER PROJELER YÜRÜTECEK
Genç Antalya Gönüllüleri gönüllülük 

esasıyla hem Belediye çalışmalarına katılacak 
hem de yaratıcı, yenilikçi ve sosyal içerikli 
projeler yürütecek. Özellikle afet ve kriz 
durumlarında gönüllü gençlerin destek olması 
için de gerekli çalışmalar yapılacak. 

GENEL Kurula Antalyaspor Kulübü 
Derneği Başkanı Emin Hesapçıoğlu, 
Antalyaspor Vakfı Başkanı Nafiz 
Tanır ve Antalyaspor A.Ş. Yönetim 

Kurulu Başkanı Av. Aziz Çetin ile her üç 
kurumun yöneticileri ve hissedarlar katıldı. 
Şehitlerimiz ve kulübümüzün kuruluşundan 
bugüne kadar emek verip hayatlarını 
kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı 
duruşunda bulunulmasının ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından gündem 
maddelerine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ
1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 2021 

tarihlerini kapsayan dönemin yönetim kurulu 
faaliyet raporu, mali tablolar, bilanço ve gelir 
tablosunun okunmasının ardından aynı 
dönemde görev yapan yönetim kurulu üyeleri 
ibra edildi. Söz konusu dönem içinde istifa 
eden yönetim kurulu üyelerinin istifalarının 
kabulü ve yerlerine atanan yönetim kurulu 
üyelerinin onaylanmasının ardından istifa 
eden danışma kurulu üyelerinin istifaları da 
kabul edildi. Dilek ve temenniler bölümünde 
konuşan Antalyaspor Kulübü Derneği 
Başkanı Emin Hesapçıoğlu, her şeyin olumlu 
gittiğini, Antalyaspor A.Ş. yönetiminin başarılı 
olduğunu ve saha sonuçlarının da istedikleri 
düzeyde olduğunu belirtti. 

ANTALYASPOR A.Ş. 
MALi GENEL 

KURULU YAPILDI
Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Sanayi A.Ş. Olağan 

Mali Genel Kurulu Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yapıldı.               
1 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021 dönemini kapsayan Mali Genel 
Kurul’da Divan Kurulu Başkanlığı’na Kamile Yıldırım Gülgün, 

Divan Kurulu Üyeliklerine Mehmet Çelik, Hakan İrban, 
Mehmet Yaman ve Cenk Soyer seçildi.

MALİ VE SPORTİF BAŞARI İÇİN ÇALIŞILIYOR
Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-

kanı Av. Aziz Çetin ise hem mali yapı hem 
de sportif başarı için çaba sarf ettiklerini 
belirterek “Hedefimiz borcun daha az olması 
ve sportif olarak daha başarılı hale gelmek. 
Kalıcı gelirler için çalışma yapıyoruz. Projele-
rimiz var, şubat ayından sonra netice alırız. 
Antalyaspor camiasına sürprizlerimiz olacak. 
Sahada ise Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile 

yakaladığımız ivme var. Çok daha iyi sonuçlar 
alacağız. Net bir hedef koymuyoruz, transfer 
engelini aşacağız. Ligin ikinci yarısına daha 
istekli başlayacağız. Gelecek sene hedeflerimiz 
daha büyük olacak. Mali konuda büyük başarı 
gösteren yönetim kurulu üyelerimi kutluyor, 
sizlerin desteğinin devamını istiyorum” ifade-
lerini kullandı. Genel Kurul bu konuşmanın 
ardından tamamlandı. 
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SEVIYE ve Zeki Bedel’in oğlu Vedat Be-
del bayrağı devraldıktan sonra ödülün 
de sahibi oldu. Batı Akdeniz İhracatçı-
lar Birliği (BAİB) tarafından düzen-

lenen törende, Akdeniz Bölgesi’nde değerli 
maden ve materyaller dalında birinci olan 
Bedel, ödülünü BAİB Başkanı Ümit Mirza 

Çavuşoğlu’nun elinden aldı. 30 yılı aşkın süre 
boyunca sektörün önde gelen isimlerinden 
olan Seviye Bedel’in oğlu Vedat Bedel, 5 yıl 
önce bilgi birikimini annesinden alarak şirketi 
devralmıştı. Bayrağı teslim alan Vedat Bedel, 
şirketin yıllardır süre gelen başarı standardını 
yükselterek devam ettirmiş oldu.

VIOLLA 
MÜCEVHERAT’A 

iHRACAT 
YILDIZI 
ÖDÜLÜ

Antalya, Burdur ve Isparta illerinin en fazla ihracat 
gerçekleştiren firmaları, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) 

tarafından düzenlenen ‘İhracatın Yıldızları 2020’ töreninde 
ödül töreninde toplam 26 kategoride 102 ihracatçı firma 

ödüllerini alırken, BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, 2021 
yılını 2,5 milyar dolar ihracatla kapatacaklarını, 2022 yılında ise 
yüzde 20 artışla 3 milyar dolar ihracat hedeflediklerini açıkladı. 

Törende Violla Mücevherat da ödüle layık görüldü.

CITYAKTÜEL

YARIŞ ile ilgili hazırlıklar tüm hızıyla 
devam ederken AKRA Hotel’de bir 
Koordinasyon Toplantısı gerçekleşti-
rildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı baş-

kanlığında gerçekleştirilen toplantıya Antalya 
İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, Antal-
ya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan 
ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin 
Müftüoğlu’nun yanı sıra ilçe Kaymakamları, 
Belediyeler, STK temsilcileri, bürokratlar ve 
turizmciler katıldı. 

Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ay-
han Güney ve Tour of Antalya Proje Direktörü 
A. Haluk Özsevim yarış hakkında toplantıya 
katılanları bilgilendirirken Tour of Antalya 
Yarış Direktörü Mutlu Erçevik de etaplar 
hakkında bilgi verdi.

Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın 
Ayhan Güney dördüncü kez gerçekleştirilecek 
olan yarışın bu sene daha zorlu olacağını belir-
terek, “Etapları yarışımıza katılan takımların 
güçlerine göre belirliyoruz. Bu nedenle bu sene 
etapları zorlaştırdık” dedi. Tour of Antalya 
Proje Direktörü A. Haluk Özsevim ise yarışın 
Antalya ve spor turizmine büyük katkı sağla-
dığını belirterek hazırlıkların titizlikle devam 
ettiğini söyledi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da yarışın 
Antalya’nın tanıtımı için çok önemli olduğunu 
belirterek başarılı bir organizasyon olması 
için herkesin el birliği ile çalışması gerektiğini 
vurguladı. Konuşmaların ardından toplantıda 
soru ve öneriler masaya yatırıldı.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, T.C. Antalya Valiliği, An-
talya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet 
Federasyonu’nun yanı sıra ilçe belediyeleri ve 
Antalya merkezli kamu kurumlarının ve kuru-
luşların destek verdiği Tour of Antalya, 2022 
yılında da Argeus Travel & Events ve Yedi 
İletişim tarafından, AKRA Hotels ana spon-
sorluğunda; Corendon Airlines, Fraport TAV 
Antalya Havalimanı, Touristica’nın co-spon-
sorluğunda ve birçok sponsorun desteği ile 
düzenlenecek.

TOUR OF ANTALYA 
POWERED BY AKRA 2022 

iÇiN HAZIRLIKLAR TÜM 
HIZIYLA DEVAM EDiYOR

Dört yıl önce hayata geçirilen 
ve özel sektör - devlet 
işbirliğinin Antalya’daki en 
güzel örneklerinden biri 
olan Tour of Antalya’nın 
dördüncüsü 10-13 Şubat 
2022 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. 

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2022 
takviminde de yer alan ve 2.1 kategorisinde 
gerçekleştirilecek dev organizasyonun etap 
programı ise şu şekilde olacak: 

m 10 Şubat 2022: Antalya - Antalya
m 11 Şubat 2022: Kemer - Antalya
m 12 Şubat 2022: Aspendos  - Termessos

m 13 Şubat 2022: Side - Antalya
Her yıl belirlenen temalarıyla da fark 

yaratan Tour of Antalya’nın 2022 yılı teması 
ise iklim değişiklikleri ve etkileri ile mücadele 
için acilen harekete geçmek adına “İklim 
Değişikliği” olarak belirlendi.

TOUR OF ANTALYA, 10-13 ŞUBAT 2022 TARİHLERİ 
ARASINDA, DÖRDÜNCÜ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
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PANDEMININ gölgesinde zor bir 
yılı daha geride bırakan Akdeniz 
Reklamcılar Derneği (ARD) üyesi 
reklamcılar, Başkan Güldal Siğinç 

tarafından Sade Balık’ta verilen yemek dave-
tinde bir araya geldiler.

Keyifli geçen gecede Kristal Elma Bölge 

Yarışması/ Basın /Kurumsal İmaj dalında 
Altın Portakal Film Festivali için hazırladıkla-
rı, “Sağlıkçıların Ellerinde Hayat Buluyor!” afiş 
çalışması ile ödüle layık görülen Epica Marka 
Ajans sahibi ve ARD Üyesi Rafet Güzel de 
Başkan Siğinç ve üyeler tarafından kutlandı.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Akdeniz Reklamcılar 
Derneği (ARD) üyeleri, 21 
Aralık günü, Başkan Güldal 
Siğinç tarafından organize 
edilen akşam yemeğiyle 
yılın yorgunluğunu atarken, 
Antalya’ya Kristal Elma 
getiren Epica Marka Ajansı 
Sahibi Rafet Güzel ve Genç 
Kristal 3.’lük ödülünü alan 
Akdeniz Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümü öğrencilerini 
de kutladılar. Gecede 
ayrıca ARD üyesi Alaattin 
Özuzun’un da doğum günü 
pastası kesildi.

REKLAMCILAR YILIN REKLAMCILAR YILIN 
YORGUNLUĞUNUYORGUNLUĞUNU

AKŞAM YEMEĞiNDE ATTIAKŞAM YEMEĞiNDE ATTI

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden Eren-
can Bektaş ile Baran Serdem Hazar da Genç 
Kristal Yarışması’nda kazandıkları üçüncülük 
ödülü nedeniyle Akdeniz Reklamcılar Derneği 
Başkanı Siğinç’in özel konukları olarak yemek-
te bulundular.

Hem üyesi Rafet Güzel’i hem de genç rek-
lamcıları yürekten kutladığını belirten Başkan 
Güldal Siğinç; “Antalya reklamcılık sektörünün 
seçkin aktörlerinden oluşan ARD üyelerinin 
başarılarına yenilerini ekleyeceğine inancım 
tam. Bizler kendi başarılarımızı kutlarken, 
sektöre katılmaya hazırlanan arkadaşlarımızın 
da destekçisi olmaktan, onların başarılarıyla 
gururlanmaktan da büyük mutluluk duyu-
yoruz. ARD olarak Akdeniz Üniversitesi’nin 
yanında olduğumuzu, gençleri ve eğitimlerini 
çok önemsediğimizi belirtmekten mutluluk 
duyuyorum. Kısa süre önce Fotoğrafçılık 
Bölümü’nden arkadaşlarımızın Üyemiz Serdar 
Karaduman tarafından yıllardır başarıyla ha-
yata geçirilen UNESCO Turkey Photo Safari’ye 
katılabilmeleri için dernek olarak sponsorları 
olmuştuk. Onlar da ödüllerle dönmüşlerdi. Bu 
kez de Genç Kristal 3.’lük Ödülü almaya hak 
kazanan İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümü’nden arkadaşlarımızın ödül 
törenine katılımları için İstanbul seyahati 
ve konaklama masraflarını üstlendik. Genç 
arkadaşlarımızın başarılarını yürekten kutlu-
yorum” dedi.

Siğinç konuşmasını; “Bu akşam bir kutlama 
da kıymetli üyemiz Alaattin Özuzuna… Bugün 
doğum günü ve ben de kendisini tebrik ediyor, 
nice mutlu yaşlar diliyorum.

Evet, zor bir yılı geride bıraktık. Umarım 
2022’de çok daha güzel zamanlarda, çok 
daha anlamlı konular için ve çok daha büyük 
ödüllerimizi kutlamak için sık sık bir araya 
gelebiliriz. Katılımlarınız için hepinize teşek-
kür ediyor, mutlu yıllar diliyorum.” sözleriyle 
sonlandırdı.
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Emrah Kozan 13 Mart 1986 Ankara do-
ğumludur. İlköğrenimi Çamyuvada, Liseyi Ke-
mer Lisesi Yabancı Dil Ağırlıklı lisede tamam-
lamıştır. Lise yıllarında başlayan bilişim merakı 
ve girişimcilik ruhu ile 2006 Yılında Ahi Evran 
Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünü 
3. olarak bitirmiştir. Öğrencilik yıllarında ilk web 
sitesini okulu adına kurduğu internet radyosu 
ile hazırlayıp mezun olana kadar burada radyo 
yayınlarına devam etmiştir. Üniversite mezu-
niyetinin ardından Kemer Kolejinde Bilgisayar 
öğretmeni olarak görev yapan Kozan aynı 
kurumda 4 yıl bilgisayar öğretmenliği, sistem 
yöneticiliği ve müdür yardımcılığı da yapmıştır. 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi bünyesinde 
gerçekleştirilen CİTO-ÖİS projesine katılarak 
2 yıl boyunca bu kurumdan ölçme değerlen-
dirme ve işlik çalışmaları eğitimi alan Kozan’ın 
bir projesi her yıl ODTÜ bünyesinde gerçek-
leştirilen kongrede yayınlanmıştır. Bilge Adam 
Bilişim Grubu daveti ile kariyerine 4 yıl bo-
yunca İstanbul’da devam eden Emrah Kozan, 
Bilge Adam bünyesinde Web Grafik ve Dijital 
Tasarım eğitmeni, bölüm başkan yardımcısı 

ve birim müdürü olarak görev yaptıktan sonra 
sırasıyla Adobe ve Apple Certified Trainer 
unvanlarını almıştır. Kozan 2 yıl Master Trainer 
olarak eğitmen yetiştirmiş ve kurumsal bir çok 
firmaya Apple,Adobe ve web tasarım alanla-
rında eğitimler vermiştir. Uzmanlık alanlarında 
15.000 saatten fazla ders tecrübesi edinmiştir. 
Google ve Sosyal medya alanlarında da çalış-
malar yaptıktan sonra aynı kurum bünyesinde 
Dijital Medya biriminin kuruculuğunu üstlenmiş 
ve online eğitim platformları proje yöneticiliği 
yapmıştır. 2015 yılında Antalya’ya kesin dönüş 
yapan Emrah Kozan kurucusu olduğu Piksel 
Akademi bünyesinde bilişim alanında proje ve 
eğitim çalışmaları yapmaya devam etmektedir. 
2019 yılından bu yana Alanya HEP Üniver-
sitesinde part time öğretim görevlisi olarak 
çalışmakta ve üniversite bünyesinde iletişim 
tasarımı bölümünde temel web tasarımı ve 
tasarım odaklı düşünce dersleri vermektedir. 
2021 yılının mart ayında Abaküs yayınevinden 
çıkan ve alanındaki ilk Türkçe kaynak olarak 
nitelendiren “Design Thinking- Tasarım Odaklı 
Düşünce” adında bir de kitabı bulunmaktadır.

ATİP’e dijital dünyayı anlattıATİP’e dijital dünyayı anlattı
Antalya Ticaret Platformu 

(ATİP)’in konuğu 
olan Design Thinking 

Turkey’in kurucusu 
ve Piksel Akademi’nin 
CEO’su Emrah Kozan, 

genç iş insanlarına ‘Dijital 
Dünya’yı anlattı. Dijital 

gelişmelerin insanlığı sarıp 
sarmaladığına dikkat çeten 

Kozan, “Aslında dünya 
değil bizler robotlaşıyoruz” 

dedi.

KISA adı ATİP olan Antalya 
Ticaret Platformu Derneği’nin 
‘ATİP Akademi’ konseptinde 
gerçekleştirilen bu haftaki 

etkinliğine, Design Thinking Turkey’in 
kurucusu ve Piksel Akademi’nin CEO’su 
Emrah Kozan konuk oldu. Akra Barut 
Otel’deki kahvaltıda ATİP üyesi iş insanlarıyla 
bir araya gelen Kozan, dünyayı kasıp kavuran 
ve ülkemizde pandemi sürecinde hız 
kazanan dijital gelişmelerle ilgili kapsamlı 
bir sunum yaptı. AGC Başkanı İdris Taş’ın 
da katıldığı toplantının açılışında konuşan 
ATİP Yönetim Kurulu Başkanı Muhteşem 
Kabasakal, dernek olarak yılın son toplantısını 
gerçekleştirdiklerine işaret ederken, “Yoğun 
bir ekonomik gündem ve dikkatle takip 
etmemiz gereken bir süreç içerisindeyiz. 
Bugünkü konumuz ‘Dijital Ekonomi’. Bu 
eksik kaldığımız ve kurumsallaşmayı hala tam 
olarak sağlayamadığımız bir alan. Bugünkü 
konuğumuz bize işte bu eksik kaldığımız 
‘Dijital Dünya’yı anlatacak” dedi.

Kozan’ın sunumunun ardından ATİP 
üyelerine, “Design Thinking- Tasarım Odaklı 
Düşünce” adlı kitabını imzaladı.

EMRAH KOZAN KİMDİR?

2021 yılını yüz güldüren gelişmelerle 
tamamlayan turizm sektörü, 2022 
hazırlıklarına tüm hızıyla devam edi-
yor. Sektörün en önemli yol arkadaşı 

olarak gösterilen Holimax, geçtiğimiz akşam 
düzenlediği mini davet ile sektör temsilcilerini 
bir araya getirdi. Antalya Mall Of’da 18 yıl 
sonra izleyicisiyle buluşan Matrix’in ön göste-
rimini izleyen davetliler, Holimax’in 2022 yeni 
sezon reklam filmini de beyaz perdeden izledi. 
Davet sonrası bir arada olmaktan memnuniyet 
duyduklarını da belirten temsilciler, yeni sezon 
hazırlıkları için bilgi alışverişinde bulundu.

“2022 YILI TURİZMİN 
PARLAYAN YILDIZI OLACAK”

Holimax olarak turizm sektörünün yol ar-
kadaşı olmaya devam ettiklerini belirten CRM 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, 
“Yeni yıl bitmeden sektör temsilcilerimizle bir 
araya gelerek bu etkinliği gerçekleştirmekten 
dolayı çok mutluyuz. Yeni yıl için hazırlıkları-
mızı, yatırım planlarımızı tamamladık. Holi-
max olarak sektörümüzün en büyük destekçisi 
olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Yeni 
sezonda Türkiye’de özellikle resort turizmin-
den çok umutlu olduklarını kaydeden Becer, 
“Pandeminin etkilerini aza indirdiğimiz bir 
sezon olmasını ümit ediyoruz. Özellikle yerli 
turistler için bu yıl bir fırsat yılı olacak” dedi.

Turizm sektör temsilcileri 
SiNEMADA BULUŞTU!

18 yıl sonra yeniden beyaz 
perdeye taşınan Matrix 
filminin ön gösterimi, 

turizm sektörünün 
temsilcilerini bir araya 

getirdi. Holimax tarafından 
düzenlenen davette, 
sektörün önde gelen 

isimleri bir araya geldi ve 
eğlenceli zaman geçirdi.



Ocak ayı sizler için yaşamınızın 
temelleri, eviniz, yuvanız, aileniz etki 
altında. Toplumsal olarak, mesleki 
olarak dalgalanmalar yaşadığınız bu 
süreçte, önemli bir değişim yapmak isteyebilirsiniz. 
Bu dönem ilişkilerden yara almaya açık süreçler-
desiniz. Bu dönemde  yanlış anlaşılmalar, duygusal 
dalgalanmalar söz konusu olabilir. Aile ile ilgili konu-
larda karar verme noktasına gelebilirsiniz, ancak yeni 
bir karar almak için uygun dönemde olunmayacak. 
Geçmişten gelen çözülmemiş konular bu dönem 
tekrar gündeme gelebilir. İçe dönük ve gerçekçi 
yaklaşımlar döneminde olacaksınız.
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Astrolog 
Nurgül Düzenli

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ OLANLAR  

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ OLANLAR

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA OLANLAR  

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN OLANLAR YAY VE YÜKSELEN YAY OLANLAR

KOVA VE YÜKSELEN KOVA OLANLAR

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK OLANLAR

BALIK VE YÜKSELEN BALIK OLANLAR

IKIZLER VE YÜKSELEN IKIZLER OLANLA

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK OLANLAR

TERAZI VE YÜKSELEN TERAZI OLANLAR  

AKREP VE YÜKSELEN AKREP OLANLAR  

Ocak ayı sizler için yaşamın temellerinde 
önemli değişim gündemlerini beraberin-
de getiriyor. İş hayatınızda sürüncemede 
kalan konularda birtakım vazgeçişleriniz 
söz konusu olabilir. Mesleki olarak sorumluluklarınızı 
yeniden hatırlamanız gereken süreçler oluşabilir. 
Bu durum bazılarınız için, taşınma, yer değişimi, 
gayrimenkul ile ilgili ani gündemler oluşturabilir. 
Özellikle yaşamınızın genelinde kendinizi karma-
şada hissedebilirsiniz. Ayın ortası civarı günlerde 
sinirsel gerginlikleriniz yoğunlaşabilir, sağlığınıza 
özen gösterin. Ocak ayında geçmiş kararlarınızı 
sorguluyor olacaksınız.

Ocak ayı sizler için aile ilişkileriniz, çevrenizle 
kuracağınız iletişim odağınızda yer alıyor. 
Duygusal gerginlik, yanlış anlaşılmalar söz 
konusu olabilir. Özellikle mesleki konularda 
bir durum kafanızı karıştırabilir. Birtakım sorumlu-
luklar almanız gerekebilir. Aileniz ile ilgili konularda 
geçmişten gelen bir durumu çözmeni gerekebilir. 
Evli olanların evlilikte sorumluluklarını sorguluyor 
olması gerekir. Bu dönem ilişkilerle ilgili yanılgılar 
olabileceği için kalıcı kararlar almak için uygun 
olunmayacak. Geçmişten gelen sorunları çözme 
sürecinde olacaksınız. Şubat ayı itibari ile ilerleme ve 
önünüzü görme olabilir. 

Ocak ayı sizler için uzaklarla ilgili konu-
larda stresli gündemleriniz söz konusu 
olabilir. Sizin uzağınızdaki kişiler, uzak 
akrabalarınız, eğitim gündemleri, aile 
ile ilgili durumlar da duygusal dalgalanmaya açık 
süreçlerde olacaksınız. Çıkacağınız seyahatlerde 
aksilikler söz konusu olabilir. Aile ile ilgili konularda 
sorumluluk almanız gerekebilir. Bazılarınız iç dünya-
sında, gizli konularla ilgili yaralı hissettiği durumlar 
söz konusu olabilir. Çevrenizde kurduğunuz iletişimi 
artık güncellemek ve sorumluluk almanız gerektiğini 
fark edebilirsiniz. Bazılarınız yeni bir düzen kurmak 
için eski düzeni bitirme kararı alabilir.

Ocak ayı sizler için sağlığınız, yanınızda 
çalışanlar, günlük rutinler, sağlığınız 
konusunda önemli olacak, bedeniniz has-
saslaşabilir. Ruhsal ve fiziksel sağlığınızda 
özenli olmanız gerekebilir. Sorumluluklarınızı, aileniz 
ile ilgili konuları öncelikli değerlendirmeniz gereken 
durumlar söz konusu. Bazılarınız için otorite ile ilgili 
karşıt görüşler söz konusu olabilir. Özellikle şehir 
dışı, yabancılarla ilgili konularda veya uzak akrabala-
rınızla ilgili konularda yeni durumlar gözlemlenebilir. 
Yaşamınızda iş koşullarınızı ciddiyetle ele almanız 
gereken durumlar söz konusu. Bu dönem sosyal 
çevre, arkadaş ilişkileri ile ilgili bazı şeyler yolunda 
gitmeyebilir, sessizliğinizi korumak iyi olacaktır. 

Ocak ayı sizler için finansal konularda ka-
rar aşamasına geliyorsunuz. Maddi ma-
nevi değerlerinizle ilgili bu dönem size 
önemli durumları getiriyor. Gelirinizle 
ilgili artık ciddiyetle düşünmeniz gereken durumlar 
söz konusu. Yanlış giden hatalı tutumlarınız var ise, 
yenilenme içerisinde olabilirsiniz. Ancak her şekilde 
parasal risklere dikkat etmekte fayda var.  Özellikle 
bazılarınız çocukları ile ilgili konularda kendilerini 
değiştirmek, yapılanmak isteyebilir. Yaşamınıza 
ciddiyetle gerçekçi bakmanı gereken bir dönemden 
geçmektesiniz. Ocak ayında içsel karmaşa, yönsüz-
lük, psikolojik hassasiyet olabilir, yeni karar almak 
yerine eski işleri tamamlamak daha iyi olacaktır. 

Ocak ayı sizler için iç dünyanızda geri 
planda duygusal çalkantılarınız söz konu-
su. Özellikle aile ile ilgili veya gayrimen-
kul ile ilgili konularınız olabilir. Bu dönem 
aile ilişkileriniz veya kardeşlerle alakalı geri planda 
konularla ilgilenebilirsiniz. Oğlak dönem ruhsal ve 
bedensel sağlığınızı önemsemeniz gerekmekte. 
Manevi çalışmalar, psikoterapi, ruhsal konular sizlere 
fayda sağlayacaktır. Korku, kaygı, endişelerinizi fark 
edip, dönüştürmeniz gerekmekte. Herşeyi bilirim 
duygusundan çıkıp, bilmediğiniz şeyleri keşfet-
meyi ve karşınızdakine fırsat vermeyi öğrenmeniz 
gerekmekte.

Ocak ayı sizler için çevrenizle kurduğu-
nuz ilişkiler mercek altında. Bazılarınız 
evlilik, ortaklık gibi konularda kararlar 
aşamasına gelebilirler. Duygusal olarak 
yoğun hassasiyetin olduğu bu dönem önemli deği-
şimler yaşayabilirsiniz. Kurallar yerine duygularınızı 
tanımaya ihtiyacınız var. Aile ile ilgili veya yaşadığınız 
yer ile ilgili bir takım stresli gündemler söz konusu 
olabilir. Hayatınızın dört köşesinden çekiliyor gibi 
hissettiğiniz bu dönemlerde, esnemeye, içe dönme-
ye, duygularınızı tanımaya yönelebilirsiniz. Derin bir 
sessizlik ve hazırlık dönemi olarak değerlendirmek 
faydalı olacaktır.

Ocak ayı sizler için sosyal gruplar 
içerisinde bir müddettir yaşadığı-
nız konularda karar almaya itebilir. 
Arkadaşlarınızla alakalı yaşadığınız 
duygusal dalgalanmalarda, kendinizi sıkışmış, kaygılı 
hissedebilirsiniz. Gelecek planlarınızla ilgili yön 
değişimi söz konusu olabilir. Bazılarınız aşk hayatın-
da bir sonlanma, karara varma yaşayabilir. Maddi 
konularda önem arz edecek bu dönem duygusal 
olarak kendinizi güçlendirmeniz gerektiğini fark 
edebilirsiniz. Özgüveninizin yara aldığı durumlar söz 
konusu olabilir. 

Ocak ayı sizler için finansal konularda 
ve iş konularında karara varacağınız 
durumlar söz konusu. Gelirleriniz ile 
ilgili bir değişim durumu oluşabilir. 
Parasal konularda sosyal gruplarla ilgili gündemler 
yaşayabilirsiniz. Ortaklı işler, vergi, banka, miras, 
nafaka gibi konularda dalgalanmalarınız oluşabilir. 
Finansal konuları planlı ve ciddiyetle ele almanız ge-
reken süreçler söz konusu. Risk alınmaması gereken 
bu süreçte, gelirinizle ilgili yapılanmaya gitmeniz 
gereken durumlar olabilir. Bu ay eskiye odaklan-
ma, ilerleme zorluğu olabilir. Yarım kalan işlerinizi 
halletmeniz daha iyi olacaktır. Çevrenizle iletişim 
sorunlarına dikkat etmekte fayda var.

Ocak ayı sizler için aşk hayatınızda 
yeni kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız ise 
çocuklarla ilgili yeni kararlar alabilirler, 
kendinizi sorumluluk almaya hazır his-
sedebilirsiniz. Duygusal dalgalanmaların yoğun yaşa-
nabileceği bu dönem gerçekçi bakış açısı ile olayları 
değerlendirmeniz gereken durumlar söz konusu. 
Endişelerinizle alamadığınız kararları, hızlandırıp karar 
aşamasına gelebilirsiniz. Gelecek beklentileriniz, 
umutlarınız ile ilgili yeni bir yön veya karar aşaması-
na gelebilirsiniz. Genel olarak finansal olarak planlı 
gitmeniz gereken durumlarınız söz konusu.

Ocak ayı sizler için gündem iletişim, 
eğitim, akrabalar, kardeşler, trafik ko-
nuları oluyor. Bu ay duygusal dalgalan-
malar, aile gündemlerin yoğunluğu söz 
konusu. Duygularınız ile değil, gerçekçi bakış açısı 
ile olayları değerlendirmeniz sizlere fayda sağla-
yacaktır.  Evraklarınız, dosyalarınız, sosyal medya 
bağlantılarınız, web sitesi gibi konularda planlama-
lara gitmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. 
Yakın çevrenizle kurduğunuz iletişimi etraflıca 
düşünüp, yapılandırmanız gereken durumlar söz 
konusu. Aklınızı karıştıran, kafanıza taktığınız konu-
larda kendinizi sorgulamanız gereken ve sorumluluk 
almanız gereken bir dönem sizler için.

CITYSİNEMA

TAKIPÇILERININ heyecanla vizyona 
girmesini beklediği Ceviz Ağacı filmi, 
festival yolculuğuna çeşitli ülkelerde 
devam ediyor. Ekim ayında 7. Balkan 

Panorama Film Festivali’nde en iyi film ve en 
iyi oyuncu ödüllerini alan “Ceviz Ağacı”, kasım 
ayında London City Film Festivali’nden en iyi 
yabancı film ödülünü alarak ayrıldı. Ameri-
ka’da 23 yıldır prestijli etkinlikleri ile tanınan 
The Artist Forum’un düzenlediği 6. Festival of 
Moving Image Festivali’nin, gala töreni New 
York’ta yapıldı. Ceviz Ağacı filmi damgasını 
vurduğu törende film “En İyi Film” ve “En İyi 
Oyuncu” ödüllerine layık görüldü. 

Festival yolculuğu devam eden Ceviz Ağacı, 
14-20 Aralık’ta yapılan Antakya Film Festiva-
li’nde de “En İyi Erkek Oyuncu” (Serdar Orçin) 
ödülüne layık görüldü. Ceviz Ağacı, ayrıca 
Mart Ayında Moskova’da gerçekleşecek olan 
Leonid Khromov International Film Festiva-
li’nde de yarışacak.

Ceviz Ağacı en çok izleyip ses çıkaramayan-
ları sorumluluğa davet ediyor

Dramatik anlamda gerilimi de koruyan bir 
kurguyu daha önce çekmiş olduğu “Üç Yol” 
filmindeki şiirsel atmosfer deneyimini geliştir-
diği bir yapıyla buluşturan Faysal Soysal, içerik 
olarak darbelere ve kadın cinayetlerine bugüne 
kadar yapılan örneklerinden farklı pencereden 
bakıyor.  Türkiye’nin edebiyat birikimini ve 

CEViZ AĞACI FiLMiNE,
LONDRA’DAN BiR, 

NEW YORK’TAN iKi ÖDÜL! 
Pandemi sebebiyle hâla 

vizyona girememiş olan 
Ceviz Ağacı filmi, gittiği 

festivallerde aldığı ödüller ile 
konuşuluyor. Şimdiden pek 

çok ödülü bulunan Ceviz 
Ağacı filmi, New York’tan “En 

İyi Film” ve “En İyi Oyuncu” 
ödülünü alarak döndü.

sinemayı çok yetkin bir sinematografik formla 
buluşturan “Ceviz Ağacı” darbeden sonra 
intihar etmiş olan bir Gardiyan’ın oğlu olan 
Hayati’nin hayatını ele alıyor. Karısı ve geçmişi 
ile olan problemlerini aşmanın üstesinden 
gelemeyen Hayati, kendini kaderin baş döndü-
ren çarkları içerisinde buluyor.  Kaçmak iste-
dikçe yazgının onu kaçtığı şeye dönüştürdüğü 
bir çıkmaza sonunda teslim olan Hayati, başta 
kendini ve sonra herkesi, en çok da izleyip de 
ses çıkarmayanları sorumluluğa davet ediyor. 
Pandemi sebebiyle hala vizyon bulamayan 
film, gittiği festivallerden başarı ve övgülerle 
dönüyor. 
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Yeni yılın ilk alışverişi

Yeni İnci Sporcu Sütyeni 
86,90 TL

Polaris 
kız çocuk 
169.99 TL

NINE WEST 
379 TL

NINE WEST 
399.99 TL

NINE WEST 
459 TL

NINE WEST 
459 TL

Polaris kadın 
27.99TL

Polaris kadın 
64.99TL

Polaris kadın 
17.99 TL

Polaris erkek 
32.99 TL

Polaris erkek 
32.99 TL

Polaris erkek 
37.99 TL

Polaris kadın 
37.99 TL

Polaris 
erkek çocuk 

129.99 TL

DOCKERS 
BY GERLi 
359.99TL

DOCKERS 
BY GERLi 
359.99TL

Yeni İnci Sporcu Sütyeni 
86,90 TL

Yeni İnci Sporcu Sütyeni 
86,90 TL

Yeni İnci Sporcu Sütyeni 
86,90 TL

Yeni İnci  Kombinezon Takımı 169 TL

“Yılbaşı geldi gelecek, hediye ne alalım?” telaşını geride bırakıp şöyle derin bir nefes 
aldıktan sonra hala eksiklerimiz olduğunu görmek ne kadar hayret verici değil mi? Evet, 

ihtiyaçlar bitmez, biterse hayat biter. O zaman hazır mısınız yılın ilk alışverişini yapmaya?

Ariş Pırlanta 
 Baget Yüzük 11.150 TL

Ariş Pırlanta 
 Baget Yüzük 14.675 TL

Ariş Pırlanta 
 Baget Yüzük 22.162 TL

Ariş Pırlanta 
 Baget Yüzük 17.132 TL

Darphin Eye LipCream 15ML 
1099TL

CITYMÜZİK

FILMLERIN izlenmesinde konusu, 
oyuncuları ve hatta yönetmen kadar 
önemli olan müzikleri, seyircileri etki-
si altına alarak bambaşka bir dünyaya 

sürüklüyor. “DİLBERAY” filminde Müzik Di-
rektörü olarak imzası bulunanaranjör, besteci, 
söz yazarı ve prodüktörİskender Paydaş, 2019 
yılında kaybettiğimiz usta sanatçı ve filmin 
müzikleri hakkında ilk kez konuştu. 

“BİR YANDAN ÇOK BÜYÜK DRAM, BİR 
YANDAN DA GÜCÜN VE AZMİN BAŞARISI” 

Dilber Ay isminin filmden önce ve filmden 
sonra kendisine farklı anlamlar ifade ettiğini 
söyleyen İskender Paydaş;“Filmden önce güzel 
sesli, iyi türkü söyleyen bir ses sanatçısını ifa-
de ediyordu fakatfilmin müziklerini yapmak 
için Ketche’yle birlikte çalıştığımda, Dilber 
Ay’ı tanıdım. Türkiye’deki kadınların dra-
mının ortak noktasının Dilber Ay’ın kendisi 
olduğunu anladım. Tüm o zorluklara rağmen 
nasıl da güçlü durabildiğini, başarılı şekilde 
hayata tutunduğunu gördüm. Bir yandan çok 
büyük dram, bir yandan da gücün ve azmin 
başarısı olarak takdir edilesi bir yaşantı olarak 
bakıyorum. Dilber Ay ismi artık benim için 
müzikten daha öte bir şeyi ifade ediyor” dedi

Ketche’nin (Hakan Kırvavaç) yönettiği, 
Büşra Pekin’in başrolde olduğu “Dilberay” 
filminin müziklerini yaparken ağırlıklı olarak 

batılı klasik müzik üzerinden ilerlediğini 
ve ortaya bir kontrast çıkarttığını belirten 
İskender Paydaş, “Kırsaldan gelme, çok 
sefalet çeken bir aile, bir hayat… Ortada hep 
bozkır, gecekondu, umutsuz insanlar, şiddet 
var. Ketche’yle konuşmalarımız sonrasında, 
bunun birebir aynısının müziğini yapmamaya 
karar verdik. Bu hikayeyi biz şehirli insanlar 
olarak seyretmeliyiz diye düşündük. Bende 
tamamen batılı bir müzik yaptım ve ortaya 
bir kontrast çıkarttım. O zaman Dilber Ay’ın 
dramını başka türlü, daha eleştirel bir şekilde, 
daha da içselleştirerek seyredebilme şansı 
ortaya çıktı. Bence ilginç bir yaklaşım oldu. 
Seyircinin de seveceğini düşünüyorum” dedi. 

Dilber Ay’ın sesinin gücünü vurgulayan 
İskender Paydaş;“Kadın olsun erkek olsun; 
pop, rock, türkü, arabesk türünde fark etmez, 
Türkiye’deki bütün şarkıcıların Dilber Ay’ı 
incelemeleri gerekiyor. Gerçekten çok çok iyi 
bir ses sanatçısı” dedi.

Senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamu-
ran Süner’in yazdığı, Aytaç Medya,  Fikri Hari-
ka Prodüksiyon ve Metronom Film Yapım 
ortak yapımcılığıyla çekilen, Büşra Pekin’le 
birlikte  Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha 
Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar 
gibi birbirinden değerli oyuncuların rol aldığı 
“DİLBERAY” filmi, 4 Şubat’ta,CJ Entertain-
ment aracılığıyla vizyona girecek.

Türkiye’deki 
şarkıcılar 
Dilber Ay’ı 
incelemeli

Şubat ayında vizyona girecek “Dilberay” filminin Müzik 
Direktörü İskender Paydaş,  Dilber Ay hakkında ilk 

kez konuştu.“Gerçekten çok çok iyi bir ses sanatçısı. 
Türkiye’de müzik yapan bütün şarkıcıların pop, rock, 

türkü, arabesk fark etmez, hangi türde olursa olsun 
Dilber Ay’ı incelemeleri gerekiyor” dedi. 
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ANTALYA DOB YENi YILIN iLK AYINDA 
ZENGiN BiR PROGRAM iLE iZLEYiCi KARŞISINDA

‘YENİ YIL KONSERİ’ İLE YENİ YILA MERHABA 
Sevilen opera ve operetlerden ünlü aryala-

rın seslendirileceği ‘Yeni Yıl Konseri’, 4 Ocak 
Salı saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Mer-
kezi’nde sanatseverlere unutulmaz bir gece 
yaşatacak. Konserde orkestrayı şef Hakan 
Kalkan yönetecek.

‘ÇELLO YILDIZLARI’ YİNE SAHNEDE
Dünyaca ünlü bestecilere ait eserlerin ses-

lendirileceği ‘Çello Yıldızları’ konseri kaçıran 
veya tekrar izlemek isteyen sanatsever ile 6 
Ocak Perşembe akşamı saat: 20.00’de Haşim 
İşcan Kültür Merkezi’nde buluşacak.

‘SEVİL BERBERİ’ İLE NEŞELİ BİR AKŞAM
Antalya Devlet Opera ve Balesi, büyüleyici 

ezgileri, ince ve eğlendirici müziği ile İtalyan 
komik operasının şaheserlerinden biri olan 
Rossini’nin ‘Sevil Berberi’ operasını 8 Ocak 
Cumartesi saat: 20.00’de sahneleyecek. 
Haldun Özörten tarafından sahneye koyulan 
eserde Antalya DOB orkestrasını Zdravko 
Georgiev Lazarov, Antalya DOB korosu şef 
Mahir Seyrek tarafından çalıştırılıyor.

“DOSTLAR BENİ HATIRLASIN”
BİR AŞIK VEYSEL HİKAYESİ

“Dostlar Beni Hatırlasın” anlatımlı konse-
rinde şef Ahmet Murat Gedikli yönetimindeki 
Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrası eş-
liğinde, Aşık Veysel’in gönüllere taht kurmuş 
şiirleri ve hikayeleri solistlerin anlatımları 
ile sanatseverlerle buluşacak. 11 Ocak Salı 
saat 20.00’de sahnelenecek konserde Ankara 

Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları 
Mezzo-Soprano Ferda Yetişer, Tenor Ünüşan 
Kuloğlu, Bariton Serkan Kocadere, Piyanist 
Tuğçe Dağlı ve Bağlama Sanatçısı Alper Kıraç 
sahne alacak.

KAPALI GİŞE OYNAYAN “ROMEO VE 
JULIET” BALESİ GECE VE GÜNDÜZ 

GÖSTERİMLERİ İLE SAHNEDE 
Antalya Devlet Opera ve Balesi, Shakespe-

are’in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovs-
ki’nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga 
Taviş’e ait olan, libretto ve koreografisi ise 
Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından 
hazırlanan “Romeo ve Juliet” balesini 13 Ocak 
Perşembe saat: 20.00 ve 15 Ocak Cumartesi 
saat: 15.00’te sahneleyecek. Gerek librettonun 
ele alınışı, gerek müzikal düzenlemesindeki 
başarılı yapısı, gerekse de koreografisindeki 
anlatımla klasik bir forma sahip olan “Romeo 
ve Juliet” Shakespeare ve Çaykovski gibi iki 

dahi sanatçının buluşmasının eşsiz bir örneği.

YENİ SEZONUN İLK PRÖMİYERİ “KANLI NİGAR”
Antalya Devlet Opera ve Balesi, Cem 

İdiz’in bestelediği ve Haldun Özörten’in 
rejisörlüğünü üstlendiği “Kanlı Nigar” müzi-
kalinin prömiyerini 22 Ocak Cumartesi saat: 
20.00’de gerçekleştirecek. Karagöz-Hacivat 
gölge oyunu olan “Kanlı Nigar”, Özlem Bel-
kıs’ın düzenlemesiyle kendi ayakları üzerinde 
duran, kocasından şiddet görmüş kadınları 
çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal 
bakıp bohça açarak, geçimini sağlayan bir 
kadının hikayesini anlatıyor.Eser 25 Ocak Salı 
saat: 20.00’de tekrar sahnelenecek.

‘PANDEMIC’ BALESİ BU SEZON 
SON KEZ SAHNEDE

Salgının başlangıcından bugüne kadar 
geçirilen zaman diliminin sanatsal bir yapıya 
dönüştürülerek seyirciyle buluşturulması açı-
sından dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan 
ve  libretto-koreografisi Armağan Davran ve 
Volkan Ersoy’a ait olan ‘Pandemic’ balesi 27 
oCAK Perşembe akşamı saat: 20.00’de Haşim 
İşcan Kültür Merkezi’nde son kez sanat-
severler ile buluşacak. Eser 29 Ocak ve 30 
Ocak tarihlerinde ise İstanbul Atatürk Kültür 
Merkezi’nde izleyici karşısına çıkacak.

MÜZE KONSERLERİ DEVAM EDİYOR
Antalya DOB, 2021-2022 sanat sezonunda 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğü’nün iş birliği ile gerçekleştirdiği Antalya 
Müzesi’ndeki konserlere 28 Ocak Cuma saat 
15.00’te “Müze Konseri” ile devam ediyor. 

Antalya Devlet Opera ve 
Balesi, 2022’nin ilk ayında 
zengin bir program ile 
perdelerini açacak. Opera, 
müzikal, bale ve konser olmak 
üzere toplam 12 temsil ile 
izleyici karşısına çıkacak 
olan Antalya DOB’da provalar 
devam etmekte.

ANTALYA’nın kitap envanteri ba-
kımından en zengin müze kütüp-
hanesi Cemil Meriç Kütüphanesi, 
Türk tarihi ve edebiyatının en güzel 

hatıralarını barındırmaya devam ediyor.  
Kepez Belediyesi, Türk milletinin bağımsızlık 
mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı’nın yaza-
rı Mehmet Akif Ersoy’un Osmanlıca kaleme 
aldığı 1924 basımı orijinal 97 yıllık ‘Safahat’ 
adlı kitabını Cemil Meriç Kütüphanesi’nde 
kalıcı sergiye açtı. 

KİTAP 6 CİLTTEN OLUŞUYOR 
Kepez Belediyesi’nin büyük bir özenle 

müze kütüphanenin en güzel bölümünde 
sergilediği ‘Safahat’,  6 ciltten ve 609 sayfadan 
oluşuyor. Safahat( Birinci Kitap), Safahât 
(İkinci Kitap), Süleymaniye Kürsüsünde, Sa-
fahât (Üçüncü Kitap), Hakkın Sesleri, Safahât 
(Dördüncü Kitap), Fatih Kürsüsünde, Safahât 
(Beşinci Kitap), Hatıralar, Safahât (Altıncı 
Kitap), Asım yer alıyor.

Safahat, Cemil Meriç Kütüphanesi’nde sergileniyor 
Kepez Belediyesi, vefatının 85. yılında İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un 1924 yılında 924 yılında 
basılan ‘Safahat’ adlı eserini Cemil Meriç Kütüphanesi’nde kalıcı sergiye açtı. 

DARÜŞŞAFAKA SINAVI  
29 MAYIS’TA

ORTAOKULDAN ÜNİVERSİTEYE 
ÜCRETSİZ VE NİTELİKLİ EĞİTİM İÇİN

Detaylı Bilgi İçin: 0212 276 55 33  -  darussafaka.k12.tr

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları  yetersiz 
4. sınıf öğrencilerinin sınava girmesini sağlayın,  

 üniversiteye kadar tam burslu eğitim almalarına vesile olun.
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