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Merhabalar,
Bu ay aşkın ayı… Tam da ortasında 14 Şubat
Sevgililer Günü, bu zor günlerde belki de bir nefes
olacak. Belki pandemi nedeniyle çok çok özel
programlar yapılamayacak, belki saatler süren
hazırlıklar, şık kıyafetler, romantik mekanlar,
maharetli şeflerin elinden çıkma enfes lezzetler
olmayacak… Ama belki de yaşayacağınız ve
unutamayacağınız en özel Sevgililer Gününüz
olacak bu kez. Çünkü sade ve sadece aşk
olacak bu gününüzde… Ne büyük mutluluk
düşünsenize… Aşk ve yaratıcılığın günü olacak bu
14 Şubat…

İmtiyaz Sahibi
Güldal Siğinç
Genel Yayın Yönetmeni
Ayşen Ovalı Binbir
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Güldal Siğinç

Evet, zor günlerden geçiyoruz. Tam geçti geçiyor, aşı bulundu, yapılacak yapılıyor
derken pandemide mutasyon haberiyle bir anda bütün planlarımızı revize etmemiz
gerekti. Ama moral bozmaya gerek yok, biz bu işin üstesinden bilgiyle, dikkatle ve
bilinçle geliriz! Yeter ki sabırlı olalım.
Sevgililer günü gibi belki daha birçok özel günü tedbirlerle, imkansızlıklarla ve
kısıtlamalarla geçireceğiz. Elbette can sıkıcı ama başka da yapacak bir şey yok gibi
görünüyor…
Biz de bu duygularla hazırladık bu ayki dergimizi. Yeni yaşamlarda yeni alışkanlıklara
hazırlandığımız bu günler için öneriler, ip uçları, araştırma sonuçları ve daha bir çok
konu başlığıyla doldurduk sayfalarımızı. Tek isteğimiz sizlere faydalı olabilecek, iyi vakit
geçirtecek, stresten ve can sıkıntısından uzaklaştıracak saatler geçirtebilmek…

Görsel Yönetmen
Ecem Ekinci Kılıç
Katkıda Bulunanlar
Aylin Ayaz Yılmaz
Aziz Topdemir
Begüm Nilüfer Binbir
Deniz Gözükızıl
Gül Devrim Batı
Gül Yasa Aslıhan
Nurgül Düzenli

Gelelim sayfalarımıza…
Bu ay Güldal’la 5 Çayı’nda konuğumuz; Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
Operatör Doktor Duygu Aksoy oldu… Güldal Siğinç yakın arkadaşı Operatör Doktor
Duygu Aksoy’la, estetik uygulama talepleri, çözüm önerileri, pandemi sürecinde klinik
olarak yaklaşımları, kısaca estetik cerrahi ve uygulamalar gündemini içerisine alan,
yararlı dip notlar alacağınız konulara değindi…
Dosya bölümümüzde, bu yıl Sevgililer Günü kutlamak çok daha fazla anlam taşıyacağına
dikkat çekerek “Pandemide, evlerde Sevgililer Günü nasıl kutlanır?” sorusuna cevap
bulmaya çalıştık.
Konuklarımız arasında Antalya’da güzellik, bakım ve mesleki eğitim sektörlerine
getirdiği yeniliklerle tanınan, başarılarıyla adından söz ettiren, Das Spa markasının
Türkiye temsilcisi, Özel Zeynep Ateşoğlu Güzellik Akademisi’nin kurucusu, genç
girişimci Zeynep Ateşoğlu da var. Kendisiyle sektördeki çalışmaları, pandemi döneminde
aldıkları önlemler ve gelece dair projeleri hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik…
Ve Tohum İstanbul’un kurucusu, deneyim tasarımcısı, marka danışmanı ve içerik
küratörü Emel Erden... Kariyer yaşamı ve bugüne erişen hayat süreci ile son derece özel
bir kişiliğe sahip olan Emel Erden ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide, Tohum İstanbul’u,
deneyim tasarımını ve pandemi sürecini konuştuk…
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’ndan Flütist Lelya Bayramoğulları, Arpist Aslıhan
Güngör ve Antalya Devlet Opera ve Balesi’nden Soprano Nurdan Küçükekmekçi…
‘Patara Yılı’ ilan edilen 2020 senesinde bir araya gelip Trio Patara grubunu kurdular ve
2020 yılı boyunca birçok konser ve “Patara’ya Armağan” müzik CD’si ile seslerini tüm
Türkiye’ye duyurdular… 2021’de yeni proje hedeflerle yollarına devam eden Trio Patara
grubu da, bu ay dergimizin konukları arasında yer aldı.
Bunların dışında, yine her ay olduğu gibi kıymetli yazarlarımız; Kalp ve Damar Cerrahisi
Uzmanı Prof. Dr. İlhan Gölbaşı lipödem tedavisi hakkındaki yazısı, Dr. Tolga Temel
yaşlanma karşıtı (Rejeneratif Tıp) konusundaki yazısı, Ressam Gül Yasa Aslıhan Fransız
ressam Yves Klein’in sıra dışı sanat yaklaşımını konu aldığı yazısı, ZİÇEV Antalya Şubesi
Yön. Kur. Bşk. Aylin Ayaz Yılmaz iki dizi, bir belgesel ile ilgili değerlendirmeleri, Yeşim
Özkoç gezi yazısı, A&D Kids Konyaaltı Anaokulu Müdürü Gül Devrim Batı eğitime dair
tecrübeleri, Diyetisyen Zeynep Erturul Budak özel ve sağlıklı beslenme önerileri, B.
Nilüfer Binbir birbirinden önemli kitap tavsiyeleri, Deniz Gözükızıl teknoloji haberleri
ve Şef Tuncay Gülcü aslan balığı ile ilgili bilgi ve tarifi ile sayfalarımızdaki yerlerini
aldılar…
Kendilerine teşekkür ederken, sizleri yeni ve dopdolu InCity sayımızla baş başa
bırakıyorum.
Keyifle okumanız dileklerimizle…
Hoş ve sağlıkla kalın…

\\
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Şima Ceren Pak
Tolga Temel
Tuncay Gülcü
Yeşim Özkoç
Zeynep Erturul Budak
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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: 10 Şubat 2021
Türü: Yerel Süreli Yayın
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Okumaya teşvik
eden iş birliği

Amazon Türkiye ve Can Yayınları iş birliğiyle
‘Lacivert Klasikler’ serisi, Amazon.com.tr
müşterilerinin beğenisine sunuldu.

Okumayı teşvik etmek ve kitaba erişimi kolaylaştırmak adına geliştirilen
proje kapsamında Amazon.com.tr müşterileri kitaplara 4,99 TL fiyat etiketiyle
erişebilirken, Amazon Prime üyeleri ise “5 al 4 öde” fırsatından yararlanabiliyor.
Amazon Türkiye ve Can Yayınları, Amazon.com.tr müşterilerine özel olarak
dünyaca ünlü yazarların öykü derlemelerinden oluşan bir seri hazırladı. Can
Yayınları işbirliğiyle okumayı teşvik etmek ve kitaba erişimi kolaylaştırmak adına
yapılan proje kapsamında Lacivert Klasikler serisinde yer alan 50 kült klasiğin 48
ila 60 sayfa arasındaki kısa versiyonları hazırlanarak 4,99TL fiyatla Amazon.com.tr
müşterilerine sunuldu.
Sadece Amazon.com.tr müşterilerine özel olarak hazırlanan dünyaca ünlü
yazarların öykü derlemelerinden oluşan serinin her bir kitabı; 4,99TL’den satışa
sunuluyor. Ayrıca Amazon Prime üyeleri bu kitaplara “5 al 4 öde” fırsatıyla sahip
olabiliyor.

Sevgililer Günü’nde aşkın
mucizesini hissedin
Mücevherin öncü
markası Ariş Pırlanta
Sevgililer Günü için
modern, şık ve göz
alıcı olduğu kadar
“aşk”ın anlamını en
güzel şekilde ifade
eden tasarımlarını
sizler için hazırladı.
Ariş’in büyüleyici
hediye alternatifleri
ile bu Sevgililer
Günü’ne sizin aşkınız
imzasını atacak.

Aşkınızı anlatmaya yetecek bir hediye bulamadıysanız sakın
telaşlanmayın. Mücevherde trendleri belirleyen Ariş Pırlanta
Sevgililer Günü’ne özel tasarladığı modern, şık ve büyüleyici pırlanta
yüzüklerle aşkınızı en güçlü şekilde ifade etmenizi sağlayacak. Üstelik
Ariş’in Sevgililer Günü armağan seçeneklerinde herkese uygun ve her
zevke hitap eden bir model bulacaksınız.

2021’in Gözde
Renklerinde Alternatifler
Her yıl tasarım, reklamcılık, pazarlama ve dekorasyon gibi pek
çok farklı endüstride ve sektörde, yılın rengini seçerek renk
trendlerini belirleyen Pantone Renk Enstitüsü, 2021’in renklerini
Ultimate Gray ve Illuminating yani gri ve sarı olarak açıkladı.
Evinizde trendleri yaratacağınız gri ve sarı halılar, kalitesi ile
olduğu kadar renk ve desenleri ile yaşam alanlarına farklı bir imza
atan Artemis Halı’da...

Zamanın ruhunu yansıtmak için psikoloji, sosyoloji ve ekonomi
gibi bilim dallarının yardımıyla seçilen renklerden Illuminating;
sarının yumuşak bir tonu olarak her şeye rağmen var olan umudu
ve mutluluğu simgeliyor. Ultimate Gray ise azmetmenin ve dirayetli
olmanın bir simgesi olarak dikkat çekiyor.
Siz de 2021’in gözde renkleriniyaşam alanınıza eklemek isterseniz
Artemis Halı’ya bakmadan karar vermeyin.Artemis Halı ürünlerini
artık online olarak artemishali.com.tr’de de satışa sunuluyor.
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TAM SİZE GÖRE
RENGARENK EV
AYAKKABILARI
Beymen Collection, evde çokça
vakit geçirdiğimiz bu günlerde yeni
kapsül koleksiyonu “Pantofla” ile ev
kombinlerinize stil sahibi sofistike
bir dokunuş katıyor. Kadın ve erkek
modellerinden oluşan süet ev
ayakkabıları, loafer formundaki modern
ve yalın tasarımları, özel kauçuk tabanıyla
ayaklarınızın konforunu garantiliyor.
Sıcak sevenler için shearling, klasik tarzı tercih edenler için ise ekose olmak üzere iki farklı
iç astar alternatifi bulunan ev ayakkabıları, vizon, haki, bej, taba, camel, lacivert gibi klasik
renklerin yanı sıra enerji dolu turuncu, sarı ve kırmızı tonlarına uzanan geniş renk skalasıyla
da dikkat çekiyor.
Beymen Collection Pantofla Koleksiyonu, özel tasarım ekose çantası ve zengin renk
seçenekleriyle BEYMEN’lerde ve www.beymen.com adresinde sizleri bekliyor.

Romantik bir çağrı

En özel hediye seçenekleri
W Collection genç, dinamik ve şehirli çiftler için Sevgililer
Günü’nde özgün öneriler sunuyor. Zamansız parçaların sevgi
ifadesinde hayat bulduğu hediye seçenekleri W Collection
mağazaları ve www.wcollection.com adresinde çiftlerle buluşuyor.

Vakko, 14 Şubat
Sevgililer Günü’nü
zarafetin ve aşkın
yansıması olan hediye
seçeneklerinin yanı
sıra VakkoL’Atelier’nin
mutluluğa ilham olan
tatlarıyla kutluyor.

Zevk ve stil sahibi hediye
seçenekleriyle özel günlerin
tercihi olan Vakko, Sevgililer
Günü’nde aşkın ifadesi olan
tasarımlar sunuyor. Aşkın
rengi kırmızının öne çıktığı
ve farklı zevklere hitap eden
Vakko’da, hediye seçenekleri
arasında giyimden
aksesuara, mutluluk veren
kofrelerden ve sevgiyi
damakta yaşatan Vakko
L’Atelier lezzetlerine kadar
geniş alternatifler yer alıyor.

W Collection sonbahar kış erkek koleksiyonu aşkın anlamının
paylaşıldığı Sevgililer Günü’nde yeni ve farklı hediye seçenekleri
sunuyor. Aşkın şıklığına zarafet katmak isteyenlere alternatifler
sunan W Collection, hediye ilhamını şehrin kendisinden ve kışın
romantizminden alıyor.
W Collection erkek koleksiyonundan konfor ve şıklığın bir araya
geldiği rafine ve sofistike bir stil, bu özel günde hatırlanmanın en
anlamlı haline hayat veriyor.
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Aşk ile Parlayan Saçlar
Kişisel bakım kategorisiyle yaşamınıza güzellikler katmaya
devam eden Arzum, Sevgililer Günü’nde birbirinden farklı
hediye alternatifleri sunuyor. Bakımına özen gösteren kadınların
vazgeçilmezi ve favorisi olacak olan Volume PRO ile daha parlak
daha hacimli daha ışıltılı saçlara kavuşma zamanı!
Sevdiklerinizi mutlu
etmek için eşsiz bir hediye
alternatifi olan Arzum
Volume PRO, pratik
kullanımı sayesinde
kadınlara büyük kolaylık
sağlıyor. Sevgililer Günü’nde
sevdiklerinizin gönlünü
fethedecek olan Arzum
Volume PRO, kadınlara
saçlarındaki parlaklığı
kaybetmeden evde stiline
profesyonel bir dokunuş
yapmalarını sağlıyor. Hava
üflemeli saç şekillendirici ile
saçları hızlıca kuruturken
aynı zamanda şekillendirme
imkanı sunuyor. Seramik
şekillendirme fırçaları
sayesinde ister düz ister
dalgalı saçlara kavuşmanızı
sağlayan Volume PRO, özel
günlerin kurtarıcısı oluyor.

Sofistike, Estetik ve
Konfor…
Göz alıcı tasarımlarıyla fark yaratan Enza Home’un yeni
koleksiyonunda yer alan Vienna Koltuk Takımı, zarif detaylarıyla
konfor ve estetiğin muhteşem uyumunu yaşam alanlarına taşıyor.

Bir mobilyadan daha fazlasını arayanlara benzersiz tasarımlar sunan
Enza Home, yeni koleksiyonunda yer alan Vienna Koltuk Takımı
ile seçkin tasarımlarına bir yenisini ekliyor. Vienna Koltuk Takımı,
modern tasarım detaylarını konforlu, zarif ve rafine bir tarzla
buluşturuyor. Çoklu katmanlı hibrit sünger kullanımıyla tasarlanan
yüksek konforlu oturumu, 55x55 ve 45x45 ölçülerindeki kırlentlerde
kaz tüyü dolgusuyla maksimum rahatlık sunan Vienna Koltuk
Takımı, özel dikiş detaylarıyla dekorasyonda lüks kavramını yeniden
tanımlıyor. Döşemesinde geniş renk seçeneğine sahip Vienna Koltuk
Takımı’nın üçlü koltuğunu tamamlayan berjer modülünün, rose
kaplamalı döner ayak veya sabit metal ayak seçenekleri bulunuyor.

Romantik Sevgililere Açık Havada Şömine Sıcaklığı
Fonksiyonelliğin ve
kalitenin ön planda
tutulduğu tasarımlarını
konfor ve estetikle
buluşturan L’unica,
aşkı çağrıştıran şömine
masaları ile Sevgililer
Günü’nde hem kış
günlerini hem de kalpleri
ısıtacak. Dünyaca
ünlü Happy Cocooning
markasına ait Cone
ve Bowl şöminelerinin
sıcacık atmosferini bahçe,
balkon ve teraslara
taşıyan L’unica, açık hava
keyfine düşkün romantik
sevgililere kalıcı bir hediye
alternatifi sunuyor.
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Dış mekanda konforun ve şıklığın
adresi L’unica, 14 Şubat Sevgililer
Günü için sevenlere evde romantik
bir güne imza atacak zamansız bir
hediye seçeneği sunuyor. Dünyaca
ünlü Happy Cocooning Şömine
Masaları ile ateşin sıcaklığını kış
ve yaz bahçeleri, balkonlar ve
teraslara taşıyan L’unica, hem kış
günlerini hem de kalpleri ısıtmaya
hazır. Aşkı ve sıcaklığı çağrıştıran
Happy Cocooning markasına
ait Cone ve Bowl şöminelerine
L’unica’nın İstanbul Levent’te
bulunan showroom mağazasından
ve Türkiye genelinde yer alan
30 farklı bayisinden ulaşmak
mümkün.
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CORENDON AIRLINES’TAN
“DİLEDİĞİN GİBİ UÇ, İSTEDİĞİN GİBİ ÖDE”
ERKEN REZERVASYON KAMPANYASI!
Corendon Airlines, erken rezervasyon döneminde yolcularına cazip indirimlerin yanı sıra
ödeme şeklini de istediği gibi belirleme seçeneği sunuyor. Covid 19 salgını sebebiyle
seyahat planlarında yaşanan zorlukları göz önünde bulundurarak hazırlanan birbirinden
esnek kampanyalar, Corendon Airlines yolcularına 2021’de yapacakları seyahatler için
diledikleri zaman ödeme yapmayı, uçuştan önce değişiklik yapabilme hakkını ve iptal
durumunda 21 gün içerisinde para iade garantisini sunuyor.
2021 yılında herkes dilediği tatil destinasyonuna uçabilsin diye
hazırlanan ve havacılık fonetik alfabesinin ilk 3 harfinden
(Alpha-Bravo-Charlie) esinlenilerek isim verilen kampanyalar,
corendonairlines.com web sitesi üzerinden yapılan biletlemelerde
geçerli olacak. Erken rezervasyon kampanyalarının detayları
aşağıdaki gibidir:
Alpha ile %25’e varan erken rezervasyon indirimi!
Tarihleri ve gideceği destinasyon belli olan yolcular,
“ALPHA” kampanya seçeneği ile bilet ücretinin tamamını
rezervasyon aşamasında ödeyerek en yüksek indirim oranlarından
yararlanabilirler. Üstelik uçuşlarından 3 gün öncesine kadar
biletlerini cezasız bir şekilde değiştirebilirler veya aldıkları bilet
sınıfının koşulları doğrultusunda biletlerini iptal edebilirler.
“ALPHA” kampanyasından yararlanmak isteyenler aşağıdaki
oranlarda erken rezervasyon indirimi alabilirler:
- Nisan, Mayıs, Haziran 2021 uçuşları için ANINDA %25 indirim
- Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 2021 uçuşları için ise ANINDA
%15 indirim
Bravo ile 25 €’ya rezervasyonunu garantile!
Tatil planı henüz tam netleşmemiş olan yolcular, bilet fiyatı ne
kadar olursa olsun, koltuk başına tek yön sadece 25 € ön ödeme
yaparak, kalan bilet ücretini uçuşlarından 4 hafta öncesine kadar
ödeyebilirler. Üstelik uçuşlarından 5 gün öncesine kadar biletlerini
cezasız bir şekilde değiştirebilir veya aldıkları bilet sınıfının koşulları
doğrultusunda biletlerini iptal edebilirler.
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“BRAVO” kampanyasından yararlanmak isteyenler aşağıdaki
oranlarda erken rezervasyon indirimi alabilirler:
- Nisan, Mayıs, Haziran 2021 uçuşları için ANINDA %20 indirim,
- Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 2021 uçuşları için ise ANINDA
%10 indirim  
Charlie ile rezervasyonunu şimdi yap, sonra öde!
Tatil planları sonradan değişebilecek yolcular ise “CHARLIE”
seçeneği ile satın almayı düşündükleri bileti hiçbir ön ödeme
yapmadan ayırtabilir ve ödemesini uçuştan 6 hafta öncesine kadar
gerçekleştirebilirler. Bu kampanya dahilindeki biletler, satın alındığı
takdirde uçuştan 7 gün öncesine kadar cezasız değiştirebilir veya bilet
sınıfının koşulları doğrultusunda iptal edebilir.
“CHARLIE” kampanyasından yararlanmak isteyenler aşağıdaki
oranlarda erken rezervasyon indirimi alabilirler:
- Nisan, Mayıs, Haziran 2021 uçuşları için ANINDA %10 indirim,
- Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 2021 uçuşları için ise ANINDA
%5 indirim.
Corendon Airlines’ın erken rezervasyon kampanyaları ile tüm
endişelerinizi bir kenara bırakın ve yepyeni bir 2021 yılı için
kendinize ve sevdiklerinize bir uçak bileti alın.
Sadece Corendon Airlines web sitesi üzerinden sunulacak
kampanyalar hakkında ayrıntılı bilgi ve kampanya koşulları için:
https://www.corendonairlines.com/tr/erken-rezervasyon-kampanyasi
linkini inceleyebilirsiniz.

TSE’DEN COVID-19 GÜVENLİ
HİZMET / ÜRETİM BELGESİ
ALAN İLK PERAKENDE
FİRMASI; MİGROS…
Migros; COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türk Standartları
Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen tüm kriterleri başarıyla
tamamlayarak, üretim tesisleri, dağıtım merkezleri, seçilmiş satış
mağazaları, ofisleri ve alışveriş merkezlerinde TSE COVID-19 Güvenli
Hizmet/Üretim Belgesi almaya hak kazanan ilk perakende firması
oldu.

Perakende sektörüne 66 yıldır öncülük eden Migros, sektöründe
bir ilke daha imza atarak farklı faaliyet alanlarına yönelik Türk
Standartları Enstitüsü tarafından verilen COVID-19 Güvenli
Üretim / Hizmet Belgesi’nin sahibi oldu. COVID-19 pandemisinin
görülmeye başladığı ilk günden itibaren öncelikli olarak
çalışanlarının, müşterilerinin ve paydaşlarının sağlıklarını
korumak, güvenilir ve kaliteli hizmetini müşterilerine kesintisiz
olarak sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Migros, üretim
tesisleri, dağıtım merkezleri, seçilmiş satış mağazaları, ofisleri
ve alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve
uygulamalar ile belgeyi almaya hak kazandı.
Migros, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı COVID-19 Hijyen,
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda salgının yönetimine
yönelik hazırlanan rehberde yer alan; COVID-19’un bulaş
özellikleri, korunma ve kontrol önlemleri, uygulamaya yönelik
önlemler, eğitimler, atık yönetimi, sosyal-ortak kullanım
alanları, temizlik-dezenfeksiyon yönetimi ile iş sağlığı ve
güvenliği ekipmanları süreçlerine yönelik uygulamaları hızlıca
hayata geçirerek tüm prosedürleri başarıyla yerine getirdi.
TSE COVID-19 Güvenli Hizmet, TSE COVID-19 Güvenli
Üretim,TSE COVID-19 Alışveriş Merkezleri Güvenli Hizmet
ve TSE COVID-19 Marketler Süpermarketler Güvenli Hizmet
kapsamında yayınlanan kılavuzlar doğrultusunda; üretim
tesisleri, dağıtım merkezleri, seçilmiş satış mağazaları, ofisleri ve
alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilen denetimlerden başarıyla
geçen Migros’un, güvenilir ve kaliteli hizmeti bir kez daha
belgelenmiş oldu.

Kitap Severler TerraCity
Kitap Fuarında Buluşuyor
Antalya’nın premium alışveriş ve yaşam merkezi TerraCity, 2
Mart’a kadar devam edecek Kitap Fuarı ile misafirlerine yüzlerce
yayınevinden binlerce kitabı çok özel fiyatlarla sunuyor
Antalya’da ayrıcalıklı alışverişin adresi TerraCity, sosyal, sanatsal ve
kültürel etkinliklerle alışverişi keyifli hale getirmeye devam ediyor.
TerraCity, misafirlerini bu kez bir kitap fuarıyla buluşturuyor.
TerraCity’nin -1 bodrum katında düzenlenen fuarda Anayurt
Yayınları tarafından farklı yayınevlerinden çıkan kitaplar çok özel
fiyatlarla sunuluyor.
Antalyalılar 2 Mart’a kadar devam edecek TerraCity Alışveriş
Merkezi Kitap Fuarı ile küçük büyük herkese hitap eden dünya
klasikleri, kişisel gelişim, polisiye, otobiyografi-biyografi, öykü,
masal, araştırma-inceleme, bilim, gençlik, şiir gibi farklı temalardaki
kitapların yanı sıra dünya çapında kült olmuş romanlara kadar
binlerce kitaba en uygun fiyatlarla ulaşabiliyor.
TerraCity, misafirleri kitap fuarını gönül rahatlığıyla gezebilsin,
güvenli alışveriş edebilsin ve sosyalleşebilsin diye gerekli tüm
hijyen ve güvenlik önlemlerini alıyor. Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) tarafından yapılan denetimleri başarıyla geçerek Covid-19
Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazanan TerraCity, bu belgeyle
Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda yer alan
tuvaletlerin ve ortak alanların temizliği, dezenfektasyon işlemlerinin
güvenilirliği, mağazaların aldığı önlemler, sosyal mesafe kuralları ve
gerekli uyarı afişleri gibi tüm kuralları titizlikle uyguladığını bir kez
daha kanıtlıyor.

\\ CITYFİRMA HABER

ORBİT TIP
MERKEZİ
30. YILINI
KUTLUYOR!
1991 yılında kurulan Orbit Tıp
Merkezi, 12 Ocak’ta 30. yılını
doldurdu. Merkezin Genel
Müdürü Özgür Şen yıldönümü
nedeniyle yaptığı açıklamada,
uzun yıllar başarıyla
hizmet vermelerinde en
büyük etkenin; ahlaki
çalışma prensipleri, hasta
memnuniyetinin üst seviyede
olması ve etik yaklaşımlarının
olduğunu ifade etti...

Orbit Tıp Merkezi Genel Müdürü
Özgür Şen

12 Ocak'ta 30. yılını kutlamaları sebebiyle yaptığı açıklamada
Orbit Tıp Merkezi Genel Müdürü Özgür Şen, uzun yıllar
başarıyla hizmet vermelerinde en büyük etkenin, ahlaki
çalışma prensipleri, hasta memnuniyetinin üst seviyede olması
ve etik yaklaşımlarının olduğunu ifade etti.
Şen sözlerine; “Şehrimizde ileri teknolojinin her zaman öncüsü
olmak bizler için ayrıca gurur kaynağıdır. Hizmet kalitemizi
her geçen gün yükseltmemiz ve inovasyona bakış açımız
hastalarımızda güven ve memnuniyeti tazelemiştir.
Başarımızda diğer bir unsur ise; ekip arkadaşlarımızdır.
Personel değişiminin en az olduğu kuruluşlardanız. Orbit Tıp
Merkezi hepimiz için bir aile ortamı ve sıcaklığı sağlamaktadır.
Burada hepimizin güzel anıları olmuştur. Çalışma hayatına
burada başlayıp buradan emekli olan arkadaşlarımızın olması
en büyük mutluluk kaynaklarımızdandır.” şeklinde devam etti.
Çalışanlar arasındaki sıcak ilişkileri hastalarıyla da
kurduklarına dikkat çeken Özgür Şen, yeni doğanken Orbit Tıp
Merkezi’ne getirilmiş hastalarından asker muayenesi için de
kendilerini tercih edenler olduğunu söyledi.
Böyle güzel örneklerle çizgisini bozmadan uzun yıllar ayakta
kalan kuruluşlardan biri olmalarından ve bu kuruluşun
birer ferdi olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Şen;
“Kurum Müdürü olarak Orbit Tıp Merkezi’nde 15. yılımı
doldurmaktayım. Uzun yıllardır bu ailenin bir ferdi olan tüm
arkadaşlarım gibi bu, benim için de bir gurur kaynağıdır.
Orbit ailesi olarak kurucularımıza, hekimlerimize, değerli ekip
arkadaşlarımıza ve bize güvenen tüm hastalarımıza tek tek
teşekkür ediyoruz. Kısacası; teşekkürler Antalya!” sözleriyle de
açıklamasını sonlandırdı.
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ASAT Yapı
Malzemeleri
Laboratuvarı
TÜRKAK
Akreditasyon
Belgesi aldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Yapı
Malzemeleri Laboratuvarı ‘TÜRKAK Akreditasyon Belgesi’ni
almaya hak kazandı. Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, bölgede bu
akreditasyona sahip alanındaki tek tesis olma özelliğini taşıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ALDAŞ bünyesinde
faaliyet yürüten Yapı Malzemeleri Laboratuvarı TÜRKAK
Akreditasyon denetiminden başarıyla geçti. Hali hazırda TSE
belgesine sahip olan Laboratuvar, kontrol deneylerinin güvenilirliğini
artırmak ve uluslararası geçerliliğe sahip standartlarda sürdürmek
için TÜRKAK Akreditasyonu almak üzere çalışma yürütüyordu.
Normal koşullarda 9 ay sürebilecek dokümantasyon ve teknik
çalışmalar 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandı. Hazırlık

sürecinin ardından denetimden başarıyla geçen Yapı Malzemeleri
Laboratuvarı, bölgede bu akreditasyona sahip alanındaki tek tesis
olma özelliğini taşıyor.
Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda alt ve üstyapı imalatlarında
kullanılan malzemelerin incelemeleri yapılıyor. Yapılan çalışmalar
sayesinde gerekli standartlara sahip olup olmadıkları tespit ediliyor.
Böylece gerekli standartları sağlamayan malzemelerin satın
alınmasının ve kullanılmasının önüne geçiliyor. Bu şekilde kamu
zararının önlenmesine büyük katkı sağlanıyor. Ocak 2020’de fiili
olarak faaliyete geçen Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda yapılan
çalışmalar ile bugüne kadar 6 milyon TL kamu zararının önüne
geçildi.

ATSO “KÖK” Ödülleri Heyecanı Başladı
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından Antalya’da fark yaratan kişi ve kurumları
gururlandırmak ve takdir etmek amacıyla ilk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen ve kısaca KÖK olarak
adlandırılan Kente Önem Katanlar Ödülleri 2021 yılı için heyecan başladı. Başvurular 25 Şubat
2021 tarihinde sona erecek. Bu yıl ilk kez Hizmet İhracatı da ödüllendirilecek."
ATSO’nun bir kent geleneği haline gelen Geleneksel Ödül Töreni
ve kuruluş yıldönümü organizasyonlarını 2020 yılında tek çatı
altında birleştirerek, her kurum ve kişinin katılabileceği ve kent
için fark yaratan Kente Önem Katanlar adıyla gerçekleştirdiklerini
belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, “Geçen yıl KÖK Ödülleri’ni
kazananlar adına Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne
modern bir spor salonu yaptırmıştık. ATSO’nun KÖK Ödülleri 2021’in
tüm kategorilerde kazananları onurlandıracağı kurumsal sosyal
sorumluluk büyük ödülü olarak Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bir uçak bakım hangarı yaptırıyoruz”
dedi.
Davut Çetin, KÖK Ödülleri’nin 7 ana ödül kategorisinden oluştuğunu
belirterek şunları kaydetti; “Kent Ödüllerinin her bir kategorisinin
değerlendirmesi, alanında uzman profesyoneller ve/veya
akademisyenler tarafından oluşan tamamen bağımsız bir Seçici
Kurul tarafından yapılacak. Başvuru sahipleri, 2018 yılı ve sonrasında
hayata geçirmiş oldukları bir çalışmayla başvuru yapabilecekler,
önceki KÖK ödüllerinde başvuru yaptıkları çalışmalarıyla
başvuramayacaklar.
Döviz Kazandırıcı Hizmetlerde; her bir alt kategoride ilk 3 sırada yer
alan üyelerimiz ödüllendirilecek.
Firmalar, 2019-2020 yıllarında elde ettiği yurtdışı kaynaklı ihracat
döviz miktarlarının aritmetik ortalamasını beyan ederek başvuru
yapacak. Döviz Kazandırıcı Hizmetler ana kategorisi altında yer
alan ihracat-genel, tarım ihracatı, konaklama tesisleri ve seyahat
acenteleri kategorilerine hizmet ihracatı kategorisi de eklendi.
Hizmet ihracatı; konaklama tesisleri ve seyahat acenteleri dışındaki
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hizmet sektörlerini kapsayacak. Hizmet ihracatında, 1.000.000 (bir
milyon) ABD $’ı ve üzerindeki, diğer kategorilerde ise 4.000.000
(dört milyon) ABD doları ve üzerindeki beyanlar değerlendirmeye
alınacak.
Başvurular 25 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. Kent Ödülleri ve
Döviz Kazandırıcı Hizmetler kategorilerinin başvuruları
www.kenteonemkatanlar.org sayfasında yer alan online form
aracılıyla alınacak. Döviz Kazandırıcı Hizmetler kategorisinde;
geçmişte Üyelerimizin bizzat başvurması ve banka beyan yazıları
gerekiyordu. Bu yıl bunu kolaylaştırdık. Üyelerimiz, bu yıl banka
veya Yeminli Mali Müşavir Raporu veya bağlı bulundukları İhracatçı
Birlikleri beyan yazılarıyla başvuru yapabilecekler. Kent ve Döviz
Kazandırıcı Hizmetler dışındaki kategorilerde ödül almaya hak
kazanacak olanlar, odamız kayıtları esas alınarak belirlenecek.”

Korkuteli Güneş Enerji Santrali
550 konutun yıllık elektrik
ihtiyacını karşılayacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli’nin Bozova Mahallesi’nde 0,990 MW
gücünde Güneş Enerji Santrali kurdu. Yıllık 550 konutun elektrik enerjisini
karşılayabilecek kapasitede olan proje, elektrik üretimine başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek,
çevreci yatırımlar yapmaya devam ediyor. Temiz ve
ucuz enerji hedefleri doğrultusunda yenilenebilir
enerji kaynaklarına büyük önem veren Büyükşehir
Belediyesi, son olarak Korkuteli’nin Bozova Mahallesi
264 ada 1 parselde Güneş Enerji Santrali kurdu. Antalya
Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (ASAT)
hayata geçirilen 0,990 MW gücünde lisanssız Güneş
Enerji Santrali (GES), TEDAŞ nezdinde kabul işlemleri
yapılarak işletmeye alındı. Bozova GES yaklaşık 550
konutun bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek
kapasiteye sahip.
Tesis gücü 0,990 MW olan GES-1 Projesi yıllık 1
milyon 850 bin kWh elektrik üretimi gerçekleştirerek,
Büyükşehir Belediyesi'ne 1 yılda 1 milyon 555 bin TL’lik
ekonomik katkı sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nin
doğa ve çevreyi koruyan yatırımı Bozova GES Projesi,
yılda yaklaşık 990 ton CO2 (Karbondioksit) salınımını
engelliyor. Bu da yılda yaklaşık 90 bin adet ağacın
karbondioksit emilimine denk geliyor.
Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir, tükenmeyen bir
enerji kaynağı ve doğa dostu GES projelerine devam
edecek. Korkuteli Bozova Mahallesi’nde aynı parsel
içerisinde; her biri 0.990 MW kapasiteli üç ayrı GES
projesinin daha hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kaleiçi OldTown Festivali
14-17 Ekim’de
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek
Kaleiçi Old Town Festivali’nin 14-17 Ekim tarihlerinde yapılacağını söyledi.
Başkan Uysal, pandemide başlayan aşılama sürecinin festivali yeniden
Kaleiçi’nde düzenlemek için adımlar atmalarına vesile olduğunu belirterek,
İrlanda’dan Vietnam’a 400’ün üzerinde kentte Kaleiçi ve festival tanıtım
çalışmalara başladıklarını aktardı.
Dar sokaklarında yürüyüşlerin keşfetme duygusunu tetiklediği, farklı
rotalarda Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlıya uzanan bir tarihin izinin
sürüldüğü, kentin geleneksel mimariyle dünya mutfağının en sıra dışı
örneklerinin bir araya geldiği Kaleiçi’nde, festival heyecanı yeniden başlıyor.
Geçen yıl, Covid-19 pandemisi dolayısıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde
online gerçekleştirilen festival, bu yıl yeniden Kaleiçi’nin sokaklarına,
meydanlarına dönüyor. Başkan Uysal, başlayan aşılama çalışmalarının
festivalin ait olduğu Antalya’nın tarihi kent merkezinde yapılması konusunda
adımlar atmalarına vesile olduğunu belirtirken festival takvimini de
açıkladı. Başkan Uysal, 6’ncı Kaleiçi Old Town Festivali’nin 14-17 Ekim’de
düzenleneceğini söyledi.
Kaleiçi Old Town Festivali’nin bir değerler festivali olduğunu, kuvvetli bir
içeriğinin özünün olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Bu yıl çok daha güçlü
bir şekilde, çok zor günler yaşayan işletmeciler, otelciler ve esnafımızla,
kısaca Kaleiçi’nin tüm paydaşlarıyla bir arada yeniden Kaleiçi’nde olmak için
çalışmalara başladık” diye konuştu. Başkan Uysal, bu çerçevede ilk olarak,
Kaleiçi gibi tarihi kent merkezine sahip dünyanın farklı noktalarından 400’ün
üzerinde kentte Kaleiçi ve festival tanıtım çalışmalarına başladıklarını aktardı.
Başkan Uysal, tanıtım broşürlerin dijital ortamda gönderimlerinin yapıldığını
söyledi.
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ATIĞI ENERJİYE
DÖNÜŞTÜREN
İNOVASYON
Antalya OSB’nin Türkiye’de bir ilk olan
Solar Çamur Kurutma Tesisi, 2 bin 645
ton atık çamurunu çimento fabrikaları
ya da enerji geri kazanım tesislerinde ek
yakıt olarak kullanılabilir hale getirerek,
hem doğaya karışmasını engelledi
hem de alternatif bir enerji kaynağına
dönüştürdü.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ne 2015 yılında kurulan Solar Çamur
Kurutma Tesisi, 5 yıllık hizmet süresinde 2 bin 645 ton atık çamurunu
yüzde 90 oranında kurutarak çimento fabrikaları veya enerji geri
kazanım tesislerinde ek yakıt olarak kullanılabilir hale getirdi. Tesis,
arıtma çamuruna çözüm bulmanın yanı sıra, atığı alternatif bir enerji
kaynağına dönüştürerek ülke ekonomisine ve doğaya sağladığı katkı
ile Türkiye’ye örnek oldu.
Güneş enerjisi ile çalışıyor
Atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurunun yüksek oranda
su içermesi nedeniyle, katı atık depolama tesislerinde yüksek
hacimler teşkil ettiğini, depolama alanlarının zamanla yetersiz
kaldığını, lisanslı bertaraf tesisi sayısının az olması nedeniyle de
atık çamurunun gün geçtikçe doğa için bir tehdide dönüştüğünü
belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Türkiye’de bir ilk olma
özelliğine sahip tesis ile bu tehdidi bertaraf etmeyi başardıklarını
söyledi. Tesisin çalışma prensibi hakkında bilgi veren Bahar, “Sistem
ile yüzde 80’i su, yüzde 20’si katı madde olan atık çamurunun katı
madde oranı, ön susuzlaştırma ekipmanı ile yüzde 40-45 seviyesine
çıkarılmakta, ardından solar çamur kurutma tesisinde kurutularak
yüzde 85-95’e kadar yükseltilmektedir. Katı madde daha sonra ek
yakıt olarak kullanılmak üzere çimento fabrikaları veya enerji geri
kazanım tesislerine gönderilmektedir. Tesis, ihtiyaç duyduğu enerjiyi
güneşten sağlamaktadır. Atığın bertaraf edilmesinde kullanılacak
enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi suretiyle,
doğaya karşı ikinci bir saygı duruşunda bulunmak istedik. Güneşli
olmayan günlerde ihtiyaç duyulan kuruluk oranının sağlanabilmesi
için doğalgazlı yerden ısıtma sistemi ile donatılan tesis, bu özelliği
ile hibrit bir projedir. Ancak 5 yıl içerisinde hiç kullanma ihtiyacı
doğmamıştır” dedi.
4 Yılda Amorti Etti
Çamurun kaynağında azaltılmasıyla birlikte, katı atık depolama
tesisine gönderilmesine gerek kalmadığını, bu nedenle nakliye
giderlerinde beşte bir oranında azalma sağlandığını ve 2.500-3.000
kcal enerji içeriğine sahip bir ek yakıt elde edildiğini aktaran Bahar,
“Bu durumun ekonomik boyutu bir yana egzoz gazı salınımının
düşürülmesi ve fosil yakıt tüketiminin azaltılmasıyla çift taraflı,
önemli ve olumlu bir çevresel etki daha yaratılmıştır” şeklinde
konuştu. Yatırım öncesindeki atık çamur işletme, nakliye ve bertaraf
maliyetleri göz önüne alındığında tesisin kendini amorti ettiğini
aktaran Bahar, “2015 yılında 1 milyon Euro yatırımla kurduğumuz
tesis, tüm işletme giderleri hesaba alındığında 4 yıl gibi bir sürede
kendini amorti etti. Parayı bumerang gibi yönetmeye özellikle dikkat
ediyoruz. 5 yıl önce bu yatırım için harcadığımız para, 4 yıl sonra
geri döndü. Şimdi o parayla, borçlanmadan, ek kaynak arayışına
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girmeden sanayicilerimiz ve Antalya’mız için yeni yatırımlar, yeni
projeler hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.
Çevre Hizmet Ödülü
Arıtma çamurunu yüzde 90 kuruluğa getirmesi, ihtiyaç duyduğu
enerjiyi güneşten sağlaması ve tasarımıyla Türkiye’de ilk olan
tesisten elde edilen sonuçların solar kurutma teknolojisine olan
bakış açısını değiştirdiğini söyleyen Bahar, “Tesisimiz, Antalya
Bölgesinde, doğanın ve çevrenin korunmasında üstlendiği öncü
rol sebebiyle Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Çevre
Sorunları Araştırma Merkezi tarafından Çevre Hizmet Ödülüne layık
görülmüştür. Antalya OSB, aldığı bu ödül ile doğa ve çevre duyarlığı
nedeniyle aldığı ödül sayısını üçe çıkarmış, Türkiye’nin en temiz ve
en çevreci OSB’si olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır” diye konuştu.

Kepez’de ‘Sahaf Çarşısı’
kuruluyor
Başkan Hakan Tütüncü’nün, Sahaf Festivali'nde sözünü verdiği
sahaf çarşısının yapımı başladı. Dokuma Sanat Sokağı’na, 21
dükkânın bulunduğu sahaf çarşısı kuruluyor.
Kepez Belediyesinin, kültür ve sanat adası haline getirdiği
DokumaPark, mis gibi kitap kokacak.

HER GÜN BİR KEZ DAHA
ÖLÜYORUZ
TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı ve
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Batı Akdeniz 1. Bölge Temsilcisi
Serap Kocaoğlu yazılı bir açıklama yaparak, kadın cinayetleri ve
kadına şiddetin toplumsal utanç olmaya devam ettiğini kaydetti.
Cemil Meriç Kütüphanesi ve çocuklara yönelik tren kütüphaneden
sonra eski Dokuma Fabrikası’nın yerleşkesine sahaf çarşısı da geldi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz yıl ikincisini
düzenledikleri sahaf festivalinde, DokumaPark’ın içerisine sahaf
çarşısı yapacaklarının sözünü vermişti.
Dokuma’ya 21 dükkânlı sahaf çarşısı
Park ve Bahçeler Müdürlüğü de, Başkan Tütüncü’nün sözünü verdiği
çarşının yapımını başlattı. Dokuma Sanat Sokağı’nda, el emeği çarşısı
yanında yapımı süren sahaf çarşısında, 8 metrekare ile 12 metrekare
büyüklüğünde 21 adet ahşap dükkân bulunuyor.
Sahaf çarşısı projesi, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
(AESOB) ile Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf
Odası desteğiyle gerçekleştiriliyor.
Dokuma Sanat Sokağı
Başkan Hakan Tütüncü, yakın bir tarihte hizmete açılması planlanan
sahaf çarşısında incelemelerde bulundu ve proje hakkında
bürokratlarından bilgi aldı. Açıklamasında, “Dokuma Sanat Sokağı,
işte şimdi kelimenin tam anlamıyla sanat sokağı haline geliyor.”
diyen Başkan Tütüncü, “Dokuma Sanat Sokağı’na, birbirinden güzel,
şık 21 dükkândan oluşan güzel bir sahaflar çarşısı yapıyoruz.”
ifadesini kullandı.

Serap Kocaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada; “İnsanlık suçu olan kadın
cinayetleri ve kadına şiddet vakaları, toplumsal utanç olmaya devam
ediyor. Son olarak aynı gün içinde işlenen 3 kadın cinayeti bizleri bir
kez daha derin bir üzüntüye boğdu. Kaybettiklerimizin isimleri Aylin
Sözer, Selda Taş, Vesile Dönmez oluyor, meslekleri akademisyen,
mühendis oluyor, ya da bir eş, anne, ev hanımı oluyor… isimler ya da
onları nasıl tanımladığımız değişiyor ama vahşi cinayetler ve kadına
şiddet gerçeği değişmiyor. Her kadın cinayeti haberi canımızı bir
kez daha yakıyor. Ne acıdır ki; Türkiye’de kadınlarımız, fiziksel ve
psikolojik şiddetle, tecavüzle, cinayetle, töre cinayetiyle neredeyse
kadın olmanın ağır bedelini ödüyor duruma geldiler.
Cezai yaptırımların yetersizliği, suçu işleyenin “tahrik” ya da “iyi
hal” gibi anlam veremediğimiz gerekçelerle ceza indirimi alabilmesi,
şiddet gören kadının korunmasında yetersiz kalınması vahşi
cinayetlere, şiddete her gün bir yenisini eklemektedir. Kadına yönelik
şiddeti ve aile içi şiddeti önleyecek yasal düzenlemelerin layıkıyla
uygulanmasının önemini ve gerekliliğini içimizi kor gibi yakan bu
cinayetler vesilesi ile bir kez daha tekrar etmiş oluyoruz.
Şiddet konusundaki farkındalığın arttırılması yönünde bilgilendirme
programları, medya kampanyaları ve kamu spotlarının arttırılması,
kamuoyu oluşturulması, güvenlik önlemlerinin arttırılması gibi
çalışmalarının yetersiz kaldığına üzülerek tanık oluyoruz. Yasalarla
somut adımlar atılmadığı, olması gereken yaptırımlar hayata
geçirilmediği ve bu konu toplumsal bilinç oluşturma kampanyaları
ile desteklenmediği sürece de bizleri derinden sarsacak yeni şiddet
olaylarının gerçekleşmesi sürpriz olmayacaktır. Türkiye’de yıllardır
kadına yönelik şiddet, kadın cinayetlerinin sebep ve sonuçları ile
atılması gereken adımlar konuşuluyor olmasına rağmen hala bu
acıları yaşıyor olmamız, bu konunun toplumsal bir vaka olarak
önemini kaybetmeden önümüzde durmaya devam ettiğini ortaya
koymaktadır.
Toplumsal farkındalık oluşturma ve caydırıcı cezai yaptırımların
yasal uygulamalarla hayata geçirilmesi yönünde atacağımız her adım
insani sorumluluğumuz olacaktır.” dedi.
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Elmalı otogarı açılışa hazır
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Otobüs Terminali’nin
inşaatını tamamladı. 10 bin metrekarelik alana inşa edilen
yeni terminal binası, modern ve kullanışlı bir yapı olarak
vatandaşa konforlu ve kolay ulaşım imkanı sağlayacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in
talimatıyla Eylül 2019’da çalışmaların başladığı Elmalı Otobüs
Terminali açılışa hazır hale geldi. Elmalı’nın girişinde ulaşımın
kolay olduğu bir noktada modern ve çevreci bir anlayışla
planlanarak inşa edilen Elmalı Otobüs Terminali, yeni yerinde
hizmet vermeye başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri
Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan son olarak
peyzaj ve çevre düzenlemesi yapılan Elmalı Otobüs Terminali’nin
açılışı ulaşım firmalarının da taşınmasından sonra gerçekleşecek.
Elmalı’ya yakışan terminal
Elmalı ilçe merkezinde oluşan trafiği büyük ölçüde rahatlatacak
yeni terminalde 8 adet otobüs peronu, bilet satış ofisleri, yarı açık
ve kapalı bekleme alanları, mescit, sığınak, PTT, restoran, ticari
dükkânlar, polis, zabıta ve idari ofisler, personel odaları, teknik
odalar ve açık otopark bulunuyor. Yeni terminal sahip olduğu bu
donanımlarla ilçe halkına ve turizmine en iyi şartlarda hizmet
verecek.

Üretirken tasarruf
sağlayan tesis
Konyaaltı Belediyesi, Biyokütle ve Güneş Enerjisinden
Döngüsel Enerji Üretim Projesi ile hem kendi elektriğini
üreterek tasarruf sağlıyor hem de ürettiği elektriğin fazlasını
satarak gelir elde ediyor.
Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne
bağlı Biyokütle ve Güneş Enerjisinden Döngüsel Enerji Üretim
Tesisi, bir yandan üretim sağlarken bir yandan da üretim fazlası
elektrik enerjisini satıyor. Tesiste 2020 yılı içinde toplam 180.000
kWh elektrik ve 100 ton biyobriket üreten Konyaaltı Belediyesi,
güneş enerjisinden üretmiş olduğu 180.000 kWh elektriğin 95.000
kWh’ını biyobriket üretim tesisinde harcarken, 85.000 kWh’ını da
şebekeyi besleyerek hizmet binasındaki tüketiminden düştü.
Fazla enerji şebekeye verildi
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Türkiye’de sosyal
belediyecilik alanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini
belirterek, 2020 yılı içinde güneş panellerinin üretmiş
olduğu elektrik enerjisini hizmet binasının tükettiği elektrik
faturalarından düşerek 60 bin 917 lira 37 kuruşluk tasarruf
sağladıklarını açıkladı. Bu projeyle hem yakacak üretiminde
kullanılan enerjiyi üretip hem de tasarruf sağladıklarını
dile getiren Başkan Semih Esen, ‘’Proje, Türkiye’de ilk olma
özelliğini taşıyor. Ürettiğimiz elektriği yakacak üretimimizdeki
makinelerimizde ve şantiyemizde bulunan birçok tüketimde
kullanıyoruz. Ürettiğimiz yakacakları hemşerilerimize ücretsiz
olarak dağıtıyoruz. Üretime verdiğimiz önem ve destek her
koşulda devam edecek” dedi.
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ASAT’tan yatırım atağı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT
bürokratları ile yatırımlar hakkında toplantı yaptı. ASAT’ın
devam eden projelerinin ele alındığı toplantıda başlayacak
proje ve çalışmalar da değerlendirildi. Başkan Böcek, ASAT’ın
alt yapı ile ilgili yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini
belirterek “2021-2023 yılları arasında toplamda 2 milyar
485 milyon liralık yatırım planlıyoruz. Planlı, kurallı, kimlikli
bir kent hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam
edeceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT)
bürokratları ile yatırımlar hakkında toplantı
gerçekleştirdi.
Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı
Cem Oğuz, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ve
ASAT yöneticileri katıldı. Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin Böcek’e yapılan sunumda 1
Nisan 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında
yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlar ile
ilgili bilgi verilirken ayrıca 2021-2023 yıllarında
yapılması planlanan yatırımlar anlatıldı.
644.829.995 TL yatırım
Başkan Muhittin Böcek, ASAT’ın, 1 Nisan 2019
ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Antalya’ya
toplamda 644 milyon 829 bin 995 TL yatırım
yaptığını belirterek, “Bugüne kadar yapılan
yatırımlar arasında aslan payını içme suyu
şebeke ve isale hattı ile içme suyu terfi merkezi
yatırımları aldı. Bu alanda toplamda 183 milyon
61 bin 353 TL’lik yatırım gerçekleştirildi” dedi.
İkinci büyük yatırım atıksu arıtmaya
ASAT’ın bu dönemde ikinci büyük kaynağı
atıksu arıtma, deniz deşarj hattı ve atıksu terfi
merkezi yatırımlarına harcadığını ifade eden
Başkan Muhittin Böcek, şu bilgileri verdi: “Bu
alanda da ASAT toplam 125 milyon liralık yatırım
yaptı. ASAT bu dönemde kanalizasyon şebeke ve
kollektör hattı yatırımlarına 101 milyon 209 bin,
yağmursuyu yatırımlarına 39 milyon 489 bin, içme
suyu depo yenileme ve yeni depo yatırımlarına 11
milyon 921 bin, tarımsal sulama yatırımlarına 14

milyon, enerji GES yatırımlarına 8 milyon 547 bin, mamul mal ve ekipman yatırımlarına
86 milyon 602 bin, asfalt yatırımlarına ise 75 milyon lira harcadı.”
Yatırımlar sürecek
Planlı, kurallı, kimlikli bir kent hedefi doğrultusunda ASAT’ın 2021-2023 yılları arasında
da 19 ilçede alt yapı yatırımlarına ara vermeden devam edeceğini belirten Başkan Böcek,
“İçme suyu şebeke, isale ve terfi merkezi yatırımları, kanalizasyon şebeke ve kolektör
hatları ile yağmur suyu yatırımları, atık su arıtma, atık su terfi ve derin deniz deşarjları
yatırımları, Antalya merkez ve tüm ilçelerde depo ve kaptaj yenileme, yeni depo yapımı,
mamül mal ve ekipman temin yatırımları, asfalt yatırımları, lojistik merkezleri yapımı
yatırımları sürecek. GES, HES, biyoenerji yatırımları, bilişim sistemleri ve sayaçlandırma
yatırımları, master plan ve projelendirme yatırımları devam edecek. ASAT’ın 20212023 yılları arasında toplam 2 milyar 484 milyon 656 bin liralık yatırım yapmasını
planlıyoruz” diye konuştu.
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Kepez
Belediyesi çöp
konteynerlerini
kendi üretiyor
Kepez Belediyesi, ilçedeki evsel atıkların
toplanması amacıyla kullanılan çöp
konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor. Çeşitli
sebeplerden dolayı zarar gören konteynerler
de yine aynı atölyede tamir edilerek yeniden
kullanıma sunuluyor.

TEKNOLOJİ
ATILIMINA
DESTEK ÇAĞRISI
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar,
Türkiye’deki tüm organize sanayi
bölgelerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından başlatılan teknoloji atağına
destek vermesi gerektiğini söyleyerek bir
öneride bulundu.

Cumhuriyet dönemi ile yoğunluk kazanan sanayileşme çabaları, 1960 yılında
başlatılan planlı kalkınma dönemiyle büyük bir hız kazandı ve sanayi lokomotif
sektör olarak belirlendi. Sanayileşmeye önem verilmesi, ekonomik ve toplumsal
kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi gibi uzun vadeli hedeflere ulaşılması
için ilki 1962 yılında Bursa’da kurulan organize sanayi bölgeleri, sanayinin
disipline edilmesi ve sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması gibi kritik
alanlarda önemli bir rol oynadı. Kısa sürede üretimin, istihdamın ve ihracatın
büyük bir bölümünü üstlenen organize sanayi bölgelerinin sayısı, aradan geçen 58
yılda 348’e ulaştı.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
ekipleri, pırıl pırıl bir ilçe için çalışırken,
bir yandan da evsel atıkların toplandığı çöp
konteynerlerini de kendi atölyesinde imal ediyor.
Tasarrufa önem veren, kaynaklarını etkin ve
verimli bir biçimde kullanarak hizmete dönüştüren
Kepez Belediyesi, 2020’de 2 bin 343 yeni konteyner
üretimi gerçekleştirdi. Yine aynı yıl içerisinde
çeşitli sebeplerden dolayı zarar gören 11 bin 642
konteynerin de bakımı yapıldı. Atölyede görev
yapan üretim ekibi tarafından ihtiyaca göre aylık
150 ile 250 adet arasında sıfır konteyner imalatı
gerçekleştiriliyor. Kepez Belediyesi’nin konteyner
atölyesinde metal plakalar önce ebatlama
işleminden geçiyor. Kesme ve bükme işlemlerinden
sonra şekil verilen plakalar birleştiriliyor ve
ardından da konteynerin açılır-kapanır kapağı
oluşturuluyor. Tekerlek montajı ve boyama
işleminin ardından tamamlanan konteyner
Kepezlilerin hizmetine sunuluyor. Kepez Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün mobil bakım ve
boya ekibi de cadde ve sokaklardaki konteynerlerin
bakımını yerinde yapıyor. Mobil Boyama ekibi
2020’de 7 bin 535 adet konteyneri yerinde boyadı.

\\ 24

Dünyaya örnek
2000’li yılların başında yürürlüğe giren OSB Kanunu ve OSB Uygulama
Yönetmeliği, organize sanayi bölgelerinin gelişip güçlenmesine, dolayısıyla da
üretimin, istihdamın ve ihracatın artmasına imkan sağladı. Organize sanayi
bölgeleri ile 4562 sayılı OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği’nin tüm dünyaya
örnek olacak bir niteliğe sahip olduğunu belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar,
Devlet eliyle sağlanmış bu faydanın Türkiye’yi bir üst lige taşıdığını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın son dönemde yaptığı teknolojik atılımların,
Türkiye’yi bulunduğu yerden birkaç basamak yukarı taşıma gayretinin bir
yansıması olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bahar, “Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığımız, organize sanayi bölgeleri gibi ekonomik kalkınmayı
adeta bir sıçramaya dönüştüren yapıların kurucusu ve mükemmel bir kanun ile
yönetilmesini sağlamış işinin ehli, büyük bir organizasyondur.Bakanlığımızın
mevcudu bir üst noktaya taşımak, sanayimizi ve üretimimizi, günün ve geleceğin
talep ve ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn etmek için gösterdiği gayrete, birbiri
ardına gerçekleştirdiği teknolojik atılımlarına destek olmalıyız. Özellikle İHA,
SİHA veSİDA’lar ile bunların yazılımlarını kapsayan savunma sanayinde yerli ve
millileşme atağına tüm organize sanayi bölgeleri omuz vermelidir” dedi.
Genişleme alanları
Organize sanayi bölgelerince sağlanabilecek destekler ile ilgili bir öneride
bulunan Başkan Bahar, “Çevresinde hazine arazileri bulunan ve genişlemeye
müsait durumda olan organize sanayi bölgelerimizde, söz konusu alanların
OSB’ye ilave edilerek kapasitelerinin artırılması, bu yeni alanlarda sadece yazılım
ve teknolojik üretime odaklanmak suretiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın
ar-ge ve inovasyon doktrinine katkı verilmesi, katma değer üretiminde bir
sıçrama yaşanmasına sebep olabilir. Kamulaştırma ve edinimin Bakanlığımız
marifetiyle gerçekleştirilmesi, yer seçiminin kolaylaştırılıp hızlandırılması, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığımız nezdinde, Devletimizin organize sanayi bölgelerine
bu desteği sağlamasının, daha güçlü bir Türkiye yolunda atılacak önemli bir
adım olacağı kanaatindeyiz. Kalifiye insan kıymetimizle, gençlerimiz ile bizler
bu sıçramayı yapacak güce ve inanca sahibiz. İHA ve SİHA’larımız, Antalya’da
üretilecek yerli ve milli SİDA’larımız, Devletimizin güçlü elini omzumuza
koyduğunda başarabildiğimizin kanıtıdır. Organize sanayi bölgeleri olarak
ülkemize ve milletimize daha fazla fayda sağlayabilmek, daha fazla üretim,
daha fazla istihdam, daha fazla katma değer üretebilmek için Bakanlığımız
önderliğinde başlayan teknolojik atılıma tüm gücümüz ile omuz vermeye, destek
olmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Kaş Ova Spor
Salonu inşaatı
tüm hızıyla
devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaş’ın Ova Mahallesi’ne kazandırılan
modern spor salonu projesi tüm hızıyla devam ediyor. İnşat aşamasının yüzde
70 oranında tamamlandığı projede, spor salonu üzerinde yer alacak çelik çatı
makaslarının montajı yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş’ın
Ova Mahallesi’ne modern bir spor salonu
kazandırıyor. Yaklaşık 6 milyon 300 bin
TL ihale bedelli Ova Spor Salonu Kaş’ın en
önemli spor merkezi olacak. Toplam 2 bin 600
metrekare kapalı alana sahip spor salonunda
inşaat aşaması yüzde 70 seviyelerine ulaştı.
Ekiplerini hummalı bir çalışma yürüttüğü
projede çelik çatı makaslarının montajı
yapılıyor. İdari binada ise alçı, sıva, kaplama
imalatları tamamlandı. Asma tavan ve boya
imalatları devam ediyor.
Proje rezerv alanlara sahip
Kaş İlçesi Ova Mahallesi’nde 161 ada 1 parselde yer alan çok amaçlı
spor salonu yaklaşık 18 bin metrekarelik arsa üzerinde yükseliyor.
Projede spor salonu ve açık otopark 4 bin 365 metrekarelik bir inşaat
alanına sahip. İleriye dönük olarak zamanla farklı spor tesislerinin
ve farklı birimlerin de yer alabilmesine olanak sağlayacak şekilde
planlanan projede bu tesisler için rezerv alan da bulunuyor.

Hedef; enerjiden tasarruf,
karbon ayak izini
azaltmak

Modern bir tesis olacak
Kaş Ova Spor Salonu Projesi’nde, başta gençler olmak üzere bölge
halkının daha iyi fiziki şartlarda spor yapabilmeleri için her detay
düşünüldü. 1350 metrekare kapalı spor salonu ile birçok spor dalına
ev sahipliği yapacak olan projenin zemin katında değişik ebatlarda
4 adet soyunma odası mevcut. Aynı zamanda bu katta seyircilerin
kullanabileceği bir kafeterya ve tuvaletler bulunuyor. Üst katta ise 6
adet ofis, 1 adet hakem odası, tuvaletler ve personelin kullanabileceği
bir adet mutfak yer alıyor. Proje kapsamında açık alanda ise 60
araçlık otopark da var.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak hem belediyenin
elektrik maliyetlerinde tasarrufu hem de 510 bini aşkın nüfusa
sahip ilçede kişi başı karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen
Muratpaşa Belediyesi, güneş enerji sistemlerini parklarında
kullanıyor. Çalışmanın ilk örneği Yeşildere Mahallesi’nde
tamamen güneş enerjisiyle aydınlanan parkta hayata
geçirilirken Muratpaşa Belediyesi, şimdi de süs havuzlarında
güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemleri
kullanmaya başladı.
Kentin ana ulaşım akslarından Adnan Menderes Bulvarı’nı
Etiler Mahallesi’ne bağlayan Şehit Adem Dede Caddesi üzerinde
bulunan parkta yapılan çalışmada,süs havuzunda bulunan
‘Sevgi Değirmeni’ güneşten aldığı enerjiyle dönmeye başladı.
Belediye Başkanı Ümit Uysal da son noktaya gelen çalışmaları
yerinde inceledi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, elektrik maliyetlerini düşürmek
ve kişi başı karbon ayak izini azaltmak amacıyla güneş enerjisini
parklarında kullanıyor. Örnek çalışma, Etiler Mahallesi’nde Şair
Adem Dede Caddesi üzerinde bulunan parkta yapıldı. Parktaki
Sevgi Değirmeni, güneşten aldığı enerjiyle dönüyor.

Yakın zamanda aydınlatması da güneşten sağlanacak parkta
çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Uysal, “Yeni bir
inovasyon çalışmamızı kullanmaya başladık. Sevgi Değirmeni,
güneş enerjisiyle, enerji maliyeti olmadan sadece yatırım
maliyetiyle sürekli dönüyor” dedi. Sadece bakım ve onarımla,
başka bir maliyet olmadan sistemin uzun yıllar çalışabileceğini
aktaran Başkan Uysal, “Zamanla Muratpaşa’nın bütün
parklarına bu çalışmamızı yaymayı düşünüyoruz. Bunu, Park
ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde, inovasyon sorumlusu
arkadaşlarımızın katkılarıyla gerçekleştirdik. Hayırlı olsun”
diye konuştu.
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Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
Operatör Doktor

DUYGU AKSOY

Bu ay Güldal’la 5 Çayı’nda konuğum; tanımaktan ve yakın dost
olmaktan büyük mutluluk duyduğum Estetik Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Duygu Aksoy oldu… Bir doktor olarak
insanın kendisini sevdirmesi öyle kolay bir iş değildir ama Antalya’da
mesleki başarısından hayli bahsettiren ve çevresinde çokça sevilen bir
cerrah, sevgili arkadaşım Duygu Aksoy’la, yoğun temposunun içerisinde
bir araya gelmeyi başardık. Ve sohbetimizde, estetik uygulama talepleri,
çözüm önerileri, pandemi sürecinde klinik olarak yaklaşımları, kısaca
estetik cerrahi ve uygulamalar gündemini içerisine alan, yararlı dip
notlar alacağınız konuları konuştuk…
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Saç & Makyaj

Pandemi, tüm sağlık çalışanlarının üzerine
büyük bir yük getirdi. Kendi kliniğin olsa bile,
estetik cerrahi ile ilgilensen bile, biliyoruz
ki bu süreç sizi de etkiledi. Neler yaşadınız,
yaşıyorsunuz bu dönemde?
Pandeminin başlangıç döneminde tüm estetik
ameliyatları bir müddet erteledik ve diğer sağlık
çalışanlarına destek olduk. Estetik işlemler için biraz
önümüzü görmek istedik.
Gerekli tüm önlemleri almak ve kliniğimizi ekipman
olarak hazırlamamız için de bu süre iyi oldu. Şimdi
çok sıkı önlemlerle işlemlerimize devam ediyoruz.
Çoğu hastam çok titiz davrandığımız için çok rahat
geliyor. Zaten öncesinde de çok titiz olduğumuz için
iş yükümüz çok artmadı. Sadece randevu aralıkları
arttığı için daha uzun saatler çalışmak zorunda
kalıyoruz.

Duygucuğum, uzun yıllardır devam eden
mesleki çalışmalarına bir süredir kendi
kliniğinde devam ediyorsun. Kliniğin
kuruluş sürecinden ve bugününden kısaca
bahsedebilir miyiz?
Evet, yıllarca farklı merkezlerde hizmet verdim.
Üniversite Hastanesi, Devlet Hastanesi ve özel hastane
derken 7 yıl önce kendi muayenehanemi açtım ve
hastalarıma bu şekilde hizmet vermeye başladım.
Önceleri sadece hekim-hasta uyumu derken fark
ettim ki; hasta sayısı arttıkça kaliteli hizmet için ekip
de çok önemli bir unsur. Yıllar içerisinde büyüyerek
ve sayımızı arttırarak değişmeyen kadromuzla
şu anda büyük bir kitleye hizmet veriyoruz. Her
aşamada, operasyon hazırlığından operasyon sonrası
son kontrole kadar ekip olarak çalışıyoruz.
Bugün ne gibi hizmetler veriliyor Op. Dr.
Duygu Aksoy Kliniği’nde? Hangi teknik
donanımlara sahipsiniz?
Zaman ilerledikçe teknolojik aletler ve cihazlar her
alanda yer kaplamaya başladı. Plastik cerrahide de,
hem ameliyatlarda hem de ameliyatsız işlemlerde
kullanılan cihazlar, hem sayıca hem de etki
mekanizmalarının farklılığı ile arttı.
Kliniğimizde de Vaser Liposuction ile Liposuction,
Ulterapy ile ameliyatsız yüz gençleştirme gibi son
dönem teknolojik cihazları kullanıyorum.

Pandemi için klinikte ne gibi önlemler
aldınız?
Kliniğin temizliği açısından çok değişim olmadı.
Hastalarım bilir zaten biraz temizlik hastasıyımdır.
Randevu araları açılarak tek hasta kabul ediyoruz.
Bekleme salonunda hasta bekletmiyoruz. Hastamız
HES kodu ile kabul ediliyor ve dezenfektan ile
el temizliği sağlanıyor. Mümkün olduğu kadar
hastalarımız maskelerini çıkarmıyor. Biz ekip olarak
zaten formalarımız ve özel maske gözlük ekipmanları
kullanıyoruz. Tüm odalarda filtreli hava temizleyici
cihazlarımız çalışıyor. Uzun süreli temaslı işlemlerden
önce muhakkak Covid 19 antijen testi yapıyoruz.

\\ CITYGÜLDAL'LA 5 ÇAYI

Covid-19 sonrası güzellik algısının nasıl
değişeceğini öngörüyorsun? Abartıda
patlama mı olur, yoksa yeni bir sadeleşme
modası mı başlar?
Bence en önemlisi hayatın kısalığını, gelip geçiciliğini
gördük. Daha dolu dolu yaşamak isteyeceğiz. Daha
güzel, daha şık, daha mutlu olmak isteyeceğiz,
seyahatleri ertelemeyeceğiz. Sadeleşmek değil,
güzelleşmek isteyeceğiz. Pandemi sonrası keyfe,
güzelliğe yatırımın artacağını düşünüyorum.
Bir hastanın kliniğe girdiğinde ve seninle
görüştüğünde hangi hislerle oradan
ayrılmasını arzu edersin?
Benim prensibim huzur, yani işimi huzurlu yapmak.
O yüzden hastama illa bir ameliyat veya işlem
yapmak zorunda değilim. Muayene edip bir şeye
ihtiyacı olmadığını rahatlıkla söylemek bile hastayı
mutlu eder. Mutlu ve huzurlu, içinde bir kuşku
kalmadan ayrılması yeterli…

Operasyona ihtiyacı olan bir hastanın
endişe düzeyi çok yüksek olursa ve bu
endişe kendisini doğru kararı vermekten
alıkoyuyorsa, nasıl bir yol izliyorsun?
Endişe genelde bilmemek veya çok bilmekten olur.
Eğer hastanız size güveniyorsa, ameliyat olma
konusunda eminse, endişesini gidermek için yardımcı
oluyorum ve genelde de çok endişeli hastam olmuyor.

Sana gelen estetik uygulama talepleri
ile hastanın ihtiyacı olan uygulamalar
örtüşmüyorsa, yaklaşımın ne olur?
Net söylüyorum yapmıyorum. En azından bunu
yapan ben olmayayım diyorum.

Endişe eğer ameliyatına ve ya işlemine emin
olamamaktan kaynaklanıyorsa hastaya düşünmesi
için zaman vermek gerekir. Hemen yapmamak
ve emin olacağı zamanı beklemek daha doğru bir
yaklaşım olacaktır.
Hangi yaş ve cinsiyet grubu, hangi işlemleri
talep ediyor?
Genç yaş grubu daha çok düzeltme ameliyatları ve
işlemleri yaptırırken ileri yaş grubu ise gençleşmek
için talepte bulunuyorlar.
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Bazen çok genç yaşta estetik talepleri
ile karşılaştığını biliyorum. Sence estetik
uygulama ve operasyonlar için başlangıç yaşı
ne olmalı?
Aslında 18 yaş genel sınır olmakla beraber benim
kriterim genelde bedensel ve ruhsal gelişimini
tamamlamak.

Estetik operasyon yaptırmak isteyenler
sadece güzelleşmek için değil, psikolojik
ihtiyaçtan dolayı da istekte bulunuyor
olabilirler mi? Bu durumlarda tavrın ne olur?
Gelen taleplere hiç ‘Sizin estetiğe ihtiyacınız
yok’ cevabı verdiğin oluyor mu?
Bunu örnekle anlatmayı isterim. Memesi küçük
olan bir kadının daha ideal boyutta bir memesinin
olma isteği gayet makul bir istek. Ama “Eşim beni
güzel bulmuyor” veya “Eşim beni beğenmediği için
ayrılıyorum. Benim memelerimi beğenmiyordu.
Şimdi beğenilen memem olsun” demek çok makul
değil. Çünkü burada sorulacak soru “Sen ne
düşünüyorsun? Senin için de memelerinin ameliyata
ihtiyacı var mı?”… Burada zaten istediğimiz cevap
çıkıyor.
Yani hep söylüyorum; çok mutlu iken, çok mutsuz
iken veya hayatınızın dönüm noktalarında estetik
ameliyat kararı vermeyin.
Biliyoruz ki artık erkeklerden de yoğun
olarak estetik işlemlere ilgi var. Erkek
hastaları, kadın hastalardan ayıran özellikler
nelerdir desek? Erkeklerin beklentileri hangi
doğrultuda?
Bence erkekler daha makul isteklerde bulunuyorlar.
Ya da benim erkek hastalarım öyle. Daha çok
değişmek yerine genç ve dinamik görünmeyi
hedefliyorlar.
Sevgililer Günü öncesi taleplerde yoğunluk
oluyor mu? En çok hangi konularda talep
oluyor mesela?
Belli özel günlerde olduğu gibi Sevgililer Günü öncesi
de daha çok ameliyatsız işlemlerde (botoks, dolgu
gibi) artış oluyor.

\\ CITYDOSYA

Bu kez bambaşka bir
olacak!

Pandemi… Hepimizin hayatını alt üst eden, bunaltan, sosyal hayatlarımıza sekte vuran
global bir lanet gibi… Bu yüzden bu yıl, belki de aşkın da sınandığı ve aşıkların daha çok
severek bu dar boğazdan çıkacakları bir yıl olacak… Evet, bu yıl Sevgililer Günü kutlamak
çok daha fazla anlam taşıyacak. Belki de her zorluğu yenen aşkın da tatlı bir sınavı olacak.
O halde, “Pandemide, evlerde Sevgililer Günü nasıl kutlanır?” sorusuna birlikte cevap
bulmaya hazır mısınız?

Bu yıl Sevgililer Gününü evde kutlayabilecek
(ki belki de bu da bir şans) romatik
çiftlerimiz, endişeye mahal yok. Elbette
evde de romantik bir ortam yaratmak, farklı
bir kutlama hazırlamak mümkün. Aslında
aşkı anlatmak ya da ilan etmek için lüks
restoranlar, pahalı yemekler, özel süslemelere
çok da ihtiyaç olmadığını hepimiz biliyoruz.
Yeterince özen, yaratıcılık ve sevgiyle aşkta
üstesinden gelinemeyecek bir zorluk yok.
Aşkın rengi kırmızı, elbette önemli
Evde kutlama yaparken elbette evin
dekorasyonunu değiştirecek durumunuz
yok ama kırmızı renkli ve kalpli süslemeler,
aksesuarlar, mesela kuru veya diri gül
yaprakları, çok işinize yarayacaktır. Uçan
kalpli balonlarla evin tavanında harika bir
ambiyans da yaratmak mümkün. Ve mumlar
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(kırmızı olursa ne ala)… Ama balonlarla
mumların buluşmamasına dikkat etmenizi
özellikle öneriyoruz.
Tüm bunların yanı sıra, evin içine
birlikte çekildiğiniz ve çok sevdiğiniz
fotoğraflarla hazırladığınız özel panolar,
yönlendirme tabelaları, romantik mesajlar
yerleştirebilirsiniz. Beraberliğinizde özel
anlam taşıyan yerler, anılar, sözler ile ilgili
sembolik aksesuarlar hazırlayabilirsiniz.
Mesela birlikte gittiğiniz ilk filmin
afişi, müziği, unutulmaz replikleri ve
sahnelerinden oluşan bir video hazırlatabilir
ve bunu birlikte izleyebilirsiniz. Nostalji her
zaman yürek ısıtan izler taşır…
Belki de ilk tanıştığınız gün üzerinizde olan
kıyafetlere benzer bir kombinle sevgilinizi
karşılamak romantizmi doruğa taşıyabilir.

Background photo created by jcomp

SEVGİLİLER GÜNÜ

Belki de şık bir kıyafet değildi, belki bir
eşofman, tişört ve terlikten ibaretti… Hiç
sorun değil. Unutmayın, sizi o kıyafetle
tanıyıp beğendi…
Aşkı evde kutlamak için kalabalık arkadaş
gruplarının katıldığı bir partiye, süslü
kıyafetlere, muhteşem süslemelere
ihtiyaç olmadığını, baş başa, mütevazı
ama sıcacık bir ambiyansta harika zaman
geçirebileceğinizi bilmelisiniz. Ve bu özel
kutlamanın birkaç poz fotoğrafın şahitline
ihtiyacı olduğunu da. Bu süreci atlattıktan
sonra kutladığınız Sevgililer Günlerinde bakıp
hatırlamak, gülümsemek iyi gelecektir.

Flower photo created by freepik

Buluşamayanlar ne yapsın?
Bu durumda, “Mesafeler engel olabilir mi
aşka?” diye sormak isteriz. Farklı şehirler,
farklı ülkeler ve farklı kültürler nedeniyle
bir araya gelemeyen sevgililerin imdadına da
elbette pandemi sürecinde herkesin imdadına
yetişen “online” dijital platformlar yetişecek.

- Mesela uzuuuun süren ve aşk sözcükleriyle
ölümsüzleşen romantik bir görüntülü
konuşama özlem gidermenizi sağlayabilir.
- Görüntülü konuşma sırasında “ekran
paylaşma” aracılığıyla önceden hazırladığınız
ve fotoğraflarınızdan oluşan romantik bir
sunumu onunla paylaşabilirsiniz. (Teknik
detaylara web üzerinden yapacağınız
araştırmalarla ulaşabilirsiniz)
- Sevgili uzakta olsa bile, online alışverişle
ona özel bir hediye gönderebilirsiniz.
- Ekran karşısında olsanız da birlikte yemek
yiyebilirsiniz.
- Beraber seçtiğiniz bir filmi, aynı anda
izlemeye başlayabilir, film bitince birlikte
kritiğini yapabilirsiniz.
Bırakın duygularınızı şarkılar
anlatsın…
Birlikte veya uzakta olsanız bile, en sevdiğiniz
şarkıları birlikte dinlemeniz mümkün…
Birlikteyseniz dans etme lüksüne de
sahipsiniz demektir. Ama uzaktaysanız
anılarda yolculuğa çıkmak gerekebilir.
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Gelelim hediyeye…
Sevgililer Gününü unutulmaz kılmak için,
uzun ömürlü ve kaliteli bir hediye seçmek
akıllıca olabilir.

Ne şekilde olursa olsun, nasıl kutlarsanız
kutlayın, sevginin ve sevgilinin kıymetini
bildiğiniz ve anlatabildiğiniz bir yol bulun.
Bunlar bizden tavsiyeler ama beki sizin
yaratıcılığınız bambaşka fikirler doğuracaktır.

Heart photo created by freepik

Gift photo created by drobotdean

- Öncelikle hediye seçerken, onun tarzını,
ihtiyaçlarını, önem verdiği konuları ve
zevkini düşünmeniz gerekiyor.
- Çıkış yolu şu; “Bunu gördüğünde çok mutlu
olur” dediklerinizin listesini yaparak işe
başlayabilirsiniz.
- Daha özel bir hediye arayışı içindeyseniz,
özel bir not, belki bir fotoğrafla paketi
süsleyebilirsiniz.
- Önemli olan bir diğer nokta ise; hediyeyi
nasıl vereceğiniz… Uzaktakilerin bu konuda

çok seçeneği olmasa da, evde kutlayacak
şanslılardansanız, paketi evin bir köşesine
saklayabilir, küçük yönlendirme notlarıyla
bu işi eğlenceli ve romantik bir oyun haline
getirebilirsiniz…

Sevgililer Gününüz kutlu olsun…
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BOFACTOR’le
RAHAT ve ŞIK
bir ara sezona
MERHABA!
Belki de, 3 yıl önce ilk görüldüğünde yadırganan
ama artık tam bir hit olan ‘babouch’larıyla ünlü
Bo Factor markası, bugün Los Angeles’tan Orta
Doğu’ya pek çok ülke ve şehirde, ülkemizde ise
www.bofactor.com’un yanı sıra Brandroom ve
www.sirenertanistanbul.com gibi platformlarda
satışlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Son
olarak pandemiye inat rahat ve şık tasarımlarla
ara sezonu karşılayan marka, yeni ürünlerinin
tanıtımı için çalışmalarını sürdürüyor...

Bo Factor markasının yaratıcıları Nilgün
Hamati ve Rima Abi Chahine, yeni
ürünleriyle yazdan kalma bir günde
gerçekleştirdikleri çekimlerde bu sene
tüm modellerinde konseptin “rahatlık”
olduğuna dikkat çektiler.

DENİZ MAH. KONYAALTI CAD. BAŞARGAN APT. 32/21 MURATPAŞA/ANTALYA

Bu sene de modellerde konsept;
rahatlık, rahatlık…
Havaların güzelleşmesiyle birlikte
kumaşların incelemeye başladığını
söyleyen Nilgün Hamati ve Rima Abi
Chahine, ara sezon ürünlerde pastel
tonlar dışında, haki, gri ve lacivert
kullandıklarını, Bo Factor Loungewear
ile de marka müdavimlerine hem şıklık,
hem de kendilerini iyi hissetme vaat
ettiklerini belirttiler.
Gelecek günler için de “Hep bir arada
olabileceğimiz, günlerde görüşmek”
dileklerini ilettiler…

bo_factor

0242 241 41 04
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Unice Multibrand Türkiye Ülke Satış Müdürü
Özlem Özsarı Karadaş

Woman photo created by katemangostar

O’nun için en
uygun parfümü

nasıl
seçebilirsiniz?
Çiçeksi, odunsu, baharatlı,
aromatik, meyveli, oryantal
dokunuşlar… Yüzlerce çiçekten,
bitkiden, baharattan damıtılmış
özler… Böylesine zengin bir
dünyadan sevgilinize en uygun
parfümü seçmek o kadar da
kolay değil! Bu noktada Unice
Multibrand Türkiye Ülke Satış
Müdürü Özlem Özsarı Karadaş’ın
önerilerine göz atabilirsiniz.

Çekiciliğe çekicilik katan parfümleri seçmek, belirli kuralları olan bir beceridir. Kuralların yanı
sıra içgüdüler de önemlidir. Parfüm tenle bütünleşmeli ve bu bütünleşme öylesine uyumlu
olmalıdır ki kullanan hissetmezken başkalarına tatlı bir esinti yaymalıdır. Peki, tüm bunlar nasıl
sağlanabilir, Sevgililer Günü’nde hediye tercihini parfümden yana kullananlar sevgilileri için en
doğru parfümü nasıl seçebilir?
Unice Multibrand Türkiye Ülke Satış Müdürü Özlem Özsarı Karadaş, parfüm seçerken dikkat
edilmesi gereken kurallarla ilgili şu bilgileri veriyor: “Parfüm seçerken parfüm kartlarını
kullanmalı ama mutlaka kol bileğinize de sıkarak kokuyu deneyimlemelisiniz. Ancak bileklerinizi
birbirine sürtmemelisiniz; bu sadece parfümün dengesini bozar. Kendinize bir yarım saat
tanımanız, bu sürenin sonunda parfümün sizde hala beğeni yaratıp yaratmadığını sorgulamanız
çok iyi olacaktır. Yeni bir parfüm seçerken üzerinizde etkin bir başka parfümün olmamasına da
özen göstermelisiniz. Koku duyusu etkin olduğundan sabah saatleri parfüm seçmek için daha
uygundur.”
Sevgiliye parfüm alırken onun kişiliğinin ve yaşam tarzının da göz önünde bulundurulması
gerektiğini vurgulayan Özlem Özsarı Karadaş, “Romantik, klasik, sportmen, bohem; sevgilinizin
baskın özelliğinin hangisi olduğu önemli. Ayrıca özel hayatında olduğu kadar iş hayatında ve
sosyal ortamlarda bırakmak istediği izlenimi de değerlendirmelisiniz. Genel olarak romantik
kişiliğe sahip olanlara çiçeksi ve meyveli; klasik tarzdakilere baharatlı ve oryantal; spordan
hoşlananlara aquatik parfümler alabilirsiniz” açıklamasında bulunuyor.
Özlem Özsarı Karadaş, iyi bir parfümün çok pahalı olması gerekmediğine de dikkat çekerek,
“Parfüm seçme kurallarına uyar ve içgüdülerinizi takip ederseniz sevgiliniz için en doğru
parfümü kolaylıkla seçebilirsiniz, bunun ille de en pahalı parfüm olması gerekmez” diyor.
Unice Multibrand Türkiye parfümleri hem erkekler hem kadınlar için zamansız ve şımartıcı
kokular sunuyor, kalıcılığıyla etkiliyor.
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İKİ DİZİ, BİR
BELGESEL…

AYLİN AYAZ YILMAZ
ZİÇEV Antalya Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

İlk olarak COLECTIV belgeselinden
bahsetmek istiyorum:
2020 EFA En İyi Avrupalı Belgesel, 2020
DocAviv (İsrail) En İyi Uluslararası
Belgesel, 2020 Montpellier Akdeniz FF En
İyi Belgesel, 2020 Sofya En İyi Belgesel,
2020 Tromso Don Quixote Ödülü, 2019
Zürih En İyi Uluslararası Belgesel
ödüllerini almış ve bence hak ediyor.
Alexander Nanau’nun bu belgeseli,
Romanya’daki dev bir sağlık skandalını
ortaya çıkararak hükümet ile sermaye
sahiplerinin binlerce insanın hayatını
nasıl tehlikeye attığını gözler önüne
seriyor. Bükreş’teki Colectív gece
kulübünde 2015’te çıkan bir yangınla
başlayan belgesel, yanıkları ölümcül
olmasa da neden pek çok hastanın
hastanelerde hayatını kaybettiği
sorusunun peşine düşüyor. Bir gazetede
konuyu araştıran ekiple birlikte izleyici de
bu soruya dair kan dondurucu cevaplar
buluyor. İşlevselliğini kaybetmiş bir sağlık
sisteminin defolu parçalarını keşfeden
ekip, araştırmacı gazeteciliğin siyasi
bir eylem pratiği için önemini yeniden
hatırlamamızı sağlıyor. Adeta bir gerilim
filminin temposuna sahip Colectív,
yalnızca yılın en iyi belgesellerinden
değil, yılın en iyi filmlerinden de biri.
Colectív, Romanya’nın Oscar adayı da
aynı zamanda. İçim ve kalbim sıkışarak
izledim. Bilmediğimiz bir dolu olayla kim
bilir nerelerde ne hayatlar gidiyor.

İkinci olarak THE VICTIM mini
dizisini yazmak istiyorum…
“Bir anne çok acımasız bir şekilde çocuğu
öldürülürse ne yapar? Her şeyi göze alır
mı? Çocuğunun katilini affedebilir mi?
Affetmeli mi? İnsan ne ile yaşar?”… Diziyi
izlerken kendinizi sürekli o annenin
yerinde buluyorsunuz. Sonra hümanist
ve spritüel yanınız katile dönüyor ve onu
anlamaya çalışıyorsunuz. İki arada bir
derede, kalbiniz ve mantığınızla diziyi
izliyorsunuz. Ben felsefik olarak çok
çıkarımlarda bulundum. Dünyanın sağlık
sorunları yanında göz ardı edilemeyecek
kadar akran zorbalığı sorunu olduğunu
her fırsatta vurguluyorum. Üstüne
düşülmesi gereken ciddi konulardan biri
de bu!

Benim bu ay yazacaklarım bu kadar. Filmler ve kitaplar hayatımızdan hiç
eksilmesin. Antalya’da en güzel mevsim, bahar mevsimi. Alıp kitaplarımızı
kendimizi doğaya atacağız. Keyfini çıkarınız.
Sevgiler…

Bu ay iki dizi ve bir belgesel tanıtımı
ile geliyorum. Bol ödüllü belgesel;
Colectiv, çok acımasızca çocuğu
öldürülen bir annenin hikayesini
anlatan mini dizi THE VICTIM ve
bir seri katilin gerçek hikayesinden
uyarlanan dizi THE SERPENT…

Üçüncü olarak benim gibi çok gezen
birinin ilgisini çeken bir dizi ile
geliyorum: THE SERPENT…
1970’li yıllarda Asya seyahatindeki
Batılı hippileri öldüren seri katil Charles
Sobhraj’ın hayatını anlatan sekiz
bölümlük ‘The Serpent’ dizisi en az 20
kişiyi öldürdüğü düşünülen Sobhraj’ın
hayatına ışık tutuyor. Sobhraj’ın hayatı
çok ilginç. 20 kişiyi öldürdüğünü yazılan
bir kitapta kabul etmiş, ayrıntı vermiş
ama mahkemede kabul etmemiş. Hapiste
serveti ile çok iyi bir hayat sürmüş.
Hapisten çıkmış hayatını medyaya
satmış, tekrar iki kişiyi öldürüp tekrar
hapse girmiş. Sevgilisi 12 yıl hapis cezası
almış, sonra 38 yaşında ölmüş. Diziyi
izlerken dehşete kapılıyorsunuz. Seyahat
edenlerin pasaportlarına takmış bir
seri katil. Kendince savunması hepsi
kötüydü! Sormazlar mı sana kime
göre, neye göre kötü? Bunun kararını o
adamı öldürerek mi verirsin? Gerçek bir
hikayeden uyarlanmış olması diziyi çok
heyecanlı ve çok sürükleyici yapıyor diye
düşünüyorum.
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Dr. KUBİLAY YÜCEL
Dermatolog
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Güzelliğin sırrı
damarlarınızda
dolaşan
kandadır…

MAGELLAN® NASIL BİR
UYGULAMADIR?
Kendi kanından elde edilen hücreler
ve büyüme faktörleri̇ ile tek seansta
cilt gençleştirmeye imkan sağlayan
özel bir sistem olarak tanımlayabiliriz.
Ünlü kaşif Ferdi̇nand Magellan pasi̇fi̇k
okyanusunu keşfetmişti şimdi kendi
hücrelerimizin gücünü Magellan® ile
keşfe çıkıyoruz.

Woman photo created by user15285612

MAGELLAN NEDEN FARKLI?
Magellan’ı diğerlerinden üstün kılan
birçok özelliğin temelinde; Magellan’ın
hem kullanılan cihaz olarak hem
de tek kullanımlık kitleri̇ ile sadece
PRP hazırlamak için tasarlanmış özel
bir sistem olmasında yatıyor. Yanı̇
dışarıdan başka bir tüple hazırlama
şansı yoktur.
Magellan® uygulamasında kişiden
alınan kan, cihaza yerleştirildikten
sonra istenen PRP miktarı cihaz
üzerinde seçiliyor ve tek yapılması
gereken “start” tuşuna dokunmak.
Cihaz özel dizaynı ve sensorları
sayesinde kanı tek kullanımlık kiti̇
içerisinde ayrıştırıyor ve cihaza
yerleştirilen boş enjektöre kullanılacak
PRP’yi̇ kendisi dolduruyor. Dolayısıyla
%100 steril ve kapalı bir sistem
içerisinde güvenli ve etkin bir PRP
hazırlamaya imkan sağlıyor.
EN BÜYÜK FARKLILIK İSE ELDE
EDİLEN PRP’NİN KALİTESİ…
Diğer sistemler ile yaklaşık x 2 kata
kadar trombosit elde etmek mümkün
olabiliyor ama Magellan ile yaklaşık
x 14 kata kadar yoğunlukta trombosit
elde etmek mümkün. Elde edilen
büyüme faktörü sayısı da diğer
sistemlere göre çok daha fazla ve bu
sayede tek seansta bile etkili bir sonuç
alınabiliyor.
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Woman photo created by senivpetro

İlk etkisini uygulamanın ertesi günü görmek
mümkün. Bu da Magellan uygulamasını
kırmızı halı törenlerinde yer alacak ünlülerin
tercihi yapıyor. Yüzünüzün renk kalitesinde
düzeltme, cilt kalitesinin artması ve sıkılaşma,
yüz ovalinin toparlanması olarak sıralanabilir.
İlk 3 ay boyunca bu iyileşme artarak devam
eder ve bu iyileşme hem kişinin kendisi hem
de çevresi tarafından fark edilir.
Kişinin kendi kanından elde edilen bir hücresel
içerik olduğu için herhangi bir yan etki ya da
istenmeyen bir reaksiyona sebep olmaz.
MAGELLAN’IN YÜZ GENÇLEŞTİRME
DIŞINDA KULLANIM ALANLARI VAR
MIDIR?
MAGELLAN özellikle saç dökülmesi
tedavisinde diğer sistemlerle 3-4 seansta
elde edilebilecek sonucu tek seansta
sağladığı için saç tedavilerinde etkin olarak
kullanılmaktadır. MAGELLAN hem PRP hem de
kemik iliğinden kök hücre elde etmeye olanak
sağlayan bir sistem olduğu için, ortopedik
rahatsızlıkların tedavisinde de Türkiye’nin
önde gelen hastane ve doktorları tarafından
tercih edilmektedir.

Girl photo created by Racool_studio

KİMLERE UYGULANABİLİR VE NASIL
ETKİLER BEKLENİR?
Magellan dünyada önde gelen klinikler ve
doktorlar tarafından kullanılmaktadır. Hatta
Kim Kardashian’ın kendisine uygulattığı
vampire face lift uygulamasında da Magellan
sistemi kullanılmıştır. Mikro iğneleme ile cilde
açılan kanallardan yüksek yoğunluklu PRP ve
büyüme faktörleri topikal olarak uygulanır
ve göz çevresi başta olmak üzere gerekli olan
bölgelere bu hücresel içerik enjekte edilir.

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

www.kubilayyucel.com.tr

444 30 75
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Çağımızın koronadan daha köklü vebası olan kanser; hepimizin
çevresinde varlığını hissettirmekle birlikte artık genç – yaşlı,
kadın – erkek, maalesef bir ayırım da yapmıyor.

KANSERE
UZAK,
HAYATA
YAKIN
BİLGİLER

Kanserin gerçek nedeni bilinmemekle birlikte; hastalığın
oluşmasında çevresel etmenlerin rolünün büyük olduğu
sanılmaktadır.
Bu çevresel etmenlerden biri de tahmin edeceğiniz üzere;
beslenme!
Kendimizi korumak adına elimizden geldiğince doğru ya da
yanlış bir şeyler yapmaktayız, yapmak istiyoruz.

- Öncelikle, sigara! Zararları çok aşikar, tanıdık. Hiç
vazgeçemiyorsanız azaltmak ya da günlük C vitamini alım
düzeyinize dikkat etmeniz faydalı olacaktır.
Unutmadan; ‘9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ olması ne
güzel bir tesadüf
değil mi?
- Alkol! Azaltın, mümkünse bırakın. Mümkün değilse; haftada
1-2 kadeh kırmızı şarap yeterli olacaktır.
- Tuz ve şeker! Besinlerde ve yemeklerde kullandığınız
miktarları azaltmakla başlayabiliriz. Sağlıklı alternatifler yol
gösterici olacaktır.
- Beyaz un! Yerine tam tahıl ve kepekli unları tercih edebiliriz.
- Paketli besinler! Mutfaklarda mümkün olduğunca az
kullanmakta fayda var. Katkı maddesi ilaveli ürünlere nokta
koymanın zamanıdır.
Bir yerde okumuştum, çok severim bu sözü; ‘Bir ürünün son
kullanma tarihi ne kadar
uzunsa ömrünüz o kadar kısalır.’
- Sebze ve meyve! Yüksek antioksidan içeriği ile renkli sebze
meyvelere mutfağımızda daha çok yer verebiliriz.
- Hayvansal protein! Bence bize en zor gelen ama önemli olan…
Özellikle kırmızı et, sakatat ve işlenmiş ürünlere (salam,sosis
vs) karşı dikkatli olmayı ya da azaltmayı hedefleyebiliriz.
- Kızartmalar! Lezzetine asla lafım yok ama zararına sözüm çok.
Mümkün olduğunca azaltın hatta hayatınızdan çıkarın.
Kızartma yağlarını çok tekrar ederek kullanmayın. Mümkünse
150 derecenin altında ızgara yapabiliriz.
- Pişirme yöntemleri! Öncelikli ve en sağlıklı olanlar; haşlama,
fırın ve tencere yemekleridir. Besinleri direkt ateşle temastan,
yüksek ısıda ve uzun süre kızartmaktan kaçınabiliriz.
- Meyve suları! Meyvenin suları yerine kendisini tüketmeyi
tercih edebiliriz.
- Eski yemek kapları! Yaşlılarımız bunu gerçekten farkında
olmadan iyi biliyormuş. Yemeklerimizi; toprak güveçler, iyi
kalaylanmış bakır kaplar ya da çelik tencerelerde pişirebiliriz.
Alüminyum kaplarla ve teflon tavalarla vedalaşma zamanıdır.
- Mangal! Ata sporumuz, pazar günlerinin vazgeçilmezi… :)
Kömürden gelen duman ve alevler ette kanser yapıcı
maddelerin oluşumuna neden olur. Mangal yaparken et ve
sebzeleri; ateş ve kömürden uzak tutun.
- Tuzlanmış ve tütsülenmiş gıdalar! Yapılan çalışmalar kanser
riskini arttırdığını gösteriyor. Dikkatli kullanmakta fayda var.
- Zeytinyağı! Başlı başına bir mucize; yemeklerimizde daha çok
bitkisel yağ; bitkisel yağlardan da zeytinyağı kullanmaya dikkat
edebiliriz.
- Salata! Bol limonlu, domatesli, yeşillikli (nane, maydanoz, roka
vs.) salatalar, soğan ve sarımsağı mutfakta hep bulundurmaya
özen gösterebiliriz.
- Çeşit! Her renk sebze ve meyvenin antioksidan görevi
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ZEYNEP ERTURUL BUDAK
Diyetisyen

iletisim@diyetisyenzeynepertugrul.com

Background photo created by schantalao

‘Bu konuda ne yapılabilir ?’den farklı olarak ‘Ne yapmayalım?’
sorusunun cevabını sizlere bir kez daha detaylandırmayı
kendime bir borç biliyorum…

Yeni bir aydan merhaba…
4 Şubat ‘Dünya Kanser Günü’
dolayısıyla bu ay ki yazımı bu
konuya ithaf ediyorum.
Hepimiz okuyoruz, biliyoruz ama
yine de hayatlarınıza ufak bir
hatırlatma, küçük bir farkındalık
yaratabilirsem ne mutlu bana!

farklıdır. O yüzden sofraları rengarenk yapabiliriz. Kurubaklagil ve
kuruyemişler de iyi bir kanser savaşçısıdır.
- Karamelize gıdalar! Şekerin yakılması, kanser yapıcı maddelerin
ortaya çıkmasına neden olabilir. Şeker ve tüm yanmış gıdalardan uzak
durabiliriz.
- Spor! En güzeli ama en erteleneni. Müziği kulağınıza takın ve sadece
yürüyün. Hayata karşı planlarınız, düşünmek istedikleriniz için kendinize
ayırdığınız en değerli zaman olacaktır.
- Stres! Hepimizin hayatında, yanı başımızda. Kaçamıyoruz ama baş
edebiliriz. Ev içi hobiler, meditasyon, kitap okumak, belgesel izlemek vs
yöntemler faydalı olacaktır.
En önemlisi; neyin bize gerçekten iyi geldiğini bulabilmek :)
- Kaliteli uyku! Uyku; tüm vücudumuzun onarımı için gerekli zamandır ve
bu sebeple çok önemlidir.
- Kilo kontrolü! Fazla kilo ve yağ dokusunun kanser riskini arttırdığı
yapılan çalışmalarla desteklenmiştir.
- Güneş ışığı! Yeterli ve dengeli D vitamini alımı (20-30 dakika); kanser
riskini önemli ölçüde azaltmaktadır.
Bunlara ek olarak; radyasyon, temiz bir çevre, temiz ve güvenilir su
kaynakları çevremizde dikkat edeceğimiz önemli faktörlerden!
Güçlü bir bağışıklık sistemi, yaşadığımız an için de sonsuz şükür; geleceğe
umutlu ve hoş bir bakış açısı bizi her zaman güçlü kılacaktır.
Hem kansere, hem de hayata karşı!
Son olarak; 14 Şubat Sevgililer Günü’nüzü şimdiden kutluyorum.
Yollarınız hep sevgiden geçsin ve nazikçe sarsın sizi… :)
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KIŞ AYLARINDA

BAĞIŞIKLIĞINI
SU İLE
GÜÇLENDİR

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Berrin Yiğit

Yurdu etkisi altına alan kar etkisiyle
birlikte su tüketiminin azaldığına ve bu
durumunda da vücudun bağışıklık sistemini
zayıflattığına dikkat çeken uzmanlar,
hastalıklara karşı güçlü bir savunma
için yeteri kadar ve doğru kaynaktan su
içilmesi gerektiğini dile getiriyor. Kanın
pH’ının dengelenmesi ve bağışıklık
sisteminin güçlendirilmesi için de PH’ı
7.4’ün üstünde olan alkali suların tercih
edilmesi öneriliyor.

Bağışıklık sisteminin önemli bir parçası,
hücrelere hayat veren suyun yeteri kadar ve
doğru kaynaktan alınması büyük önem taşıyor.
Uzmanlar, uzun ve kaliteli yaşam için her
gün en az 2 litre su içmenin alışkanlık haline
getirilmesinde hem fikir.
Vücudun suya olan ihtiyacının her daim devam
ettiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı
Berrin Yiğit, “Özellikle mevsim geçişlerinde
görülen soğuk algınlığı, grip, yüksek ateş, boğaz
ve baş ağrısı gibi birçok sorunla baş etmek için
savunma sistemimizi güçlendirmemiz gerekir. Bu
noktada doğanın bize sunduğu en önemli ve asla
ihmal edilmemesi gereken şifaların başındasu
geliyor.Dolayısıyla sıcaklıkların düşmesiyle
birlikte su tüketimimizi asla ihmal etmemeli,
kanın pH’ının dengelenmesi ve bağışıklık
sistemimizin güçlendirilmesi için PH’ı 7.4’ün
üstünde olan alkali suları tercih etmeliyiz” dedi.
Bağışıklık sistemini destekleyecek vitamin
minerallerle zenginleştirilmiş sular önemli
Suyun bağışıklık sistemini destekleyecek vitamin
minerallerle zenginleştirilmesinin de bağışıklık
sistemi için önemine vurgu yapan Yiğit, doğal
kaynak suyundan gelen magnezyum, kalsiyum ve
potasyum dışında ekstra dışardan eklenen D ve
B vitaminleri ile virüs ve bakterilere karşı daha
güçlü bir savunma sağlanabileceğini söyledi.
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ZEYNEP
ATEŞOĞLU:
“Kalite ve hijyen ilk önceliğim ve vazgeçilmezimdir”
Antalya’da güzellik, bakım ve mesleki
eğitim sektörlerine getirdiği yeniliklerle
tanınan, başarılarıyla adından söz ettiren,
Das Spa markasının Türkiye temsilcisi, Özel
Zeynep Ateşoğlu Güzellik Akademisi’nin
kurucusu, genç girişimci Zeynep Ateşoğlu
bu ay konuklarımız arasında yer aldı.
Kendisiyle sektördeki çalışmaları, pandemi
döneminde aldıkları önlemler ve gelece
dair projeleri hakkında keyifli bir söyleşi
gerçekleştirdik…
Zeynep Ateşoğlu’nu okuyucularımıza
daha yakından tanıtmak isteriz…
1982 Adana doğumlu, İkizler burcu, 3 çocuk
annesi, girişimci bir iş kadınıyım.
Akdeniz Üniversitesi’nde Turizm Otelcilik
okuduğum 2000 yılında, güzellik sektörüne
dair eğitimler almaya başladım. Okulumla eş
zamanlı çalışmam da yine bu yıllarda başladı.
2013 yılında ise ticaret hayatına atılmaya
karar verdim.

Das Spa Güzellik Merkezi, açıldığı
günden bu yana butik hizmet veren,
başarısını ispat etmiş özel bir merkez.
Burada hangi hizmetleri alabiliyoruz?
Fakınızı hangi başlıklarda özetlersiniz?
Das Spa markası ile tanışmam, Almanya’da
aldığım bir kozmetik eğitimi sırasında oldu
ve şuanda Türkiye tescili bana ait. Tamamen
butik hizmet anlayışını benimsemiş bir
merkez.
8. yıla girerken burayı ziyaret eden herkes
biliyor ki; kalite ve hijyen ilk önceliğim.
Kendilerini özel hissettiren, rahatlatan, keyifli
bir atmosferde kaliteli ürün ve markalardan
oluşan servis yelpazesi ile gelen tüm
misafirlerimizde bir dokunuştur.
Medikal ve kozmetik tüm cilt bakımları,
masajlar, vücut bakımları, el ve ayak
bakımları, lazer epilasyon ve kalıcı makyaj
uygulamaları bizim imzamızdır.
Fark yarattığınız sürece sektörde tanınır
hale gelirsiniz. Bazen hiç tanımadığım
insanlardan; bazen şehir dışından, bazen
yurtdışından tatile geldikleri dönemlerde
aldıkları hizmetlere istinaden geri bildirimler,
mesajlar alıyorum. Yaptığınız iş her ne olursa
olsun sevgiyle ve büyük emekle yapılıyorsa
mutlaka fark ediliyor. Bu farkı kaliteden ödün
vermeyen anlayışıma bağlıyorum.

\\ 40

Bu merkezi hangi hedeflerle hayata geçirmiştiniz? Bugün kendinizi o
hedeflerin neresinde görüyorsunuz?
İlk hedefim kesinlikle günlük hayatın stresinden, koşturmasından kendilerine
vakit ayıramayan bay ve bayan, herkesin kendine özel az da olsa zaman ayırıp
şehir içinde SPA keyfi yaşamasıydı. Kapıdan içeri girdiğinizde sadece size ayrılmış
saatlerde vücut bakımınızı, cilt bakımınızı, masajınızı hatta el ve ayak bakımınızı
yaptırıp çıkabiliyorsunuz. Bu tam anlamıyla yeniden doğuş hissi veriyor. Bu
alışkanlığı kazandırmış olmak benim hedeflerimdendi.
Pandemi sürecinde aldığınız önlemler nelerdir?
Pandemi süreci aslında tüm dünyayı ilgilendiren global bir kriz ve dolayısıyla
bizde de yerli yabancı tüm misafirlerimizi günlük rutininden uzaklaştırdı. Hijyen
şartlarımızı yeniden gözden geçirdik, tek kullanımlık ürün tüketimini arttırdık.
Misafir sayısını sınırlı tutarak etkileşimi azaltmayı denedik ve haftanın belli
günlerini kapalı geçirerek gerek personelimizi gerekse ziyaretçilerimizi korumaya
aldık diyebilirim.

Bir de Zeynep Ateşoğlu Beauty Academy var… Mesleki
eğitim kursu açma fikri nasıl oluştu. Bugün hangi
noktadasınız?
Meslekte ilerledikçe görüyorsunuz ki hem kişisel doyum için
hem de kalifiye personel istihdamı için eğitim mutlaka olmalı.
Hizmet sektörü denince akla ilk gelen iyi eğitim almış uzman
yetiştirebilmek. 2018 yılında hayata geçirdiğim Özel Zeynep
Ateşoğlu Güzellik Akademisi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ve
her dönem uzman seviyesinde mezunlar veriyor. Mezun olmuş
öğrencilerim aldıkları kapsamlı eğitimlerle ya kendi yerlerini
açıyorlar ya da çalışma hayatına atılıyorlar. Hedefim; yeni
mezun gibi değil de pratik derslerin sayısını arttırarak tecrübeli
mezunlar vermek. Estetisyenlik, Kalıcı Makyaj, Profesyonel
Makyaj en çok ilgi gören eğitimlerimizin başında geliyor.
Uzman öğretmen kadrosuyla gelmiş olduğumuz noktayı en iyi
öğrencilerimiz anlatıyor. Onların memnuniyeti benim en büyük
motivasyon kaynağım.

Gelecekte kariyer odaklı hayalleriniz, bekleyen
projeleriniz var mı? Bahsetmek ister misiniz?
Projeleri ve fikirleri asla bitmeyen biri olarak; evet şuanda da
aklımdan neler neler geçiyor.
Bu yıl herkes için zor geçti ama önümüzdeki yıl için yeni
projeler kapıda.
Henüz üzerinde çalıştığım VIP bir konsept var. Önümüzdeki
günlerde detayları üzerinde yoğunlaşıyor olacağım.
Akademide yeni trend eğitimler hep olacak. Özellikle bu yaz
eklenecek yeni eğitim programları olacak. Sektöre yakınlık
duyan, ilgisi olan herkes sosyal medya hesaplarımızdan bizi
takip edebilir.
Eklemek istedikleriniz…
Çok değerli Güldal Siğinç ve InCity ekibini çalışmalarından
dolayı tebrik ediyor, sizlere de kolaylıklar diliyorum.
Sevgilerimle…
Çok teşekkür ederiz…

Dasspa.official

Zeynepatesogluacademy
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Dr. TOLGA TEMEL
www.tolgatemel.com

Yaşlanmanın aslında yirmili yaşlarda
başladığını söyleseler tepkiniz ne
olurdu, bir düşünün. Bunun bilimsel
bir gerçek olduğunu biliyoruz. İnsanın
gelişmesini sağlayan hormonların
üretiminin azalması bu süreci
başlatıyor. Hastalıkların organ ve
dokuların yaşlanması temel olgusu
üzerinden değerlendirildiği yeni
bakış açısında, sağlıklı kalmakla ilgili
çalışmalar yaşlanmanın karşıtlığı
üzerine yoğunlaşmış durumda.

Technology photo created by creativeart

YAŞLANMA KARŞITI /

DNA’mızdaki telomerlerin uzunluğunun, canlının yaşam süresini belirleyen
en önemli faktör ya da gösterge olduğu düşünülüyor. Son yıllarda
ölümsüzlük ya da uzun yaşama dair yapılan çalışmalar, telomerler üzerine
yoğunlaşmış durumda.
Bu bilgileri neden verdiğimi, konunun nereye geleceğini düşünüyor
olmalısınız… Bu bilgiler bize sağlıklı kalma konusunda ve hastalıkların
tedavisinde çok farklı bir bakış açısı sunuyor. Aslında yaşlanmayı geciktirici
tıp alanında yapılan çalışmalar bugün için yorumlandığında, özellikle
ileri yaşla ilişkili hastalık riskini önemli ölçüde azaltmayı veya tamamen
önlemeyi amaçlayan bir tıbbi uygulama alanı olarak ortaya çıkıyor.
Geleceğin tıbbi yaklaşımı tamamen bu kurgu üzerinde yapılıyor. Temeli;
hücre hasarının azaltılması veya yavaşlatılması ile hücre yenilenmesinin
daha uzun periyoda yayılması, yaşlanma kriteri olarak görülen, azalan
hormonların tamamlanması veya yine artışının yaşlanma belirteci olduğu
düşünülen hormonların istenen seviyeye regülasyonu…
Hızlanmış hücre yıkımı ve yapımının azaltılmasında aslında hep
konuştuğumuz sağlıklı yaşam için anlattığımız; epigenetik şartların yönetimi
söz konusu.
Yani;
1- Bireysel bedensel ve ruhsal özelliklerin tespiti ve yönetilmesi,
2- Vücudun ihtiyacı olan mikro besinlerin tamamlanması.
3- Sağlıklı beslenme. Bireyin biyolojik ve hatta ruhsal özelliklerine özel
beslenme modelinin oluşturulması.
4- Yeterli egzersiz.
5- Uyku sağlığını düzenlenmesi,
6- Stres yönetimi.
7- Çevresel sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması.
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Woman photo created by ijeab

Bu plan nasıl oluşturuluyor?
1- Öncelikle çok iyi ve ayrıntılı bir hasta öyküsünün çıkarılması.
2- Bireyin 2., hatta 3. derece aile bireyi bilgilerini de kapsayacak
şekilde soy özelliklerinin alınması.
3- Bireysel biyolojik faktörlerin hormonal değerlerini de içeren
ayrıntılı bir laboratuar değerlendirmesinin yapılması.
4- Bireyin fiziksel ve ruhsal durum tespitinin yapılması.
5- Varsa mevcut hastalıkların ve hastalık risklerinin tespiti.
6- Beslenme alışkanlıklarının analizi yapılarak başlanıyor.
Yapılan bu çalışma aslında bireyin sağlık tespitinin yanında,
kendini nasıl gördüğü analizini de içeriyor. Bu tespitler ve kişinin
kendi algısının birlikte değerlendirilmesi ile oluşan farkındalık,
sürecin temeli ve başlangıcı oluyor. Hastalıkların semptomlarının
baskılanması ya da iyileştirilmesi bir tedavi değildir. Gerçek tedavi
ve iyileşme, sorunun kök nedenlerinin tespiti ve çözülmesi ile
mümkündür. Hiçbir zaman sorun sadece fazla kiloların verilmesi,
ağrının geçirilmesi, kaşıntının azaltılması, uykusuzlukların
giderilmesi değildir ve gerçekte bunlar tek tek iyileştirilemez.
Tedavinin esas planı sistemlerin regülasyonu, rejeranasyon ve
antioksidan kapasitesinin yükseltilmesi üzerine kurulmalıdır.

Heart photo created by onlyyouqj

Bu temel faktörler artırılabilir ya da kendi içinde alt gruplarla
çoğaltılabilir. Ama anlaşılması gereken en önemli nokta; tüm bu
çalışmaların bireyin ruhsal, bedensel ve zihinsel özelliklerine uygun,
bireye özel olması zorunluluğudur. Hepimiz başka hiç kimseye
benzemeyen özgün organizmalarız.
Peki, biz bu süreci yönetirken nasıl yol izliyoruz?
Burada özellikle 1. maddenin doğru anlaşılması, hastaya, danışana
doğru ve tam anlatılması gerekiyor.
Bireysel genetik faktörler, bireysel ruhsal faktörler, bireysel biyolojik
faktörler başlıkları başta olmak üzere aslında bireyin şuandaki
durumunun tam bir tespiti yapılarak başlanması gerekiyor tüm bu
sürecin yönetimine… Esas hedeflenen kronik, otoimmün, metabolik
vb. hastalıklar başlamadan sağlıklı ve anti agigng yaşam planının
oluşturularak takip edilmesi.

Bu başlangıcın üzerine birlikte bir plan oluşturulur. Bu planın birlikte
oluşturulması ve iş birliği çok önemli. Çünkü bir tedavi planından
daha fazlası; sağlıklı bir yaşam planı oluşturmak hedeflenmekte…
Bu konuda çok konuşulacak ve yazılacak ayrıntı var.
Bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim ama şu üç
önemli tespitle bu yazıyı kapatalım:
1- Genetik hastalıklar ve acil durum hastalıkları dışındaki hastalık
bir süreç sonucu oluşur, vücudun iyileşmesi veya rejenerasyonu da
bir süreçtir.
2- İyilik halinin devamı için vücudumuza uygun bir yaşam stili
oluşturulmalıdır. Yani bu plan süreç içerisinde güncellenerek
sürdürülmelidir.
3- Yaşlanma karşıtı ve rejeneratif bir gerçek iyileşme planı
kapsüllere ya da şişelere yerleştirilmiş özel formüllerle sağlanamaz.
Sağlıcakla ve sevgiyle kalın…

Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı No: 76/A 31102 Muratpaşa/ANTALYA
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Sağlıklı bir güzellik için ihtiyacınız olan her şey;

KÉRSÉN COLLAGEN BALANCE’ta!
Vücudumuzda doğal olarak
yer alan ve bir çeşit protein
olan kolajen, yıllar geçtikçe
azalmakta, bu da sağlık
ve estetik açısından sorun
yaratabilmektedir. Bu sebeple
dışarıdan özellikle de sıvı olarak
kolajen takviyesi alınması
tavsiye edilmektedir. Antalya’da
Venüs Natural Life Dr. Tolga
Temel Sağlık ve Güzellik
Merkezi’nden ulaşabileceğiniz,
kendisinin de özellikle tavsiye
ettiği muhteşem bir kolajen
gıda takviyesi KéRSéN Collagen
Balance, içerisinde yer alan
çok sayıda vitamin, enzim ve
antioksidan ile de sağlıklı bir
güzellik için ihtiyacınız olan her
şeyi bulunduruyor...

Vücudun temel yapıtaşı olan proteinlerin bir çeşidi olan kolajen, tüm
doku ve organlarda bulunur. Dokulara esneklik sağlayarak vücut
bütünlüğünün korumasına yardımcı olur. Vücudumuzda en az 28
farklı tipte kolajen yer almaktadır.
Ancak en sık görülen kolajen Tip I’dir. Kemik, kıkırdak, tendon
gibi dokular ve kan damarları olmak üzere tüm bağlarda bulunur.
Tip III kolajenin varlığı büyük ölçüde yaşa bağlıdır. Genç ciltler
% 50’ye kadar Tip III kolajen içerebilir, ancak yaş aldıkça % 5-10
oranında azalır. Tip III kolajendeki azalma ciltteki kırışıklıklar,
elastikiyetindeki azalma, saç dökülmeleri ve zayıf tırnaklar ile
kendini gösterir.
Bu nedenle dışarıdan kolajen takviyesi almak, hem sağlık hem de
güzellik açısından önemlidir.
Kolajene en çok cildimizde ihtiyacımız var…
Cildin orta tabakasının neredeyse %70 - %75’i kolajenden oluşur.
Dokuların özellikle cildin su tutma kapasitesinde çok önemli yeri
vardır. Bu nedenle ciltteki etkileri daha dikkat çekicidir.
Yirmili yaşlardan sonra azalan kolajen üretimi, otuzlu, kırklı
yaşlardan sonra daha da azalır ve sentezlenen kolajenin kalitesi
de belirgin miktarda azalma gösterir. Bu nedenledir ki; başta cilt
olmak üzere tüm dokulardaki elastikiyet, bütünlük ve esneklik
kaybı bu yaşlardan sonra belirgin hale gelir. Dolayısıyla kolajenin
deride yapısal olarak destekleme ve birbirine bağlamadaki rolü çok
büyüktür.
Sıvı olarak tüketmek daha faydalı…
Kolajenin en hızlı şekilde emiliminin sağlanması için sıvı formla
alınması tavsiye edilir. Toz ve tablet formlarında mide asidinden
dolayı yararlanma oranı azalmaktadır.
Gıdalardan alınan vitaminler yeterli olmayabilir…
Dünya üzerinde yaşanan tarımsal gelişmeler nedeni ile tarımsal
gıdaların üretim miktarları artarken içerdiği vitamin miktarları
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azalmaktadır. Günümüzde her mevsim her gıdayı bulabiliyoruz
ancak içerdiği vitaminlerdeki azalma nedeniyle ihtiyacımız olan
vitaminleri tam olarak karşılamadığı gibi içerdiği pestisitler nedeni
ile bir taraftan da zarar verebiliyor. İhtiyacımız olan vitaminleri
gıdalardan alabiliriz ancak bu yeterli olmayabilir.
Takviye kolajen kullanırken…
Sığır kaynaklı kolajenler aminoasit dizilimi bakımından insana en
yakın olanı olduğu için tercih edilmelidir. Yapılan çalışmalarda
moleküler ağırlığı 2000 dalton’un altında olan sıvı formdaki hidrolize
kolajenlerin daha iyi emildiği görülmüştür. Günlük doz olarak 2,5 gr
ve 5 gr arasında almak yeterlidir. Fazlasının katkısı yok diyebiliriz
çünkü her şeyin fazlasını vücut attığı için kolajende de farklı
davranmayacaktır.
Neden KéRSéN Collagen Balance?
KéRSéN Collagen Balance; yüksek kaliteli, temiz etiketli %100
doğal ve GDO’suz enzimatik hidrolize kolajen peptitlerden oluşur.

Hidrolizasyon yöntemiyle elde edilen bu peptitler 2000 dalton
olan moleküler yapısı sayesinde kolayca emilip sindirilebilir ve
fibroblaslara çevrilir.
Sıradan bir gıda takviyesi değildir. İçerdiği antioksidan ve vitaminler
ile hücresel sağlığınıza kavuşmanızda yardımcı olur.
İçerisinde bulundurduğu yoğun Saf Glutatyon (GSH) sayesinde
vücudunuzda bulunan serbest radikallere karşı koruma kalkanı
oluşturur.
Hücrelerinizi oksidatif stresten uzak tutarak bağışıklık sisteminizi
güçlendirir ve kullanımından itibaren yenilendiğinizi hissetmenizi
sağlar. Cilde sağladığı destek haricinde bağırsak bariyer sistemini
koruyarak bağırsak mikrobiyotasına sağlıklı bir ortam hazırlar.
Yutulduktan sadece 15 dakika sonra, kanda kolajen peptitler tespit
edilebilir. Amino asitlerin ve peptidlerin varlığı kan akışında 1-2 saat
sonra maksimum düzeye ulaşır ve 6 saat kadar kan dolaşımında
kalır.
Tip 1 ve Tip 3 kollajen peptitleri içerir.
İçeriğinde barındırdığı yüksek kalitede antioksidanlar, sayesinde
Oksidatif stresin azaltılmasında, metabolik detoksifikasyonun

arttırılmasında ve bağışıklık sisteminin düzenlenip güçlenmesine
önemli katkı sağlar.
Bunların dışında, Glutatyon, Resveratrol, Koenzim Q10, BİOTİN
Vitamin B7, Retinol Vitamin A, Tiamin Vitamin B1, Riboflavin Vitamin
B2, Pantotenik asit Vitamin B5, Pridoksin Vitamin B6, Metilkobalamin
Vitamin B12, Kolakalsiferol Vitamin D, Vitamin E, Ascorbic Asit
Vitamin C, Stevia Şeker Otu içermektedir.
Kanıtlanmış herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Ancak
kullanmadan önce doktorunuza başvurmanızı tavsiye ediyoruz.
Hyaluronik Asit (HA) çok önemli bir moleküldür!
Hyaluronik Asit, insan vücudunda bir yapıtaşı olarak, her türlü
dokuda (epitelyumdan sinir dokusuna kadar) ve eklem sıvısında
bulunan yaşamsal bir moleküldür. Hyaluronik Asit tüm yaşayan
organizmalarda mevcut bulunur ve beden dokularının hücreleri
arasındaki boşlukların en yaygın bir bileşenidir. Fiziksel ve kimyasal
zararlara karşı cildi yumuşatıcı bir rol oynar.
Kouyup kollayan, Antioksidan…
Antioksidan terimi, diğer molekülleri oksidasyon adı verilen
kimyasal bir süreçten koruyan çok çeşitli molekülleri (kimyasal
bağlarla birbirine bağlanan atomları) kapsar. Oksidasyon, birçok
vücut işleminden sorumlu olan DNA ve proteinler de dahil olmak
üzere hücrelerimizdeki hayati moleküllere zarar verebilir.
Hücrelerin düzgün çalışması için DNA gibi moleküller gereklidir.
Bu moleküllerde çok fazla hasar varsa, hücre arızalanabilir veya
ölebilir. Antioksidanlar bu yüzden önemlidir. Antioksidanlar bu
hasarı önleyebilir veya azaltabilir. Vücutta kontrolsüz oksidasyon,
tipik olarak serbest radikaller olarak bilinen yüksek derecede reaktif
moleküllerden kaynaklanır.

Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı
No: 76/A 31102 Muratpaşa/ANTALYA
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Gebelik ve
Lohusalıkta
Ruhsal
Hastalıklar

Business photo created by yanalya

Dr. ŞİMA CEREN PAK

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Mutlu ve heyecanlı bir dönem
olmakla birlikte kadınların hayat
boyu fiziksel ve ruhsal olarak en
kırılgan oldukları dönem şüphesiz
gebelik ve onu takip eden ilk
aylardır. Her kadın gebelik ve
beraberinde gelen güçlüklerle farklı
şekillerde başa çıkar, bazı kadınlar
ise bu dönemin streslerine karşı
diğerlerinden daha fazla zorlanabilir.
Gebelikteki ruh hali; fiziksel
rahatsızlıklar (bulantı ve kusmalar),
sahip olunan sosyal destek ve
hayattaki diğer stresli durumlardan
oldukça fazla etkilenir.

Maalesef meydana gelen gebeliklerin birçoğunun plansız
oluşu ve ilaç tedavisi altındayken beklenmedik bir şekilde
meydana gelmesi ruhsal hastalıkların yönetiminde bazı
sorunlara yol açmaktadır. Gebelik sırasında ilaç tedavilerinin
başlanması ya da idame ettirilmesi yönünde kararlar
verilirken, anne karnındaki fetüsün bu ilaçlara maruziyeti
ile tedavi edilmemiş ruhsal hastalıkların anne üzerindeki
olası etkileri (intihar ve kendine zarar verme, bebeğe bakım
vermesini engelleyecek ruhsal belirtiler) dikkatle tartılır.
Gebelikte tedavisiz bırakılan ruhsal hastalıklar, kadınların
gebelik boyunca yetersiz bakım alması (vitamin ve mineral
desteklerinin alınmaması, ultrasound ve diğer önemli
tetkiklerin yapılmaması), alkol ve madde kullanımı, bebekte
düşük doğum ağırlığı ve gelişme geriliği gibi problemlere
neden olabilir. Gebeliğin son evrelerindeki depresyon ve
anksiyete bozuklukları; preeklampsi (ciddi kan basıncı
bozukluğu), sezeryan doğum, bebeklerde küvez bakımı
gerektirecek solunum problemleri, hipoglisemi (düşük kan
şekeri) ve erken doğumlarla ilişkilendirilmiştir. Bu veriler göz
önünde bulundurularak hekimler hasta ile birlikte nasıl bir
tedavi planı uygulanacağına karar verir ve görüldüğü üzere
bu süreçte birçok değişken hesaba katılır.
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Baby photo created by rawpixel.com

Gebe iken; rol (annelik, çalışma hayatının bırakılması) ve
ilişkilerdeki değişiklikler, iyi ebeveynlikle ilgili endişeler,
gebelik ve çocukla ilgili olası problemler ve doğum korkusu
gibi konularla meşguliyet olmaması mümkün değildir.
Ancak bazı durumlarda bu tablolar yoğunlaşarak tedavi
gerektiren ruhsal hastalıklarla yer değiştirebilir ve bu oran
sanılanın aksine düşük değildir. Kadınların %20’sinin gebelik
ve lohusalık dönemlerinde ruhsal sorunlarla karşılaştığı
bilinmekte olup bunlar içinde en sık görülenleri depresyon ve
anksiyete (kaygı) bozukluklarıdır. Bunlara ek olarak bipolar
bozukluk (manik-depresif hastalık), yeme bozuklukları,
postpartum (doğum sonrası) psikoz da gebelikte ortaya çıkan
ruhsal hastalıklar içinde bulunur. Ayrıca daha önceden
var olan ruhsal hastalıklarda özellikle doğum sonrasında
alevlenmeler sıklıkla görülür. Kullanılan ilaç tedavilerinin
bırakılması bu alevlenmelerin büyük kısmından sorumludur.
Örneğin antidepresan tedavisini kesen kadınların, devam
eden kadınlara göre gebelikte depresif atak geçirme
olasılıklarının 5 kat daha fazla olduğu saptanmıştır.

Bunların yanında gebelik ve doğum sonrasında tanı almamış ve
tedavi edilmemiş ruhsal hastalıklar anne ve bebeğin bağlanmasını
olumsuz etkileyerek çocuğun sosyal, duygusal, zihinsel ve dil
gelişiminde problemler görülmesine neden olur. Önemli sorunlardan
birisi de kadınların damgalanacakları, ebeveynlik haklarını
kaybedecekleri ve yetersiz bir anne olarak nitelendirilecekleri
korkusu ile ruhsal sorunlarını açığa çıkarmamalarıdır.
Değinilmesi gereken bir başka nokta ise; doğum sonrası annelerin
yaklaşık yarısında görülen ‘gebelik sonrası hüzün’dür (baby blues).
Burada annede duygusal dalgalanmalar, ağlamalar ve kolay
öfkelenmeler görülür. Doğumdan sonraki ani hormonal çekilmenin
etkisiyle ortaya çıkan bu durumda bebeğe ve kendine bakım ve
işlevsellikle ilgili belirgin problemler saptanmaz. Depresyondan
farklılık göstermekle birlikte yeterli sosyal destek sağlanamazsa
doğum sonrası hüznün depresyona dönüşme ihtimali vardır.
Görüldüğü gibi gebelik ya da doğum sonrası dönemde ruhsal sorunlar
sık görülür. Destek tedavileri, psikoterapiler ve ilaç tedavileri gibi
geniş yelpazeli bir plan oluşturularak bu sorunların ele alınması ve
erken müdahale edilmesi anne ve bebek sağlığı açısından elzemdir.
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KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA
(İNKONTİNANS)

İdrar kaçırma genellikle ileri
yaşlarda ortaya çıkan bir
hastalık olmakla birlikte daha
ender olarak genç yaşlarda da
olabilmektedir ve kadınlar için
rahatsızlık veren, utandıran bir
durumdur. Öz saygının biraz
azalmasına sebep olur ve bu
yüzden maalesef ki hekime
başvuru genelde geç olmaktadır.
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Op. Dr. M. TANER KILIÇ
Özel Vitale Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

İnkontinans, istemsiz idrar kaçırma demektir, birkaç ayrı tipi vardır.
Kadınlarda en sık stres inkontinans ve urge inkontinans görülür.
Bir çok etiyolojik sebep olabilir: Obezite, ileri yaş, genetik faktörler, kabızlık, diyabet hastalığı,
menopoz, enfeksiyon, geçirilen bazı ameliyatlar, anatomik deformasyon (doğumlara bağlı), MS
hastalığı, bazı psikiyatrik ilaçlar gibi.
Kadınlarda özellikle zor doğumlar, çok sayıda doğum yapmak,
menopoz en sık etiyolojik sebeplerdir.
Tedavi: Altta yatan sebebin bulunması ve onun tedavisi ile
olmalıdır. Obezite varsa zayıflama sağlanır, kabızlık varsa tedavisi
yapılmalıdır, enfeksiyonel durumlarda antibiyotikler kullanılır, ilaç
kullanımı sorgulanmalı sebep olacak ilaçlar kesilmelidir, sıvı tüketimi
kısıtlanabilir.
Stress İnkontinas: Gülme, öksürme, hapşırma, ağır kaldırma gibi
karın içi basıncın arttığı durumlarda idrar kaçırmadır. Özellikle
zor doğumlardan sonra mesanede meydana gelen anatomik
bozukluklardan, sinir ve kas dokusunun zayıflığından kaynaklanır ve
nispeten daha genç yaşlarda görülür.
Bu tipte idrar kaçırmaya genellikle idrar torbasının sarkması da eşlik
eder.
Kegel egzersizleri ile idrar torbasının yakınındaki kaslar güçlendirilmeye çalışılabilir. Kegel
egzersizleri ile düzelme olmadığı taktirde anatomiyi düzeltecek cerrahi girişimlerle idrar
torbasının alttan desteklenmesi sağlanarak başarı ile tedavi edilebilir. Cerrahiye genelde vajinal
estetikte eklenerek hem görsel hem fonksiyonel düzelme sağlanmaktadır.
Sıkışma Tipi (Urge) İnkontinans: Bunda aniden idrara sıkışma hissi ve kontrolsüz idrar
kaçırma olur. Daha çok nörolojik sebepler, şeker hastalığı, ileri yaş, tuvalete yetişemeden idrar
kaçırmaya sebep olur.
İdrar torbasının kontrolsüz kasılması söz konusudur. Bu tip idrar kaçırmada cerrahi değil idrar
torbasının çalışmasını düzenleyen ilaçlarla tedavi başarılı olacaktır. Genelde uzun süreli tedavi
gerektirir, tedavi başlandıktan sonra en erken 15 günde ilaçlara cevap alınır ve ortalama altı aylık
bir tedavi süresi planlanır.
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İyi Bir
Uykunun
Sırlarını
Öğrenin

Sağlıklı bir şekilde hayatımızı sürdürmek için olmazsa olmazların başında
uyku geliyor. Uykunun basit bir dinlenme sürecinden fazlası olduğunu
söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Psk. Aylin Cengiz
Akpınarlı, uykuya dair merak edilenleri anlattı.

Hayatımızın üçte birini kapsayan uyku; hem ruhsal hem de beden
sağlığımız üzerinde önemli etkileri olan, normal ve sağlıklı bir şekilde
yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli, beynin aktif ancak dış
uyaranlara karşı kapalı olduğu bir süreçtir. Uykunun net bir tanımını
yapmanın tam olarak mümkün olmadığını; çünkü uyku ile ilgili
bilinmezliklerin hala devam ettiğini ve bu konuda birçok araştırma
yapıldığını belirten DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Psk.
Aylin Cengiz Akpınarlı, “Uyku, basit bir dinlenme ve sessizlik süreci
değildir. Karmaşık ve gizemli bir yapıya sahiptir” diyor. Uykunun
vücudun yenilenmesi ve büyümesi, metabolik enerjinin korunması,
entelektüel performansın korunması, nöronal maturasyon (REM),
öğrenme ve bellek (REM) gibi işlevleri olduğunu anlatan Uzm. Psk.
Akpınarlı, uykuda beynin aktif olduğu, nörofizyolojik bir yenilenme
ve onarım sürecine girdiğini, öğrenilenleri depolama, uyanıklık için
hazırlık süreçlerini de içerdiğini belirtiyor. Bedenin yenilenmesi ve
hormonların düzgün çalışmasında da uykunun önemine dikkat çeken
Uzm. Psk. Akpınarlı, yapılan birçok araştırmayla kayıt belleği için
uykunun çok kritik olduğunun kanıtlandığını söylüyor.
Normal bir uyku 4-5 döngüden oluşur
Uzm. Psk. Aylin Cengiz Akpınarlı, uykunun temel olarak REM (Rapid
Eye Movement / Hızlı Göz Hareketleri) ve Non-REM (Non Rapid
Eye Movement / Hızlı Göz Hareketleri Olmayan) olmak üzere iki
evreden oluştuğunu belirtiyor. Doğal bir uykuda REM ve NonREM
arasında 4-5 döngü bulunduğunu anlatan Uzm. Psk. Akpınarlı,
sözlerini şöyle sürdürüyor: “REM sürecinde beyin aktiviteleri ve EEG
uyanıklık halindeki gibi olup, kas tonusu azalır ve fiziksel durum
ise en hareketsiz moddadır. REM uykusunun en önemli özelliği hızlı
göz hareketleridir, bu süreçte rüyalar da görülür. Nabız, solunum
düzensiz olup artabilir ve düzensiz kas hareketleri olabilir. NonREM
uykusunda ise beyin aktiviteleri ve metabolik hız düşüktür. Sempatik
aktiviteler, nabız azalır. Diğer yandan parasempatik aktivite artar.
REM dönemi toplam uykunun beşte biri kadardır. Normal bir uykuda
ilk REM ortalama 90-120 dakika sonra oluşur. İnsanlarda uyku
döngüsü ve içeriği yaşa göre değişmektedir.”

Uyku bozuklukları detaylı olarak incelenmeli
Uykunun çok karmaşık bir süreç olduğunu ve bu süreçte uykusuzluk,
aşırı uyuma bozukluğu (narkolepsi), soluk almaya bağlı uyku
bozuklukları, sirkadyen ritim uyku uyanıklık bozuklukları,
parasomniler, madde veya ilaca bağlı uyku bozuklukları gibi birçok
sorun yaşanabileceğini belirten DoktorTakvimi.com uzmanlarından
Uzm. Psk. Aylin Cengiz Akpınarlı, uyku bozukluklarının detaylı olarak
incelenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Uzm. Psk. Akpınarlı, uyku
bozukluğu yaşayan kişilerde yapılan muayenede uykuya geçiş (dalış),
uyku içindeki olaylar (rüya, diş gıcırdatma, vb), uyanma (erken,
geç, uyanış şekli) gibi konuların yanı sıra yaş, kullanılan ilaçlar,
uyku alışkanlıkları/hijyeni, diğer hastalık bulguları, gerekirse uyku
laboratuvarı gibi süreçlerin incelenmesi gerektiğini söylüyor.
İyi bir uyku için ne yapmalı?
Uzm. Psk. Akpınarlı, sağlıklı ve doğal bir uyku süreci için dikkat
edilmesi gerekenleri ise şöyle sıralıyor:
- Uyku disiplini önemlidir. Buna göre, yatış ve uyanış zamanlarınızın
uyumlu/sabit ve uykudan önce sizi sakinleştiren ılık bir banyo gibi
rutinlerinizin olması uyku kalitesini arttıracaktır.
- Yetişkinlerin gece uykusu dışında gün içinde uzun kestirmeler
yapmaları uyku rutinlerini bozmaktadır. Bu nedenle 1 saatten uzun
uyku kaçamakları yapmayın.
- Yatağınızı uyku ile ilişkilendirin. Uyku aktivitesi dışında yemek,
eğlence, televizyon gibi aktiviteleri yatağınızda yapmayın.
- Uyku öncesi kafein, alkol gibi uyaranlar ve uykuya yakın saatlerde
besin tüketmeyin. Sizi gevşetecek içecekler tüketebilirsiniz.
- Uykunuz gelmeden kendinizi yatmak için zorlamayın.
- Yatak odanız, sakin sizi güvende hissettiren, huzurlu bir yer
olmalıdır. Uyarıcı eşyaların veya kokuların yatak odanızda olması
uyku kalitesini bozacaktır. Ek olarak, yatak odanızın karanlık bir oda
olmasına veya çok ışıklı olmamasına dikkat edin.
- Gün içinde güneş ışığı almak, yeterince oksijen almak ve düzenli
egzersiz yapmak gece uykusunun kalitesini arttırmaktadır.
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Uzm. Dr. HÜRAY HÜĞÜL
Dermatoloji ve Verenoloji Uzmanı
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Yaşa bağlı olarak, güneş ışınları
veya tekrarlanan mimik hareketleri
nedeniyle, yüzümüzle birlikte
dudaklarımızda da kırışıklıklar
oluşuyor. Bu çizgileri gideren
estetik uygulamalar arasında ise
son yıllarda çeşitleri artan dermal
dolgu ürünleri öne çıkıyor. Dudak
kalbi denen üst dudakla alt dudağın
orta kısımlarının birleştiği noktadan
dermal dolgu enjeksiyonları
yapılarak hacim kazandırıp, kontur
oluşturmak son dönemlerde estetik
bir yenilik.

Dudak dolgusunu, kısa süren küçük bir enjeksiyon gerektiren,
ihtiyaca göre hacimlendirici veya şekillendirici, ayrıca perioral
bölgedeki çizgileri ve kırışıklıkları da giderebilen bir dolgu uygulama
yöntemi olarak tarif edebiliriz.

Mit: Dudak dolgusunu sadece kadınlar yaptırabilir.
Gerçek: Kadınlar veya erkekler, yaşla birlikte cilt altındaki
hyaluronik asidin azalması sonucu cilt elastikiyetlerini kaybederler.
Bu kayıp dudaklarda sarkma ve uzama meydana getirebilir. Her iki
cins de dudak dolgusu yaptırabilir.

Mit: Dudak dolguları kalıcıdır, bir kere uygulandığında geri
dönüşümü yoktur.
Gerçek: Dudak hacimlendirme ve şekillendirmede kullanılan dermal
dolgu enjeksiyonu kalıcı değil. Bu dolgular vücut tarafından zamanla
emilir. Kişinin yaşam tarzı ve fiziksel yapısı, dış koşullar dudak
dolgusunun süresini belirler.

Mit: Enjeksiyon işlemi uzun sürer.
Gerçek: Enjeksiyon işlemi konunun uzmanı tarafından yapıldığında
sadece 10-15 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanan hızlı ve kolay
bir uygulama. Uygulama öncesinde, genellikle lokal uyuşturucu etki
gösteren kremler sürülerek 15-20 dakika sonra enjeksiyona başlanır.

Mit: Dudak dolgusu uygulaması tehlikeli ve riskli bir
uygulamadır. Yan etkileri uzun sürer.
Gerçek: Dermal dolgular, işlem uygulanan bireylerin fizyolojik
farklılıklarına göre hafif şişlik, kızarıklık veya morarma gibi etkiler
yaratsa da enjekte edilen jel, zaten vücutta cilt altında bulunan
hyaluronik asidi içerdiği için herhangi bir önemli risk teşkil etmez.
Uygulama sonrası belirtiler sadece birkaç gün sürer ve sonrasında
herhangi bir rahatsızlık oluşmaz. Son teknoloji ile geliştirilmiş
ürünler sayesinde şişkinlik, morarma ve ödem gibi yan etkiler
minimuma indiriliyor.

\\ 50

Mit: İşlem sonrasında fark, birkaç hafta sonra gözlenir.
Gerçek: İşlem yapıldığı anda hemen sonuç verir, aynaya
bakıldığında değişiklik hemen fark edilebilir. Enjeksiyona bağlı bir
miktar ödem oluşsa da, soğuk uygulaması ile kısa sürede dağılır.
Mit: Dudak dolgusu enjeksiyonu ağrılı bir uygulamadır.
Gerçek: Geçmişte yapılan enjeksiyon işlemleri sırasında çok az bir
miktar ağrı olabilirken, günümüzde artık daha konforlu bir deneyim
yaşanabiliyor, çünkü dolgu maddeleri artık kendi içlerinde de lokal
anestezi etkisine sahip maddeler içeriyorlar. Özellikle yeni teknoloji

ile üretilen ürünlerin içeriğindeki lidokain sayesinde daha verimli bir
süreç yaşanıyor.
Mit: Dudak dolgusu enjeksiyonları, balık dudağına benzer
şekilde çirkin bir görünüme sebep oluyor.
Gerçek: Kişiye özel optimum sonuca odaklı şekilde enjeksiyon
miktarını ayarlayabilen deneyimli bir uzman tarafından yapılan
işlemler, iyi sonuç veriyor ve bu tarz benzetmelere neden olan
görüntüler ortaya çıkmıyor.
Mit: Dudak dolgusu ile dudakların şekli değiştirilmez.
Gerçek: Dudaklar, deneyimli bir uzmanı doktor tarafından doğru
enjeksiyon teknikleri ile işlem öncesi tam olarak planlandığı gibi
şekillendirilebiliyor.
Mit: Dudak dolgusu enjeksiyonu sonrasında eve gidip
istirahat edilmesi ve birkaç gün sıvı içecekler tüketilmesi
gerekiyor.
Gerçek: Uygulama herhangi bir zamanda, örneğin çalışanlar için
öğle tatilinde bile yapılabilir, sonrasında rahatlıkla normal yaşama
veya işe geri dönülebilir. Sadece ilk bir saat çok sıcak içecekler tavsiye
edilmiyor, çünkü bunlar lokal ödeme sebep olabilirler.

Mit: Dolgu yaptırılınca, estetik işlem yapıldığı başkaları
tarafından hemen fark edilir.
Gerçek: Hekimin teşhisi, deneyimi, kişinin yüz haritasının uzaktan
ve yakından iyi değerlendirilmesi ve dudak için uygun ürün
seçiminde çok büyük önem taşır. Deneyimli bir hekim tarafından
yapılan uygulama, herhangi bir ipucu bırakmaz.
Mit: Dermal dudak dolguları ile yapılan enjeksiyon
prosedürleri ekonomik değildir.
Gerçek: Geri dönüşümü olmayan kalıcı dermal dolgu enjeksiyonları
veya yağ enjeksiyonları gibi işlemlere göre, 1 yıl süre ile etkisini
koruyan ve geri dönüşümü olan dermal dolgular ile yapılan
prosedürler yaklaşık olarak 10 kat daha ucuz.
Mit: Ağız çevresine yapılan dermal dolgu ve botox
uygulamalarının etkileri aynı.
Gerçek: Dermal dolgular ve botox aynı şeyler değil. Dolgular statik
kırışıklık ve bazı olukları doldururken botox mimiklerimiz ile oluşan
dinamik kırışıklıkların silikleşmesine yardımcı olur.
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Mit: Dudak dolgusu enjeksiyonundan sonra dudaklar yapay
görünürler.
Gerçek: Sahte görüntü yapay dolgular ve implantların
kullanılmasıyla oluşabilecek bir durum. Aşırıya kaçmayan dudak
dolgusu ile doğal dudaklar mümkün.

Mit: Dudak dolgusunun etkisi kısa süreli olur.
Gerçek: Dolgunun etkinlik süresi kişinin yaşı, dudak yapısı,
elastikiyeti, enjekte edilen dolgu maddesinin özellikleri, miktarı,
kalitesi gibi faktörlere bağlı. Son teknoloji ile üretilmiş olan dudak
dolgularında 10-18 ay kadar etkinlik görülebilir.
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Tohum İstanbul ile içimizdeki
tohumları yeşerten;

EMEL ERDEN…
Bu ay konuklarımız
arasında, Tohum
İstanbul’un kurucusu,
deneyim tasarımcısı,
marka danışmanı ve içerik
küratörü Emel Erden de
yer alıyor. Kendisi Tohum
İstanbul’u, hayatımıza
rehberlik eden deneyimler
tasarlamak, kendi
deyimiyle; “İçimizdeki
tohumları yeşertmek”
üzere kurmuş. Kariyer
yaşamı ve bugüne erişen
hayat süreci ile son
derece özel bir kişiliğe
sahip olan Emel Erden
ile gerçekleştirdiğimiz
söyleşide, Tohum
İstanbul’u, deneyim
tasarımını ve pandemi
sürecini konuştuk…

Okuyucularımız için kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum.
Ama kariyer yaşamımda, yirmi yıl boyunca yayıncılık ve marka
elçiliği görevlerini yerine getirdim. 2018 yılında Tohum İstanbul
Deneyim Tasarımı Ajansı’nı kurarak, aynı anda farklı mesleklerle
üretim yapan birçok insan gibi ben de bir mimar olmanın yanı sıra,
deneyim tasarımcısı ve yoga eğitmeni kimliklerimle de öne çıktığımı
söyleyebilirim.
Tohum İstanbul ve deneyim tasarımcılığı… Nasıl ortaya
çıktı bu oluşumlar?
Hayat deneyerek öğrendiğimiz bir yoldur aslında… Gittiğiniz yolda,
bizzat o yolu kat ederken öğrendikleriniz kalıcı oluyor. Bir filmi
izlemenin yetmemesi, o filmin geçtiği sokaklarda dolaşmanın, film
karelerindeki gibi şehre bakmanın, replikleri o sokaklardan geçerken
içimizde hissetmenin ya da filmde görülen tatları keşfetmenin
bambaşka hisler yaratması, filmi yaşatması gibi... Tohum İstanbul;
deneyime olan inancımdan doğdu. Markalar, kurumlar ve bireyler
için nasıl hikayeler yazabilirim, bu hikayeleri gerçekleştirebilirim
ve onların içlerinde gizli kalmış, üstü örtülmüş tohumlarını nasıl
ortaya çıkarabilirim diye düşündüm. Biz Tohum İstanbul’da iki ayrı
kategoride deneyim tasarımları gerçekleştiriyoruz. Birincisi marka ve
kurumlar için, ikincisi de bireysel deneyimler.
Örneğin, yeni bir ürün pazara çıkma sürecindeyken marka
temsilcilerinden ürün hakkında detaylı bir brief alıyorum. Sonra
ürünü kullanmaya başlıyorum. Hayatımın her anında o ürünle
yaşıyorum. Böylece ürünün farklı yönlerini görüyorum, her detayını
deneyimliyorum. Güçlü yönlerini anlamaya çalışıyor ve en etkili
şekilde bu ürünü kime, nasıl anlatırsak kalplerde yer buluruz
diye düşünmeye başlıyorum. Bir deneyimin hikâyesini yazmak
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aslında yaratıcı bir fikirle başlıyor. Yapılmayanı yapmak, daha önce
insanların denemediği bir şeyi onlara sunmak sanırım başarıyı
getiriyor.
İkinci olarak bireyler için deneyimler tasarlıyorum. Özellikle şu anda
kırklı yaşlarını yaşayan ama kendine “Aslında ben ne istiyorum?”
diye sormayan büyük bir grup var. Bu grupta yer alan insanlar için
“Ben kimim ve ne istiyorum?” sorusunu sorduracak farklı deneyimler
tasarlıyorum. Bunlar atölyeler, yemek tadımları, seyahatler oluyor...
Daha önce yapılmamış, farklı bir bakış açısıyla ele alınmış deneyimler
bana çok iyi geliyor. Bugüne kadar hiç yapılmamış deneyimler
sunduğumu söyleyebilirim. Örneğin, safran hasadını kapsayan
iki günlük seyahati ilk defa Tohum İstanbul’da başlattım. Safran
Türkiye’de adını bir şehre, Safranbolu’ya vermiş, Dünya’nın en pahalı
baharatı. Bu ürünü nasıl öne çıkartabiliriz ve insanlar bu büyüleyici
bitkiyi nasıl deneyimleyebilirler diye düşündüğümde Safranbolu’ya
sıra dışı bir seyahat tasarladım. Safranbolu’da, gün doğumunda
safran hasadı yaptık. Safranı en iyi bilen uzmanlardan safranı
dinlerken bir taraftan da kendi safran hasadımızı gerçekleştirdik.
Topladığımız safranları çiçeklerinden ayırdık, safranlı yemekler
yaptık. Çayını içtik, pilavını ve tatlısını yedik ve çok farklı tatlarını
deneyimledik. Fransız kozmetik markası Nuxe’ün safranlı krem serisi
var. Bu sıra dışı seyahati Nuxe’e anlattığımda, marka Safranbolu
seyahati ve safran hasadını bir grup güzellik editörü ve kanaat önderi
için yapmamızı istedi. Böylece Nuxe’ün safranlı krem serisini hep
hatırlanacak bir deneyimle anlatabildik.
Çok etkileyici gerçekten… Peki ya deneyim tasarımı? Bu
konuyu da biraz açabilir miyiz?
Deneyim, ürünü çok iyi anlamak anlamına geliyor benim için.
Günün farklı saatlerinde, farklı ruh hallerindeyken; açken, tokken,

moralim bozukken, çok neşeliyken kullandığım ürünle yatıp
kalkıyorum. Bambaşka insanların bu ürünü kullandığında ne
hissedeceğini anlamak için, bu deneyimi önce kendim yaşıyorum.
Ve böylece ürünün anlatmak istediğimiz yönlerini ve insanların
kalbine dokunacak yanlarını çok iyi hissetmiş oluyorum. Deneyim
tasarlarken birkaç duyuyu aynı anda kullanıyorum. Farklı disiplinleri
bir arada kullanma gücümü de her deneyim tasarımı sürecime dahil
ediyorum. Mekân psikolojisi, ışık, renk, müzik gibi farklı disiplinler
yan yana, iç içe oluyor. Hikâyenin içinde neyi nasıl söyleyeceğimizi
düşünüyor, planlıyor ve hikâyeyi öyle yazıyorum.
Çalışacağınız markaların seçimini nasıl yapıyorsunuz?
Kriterleriniz neler?
Kullanmadığım, hayatımda olmayan markalarla çalışmayı tercih
etmiyorum aslında. İşin aslı zor bir kullanıcıyım; markaların
sevmediği bir tüketici grubunda yer alıyorum diyebilirim. Zira, fazla
alışveriş yapmam ve aldığım şeyi uzun yıllar kullanırım. Çünkü o
ürünü alırken nerede üretildiğini, Dünya’yı ne kadar kirlettiğini,
kaç yaşında bir insan tarafından nasıl bir emek karşılığı üretildiğini
düşünürüm. Bu yüzden kendi hayatımda pek çok markayı kullanmayı
tercih etmediğim gibi, Tohum İstanbul’da da birlikte çalışmadım. Her
şeyden önce ürüne inanmam gerekiyor. İnanmadığım bir ürün için
tasarım yapmam mümkün değil. Bu nedenle doğaya, tüm canlılara ve
bütüne faydalı markalarla birlikte çalışıyorum. Markaların üçüncü
partilerde çalışanların haklarını koruyup korumadığına, fabrikaların
sıfır atık prensibiyle çalışıp çalışmadığına, kazancın adil şekilde
paylaşılıp paylaşılmadığına bakıyorum. Bu kavramlar henüz çok yeni
gibi görünse de ben zaten kişisel hayatımda yıllardır bu kavramları
kullanıyorum. “Neden x kahvecisinden değil de y kahvecisinden
kahve alıyorsun?” diye sorduklarında anlattığım hikâye, birlikte
çalıştığım ve deneyim tasarladığım markalar için de geçerli.
Çalıştığım markanın adil, şeffaf, doğaya, insanlığa ve canlılara karşı
saygılı olması çok dikkat ettiğim noktalar.
Pandemide Tohum İstanbul’un yol haritasını nasıl
belirlediniz? Ya da nasıl yeniden şekillendirdiniz mi demek
doğru olur?
Pandemi, dijitalleşmeyi de beraberinde getirdi. Ama tamamen
dijitalleşmiş bir deneyimden söz edilebilir mi? Evet, bir süre daha
dijital işlerin hayatımızda artarak yer almaya devam edeceğini
düşünüyorum. Pandeminin ilk günlerini sadece gözlemleyerek,
neler olup bittiğini anlamaya çalışarak geçirdim. Mayıs sonu gibi,
bir içecek firmasının yeni çıkacak ürünüyle tanıştım. Marka bu
yeni çıkacak ürünü özel bir kitleye duyurmak, anlatmak istiyordu.

Aynı masada oturup birlikte deneyimleyemeyecektik. Bunu fiziki
mesafe kurallarına uyarak, dijital ortamda nasıl yapabiliriz sorusunu
sorduğumda gezici bir mekan kurma fikri geldi aklıma. Herkese
yiyeceklerini, içeceklerini bizim yolladığımız; konuklarımızın
sadece suyu ve buzu hazırlayacakları bir deneyim tasarladım.
Soğuk zincirde ulaştırdığımız tadım setimizi alan konuklarımızla
aynı masadaymışız gibi Zoom üzerinden tadım yaptık ve yüzlerce
insana ulaşarak herkes için çok farklı bir deneyimi gerçekleştirdik.
Aldığım geri dönüşlerden anlıyorum ki, pek çoğumuzun sıkıldığı;
hayatımızın biraz tekdüzeleştiği bir dönemde kapılarını çalıp soğuk
zincirle onlara tadım seti sunmak ve akşam da masayı beş dakikada
hazırlayıp Zoom’a bağlanmak bambaşka bir deneyim yaşattı.
Son olarak gelecek için planlarınızdan kısaca bahseder
misiniz?
Yaşadıklarımız ve kendi kendimize özel olma duygumuz bence
tüm satın alma alışkanlıklarımızı, tüm deneyimleri değiştiriyor.
Bir taraftan pandeminin de etkisiyle büyük kitlelerle hareket
edemiyoruz. Küçük, tanıdığımız insanlardan oluşan gruplarla, yani
çekirdek grubumuzla görüşmeyi, onlarla program yapmayı tercih
ediyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl bu küçük gruplarla hareket etme
duygusunun devam edeceğini düşünüyorum. Bir de tabii “gerçek”
kelimesini bundan sonra çok kullanacağız. Gerçek ile gerçeklik
arasındaki farkı daha çok konuşacağımız bir dönem bizi bekliyor.
Hayat bizi sanal gerçekliğe doğru itiyor ama bizler insan evladıyız. İç
sesimiz, sezgilerimiz gerçeği hep arayacak. Bu yüzden de gerçek olan,
samimi olan, şeffaf olan deneyimler öne çıkacak. Bütün bu sohbet
boyunca birkaç kez söyledim. Kalbimizi farklı şekilde çarptıran
deneyimler kendilerinden çok söz ettirecek. Tohum İstanbul’da bütün
bunları en başından beri kullanıyorum aslında.
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Sıklıkla ‘lenfödem’le
karıştırılan fakat tamamen
farklı olan lipödem,
ergenlikten sonra
ortaya çıkan kalçadan
başlayarak bacaklara
doğru yağ dokusu artışı
ile karakterize kronik bir
hastalıktır.

Lipödem cilt altı yağ dokusunun düzensiz dağılımı ile karakterize
bir hastalık olup, kadınların ortalama %10-15’ini etkilemektedir.
Etkilenen alanlar özellikle kalça ve bacak bölgeleridir.

bloke edebilir. Buna bağlı lenfödem benzeri bir tabloda olaya eşlik
edebilmektedir. Bu lenfödem tablosunun önlenmesi için özel drenaj
metotları uygulanmaktadır.

Lenfödemin aksine ayak ve bilekte görülmez. Etkilenen kişilerde
kozmotik endişelerin yanı sıra ağrı ve benzeri problemlerde
eşlik etmektedir. Lipödem sıklıkla obezite ve lenfödem ile
karıştırılmaktadır. Bu hastaların vücut yapıları incelendiğinde alt ve
üst yarısı arasında ciddi bir asimetri söz konusu olur. Örneğin üst
yarının beden ölçüsü 8 ölçülürken, alt yarıda bu 16 olabilmektedir.
Vücut alt yarısında kalçadan ayak bileğine kadar kolon şeklinde
genişleme söz konusu olmaktadır. Bu tablo ilerleyen süreçte kolları da
etkisi altına alabilmektedir.

Bu tabloya zamanında müdahale edilmediği taktirde bu hastalarda
enfeksiyonlar, kalıcı bağ doku artışı ve bunlara bağlı kalın sert cilt
dokusu oluşur.

Hastalığın ileri evrelerinde yağ dokusu bacak sıvı dengesini sağlayan
ve enfeksiyonlara karşı koruyan lenfatik sisteme ait damarları
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Uzun süreli lipödemlerde lenf dolaşımında da bozulmalar gelişir
ve bacakta lenf sıvısında artış görülür. Lenf sıvısının artmış yağ
ve protein içeriği fibrozisi (sert destek doku artışı) uyarır. Hastalık
lipolenfödeme progresyon gösterebilir.
Lipödem sıklıkla obezite ve lenfödemle sık karışmaktadır. Obezitede
hastalığa bacaklar ile birlikte kollarda iştirak etmektedir. Lenfödemde
hastalık ayaklardan başlarken, lipitödemde hastalık bacak üst

kısımları ve kalçalardan
başlamaktadır. Hastalık sıklıkla
her iki bacağı da etkilemektedir.
Lipödemin sebebi tam olarak
ortaya konulmamıştır. Hastalık
kadınları etkilemekte olup,
genellikle puberte başlamakta
ve gebelik esnasında,
jinekolojik cerrahi sonrasında
veya menapozda artış
gösterebilmektedir.
Lipödemde damar frajilitesinde
artış olur ve buna bağlı küçük
travmalara bağlı ekimoz ve
hematom gelişebilmektedir.
Pretibial peteşiler
gelişebilmektedir.
Yağ hücreleri arasında
dağılan otonom sinirlerin
inflamasyonuna bağlı küçük
uyarılara karşı dahi ciltte ağrı
ve hassasiyet gelişir. Cilt altı yağ
dokusunda çeşitli boyutlarda
nodüller palpe edilir.

Lipödem Tedavisi
Lipödemli hastalarda yağ
dokusun iştiraki nedeniyle
diyet ve egzersiz ilk akla gelen
uygulamalar olmaktadır. Ancak
bunların lipödem dokusunu
azaltıcı etkileri söz konusu
değildir. Ancak lipödem
dışı yağ dokusunda azalma
sağlayabilirler. Diyet ile kilo
veren hastalarda, bacaklarda
değişiklik olmaz fakat karında,
kollarda ve göğüslerde sarmalar
oluşur.
Bu hastalarda tedavi sıklıkla
yağ dokusundaki sıvı içeriğini
azaltmaya yönelik girişimleri
içermektedir. Bunların başında
elle yapılan lenfatik drenaj

Woman photo created by master1305

Hastalığın aynı aileden birçok
bireyi etkilemesi nedeniyle ailevi
genetik bir bozukluk olduğu
düşünülmektedir.

masajları yer almaktadır. Bu işlem ile dokularda biriken kalıcı sertliğe yol açan lenf sıvısı uzaklaştırılarak
toplardamarlara geçişi sağlanmaktadır.
Kompresyon tedavisi de fayda sağlamaktadır. Ödemli bacaklarda elastik bandajlar veya kompresyon
çorapları sıvı birikimini azaltmaktadır.
Bu hastalarda doku sıvısını azaltmak için düzenli egzersiz yapılması da büyük öneme sahiptir.

ADRES:
Arapsuyu Mah. Atatürk Blv. M. Gökay Plaza
No: 69/6 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 229 88 87
Gsm: 0536 319 47 66
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Her insan, hiç kuşkusuz, kendi
hayatı için bir anlam ve hayatta
kalabilmek için bir neden seçme
özgürlüğüne sahiptir. Her şeye
rağmen…
Nazi toplama kamplarında dört
yıl geçiren, eşini ve ailesini
burada kayberek köle işçi olarak
çalışmış ama her şeye rağmen
ayakta kalmaya direnmiş bir
doktordan bahsetmek isterim
sizlere bu yazımda… 1945’te Nazi
kampından kurtarıldıktan sonra
Viyana’ya dönmüş nörolog ve
psikiyatr olarak hayatına devam
etmiş Victor Frankl…

Yves Klein

Aynı yıl, toplama kampı
deneyimlerinin, felsefesini
ve psikoterapiye olan
yepyeni yaklaşımlarını nasıl
şekillendirdiğini anlattığı
bir kitap yazmış Frankl.
"Her Şeye Rağmen Yaşama
‘Evet’ Deyin"… Daha
sonraları bu kitap ‘İnsanın
Anlam Arayışı’ adıyla
tekrar yayımlanmış. Ve o
zamandan sonra varoluşçu
yapıtların klasiklerinden
biri olarak kabul edilmiş…
Ben de bu ‘Her Şeye
Rağmen’ ifadesinde buldum
bu ay sizlerle paylaşacağım
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duygu ve düşüncelerimi…
Bu cümle, Victor Frankl’ın
toplama kamplarında
her gün yaşanan dehşete
rağmen o olaylara
katlanabilmesini sağlamıştı.
Bir insanın kendi hayatı
için bir anlam, hayatta
kalabilmesi için bir neden
seçebilme özgürlüğüne
sahip olduğunu bilmesinin
ne kadar önemli olduğunu
fark ettirmişti. Ve ‘anlam
bulma’nın insanın en temel
dürtüsüne nasıl da cevap
verdiğini göstermişti somut
olarak…

Bir insanın elinden
sağlığı, güvenliği, itibarı
hatta kurtarılma umudu
alındığında bile, anlam
arzusunu tatmin etmek
için çabalamaya devam
edebildiğini ve gerçekten
de yaşamını her şeye
rağmen olumlayabildiğini
savunur Frankl. Sanırım,
şartların oyuncağı olup
olmayacağımızı belirleyen
bir karar cümlesidir bu;
‘her şeye rağmen’ ifadesi…
Yaşamımız üzerindeki
tüm kontrolü yitirdiğimizi
düşündüğümüz bu günlerde
birçoğumuzun da hissettiği

olumsuz duygulara karşılık, yine de yaşama
yönelik tutumumuzu kontrol edebilmeyi
belki de ‘saf varoluşumuzda anlam
arayarak’ başarabiliriz bizler de. Çünkü
bu, hiç kimsenin bizden çalamayacağı tek
özgürlüğümüzdür hiç şüphesiz…
‘Hakkında olumlu hissedeceğimiz bir şeyler
bulmak yaşama anlam verir’ demek züğürt
tesellisi gibi olsa da, son dönemde içinden
çıkmaya çalıştığımız pandemi psikolojisi için
işe yarar bir felsefi yaklaşım olabilir diye
düşünüyorum ve ben de hepimiz için ‘her
şeye rağmen kaldığımız noktadan hayata
devam’ demek istiyorum…
Geçen şubattan bu güne yaşantımıza
ve dünyanın bize sunduğu görüntülere
baktığımızda; (görüntüler diyorum, çünkü
bize sunulanlar üzerinden bir değerlendirme
yapmaktan başka şansımız yok diye
düşünüyorum ve bizim kendi realitemizin,
kendi yakın çevremizde olan biten şeyler
doğrultusunda şekillendiğine inanıyorum…
Geri kalan, bize sunulanlar içinden seçerek
izlediğimiz ve öyle olduğuna kendimizi
inandırdığımız ‘gerçekler’di sanırım) son
bir yıl içinde topluca yaşadığımız somut
ya da soyut deneyimlerimizden mutlaka
daha yaratıcı, daha farklı, daha yenilikçi
yaratımlar ortaya çıkaracağız, buna yürekten
inanıyorum. Çünkü sıra dışı bir süreçten
geçtik her anlamda… Ve yaşantıladığımız
her şey bizden geri yansıyacaktır. Ve
yaşamın hemen her alanında değişen
değer yargılarımızın yansımalarını da
gözlemleyeceğiz. Sanırım yakın gelecekte

yeni varoluş pratikleri daha da göze çarpar
olacak… Geçirdiğimiz bu süreç bana da bir
iç yolculuk ve kendimi irdeleme fırsatı verdi
hiç şüphesiz. Bu da yaşamanın ve üretmenin
daha iyi ve yeni yolları olabileceği hayalini
kurmamı tetikledi. Birçoğumuzda olduğu
gibi…
Tam da bu noktadan hareketle, bu ay
sizlerle paylaşacağım sanatçı, Yeni gerçekçi
akımının temsilcilerinden Fransız ressam
Yves Klein (1928 - 1962) oldu. Kısacık
yaşamında, kendi istediği biçimiyle yaşamını
ve sanatını şekillendirmiş, tek bir renk
ile kendini minimal ifadeyle var etmiş bir
sanatçı… Kullandığı mavi rengin patentini
alarak, literatüre ‘Klein Mavisi’ olarak
yazdırması ve bu mavi renk ile kendini var
etmesi birçok sanatçıya ilham vermiştir
hiç kuşkusuz. International Klein Blue (KB)
olarak adlandırılan ve formülü Yves Klein
tarafından karıştırılarak bulunan koyu
mavi bir tondur bu… Bu renkle Guggenheim
Müzesi’nde yaptığı havuz resmi yukardan
bakıldığında algılanan etkili bir çalışmadır…
Tuvalinin tamamını mavi boya ile boyayıp
sergilediğinde ‘bunu herkes yapar’ diyerek
kendisini eleştirenlere ‘bundan sonra
yapanlara Yves Klein gibi yapmış diyecekler’
cevabını veren sanatçının bu tavrı beni de
öğrencilik yıllarımda çok etkilemişti. Figüratif
resimler yapan bir baba ve soyut çizimler
yapan bir annenin çocuğu olarak dünyaya
gelen Klein, yirmili yaşlarında ruhsal alana
ve judoya merak sarmış. Uzay ve boşluk
üzerine yoğunlaştırdığı düşüncelerini

ve yapıtlarını bu bağlamda oluşturmuş.
Monoton (Sessizlik Senfonisi) adlı tek
notadan oluşan bestesi ile gerçekleştirdiği
performansta çıplak canlı modeller
kullanarak onların bedenleriyle baskı tekniği
gerçekleştirdiğini söylüyor ve bu bedenleri
‘canlı fırçalar’ olarak değerlendiriyor
sanatçı… O yıllarda yazı ve günlüklerinde de
kendi felsefesini ifade etmiş. Paris’te, katıldığı
bir sergide jüri tarafından ‘tek renkle resim
olmayacağı’ gerekçesiyle yapıtı reddediliyor,
bunun üzerine sanatçı, 1955 yılında ilk halka
açık sergisini gerçekleştiriyor. ‘Uluslararası
Klein Mavisi’ adıyla geliştirdiği renk serisinin
patentini alıyor. Paris’te “benim eserim”
dediği mavi gökyüzüne, 1001 balon uçurarak
gerçekleştirdiği performans ile dikkat
çekiyor.
Sanata bakış açısını ‘Sanatın
maddesizleşmesi’ felsefesiyle açıklayan
ressam, mavideki derinliği, kendi dünya
görüşünün sınırsızlığını çağrıştırmasında
buluyor. 1962 yılında 34 yaşındayken kalp
krizi geçirerek hayata veda ediyor...
Hayat gerçekten de kısacık ama
varoluşumuzu hangi yaşta ve ne şekilde
ortaya koyduğumuzu belki de kendimiz bile
fark etmeden bu dünyadan göçüp gideceğiz…
Geride kalanlarsa bunu keşfederler mi
bilinmez.
O halde fazla düşünmeye gerek yok, tek
yapılması gereken şey; üretmek, sadece
üretmek ama ‘inandığın biçimde’ üretmek…
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2021 yılında müşteri
deneyiminde öne
çıkacak 7 önemli
başlık
2020 tarihe pandemi
yılı olarak geçti. 2021
yılı için önümüzde üç
farklı senaryo mevcut;
her şeyin normale
dönmesi, 2020’deki gibi
devam etmesi ya da
daha kötüye gitmesi.
Bundan sonra pandemide
öğrendiklerimiz ve
edindiğimiz tecrübeyle
geleceğe bakmamız
gerekiyor. Pandemi
sonrasında müşteri
deneyiminde öncelikler
değişti.

Wiseback'in Kurucu Ortağı
Hasan Genç

Pandeminin gölgesinde 2021 yılına merhaba derken yeni yılda müşteri deneyimi ile farklılaşmak ve
rekabette öne çıkmak isteyen işletmeler teknoloji ile şekillenen yeni trendlere odaklanacak.
Müşteri deneyimi yönetim çözümü Wiseback'in Kurucu Ortağı Hasan Genç, müşteri deneyiminde 2021
yılında öne çıkacak konular hakkında bilgi verdi.
Dijital Dönüşüm
90’lı yıllarda internetin hayatımıza girmesiyle başlayan dijital dönüşümde pandeminin bir katalizör
etkisi yarattığını gördük. Dijital dünyaya mesafeli duran geleneksel işletmeler alelacele dijital dönüşüme
yöneldiler. Bir gecede açılan şablon e-ticaret siteleri ve mobil uygulamalar ile krizi fırsata dönüştürmeye
çalıştılar. Pandemide görüldü ki dijitale taşınamaz denilen birçok şeyi dijitale taşımak mümkün.
Geleneksel dünyada harika müşteri deneyiminin yaratıcısı bazı markaların pandemide sundukları dijital
deneyim ise tam bir hayal kırıklığıydı. Dijital dönüşümde teknolojiyi bir satış kanalı olarak işletmemize
entegre etmemiz, müşteri için değerli bir marka olmak için ve sadakati artırmak için yeterli değil. Dijital
çağı doğru anlamak ve tüm süreçleri bu dinamiklere göre dönüştürmek gerekiyor. 2021’de işletmeler dijital
dönüşüm süreçlerini yeniden masaya yatırmalı ve müşteri deneyimini merkeze koyarak değerlendirmeli.
İşinizin merkezinde yazılım varsa çevik (agile) yazılım geliştirme disiplinine sahip bir yazılım ekibi
oluşturmalısınız.
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Hijyenik ürün ve servisler
Pandemide sosyal mesafe ve hijyen en önemli konu başlıkları
oldu. Koronovirüs salgını ile birlikte hayatımızda birçok şey değişti
ve değişmeye devam edecek. Sunduğunuz müşteri deneyimini
Koronavirüs’ten öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırabilirsiniz. Artık
hijyenik ürün ve servisler ile müşteri deneyiminin şekillendiği yeni
bir dünya bizi bekliyor.
İşletmeniz yeni dünyaya hazır mı? Sunduğunuz müşteri deneyiminin
merkezindeki ürün ve hizmetlerinizi gözden geçirdiniz mi?
İnsanlarla yakın iletişim ve nesnelere temas ile bulaşabilen Covid-19
virüsü ile birlikte hijyen her zamankinden daha önemli hale geldi.
Markanız için bugüne kadar hız, kalite, fiyat, inovasyon gibi değer
önerileriniz öne çıkmış olabilir. Artık hangi sektörde olursanız olun,
değer önerileriniz içinde artık ilk sıraya hijyeni koymanız kaçınılmaz.
Çalışan deneyimi
Pandemide çalışan deneyiminin kritik bir öneme sahip olduğu bir
kez daha ortaya çıktı. Çalışanlarının mutlu olmadığı bir işletmenin
müşterilerini mutlu etmesi de mümkün değil. Evden çalışma
düzenine geçen beyaz yakalılar, pandemi koşullarında işe gitmek
zorunda kalan mavi yakalıların yaşadıkları sıkıntıları görmezden
gelemeyiz.
Bir işletmenin olağandışı bir dönemdeyiz çalışan deneyimine
ayıracak kaynağımız yok mazeretine sığınması büyük bir hata
olacaktır. Sunacağınız deneyim, müşterilerinizle birebir temas
halindeki çalışanlarınızdan en arka plandakilere kadar uzanan
çalışan zincirindeki en zayıf halka kadar güçlü olabilir.
Omni-Channel deneyim
Tüm kanalların merkezi yönetildiği bir pazarlama yaklaşımı olarak
karşımıza çıkan omni-channel günümüzde müşteri deneyimi için de
kabul gören bir yöntem. Pandemi ile birlikte omni-channel deneyim
daha fazla önem kazandı. Dijital ortamda işletmeler müşterileri
ile web dışında mobil uygulama, sosyal medya, e-posta, chatbot,
whatsapp gibi kanallar üzerinden de iletişim kurabiliyor. Daha
zengin bir müşteri deneyimi sunmak isteyen işletmeler müşterileriyle
tüm dijital kanallardan iletişim kurma eğiliminde. Omni-channel
bir yapınız yoksa çoklu kanal yapınız bir kabusa dönüşebilir. Omnichannel yapı için gerekli kaynağı ayırmalı ve tüm kanallar yerine
işletmeniz için doğru kanalları seçmelisiniz.
İnsan odaklılık ve şeffaflık
Dijital çağda tüketiciler de markalardan aldıkları hizmetleri
değerlendirme ve bu değerlendirmelerini sosyal ağlarda paylaşma
şansına sahipler. Bilgiye artık her yerden erişebilme özgürlüğüyle
bilgi demokratikleşti. Bununla beraber şeffaflık yeni bir değer
olarak karşımıza çıkıyor. Markaların da bu dönüşen yeni unsurların
farkında olması ve bu dönüşüme kültürel ve organizasyonel
anlamda ayak uydurması bir farklılaşma unsuru değil, bilakis bir
zorunluluktur.
Bu değişim neticesinde, iş yapış şekillerinde dönüşmesi
gereken kültür, tüketiciyi “tüketen” olarak değil insan olarak
konumlandırmak ve tüm organizasyona bu kültürü aşılamak
olmalıdır. Dolayısıyla diğer tüm süreçlerin de insan odaklı şekilde
evrilmesi gerekiyor. “İnsan” ile iletişim, dijital çağın yeni değerini
içerecek şekilde tüm süreçler şeffaf bir şekilde ve samimiyetle
aktarılmalıdır. 2021’de işletmenizin müşteri deneyimi süreçlerinin
insan odaklı ve şeffaf olduğundan emin olun.
Kişisel verilerin korunması
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 07 Nisan 2016

tarihinde yürürlüğe girdi. Kanunda yer alan bazı geçiş hükümleri için
süreç devam ediyor. İşletmenizin süreçlerini KVKK ile uyumlu hale
getirdiniz mi? Müşteri ve çalışan verilerini koruma altına aldınız mı?
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayınladığı duyuruları takip
ediyor musunuz? KVKK hukuki bir konu gibi görünse de teknolojik
altyapıdan başlayıp tüm süreçlere etki eden bir konu. İşletmenizin
veri sorumlusu rolü dışında veri işleyen konumundaki iş ortaklarınız
da sürecin bir parçasıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde müşterileriniz
varsa GDPR (General Data Protection Regulation) konusunda
da çalışma yapmalı ve süreçlerinizi uyumlu hale getirmelisiniz.
Kişisel verilerini korumak için uyguladığınız politikaları mutlaka
yayımlayın.
Siber güvenlik
Siber güvenlik ve müşteri deneyimi, birbirine tamamen zıt
görünebilir. Ancak deneyim açısından daha yakından bakarsanız,
siber güvenliğin müşteri deneyiminde olmazsa olmaz bir unsur
olduğunu göreceksiniz. Dijital ortamdaki tüm müşterileriniz siber
saldırıların potansiyel hedefi konumunda. Siber güvenliği sadece
kendi işletmeniz sınırları içinde değil uçtan uca tüm müşteri
deneyiminde sunmalısınız. Müşterilerinizin alması gereken kişisel
önlemler konusunda onlara yol göstermelisiniz. Siber güvenlik
çabalarınızı açıklayarak onlara sorunsuz bir deneyim yaşama
konusunda ciddi olduğunuzu gösterin. Hangi önlemleri aldığınızı
sade bir dille anlatın.
İşletmeniz, müşterilerine güvenli bir çevrimiçi ortam sunmayı
garanti edebilirse, rekabette öne çıkan bir deneyim sunması daha
kolay olacaktır.
Ölçmeden yönetemezsiniz!
Kusursuz müşteri deneyimi hedefiyle yola çıkan bir işletmenin ilk
günden itibaren tüm temas noktalarında düzenli olarak ölçümleme
yapması gerekiyor. NPS, Likert vb. methodlarla müşteri deneyimi
rasyonel olarak ele alınmalı ve yönetilmelidir. Uçtan uca müşteri
deneyimlerini yöneten işletmeler her koşulda başarıya ulaşacaktır.
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Doğum, doğum öncesi ve 0-6 yaş kritik ya da altın
çağ olarak adlandırılan bu dönem, beyin gelişimi
için çok da belirleyici. Hatta yapılan araştırmalar,
beynin gelişimi ve zekâ puanındaki artış gibi çok da
belirleyici sonuçları da ortaya çıkarıyor.

Ne yapalım da
çocuklarımızın
beyin gelişimini
destekleyelim?

Beynimizde 100 milyar nöron yani sinir hücresi
bulunuyor. Öğrendikçe yani hücreler kullanıldıkça
beyindeki bağlantı sayıları artıyor. Ancak ve ancak
zengin uyaran sayesinde sinir hücreleri birbirleri
ile ilişki kurup yeni bağlantılar oluşabiliyor. Yani
evinde uslu uslu oturan, çalışmayan beyin hücreleri
gelişemiyor. Hatta ne kadar çok çalışmış ve diğerleri
ile bağlantısını / bağlantılarını arttırmışsa o kadar çok
gelişim artıyor. Her yeni beceri kazanıldığında beynin
kullanılmayan yeni bir bölgesini harekete geçirmiş
oluyor. Beynin normal gelişimi ve olgunlaşması için
uyaran ve deneyime de ihtiyaç duyuluyor. Tam tersi
durumda ihtiyaç giderilemiyor ve gerekenden farklı
veya geride gelişime neden oluyor.
Bu kritik dönemde ebeveyn ile çocuk arasındaki
olumlu, etkileşimli ve diyaloğa dayalı iletişimi çok
etkili. Sürekli anlatan, soru soran, hatta sorusuna
kendi yanıt veren ebeveyn tarzı yerine iletişim kuran,
mesajı veren ve karşılığını bekleyen tavır çok çok
önemli ve geliştirici. Bebeklikten başlayarak karşılıklı
olmak, diğerini beklemek, yüz ifadesi ve beden dili ile
ilettiği mesajları dikkate almak vb… çok etkili. Henüz
konuşamayan bir bebek ile uzattığınız bir oyuncağı
alıyorsa ya da nereye takılacağını gösterdiğiniz bir
halkayı takabiliyorsa karşılıklı iletişim başlamış ve
birbirinizi dikkate alan biçimde olduğunuz anlamına
gelmektedir.

GÜL DEVRİM BATI

A&D Kids Konyaaltı Anaokulu Müdürü
devrim.bati@adkids.com.tr
devrimogretmenim

Tüm anne baba ve öğretmenlerin
merak ettiği hatta üzerinde çokça
çaba sarf ettiği, düşündüğü çok
temel bir soru… Ve pek çok faktör bu
gelişim üzerinde çok etkili. Biz daha
çok çevresel / eğitim şartlarından söz
edeceğiz.

Baby photo created by master1305

Okul öncesi dönem insanoğlunun duyarlı, meraklı
ve en öğrenmeye açık olduğu dönem. Bu hazır
bulunuşluk, bizi çevre şartlarını düzenlemek
zorunluluğuna kanalize ediyor. Bu dönemde kaliteli
/ bol uyaran verildiğinde çocuğun zekâ puanı da –
araştırmalara göre– yukarıya doğru artıyor.

Erken yaşlarda atılan adımlar, çocuğun gelişiminde
ileriye dönük kalıcı bir damga vurmasına ve sonraki
yıllar için sağlam ya da zayıf bir temel oluşturmasına
neden oluyor. Çocuklarda gelişim, yavaş yavaş ileriye
doğru giderken bu yavaşlık, anne babalar için bir
rehavete yol açmamalı; gözlem yapma, ilgi-ihtiyaç
tespit etme ve buna göre davranmayı ihmal etmemek
önemlidir.
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Baby photo created by freepik

Karmaşık, uzun ve anlaşılamaz cümleler kuran
yetişkin yerine söylediğinin çocuk tarafından nasıl
algılandığına ve nasıl tepki verdiğine dikkat etmek
ve buna göre yanıtlar vermek, diyalog kurmak
çocuk için geliştirici etkiyi arttırıyor. Çocuğun neyi
anladığına, nasıl tepkiler verdiğine dikkat etmek
ebeveyn için büyük bir gayret göstermesi gereken
bir durum olmalıdır. Beyin hücrelerinin bağlantıları
sağlayabilmesi, öğrenmenin gerçekleşebilmesi
için iletişimin iki yönlü, yani karşılıklı olması
gerekmektedir. Televizyon ya da ekranın tek yönlü
olması iletişimi olumsuz etkilemesine en etkili
örnektir.

CITYEĞİTİM \\

ÖĞRENCİLER
OKULA
DÖNMEYE

HAZIR MI?
Köy okullarının 15 Şubat’ta, diğer okulların ise 1 Mart’ta yüz
yüze eğitime başlayacağı açıklandı. Peki, uzun süredir okuldan
ayrı olan çocuklar bu sürece nasıl hazırlanmalı? Aileler ve
öğretmenler süreci nasıl yönetmeli?

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Yağmur Çerkez

Türkiye ve Kıbrıs’ta online eğitim döneminin geride bırakılarak
yeniden yüz yüze eğitime geçilmesi için kritik tarih 15 Şubat olarak
öne çıkıyor. Peki, uzun bir dönem okullarından uzak kalan ve
eğitimlerini online olarak sürdüren öğrenciler, okula dönmeye ne
kadar hazır?
Çocuklar duygusal olarak hazırlanmalı...
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yağmur
Çerkez, öğrencilerin salgın sonrasında okula uyum sağlamalarında
olabilecek olumsuz etkileri en aza indirebilmek için önerilerde
bulundu. Son bir yıldır zamanının büyük bir bölümünü evde
geçirmeye alışan çocukların, yüz yüze eğitimle yeniden okullarına
dönmelerini kolaylaştırmak ve bu geçiş sürecini en az hasarla
atlatmak için hem ebeveynin hem çocuğun duygusal olarak
hazırlanmasının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr.
Çerkez, çocuklara nasıl destek olunabileceği konusunda bilgiler
aktardı.

gruplardan biri olduğunu hatırlatıyor. Eğitimcilerin müfredat
eğitimiyle eş zamanlı olarak her kademeye özel, sosyal-duygusal
becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar planlanması gerektiğine
vurgu yapıyor.

Psikolojik sağlamlık korunmalı...
Evdeki ortamından ayrılmanın hem ebeveynler hem çocuklar için
zorlayıcı olabileceğini dile getiren Doç. Dr. Yağmur Çerkez, uzaktan
eğitimden yüz yüze eğitime geçiş sürecinde çocukların ve gençlerin
psikolojik sağlamlığının korunmasının önemli olduğuna dikkat çekti.
“Psikolojik Sağlamlık” kavramı, olumsuz koşullar ve zorluklarla
karşılaştıktan sonra bunların üstesinden gelebilme veya kendini
toparlayabilme becerisini ifade ediyor. Öğrencilerin bu süreçte
psikolojik sağlamlıklarını korumaları için ebeveyn ve öğretmenlerine
önemli görevler düşüyor. Doç. Dr. Yağmur Çerkez, “Yüz yüze eğitime
geçiş sürecinde çocuklarda ve gençlerde psikolojik sağlamlığı
korumayı ve geliştirmeyi sağlayabilecek faktörlerin iyi anlaşılması ve
doğru uygulanması oldukça önemlidir. Koruyucu faktörlerin, veliler
ve öğretmenler tarafından desteklenmesi önem arz ediyor” diyor.

Biraz oyun, biraz deney, biraz sanat, biraz spor...
Doç. Dr. Çerkez’in vurgu yaptığı önerilerden biri öğrencilerin
sosyalleşmelerinin sağlanması. “Sosyal mesafeyi koruyacak şekilde
düzenlenecek oyunlar ve deneylerle okul öncesi, ilkokul ve ortaokul
çağındaki çocukların, COVİD-19 hakkında doğru bilgilenmesi,
hastalığa karşı koruyucu önlemleri pekiştirmesi, kendini, yakınlarını
nasıl koruyacağını kavraması ve bu konudaki sorumluluklarını
içselleştirmesi sağlanabilir” diyor.

Geçiş süreci çok hızlı olmamalı
Yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte eğitim kurumları ve
öğretmenlerin online eğitimle geçen dönemdeki kayıpları çok
hızlı telafi edebilmek adına öğrencileri yoğun bir programa tabi
tutmamaları gerektiğine de vurgu yapan Doç. Dr. Yağmur Çerkez,
çocuklara dış dünyaya alışabilmek için zaman tanınması gerektiğini
söylüyor. Akademik programın yanında çocukların ve gençlerin
kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak, sosyal ve duygusal
becerilerini geliştirici okul içi etkinliklerin de mutlaka gündeme
alınması gerektiğini belirtiyor.

Duygularını ifade etmeleri için fırsat yaratın
Özellikle lise düzeyindeki çocuklarda yazılı anlatımın önemine
dikkat çeken Doç. Dr. Çerkez, “COVİD-19’la birlikte hepimizin üzerine
daha çok konuştuğu toplumsal dayanışma, beraberlik, umut, güven,
endişe, değişim gibi kavramlar üzerinden, çocuklardan duygu ve
düşüncelerini olumlu olumsuz yönleriyle ifade etmeleri sağlanabilir”
diyor. Bu yolla öğrencilerin, eğitim sürecine katılma konusunda
motivasyonunlarının artacağını ve okul rutinine çok daha kolay
dönüş yapabileceklerini vurguluyor.

Sosyal ve duygusal becerileri destekleyici çalışmalar
yapılmalı
Doç. Dr. Çerkez, özellikle 20 yaş altı grubun önlemler ve kısıtlamalar
nedeniyle COVİD-19’dan sosyal ve duygusal anlamda en çok etkilenen

Sanat ve sporun bu süreçte etkili bir şekilde kullanılması. “Sanatın
iyileştirici gücünden faydalanmak çok önemli” diyen Doç. Dr. Çerkez,
“Müzikli oyunlar, resim çalışmaları, görsel sanat etkinlikleri ve küçük
drama çalışmaları ile çocuklara, fiziksel temas kurmadan duygularını
ifade etme fırsatı sağlanmalı” diyor.

Doç. Dr. Yağmur Çerkez, bunların yanında velilerin de olumlu bir
aile ortamı sunması, demokratik ebeveyn tutumları sergilemesi
ve çocuklarını mümkün olduğunca telefon, tablet, bilgisayar
oyunları yerine hareketli olabilecekleri spor ve fiziksel aktiviteye
yönlendirmeleri gerektiğini söylüyor.
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TRIO
PATARA:
“Müziğin, bu zor günlerde
tüm insanlığa güzellik ve şifa
getirmesini diliyoruz.”
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’ndan Flütist Lelya
Bayramoğulları, Arpist Aslıhan Güngör ve Antalya Devlet Opera
ve Balesi’nden Soprano Nurdan Küçükekmekçi… ‘Patara
Yılı’ ilan edilen 2020 senesinde bir araya gelip Trio Patara
grubunu kurdular ve 2020 yılı boyunca birçok konser ve
“Patara’ya Armağan” müzik CD’si ile seslerini tüm Türkiye’ye
duyurdular… 2021’de yeni proje hedeflerle yollarına devam
eden Trio Patara grubu, bu ay dergimizin konukları arasında
yer aldı.
Lelya Bayramoğulları, Aslıhan Güngör ve Nurdan Küçükekmekçi
ile 2020 yılında Patara tanıtımı için yapmış oldukları yoğun
çalışma ve tüm dijital platformlarda yerini alan CD çalışmaları
hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Trio Patara grubunu nasıl kurdunuz, nasıl bir araya
geldiniz? Hikayesini dinlemek isteriz…
Lelya: Patara yılında ve dünyaca geçirmekte olduğumuz pandemi
döneminde, şehrimize ve ülkemize faydalı olabilmek, tanıtımına
katkıda bulunabilmek, destek olabilmek amacı ile Antalya’lı
sanatçılar olarak bir araya gelerek Trio Patara kurulmuştur.

Lelya Bayramoğulları, Nurdan Küçükekmekçi, Aslıhan Güngör

2020’nin Patara yılı kabul edilmesiyle birlikte birçok
tanıtım organizasyonunda sizin konserlerinizi,
videolarınızı izleme fırsatı bulduk. Bu
yoğun süreçte neler yaptığınızın kısaca
üzerinden geçebilir miyiz?
Nurdan: Bu süreçte, ilk olarak 18 Ağustos’ta
Bodrum Kale Açıkhava Sahnesi’nde
başladığımız konserimize, 19 Ağustos’ta Patara
Antik Kent’i Meclis Binası, 4 Ekim Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Sazova Bilim
Sanat ve Kültür Parkı, 16 Ekim 5. Uluslararası
Kaleiçi Festivali’nin solistleri olarak Türkan
Şoray Kültür Merkezi, 17 Ekim Patara Antik
Kenti, 3 Kasım Antalya Devlet Opera ve Balesi
sahnesi, 24-26 Kasım İzmir Devlet Opera ve
Balesi Elhamra Sahnesi, 16 Aralık Kadıköy
Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat ve 8 Ocak - İş
Sanat online konserlerini gerçekleştirerek
devam ettik. Şehrimizin iki tanıtım videosunda
yer aldık. Yerel basın ile pekçok röportajlarımız
oldu, radyo ve TV programlarına konuk olduk.
İlk konser Bodrum Kalesi’nde oldu
dediniz. İlk konser öncesi ve sonrası
neler hissettiniz, neler yaşadınız? Bu konser sizin için
ne gibi kapılar açtı?
Aslıhan: Bodrum Kalesi’ndeki konserimiz bizim için ilk yola
çıkışımızı temsil ediyor. Konseri mümkün kılabilmek için
her anlamda büyük çabalar gösterdik. Şehrimizin önde gelen
işadamlarından İsmail Bilal’in (Ford Bilaller) katkılarıyla
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yolumuza çıktık. Sanata ve sanatçıya verdikleri bu anlamlı
desteği asla unutamayız. Kısaca, bizler için kendi konserimizi
organize ettiğimiz, maneviyatı çok yüksek, heyecanı büyük asla
unutamayacağımız bir konser olarak hafızamıza kazındı. Bodrum
Kale konseri sonraki konserlerimiz için de önemli bir referans oldu.
Patara’ya Armağan isimli bir de CD’niz var. Ondan da
bahsetmek isteriz.
Lelya: CD’mizi; yapımcı şirketimiz Lin Recors ile Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüğü, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü
işbirliği ile gerçekleştirdik. Albümümüzde; Patara yılında, iki Türk
bestecimizin (Tolga Taviş ve Özge Gülbey Usta) ve kıymetli şairimiz
Yelda Karataş’ın grubumuza ve yıla ithafen yazmış oldukları
eserlerinin de bulunduğu, farklı dönem bestecileri ve renkleriyle
oluşturduğumuz repertuvarımızla hazırladık. Patara’ya Armağan
tüm dijital platformlarda yerini aldı.
Bundan sonrası için planlarınız, gelecek dönem projeleriniz
neler?
Nurdan: Antalya’yı ve Patara’mızı yurtiçi ve yurtdışı platformlarda
tanıtabilmek, bunu evrensel dilde her yere taşıyabilmek, güzel
köprüler kurmak en büyük amaçlarımız... Gelecek dönem

konserlerimizi ve projelerimizi de netlik kazandıkça paylaşmaya
devam edeceğiz.
Son olarak, eklemek istedikleriniz…
Aslıhan: Bizim dileğimiz müziğin, bu zor günlerde tüm insanlığa
güzellik ve şifa getirmesi. Patara’ya Armağan CD çalışmamızda
kıymetli şairimiz Yelda Karataş’ın bize ithafen yazmış olduğu
mısrasındaki gibi… “Üç dişi yüreğin barış dileği bu… Patara’dan
dünyaya…”

\\ CITYKÖŞE/OKU-YORUM

Merhaba Sevgili
Okurlar,

Luqa

Şimdiki Çocuklar Harika / Aziz Nesin
Çocukken okumuştum bu kitabı. Belki sizler de
okumuşsunuzdur. Tekrar okumak ve çocuklarınıza
okutmak için çok yerinde bir kitap olacaktır.
Kitap iki arkadaşın ilkokul yıllarında birbirlerine
gönderdikleri mektuplarından oluşmaktadır. Okul
ve aile hayatlarında yaşadıklarını, büyüklerinin
onlara tuhaf gelen davranışlarını birbirlerine
anlatmaktadırlar. Okurken her satırında gülerken;
çocukların büyükleri nasıl gördüklerini ve bazı
hareketlerimize neden anlam veremediklerini
anlayacaksınız. Çocukluk yıllarınızın saf ve temiz
duygularını zamanla kaybettiğinizi fark edip kimi
yerde kendinizi sorgulayacaksınız. Aziz Nesin kitabı
sadece çocuklar için değil; anneler, babalar ve
öğretmenler için de yazdığını belirtmiş. Ailece elden
ele dolaşacak, kütüphanenizde mutlaka bulunması
gereken bir kitap olduğuna inanıyorum.

Sally

Dune / Frank Herbert
Bilimkurgu filmlerini çok severdim ancak bilimkurgu
türünü okumaya İthaki Yayınevi’nin kitapları ile
başladım. Çevirileri çok güzel ki bilimkurguda
çeviri, zaten dilimizde de olmayan pek çok kelime
türetildiği için diğer roman çevirilerinden çok daha
zor. Dune, yayınevinin bilimkurgu klasikleri serisinin
ilk kitabı. 1960’larda yazılmış bir kitabın canlılığını
bugün de koruyor olması, size ne zaman yazıldığını
hiç belli etmemesi başlı başına bir başarı. Frank
Herbert’in Dune serisinin ilk kitabı Dune geleceği
görme yetisi sağlayan uyuşturucu olan ‘baharat’ın
tek çıktığı gezegeni yönetmeye gelen hanedanın
uğradığı saldırı ve hanedanın varisi Pau’un beklenen
kurtarıcı olmasını konu alıyor. Ayrıca bu gezegende
suyun çok az bulunması ve insanların vücutlarından
çıkan sıvıların bile tekrar kullanması, okurken
insanlığın geleceği ile ilgili olabilecekleri göstererek
insanı dehşete düşürüyor. Henüz bilimkurgu türü
ile tanışmadıysanız bu başyapıt doğru bir başlangıç
olacaktır.
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B. NİLÜFER BİNBİR

Foáa

Pek çok konuda kısıtlandığımız,
evlerimize kapanıp salgın ile
savaştığımız bu soğuk kış
akşamlarının tadı en güzel, bir
bardak çay, bir battaniye ve bir kitap
ile çıkar diye düşünüyorum. Siz çay
ile battaniyeyi hazırlayın, ben de her
yaşa ve her zevke hitap edebilecek
üç nostaljik kitabım ile geliyorum.

Dracula / Bram Stoker
Yıllardır pek çok vampir hikayesi izledik. Kimisi
bizi güldürmekten öteye geçemezken kimisinin
fanı olduk. Bram Stoker’ın Dracula’sı içinse
bütün o hikayelerin atası dememiz yerinde
olur. Vampir hikayelerinde genelde muallakta
kalan pek çok bilinmez bu kitapta net bir
şekilde açıklanmış. Hikaye hukukçu Jonathan’ın
Kont Dracula’nın Londra’da edindiği bir
gayrimenkulün işlemleri için Transilvanya’ya
gitmesi ile başlıyor. Şato’da düş mü gerçek mi
olduğunu anlayamadığı pek çok tuhaf olay
yaşıyor. Bu esnada Londra ve çevresinde de
açıklanamayan olaylar yaşanmaya başlıyor.
Tesadüfen nişanlısının da dahil olduğu olaylar
zinciri ile birleştiğinde yaşananlar anlam
kazanmaya başlıyor. Korku romanlarının
başyapıtı sayılan bu romanı okumanızı tavsiye
ederim. Günümüzün şartları göz önüne
alındığında korkacağınızı düşünmüyorum
ancak çok sürükleyici bir kitap okumuş olmanın
keyfini tadacaksınız.

Okuyucuya Not:
YBu ay evinde kitaplık oluşturmak isteyenler için bir kaç
ipucum olacak. Öncelikle gerçek bir kitaplığı, kitap satın alarak
oluşturamazsınız ancak kitap okuyarak oluşturabilirsiniz. Bu sebep ile
başlangıç olarak kitaplığınızı veya kitap rafınızı üçe ayırmanızı tavsiye
ederim. Okuduklarınız en başta, henüz okumadıklarınız ayrı bir yerde,
okumaya başlayıp yarım bıraktığınız, hoşlanmadıklarınız da ayrı bir
yerde durursa ne tür kitaplardan hoşlandığınızı daha net bir şekilde
görebilirsiniz. Okumadıklarınız bitmeden yeni bir kitap almamanızı
tavsiye ederim çünkü fazla kitap, kitaplığınızı zenginleştirmek
yerine hantallaştıracaktır. Dönem dönem okumak istediğiniz türler
değişeceği için kitaplığınız okunmamış kitaplarla dolacaktır ki bu da
sizde gerçek bir kitaplık hissi değil ev dekorasyonu süsü hissi verip
kitaplığınız ile bağ kurmanızı engelleyecektir. ‘Kitaplık ile bağ kurmak
nedir?’ dediğinizi duyar gibiyim. Kendimden örnek vermek gerekirse;
kitaplığımın karşısına geçip yarım saatten fazla sadece okuduğum
kitaplara bakarak geçirdiğim zamanlar oluyor. Her kitabın konusunu
karakterlerini hatırlayarak tekrar yaşarım o kitabı ve böylece günün
stresinden, sorunlarından bir müddet uzaklaşmış olurum. Kitaplığım
bu hayattaki en büyük zevkim, en büyük zenginliğim, evimin en
güzel köşesi. Daha çok okuyarak siz de çok güzel bir kitaplığa sahip
olabilirsiniz.
Mutlu, sağlıklı, bol kitaplı, kedili, köpekli bir ay geçirmeniz dileği ile…
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EVREN ADAM’DAN CEM ADRIAN’IN “BİR KAYIT BAĞIŞLAR
MISIN?” ÇAĞRISINA ANLAMLI YANIT...
Geçtiğimiz haftalarda “Yanacaksın” isimli şarkısıyla
müzikseverlerle buluşan Evren Adam, Cem Adrian’ın
başlattığı “Bir Kayıt Bağışlar Mısın?” kampanyasına yeni
şarkısı “Ne Yazar” ile dahil oldu.
Tüm telif geliri ihtiyaç sahibi çocuklara yardımda
bulunan Umuttan Çocuklar Derneği’ne bağışlanacak
olan duygusal şarkının sözü ve müziği Evren Adam’a,
düzenlemesi Alperen Uğurlu’ya ait. Projenin öncüsü Cem
Adrian’ın yanı sıra, Sıla, İrem Derici, Tan Taşçı, Zeynep
Bastık gibi isimlerin de şarkı kayıtlarını bağışlayarak
katıldığı kampanya kapsamında yayımlanan bu şarkı dijital
platformlarda ve Umuttan Çocuklar Youtube kanalında
yerini aldı.
Evren Adam bu proje hakkında “Sevgili Cem Adrian’ın
ihtiyaç sahibi çocuklara yardım için müzisyenlere yaptığı
kayıt bağışı çağrısına kayıtsız kalmak olmazdı. Bu projede
özellikle daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, yeni bir
şarkımla yer almak istedim. Benim için çok özel bir yere
sahip olan “Ne Yazar” umarım tüm dinleyenlerin kalbine
dokunur.” şeklinde konuştu.

YENİ YIL UMUT’LA BAŞLADI!
Umut Tan Okutan, ilk teklisi “Milyonlar Arasında”yı 2021’in ilk
gününde dinleyicisiyle buluşturdu.

Umut Tan Okutan, otuz yılı aşkın müzikal yolculuğunun ardından,
Monoplay Records etiketiyle yayınlanacak ilk teklisi ‘Milyonlar
Arasında’ ile 2021’in ilk gününde dinleyicisiyle buluşturdu.
‘Milyonlar Arasında’ yazıldığı dönemde herkesin zaman zaman
kendini içinde bulduğu ‘kalabalıklar arasında yalnızlık hissini’
anlatırken, pandemi döneminde aslında hiç de yalnız olmadığımız,
zaman ayırdığımızda ve birlikte olduğumuzda birçok şeyin
üstesinden gelebileceğimiz, hiçbir şey için geç olmadığı, şarkının 30
senelik serüveni sonunda geldiği nokta ve 01.01.2021’de dinleyiciyle
buluşması sebebiyle herkese umut oldu.
1971 doğumlu besteci ve yorumcu Umut Tan Okutan, üniversite
yıllarında müzikle tanıştı ve İstanbul’da birçok lokal bar ve kulüpte
sahne aldı. 90’ların başlarında yazdığı ‘Milyonlar Arasında’ adlı
şarkısını, seneler sonra salgın yüzünden herkesin evde kaldığı
bugünlerde, yine o dönemden eski grup arkadaşları ile tekrar bir
araya gelerek kaydetme fırsatını yakaladı.

Kayıtları Mono Müzik, Atakan Ilgazdağ ve Babajim İstanbul
stüdyolarında gerçekleştirilen şarkıda sanatçıya; davulda Aykan
İlkan, bas gitarda Cem Konuk, elektro ve akustik gitarlarda Barış Şam,
piyano ve klavyelerde Arda Algül, keman ve viyolada Ulaş Kurugüllü
ve cümbüşte Dorukhan Yaldız eşlik etti. Şarkının düzenlemesini
yapan Arda Algül, aynı zamanda prodüktörlüğünü de üstlendi.
Yapımın Miks ve Mastering’i Adham Farid’e, fotoğrafları Jale Tan’a,
kapak tasarımı ise Emrah Şener’e ait.
Şarkının yayına girdiği 1 Ocak 2021 günü akşamı özel bir dijital
lansman partisi düzenlendi ve müzisyenlerin kendi çektiği
görüntülerden oluşan bir de müzik videosu Monoplay Records
Youtube kanalından yayınlandı. Yiğit Top’un sunumuyla gerçekleşen,
emeği geçen herkes için özel geceye, Umut Tan Okutan’ın 30 senelik
dostları ve eski grup arkadaşları Aykan İlkan, Berke Özgümüş, Tansu
Kızılırmak, Hüseyin Özkılıç, Emrah Şener, Metin Türkcan, Volkan
Emişoğlu gibi isimler katıldı.
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Güzel Atlar ve Bağlar Şehri:

ASPENDOS
Hazırlayan
YEŞİM ÖZKOÇ

Haberi duyan ikiz kardeşler hemen çalışmalara başlar. Bir tanesi engebeli yolları aşarak
şehir içine su gelmesini sağlar ve bir su geçidini inşa eder. Diğer kardeş ise antik bir tiyatro
inşa eder.
Antik tiyatro özelliği, sahnenin tam orta kısmında yere düşen bir paranın sesini en üst
sırada bulunan kişinin net duyabilecek olmasıdır. Kral, yapılan su geçidinden oldukça
etkilenip kızını su geçidi inşa eden kardeşe vermek istemiştir. Ama antik tiyatroyu inşa
eden, kız ile evlenmeyi daha çok istediği için oyun oynamaya karar verir.
Krala yapıtın başarılı olduğunu kanıtlamak için mimar, Kral üst sırada dolaşırken sahnenin
ortasından ‘Kızını buranın mimarına ver’ diye fısıldar. Bu sesi çok net olarak duyan Kral
çok etkilenir. Kızını kime vereceğini şaşırır. Kral, iki mimarın da hak ettiğini düşünerek
kızını, kocaman bir kılıçla ortadan ikiye böler ve yarısını bir kardeşe yarısını da diğer
kardeşe verir.
Bugün Antalya - Alanya karayolunun 44’üncü kilometresinden kuzeye dönen yolun 2’nci
kilometresinde yer alan Aspendos, sadece Anadolu’nun değil tüm Akdeniz dünyasının en iyi
koruna gelmiş Roma Dönemi tiyatrosuna sahip olmasıyla ünlüdür.
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Efsaneye göre
Aspendos Kralı’nın
oldukça güzel bir kızı
vardır ve Kral bir gün
kızını evlendirmek
ister ama güzel kızına
hiçbir erkeği layık
görmez. "Halk ve
kent için en faydalı
şeyi yapan kişi
kızım ile evlenecek"
şeklinde bir karar alır
ve halka duyurur.

Şehir, bölgenin en büyük nehirlerinden
Köprüçay (Antik Eurymedon) yakınlarındaki
tepe düzlüğünde kurulmuştur. Akdeniz
ile ulaşımını ve gelişmesini yakınındaki
nehre ve dolayısıyla çevresindeki bereketli
topraklara borçlu olan Aspendos’ta bugün
çoğunlukla tiyatro ve su yolları ziyaret
edilir. Şehre ait diğer yapıların kalıntıları ise
tiyatronun yaslandığı tepenin düzlüğünde
bulunmaktadır ve efsanelere konu olmuş
tiyatrosunun gölgesinde kalır. Bu sebeple
sıklıkla tiyatro ziyaret edilir ama antik
kentin diğer yapıları unutulur.

İşte tam da bu sebeple güneşin hayli insaflı davrandığı, ılık bir kış
gününde Akdeniz’in bu gölgede kalmış mütevazi antik kentinde
biraz yürüyüş yapmaya karar verdim. Bu sefer etkileyici Aspendos
Tiyatrosu’na değil Aspendos Antik Kenti'ne ayırdım günümü.
Yunan efsanesine göre, şehir Truva Savaşı’ndan sonra Pamphylia’ya
gelen kahraman Mopsos liderliğindeki Argive kolonicileri tarafından
kurulmuştur. Tarihçiler şehrin yakınlarında akan nehrin kenarında
İ.Ö. 467 yılında Yunanlılarla Persler arasında geçen, Eurymedon
Savaşı adıyla anılan savaşta Yunan tarafının kazandığından
bahseder. Aspendoslular, Büyük İskender’e hileli yollarla direnme
göstermeye çalışsa da sonuçta teslim olup, şehirde yetiştirilen
ünlü atlar ve altın karşılığındaki vergi borcunu kabul etmişlerdir.
İskender’in ölümünden sonra Ptolemaios egemenliğine giren şehrin,
en parlak dönemi şüphesiz, ünlü tiyatro ve su yollarının inşa edildiği
Roma İmparatorluk dönemidir.
Aspendos’un başlıca kalıntıları tiyatronun arkasında, ‘acropolis’in
yukarısındadır. Tiyatronun yanından başlayan hafif eğimli bir
patikadan ulaşılan ‘acropolis’te karşılaşılan ilk yapı, bazilikadır.
Bazilika, Romalılar tarafından icat edilen mimari bir yapıdır.
Roma bazilikaları farklı amaçlar için kullanılırdı ancak bunların
hepsi toplumla ilgili meseleler olurdu. Bu binalarda mahkemeler
ve alışveriş pazarları kurulurdu. Bazilikanın planı, etrafı odalarla
çevrili geniş bir merkezi holden oluşur. Merkez hol, binanın
diğer bölümlerinden yanlarındaki sütunlarla ayrılır ve çatısı
daha yüksektir. Bazilikanın içinde yargıç kürsüsü vardır. Bizans
döneminde binada büyük değişiklikler yapılmış ve bina orijinal
yapısını kaybetmiştir.
Bazilikanın güneyinde, şehirdeki ticari, sosyal ve politik faaliyetlerin
merkezi olan üç yanı evlerle çevrili agora var. Batıya doğru
gidildiğindeyse, az ileride, stoanın arkasında hepsi bir sırada olan eşit
büyüklükte on iki dükkan bulunuyor. Agoranın kuzeyinde, bugün
sadece ön duvarı ayakta duran Nymphaeum var. Genişliği 32,5 metre
ve yüksekliği 15 metre olan iki katlı bu cephenin her katında beş niş
vardır. Alt katta bulunan ortadaki niş diğerlerinden daha geniştir ve
kapı olarak kullanılmış olduğu düşünülmektedir. Duvarın dibindeki
mermer zeminden, binanın orijinalinde sütunlu bir cephesi olduğu
anlaşılmaktadır. Nymphaeum’un arkasında alışılmadık planlı, ya
konsey üyelerinin toplandıkları bir bouleterion ya da odeon olarak
kullanılan bir bina vardır. Şehrin yapılarını özetleyecek olursak:
Tiyatronun yaslandığı, yer yer sur duvarları ile çevrili tepenin
üzerindeki şehir merkezinin yapıları olan agora, bazilika, anıtsal
çeşme, meclis binası ile anıtsal tak, cadde ve Hellenistik tapınak,
görülmesi gerekli kalıntılar olarak sayabiliriz.
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izlerini özellikle dış cephe ortasındaki anıtsal kapı eklentisinde ve
cephesindeki koyu kırmızı zigzag desenli sıva kaplamada görmek
mümkündür. Selçuklu sultanlarının konakladıkları, kervansaray
olarak düzenlendiği düşünülen sahne binasının günümüze dek
sağlam kalabilmesinin en önemli nedeni de bu Selçuklu onarım ve
korumacılığına bağlanır. Mustafa Kemal Atatürk de 1930 yılında
burayı ziyaret etmiş, onarılıp yeniden kullanılması için direktifler
vermiştir.

Gizemli Tanrıça Hekate’nin Evi:

Aspendos Tiyatrosu, gerek mimari özellikleri gerekse iyi koruna
gelmişliği ile Roma Devri tiyatrolarının günümüzdeki en seçkin
temsilcilerinden biridir. Tanrılara ve devrin imparatorlarına adanan
yapı, Roma tiyatro mimarisinin ve yapım tekniğinin son çizgilerini
sergiler. Devrinin görkemli yapılarından biri olan Aspendos tiyatrosu
15–20 bin kişi alabilmekteydi. İmparator Marcus Aurelius devrinde
(İ.S. 161–180) Theodoros’un oğlu Mimar Zenon tarafından inşa
edilmiştir. Girişin iki anında Grekçe ve Latince yazıtlardan Curtius
Crispinus ve Curtius Auspicatus adlı şehrin zengini iki kardeş
tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Aspendos’un bir diğer kalıntısı da su kemerleridir. Kuzeydeki
dağlardan şehre su getiren bir kilometre uzunluğundaki bu kemerler
dizisi olağanüstü bir mühendislik becerisini ortaya koyar ve eski
çağlardan günümüze kalan nadir örneklerdendir. Su, kaynağından 15
metre yüksekliğindeki kemerlerin üzerinde, oyulmuş taş bloklardan
oluşan bir kanal aracılığıyla şehre getirilirdi. Su, kemerin bitim
noktasının her iki tarafında bulunan 30 metre yüksekliğindeki
kulelerde biriktirilir ve buralardan şehre dağıtılırdı.
Aspendos’ta bulunan bir yazıt, su kemerinin Tiberius Claudius
Italicus tarafından yaptırıldığını ve şehrin hizmetine sunulduğunu
anlatır. Mimari özellikleri ve yapılış teknikleri, su kemerinin M.S. II.
yüzyılın ortalarına ait olduğunu göstermektedir.
Aspendos diğer Pamphylia şehirleri gibi en parlak dönemine M.S.
ikinci ve üçüncü yüzyıllarda ulaşmıştır. Bugün hala bu bölgede
görülebilen anıtsal mimarinin büyük bölümü bu altın çağda
yapılmıştır. Şehir kıyıda olmasa da, Eurymedon (Köprüçay) Nehri’nin
kenarında bulunması gemilerin şehre ulaşımını mümkün kılmıştır.
Bu ulaşım imkanı, Aspendos’un arkasında yer alan verimli ova ve
sık ormanla örtülü dağlarla birlikte şehrin gelişiminde belirleyici
faktörler olmuştur. Şehirde dokunan altın ve gümüş işlemeli duvar
halıları, limon ağacından yapılmış mobilyalar ve heykelcikler,
yakındaki Kapria Gölü’nden elde edilen tuz, şarap ve özellikle
Aspendos’un meşhur atları, Aspendosluların ihraç ettikleri ürünler
arasında en başta gelenlerdir. Üzüm yetiştirmekle ve şarap tüccarlığı
ile tanınmış olsalar da dini törenlerinde tanrılarına şarap sunmayan
Aspendoslular, bunun sebebini “Eğer şarap yalnızca tanrılara ait
olsaydı, kuşlar üzümleri yemeye cesaret edemezlerdi” diyerek
açıklamışlardır.
13. yüzyılın başından itibaren, Aspendos, Selçuklu Türklerinin
yerleşimlerinin izlerini taşımaya başlar. Özellikle I. Alaeddin
Keykubat’ın hükümdarlığı sırasında tamamen restore edilen
tiyatro, Selçuklu tarzında zarif çinilerle süslenmiş ve saray
olarak kullanılmıştır. Ünlü tiyatroda Selçuklu dönemi onarım
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Agora’da kentin ana meydanında oturup termosumdaki kahveyi
yudumlayıp, antik şehrin ihtişamlı su kemerlerini yukardan seyredip,
hayranlığımı dile getirdikten sonra Helen dönemi tapınaklar
bölgesine doğru yürüdüm. Burada bir süre oturup antik dönemdeki
yaşamın anılarını gözümde canlandırmaya çalıştım. Şehrin meşhur
atlarının sesleri, kendi mahsulleri lezzetli şarapları, incelikli
dokumaları, insanlar, heykeller, binalar belki biraz kargaşa, karmaşa
ama bolca refah ve huzur dolu sahneler geldi hayal gücümün
çabasıyla… Bir günlük Aspendoslu olurken elbette son durağım günü
uğurlamaya hazırlanırken tiyatro oldu. Ama bu sefer ona yukarıdan,
güvenle sırtını yaslandığı tepenin üstünden baktım. Kuş bakışında
yapısının zarafet ve mükemmelliğinin keyfini sürdüm. En ihtişamlı
olduğu zamanlardaki anılarını hayal ettim…
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BORIS BECKER:

“Bana sevgilinin mesleğini söyle,
sana ideal kombini söyleyeyim…”
Sevgilinizin mesleği, kişisel zevkleri
ve yaşam biçimi kıyafet tercihlerini
belirleyen kriterlerin başında geliyor.
2021 Sonbahar-Kış koleksiyonundaki
farklı kombinlerle dikkat çeken Boris
Becker, sade şıklığa önem veren
erkeklere özel sayısız seçenek sunuyor.
Boris Becker, “Sevgilime ne alsam onu
mutlu ederim?” diyenlere “14 Şubat Özel
Kombinleri” hazırladı.

“Benim sevgilim kendi işinin
patronu”
Gün boyu şık ve rahat hissettirecek
bu kombinasyon, dokulu astarsız
baskılı ceketi, yün karışımlı balıkçı
yaka trikosu , micro desenli
yıkmamalı chino pantolonu ile bu
kombin sevgilinize göre.
Ceket: 795 TL
Triko: 595 TL
Pantolon: 895 TL (Görsel
ekli dosya adı: BorisBecker_
KendisininPatronu)

Boris Becker

“Benim sevgilim modayı takip eder”
Gün boyu şık görünmek isteyen daimi konfordan vazgeçmeyen
sevgilinize, yün karışımlı flanell dokuda dik yaka elyaflı yeleği,
kolunda süet patch detaylı yün karışımlı yumuşak tuşesiyle trikosu,
kusursuz kesim mükemmel yıkama fit kesim Jean pantolon tam
sevgilinize göre.
“Benim sevgilim zevkli bir mimar”
Gün boyu hareket halinde olup aynı zamanda toplantılarda şık ve
kendinden emin stilini imza olarak kullanmak isteyen sevgilinize bu
kombin çok uygun. Dokusuyla kaliteyi anlatan deri ceketi, mükemmel
yıkamada denim gömleği ve clean görüntülü dar kesim jean
pantolonu ile sevgiliniz bu hediyeye bayılacak.

Yelek: 1.950 TL
Triko: 595 TL
Jean: 895 TL
Çanta: 595 TL (Görsel ekli dosya adı: BorisBecker_
ModayiTakipEden)

Deri Ceket: 3.950 TL
Gömlek: 495 T
Jean: 895 TL
Çanta: 1.790 TL
Bot: 1.500 TL (Görsel ekli dosya adı: BorisBecker_Mima)

“Benim sevgilim başarılı
finansçı”
Dokusuyla rahatlığa vurgu yapan
yün karışımlı astarsız fit aynı
zamanda rahat hissettiren ceketi,
micro dokulu örme gömleği ve
mükemmel kesim jean pantolonu
sevgiliniz çok sevec
Ceket: 795 TL
Gömlek: 495 TL
Jean: 895 TL
Kemer: 595 TL
Cüzdan: 395 TL (Görsel ekli
dosya adı: BorisBecker_2_
Finansci)

“Benim sevgilim sporsuz yapamayanlardan”
Sezonun stil kodunu tek kelimeyle anlatmak gerekirse cevap
kuşkusuz konfor olurdu. Balıksırtı desenli pamuklu dokusuyla
rahatlığa vurgu yapan sweat shirt takım, su itici özelliği ile
fonksiyonel trenchcoat, beyaz sneaker ayakkabısı ve tüm ihtiyaçlarını
yanından ayırmayacağı çantası ile harika bir kombin…
Trenchcoat: 2.750 TL
Sweat Shirt: 695 TL
Jogger: 795 TL
Sneaker: 1.595 TL
Büyük Çanta: 1.950 TL (Görsel ekli dosya adı: BorisBecker_
Sporcu)
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Malzemeler:
Kök rezene 1 adet
Portakal 1 adet
Taze kekik bir tutam
Taze sarımsak 1 bağ
Kuru Soğan 1 adet
Zeytinyağı
Tuz
Çipura 2 adet

Şef
TUNCAY GÜLCÜ

ASLAN BALIĞI
LEZZETİ

Bu ayki yazımda size bazı ürünleri yiyerek nasıl doğanın
korunmasına katkı sağlayabileceğimizi anlatacağım. Bunu da bir
balık türüyle yapmaya çalışacağım... Süveyş Kanalı’ndan buraya
gelen ve denizlerimizdeki biyo çeşitliliği tehlike altına sokan
‘Aslan Balığı’ ile…

Birçoğumuz aslan balığına karşı bilmediğimiz bir ön yargının
içindeyiz. Zehirli olduğunu düşünüyoruz. Evet, aslan balığı kendisini
korumak adına bir zehir sahibi ancak bu zehir balığın üzerindeki
dikenlerde bulunuyor, etinde her hangi bir zehir yok ve çok lezzetli.
Tabi aslan balığını balon balığı ile karıştıranlar olabilir. İkisi
bambaşka türler. Balon balığı da yenebiliyor ancak balığı temizlerken
safrakesesinin patlatılmaması gerekli. Bu durum ciddi bir risk
barındırdığı için kesinlikle önermiyorum; eğer işin ehli birinden
yemiyorsanız. Ancak aslan balığını birkaç kez yemiş birisi olarak,
onu tükettiğinizde her hangi bir risk altında olmadığınızı bilmenizi
isterim.
Balıkçı tezgahlarında bazen bulabiliyorsunuz veya tanıdığınız bir
balıkçı varsa, tutarsa size ulaştırmasını isteyebilirsiniz. Sadece aslan
balığını temizlerken dikkat etmek gerekiyor. Diyelim ki; elinize battı
dikeni, onda da korkulacak çok bir şey yok. Uyuşma, kızarıklık türü
bir alerjik reaksiyon dışında her hangi bir sıkıntısı yok.
Gelelim pişirme yöntemine… Eğer daha önce denemediyseniz, beyaz
löp etli, lezzetli bir balık olduğunu söyleyeyim. Pişirme önerim
iki türlü; biri ızgara, diğeri de fırın. Ama ben kızartma seviyorum
derseniz, kızartma için de gayet uygun.
Balıklarınızın sırtındaki dikenlerden kurtulduktan sonra yaklaşık
2 saat sarımsaklı bir zeytinyağıyla marine edebilirseniz, tadına tat
katarsınız. Daha sonrası ise tamamen size kalmış; limon kabuğu ve
tuz kullanarak fırınlayabilir veya o haliyle ızgaraya atabilirsiniz.
Onlar pişerken de elinizin altında ne varsa bol limonlu bir salata
hazırlayabilirsiniz.

İletişim için:
\\ 70

tuncaygulcu

Yazının başına dönecek olursam. Bu dünya hepimizin ve onu
korumamız önemli. Nasıl ki musluktan akan suyu dikkatli
kullanmamız gerekiyorsa, aslan balığını da aynı hassasiyetle
tüketmemiz gerekiyor. Denizde var olan çoğu balığın yavrularını
yiyerek beslenen ve dikenli yapısından kaynaklı diğer balıkların
kendisiyle mücadele etmesini engelleyen aslan balığının
popülasyonunun azalması, çocuklarımızın çocuklarının da balık
yiyebilmesi için çok önemli. Tabi bu tek başına yetmez; mevsiminde
avlanma, balık yuvalarına zarar vermeden avlanma, koruma
altındaki balıkları tüketmemek, denizlerin kirlenmesinin önüne
geçmek gibi bir dizi yapılması gereken daha var.
Güzel günlerde görüşmek üzere...
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PANDEMİ SONRASINDA
ÇALIŞANLARI VE OFİSLERİ
NELER BEKLİYOR?
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaşam şekillerinden, iş yapış
şekillerine kadar günlük hayatı etkileyen pandemi dönemi
sonrasında neler yaşanacağı merak konusu olurken, bazı sektörler
yeni döneme şimdiden hazırlanmaya başladılar. Bu sektörlerin
başında iş yaşamı için ortam sağlayan ofislerin geleceği ilk
sıralarda yer alıyor. Pandemi ilanıyla birlikte uzaktan çalışmaya
başlayan ofis çalışanlarını yakın gelecekte “yine alışmak” zorunda
kalacakları ve toplu çalışmanın dinamiklerini değiştirecek yeni bir
düzen bekliyor.

salgın nedeniyle öne çekilen bu yeni anlayışın iş dünyasında radikal
değişimlere yol açacağını belirten DİEM’in Kurucu Ortağı C. Melih
Şamlı, “ofis ne için var?” sorusunun sıklıkla sorulmaya başlandığına
dikkat çekti. Şamlı, “Deneyime Dayalı Çalışma Sisteminin”
parametlerini ise şu şekilde açıkladı;

DİEM Mühendislik Mimarlık tarafından geliştirilen ve “puzzle” adı
verilen model gelecekteki yeni çalışma ve yaşam alanlarını ön plana
alıyor. Pandemiyle birlikte “Aktivite tabanlı çalışma sistematiğinden,
deneyime dayalı çalışma sistemine dönüş” için geliştirilen model,
uzaktan ve ofis tabanlı çalışmayı dengeleyecek nitelikleri bünyesinde
barındıracak şekilde tasarlanırken, çalışanların belirli bir amaç için
ofisi kullanmalarının da önünü açıyor.
Küresel salgının başlamasından bu yana yapılan araştırmalar,
evden çalışanların daha rahat ve üretken olduğunu ortaya koydu.
Bu veriler ışığında yeni ofis modelleri için kaçınılmaz olarak farklı
stratejiler geliştirildi. Çalışan ve yöneticilerin istek ve beklentileri
paralelinde geliştirilen bu ofisler pandemi sonrasında iş yaşamını da
farklı bir boyuta taşıyacak. Orta ve uzun vadede planlanan, ancak

“Bu çalışma sisteminde iş tecrübeye dayalıdır. Çalışanlar için en
üretken ve verimli oldukları yer neresiyse orası bir ofis olarak kabul
edilmelidir. Bunun yanında; çalışanların ofise gelme ihtiyacı, takımı
ile fikir üretme, karar verme, ekip oluşturma, şirket kültürünü
sürdürme deneyimleri güçlü bir odak noktası olacaktır. Tüm bu yeni
bileşenlerden dolayı, ofisler ve diğer çalışma alanlarıyla ilgili yeni
bir tasarım ve uygulama danışmanlığı ihtiyacı hiç bu kadar fazla
olmamıştı.”
Avrupa çapında yeni bir oluşum olan Studio Alliance birliğine
Türkiye’den seçilen tek mühendislik ve mimarlık şirketi olan DİEM’in
Kurucu Ortağı C. Melih Şamlı ayrıca pandemiyle birlikte meselenin,
çalışanların nerede oturduğu veya ne yaptıklarıyla değil, sahip
olmaları ve paylaşmaları gereken deneyimlerle ilgili olduğunun
görüldüğünü de kaydetti.
Şamlı; işyerlerimizi çalışanların ihtiyaçlarına göre daha işlevsel, daha
esnek ve daha etkili olarak radikal bir şekilde yeniden tasarlamak
artık kaçınılmaz. Bu çerçevede yeni çalışma yöntemleri ile tasarlanan
“Puzzle” modeli, şirketleringelişimi de hızlandırır.” diye konuştu.
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TABİATIN KUSURSUZ
HARMONİSİ YENİ MEVSİMİ
KARŞILIYOR
Feminen ve
modern tasarımları
eşsiz siluetlerde
buluşturan Ipekyol
İlkbahar-Yaz 2021
Koleksiyonu,
dalgaların dinginliğine,
tuz kokan eşsiz
meltemlere gönderme
yapan seçkisi ile
mevsimi selamlıyor.
Koleksiyonun ana
parçaları ise, yeni
mevsimin kapılarını
aralayarak romantik
bir etki bırakıyor.

SOKAK
MODASINA
YENİ BİR
İMZA

Sıra dışı konseptiyle sokak
modası ve günlük giyim
trendlerini yeniden şekillendiren
Gang, şehirli, özgür, etkileyici,
farklı ve enerjik koleksiyonuyla
dikkat çekiyor.

Uzaktan yansıyan güneşin ışık oyunları ve doğanın yeni mevsime
uyanışını simgeleyen onlarca kuş melodisinin keyif veren frekansı…
Doğayla diyalog halindeki renklerinden ilham alan Ipekyol
İlkbahar-Yaz 2021 Koleksiyonu, yeni sezonun yükselen tasarımlarını
sunarak, şehrin sokaklarına ve hatta kumsallara, geceye ve gündüze
uyarlanarak yepyeni ufuklara doğru yelkenlerini açıyor.
Kıyı şeridine doğru inmeden önce, şehrin ortasındaki yeni mevsime
eşlik edecek rahat ve bir o kadar modern parçalar, yükselen sezonun
öncü parçaları arasında yer alıyor. Ilıyan havalara dökümlü formuyla
eşlik eden geniş kesimli pantolonlar, oversize gömlekler ve bele
vurgu yapan ceketlerle feminen ruhunu ortaya koyuyor. “Denim
on denim” frekansına bürünen jean gömlekler ve straight jean’ler
90’larda yükselen bu trendi günümüze adapte ediyor.
Ipekyol kadınının kusursuz stiliyle tamamlanan camel rengi
trençkotlar, sırt detayındaki dantel& pili oyunlarıyla şıklığınıza son
noktayı koyuyor. Budikkat çeken parçaya eşlik eden aynı tondaki
pantolonlar ise casual bir kompozisyon yaratıyor. Sıcak iklimlere
şaşırtıcı bir şekilde uyum sağlayan boyfriend ceketler, şortlar ile hem
gündüz hem de gecedikkatleri üstünüze çekecek bir kombin sunuyor.
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Fonksiyonelliğin, rahatlığın ve tarzın ön planda olduğu tasarımlarda,
yüksek ürün kalitesi, zengin kumaş ve desen detayları, özgün
tasarımlar ve zengin çeşitlilik dikkat çekiyor.
Çevreye duyarlı kumaşlar
Ürünlerinde tüketici sağlığını düşünürken aynı zamanda çevreye
duyarlı ve dost bir marka olma sorumluluğunu da taşıyan Gang,
kumaş tercihlerinde hammaddesinden üretimine kadar tüm
aşamalarında çevreci seçimleriyle öne çıkıyor.
Genç, vizyoner ve dinamik ekibiyle hazır giyim sektöründe modern
ve yenilikçi çizgiyi takip eden Gang, kaliteli ve özenli hizmetiyle
müşteri memnuniyetini de üst seviyede sağlıyor.

2020’nin
özgür tarzları
belli oldu

Kendi tarzını özgürce
yansıtanların ilk tercihi
olmaya devam eden
BadBear’ın 2020 yılında
en çok tercih edilen ürün
seçenekleri belli oldu.

Kurulduğu 2012 yılından bu yana giyim
tarzını yansıtanların öncü markası
olan ve her tarza hitap eden ürün
yelpazesiyle sokak modasına yön veren
BadBear, 2020 yılında da ürünleriyle
farkını ortaya koydu. Moda ve şıklığı
tamamlayan tüm ürün seçenekleriyle
rahatlığından ödün vermeyenlerin
de buluştuğu marka olan BadBear’ın
en çok satan ürünleri arasında mont,
yelek, sweatshirt, tişört, deniz şortu,
çorap ve boxer yer aldı.
BadBear kullanıcılarının 2020 yılındaki
tercihleri arasında haki, lacivert, siyah,
hardal, kırmızı, yeşil gibi renkleri
barındıran mont çeşitleri yer aldı.
Şişme, ince kapüşonlu, kapüşonsuz,
fermuarlı veya düğmeli modelleri
barındıran erkek montları, farklı
tasarımları ve büyük bedenleri
ile tarz yaratmak isteyen erkekler
tarafından tercih edilirken, kadın mont
modellerinde ise küçük bedenler ve
zarif çeşitler en çok tercih edilenler
arasında kendine yer buldu.
Sonbahar ve kış mevsimlerinde günlük
kullanıma uygun ve rüzgara karşı
korunaklı yelek çeşitleri, haki, lacivert,
siyah, hardal, kırmızı, bordo, koyu
yeşil ve kamuflaj yeşili renkleriyle
kullanıcıların önceliği oldu.

BadBear’ın farklı ve yaratıcı tasarımlarının yer aldığı sweatshirt ve tişörtler de rahatlıkları ve renk
çeşitlilikleri ile 2020 yılında farklı kombin seçenekleri yaratmaya yardımcı oldu. Tişörtler, baskılı
ve polo seçenekleriyle yaza renk katan alternatifler sunarken, sweetshirt modelleri de kapüşonlu
ve kapüşonsuz seçenekleriyle BadBear ruhunu sokakta tüm ihtişamıyla yansıttı.
Birbirinden farklı renk ve deseni içinde barındıran çorap modelleri de BadBear’ın iddialı aksesuar
ürünleri olarak kullanıcıların özgür ruhunu yansıtmak için tercih edildi.
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EMPORIO ARMANI
Saat
6.030 TL

SEVGİLİYE
SEVGİLERLE…

Bu ay alışveriş çok
anlamlı… Sevgiliye alınacak
çok özel hediyeler için
bizden size öneriler. Ama
elbette ki seçim sizin
yaratıcılığınıza ve sevginizi
ifade etme yönteminize
daha çok bağlı…

MICHAEL KORS
Saat
2.940 TL

BELLA MAISON
Battaniye
166,48 TL
BELLA MAISON
Battaniye
104,96 TL

FOSSIL
Saat
1.320 TL

ARZUM
Volume Pro saç şekillendirici
399,90 TL

BELLA MAISON
Loa dekoratif obje naturel
149,95 TL

BELLA MAISON
Fiesta yatık
79,95 TL

BELLA MAISON
Brixton mumluk
99,95 TL

ARZUM
Superstar Touch saç şekillendirici
399,90 TL

BELLA MAISON
Porselen 24 parça
6 kişilik yemek takımı
499,95 TL
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BELLA MAISON
Porselen 24 parça
6 kişilik yemek takımı
629,95 TL

LOIE İSTANBUL
Çizme
1.450 TL

LOIE İSTANBUL
Çizme
599 TL

PEOPLE BY FABRİKA
Bluz
79,99 TL

PEOPLE BY FABRİKA
Ceket
159,99 TL

PEOPLE BY FABRİKA
Bluz
79,99 TL

LOIE İSTANBUL
Çizme
795 TL
LOIE İSTANBUL
Bot
650 TL

PEOPLE BY FABRİKA
Kazak
99,99 TL
LOIE İSTANBUL
Bot
745 TL

PEOPLE BY FABRİKA
Palto
299,99 TL

PEOPLE BY FABRİKA
Pantolon
169,99 TL

PEOPLE BY FABRİKA
Triko
119,99 TL

PEOPLE BY FABRİKA
Deri
69,99 TL
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NINE WEST
Stiletto
349 TL

SEPHORA
ERKEK
Nemlendirici krem
74,90 TL

NINE WEST
Çizme
229 TL

NINE WEST
Çizme
269 TL

SEPHORA
ERKEK
Yüz temizleme jeli
74,90 TL

NINE WEST
Stiletto
269 TL

SEPHORA
Fenty Beauty
Snap shadows far paleti
279 TL

WE ARE PARADOXX
3'ü 1 arada onarıcı şampuan
250ml
230 TL

WE ARE PARADOXX
Hacim şampuanı
250ml
210 TL
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SEPHORA
ERKEK
Yumuşatma etkili losyon
89,90 TL
SEPHORA
Huda Beauty
Obsessions far paleti
329 TL

SEPHORA
Huda Beauty
Naughty far paleti
549 TL

Age Reversist Jel Temizleyici: 63,99 TL
YENİ! Age Reversist Peelingli Temizleyici: 74,99 TL
YENİ! Age Reversist Sprey Tonik: 79,99 TL
Age Reversist Serum: 119,99 TL
Age Reversist Nemlendirici Krem: 114,99 TL
Age Reversist Göz Kremi: 74,99 TL
YENİ! Age Reversist Gece Maskesi: 119,99 TL

COTTON BOX
Nina kırmızı
3D nevresim takımı
268 TL

Shea Milk Soap 100 gr: 60 TL
Shea Milk Soap 250 gr: 85 TL
Shea Verbena Soap 100 gr: 60 TL
Shea Verbena Soap 250 gr: 85 TL
Shea Lavender Soap 100 gr: 60 TL
Shea Lavender Soap 250 gr: 60 TL
Shea Scrubbing Soap 125 gr: 120 TL
Almond Scrubbing Soap 125 gr: 120 TL

COTTON BOX
Lovebox kırmızı
3D nevresim takımı
268 TL

THE BODY SHOP
Nar-Kırmızı meyveli
katı parfüm
129,90 TL

THE BODY SHOP
Hindistan cevizi-Yuzu meyveli
katı parfüm
129,90 TL

THE BODY SHOP
Kayısı-Agave meyveli
katı parfüm
129,90 TL

\\ CITYYAŞAM

8 ADIMDA 14 ŞUBAT’TA
PARTNERİNİZLE KİLO
VERMEYE BAŞLAYIN

Tek başınıza verdiğiniz radikal kararları gerçekleştirmek her zaman zordur. Ancak aldığınız kararı
uygulamak için yanınızda bir destekçinizin olması işinizi kolaylaştıracaktır. 14 Şubat’ta birbirinize
destek olarak, birlikte kilo verebileceğiniz sekiz adımı Uzman Diyetisyen Ecem Ocak açıkladı.
Kendi başınıza kilo vermek bazen zor veya sıkıcı olabilir. Ama bu
yola çıkarken bir partnerinizin olması, süreci hem keyifli hem de
daha kolay geçirmenize yardımcı olabilir. Birçok çalışma da kilo
verme sırasında bir diyet arkadaşının olmasının daha kolay kilo
verdirdiğini ve sürdürülebilir olduğunu göstermiştir. Siz veya eşiniz
kilo vermek istiyorsanız diyeti birlikte yapmayı düşünebilirsiniz.
O halde, partnerinizle diyet yaparken aklınızda olması
gereken sekiz öneri:

2) PORSİYONLARINIZI ÖLÇÜN:
Diyetteyken tüketeceğiniz yiyecekler ihtiyacınıza bağlı değişkenlik
gösterecek, ikinizin de porsiyon miktarı aynı olmayacaktır. Bir
partnerle kilo vermenin en güzel yanı birbirinizin porsiyonlarını
ölçmektir. Diyet yaparken bazen porsiyon miktarına sadık kalmak
zorlaşabiliyor, tabağınıza bir miktar daha fazla ekleyebiliyorsunuz.
İşte burada sizin için ayarlanmış olan doğru porsiyon miktarını
bilip,birbirinizi uyarmanız diyetin devamlılığı açısından önem
kazanıyor.

1) GERÇEKÇİ HEDEFLER BELİRLEYİN:
İlişkinizdeki her şeyde olduğu gibi sağlıklı bir yaşam tarzında da
iletişim çok önemlidir. Ne yapmak istediğinizi, kaç kilo vermek
istediğinizi, hangi sürelerde bu kiloyu vermek istediğinizgibi soruları
birbirinize sorun ve konuşun. Yapması zor olan, uygulamada sıkıntı
çekeceğinizi düşündüğünüz hedefler yerine gerçekçi hedefler
belirleyin ki daha kolay ulaşabilin. Kimin ne istediğini bilirseniz
herhangi bir sorunda motivasyonunuz düşmez ve uzun soluklu olur.

3) BİRİNİZ DİĞERİNİZDEN DAHA FAZLA KİLO VEREBİLİR,
BUNU UNUTMAYIN:
Bir diyete aynı gün, aynı saat başlayabilirsiniz. Bu aynı hızda kilo
verebileceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü kilo verme hızına yaş,
cinsiyet, hastalık, kullandığınız ilaçlar gibi daha birçok faktör etki
ediyor.Örneğin; erkeklerin metabolizması kadına göre daha hızlıdır.
Erkekler daha kısa sürede kilo kaybedebilir. Partnerinizin daha fazla
kilo kaybetmesi sizin motivasyonunuzu düşürürse muhtemelen karşı
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taraf da bundan olumsuz etkilenecektir. Hatırlamanız gereken tek şey
hedefleriniz ve bu hedefe sakin ve istikrarlı olanın ulaşacağıdır.
4) DOLABINIZI SEBZE VE MEYVE İLE DOLDURUN:
Bir liste oluşturun ve beraber markete gidip haftalık alışverişinizi
yapın. Kilo vermeye çalışırken sebze ve meyveler biliyoruz ki çok
önemli. Çünkü hem düşük kalorili, hem de uzun süre tok kalmanızı
sağlamaya yardımcı olur. Böylece dolabınızda var olan sebze ve
meyvelerle hangi yemeği hazırlayacağınız veya neyi tüketmeniz
gerektiğine kolaylıkla karar vermiş olursunuz.

çok önemli. Hem kilo vermeyi daha çok kolaylaştıracak hem de
partnerinizle kaliteli bir zaman geçirmiş olacaksınız.
Birçok araştırma birlikte hareket etmenin daha kolay ve sürekli
olduğunu gösteriyor. Çünkü her iki taraf da bir egzersiz planı
olduğunu hatırlıyor ve buna sadık kalıyor. Böylece daha disiplinli
davranmanızı sağlıyor. Her iki taraf da mutlaka haftalık 150 dakika
yürüyüşü hedeflemelidir.

5) TAM TAHILLI BESİNLERİ TERCİH EDİN:
Kilo verme sürecinde tam tahıllı besinlerin yeri çok önemli.Genellikle
karbonhidratı hiç tüketmeme gibi bir karar alınıyor. Oysaki doğru
seçim yapıldığı takdirde aksine fayda sağlayacaktır. Seçiminizi tam
tahıllı gıdalardan yapın. Böylece hem vitamin, mineral, lif kaynağı
almış olur, hem de tokluk hissetmenizi sağlar. Örneğin partnerinizle
her hafta farklı bir tam tahıllı ekmek seçebilirsiniz.
6) SU İÇMEYİ UNUTMAYIN:
Su, yaşamsal fonksiyonlarımızın devamı ve vücudumuzdaki
toksik ögelerden arınmak için bizim hayati içeceğimiz. Maalesef ki
toplumun en büyük sorunlarından biri su içmeyi unutmak oluyor.
İşte burada partnerinizle birlikte karşılıklı olarak su hatırlatması
yapıyor olmanız çok kıymetli. Eğer suyu içmekte zorlandığınızı
düşünüyorsanız elma, limon dilimleri, kabuk tarçın, nane, salatalık
vs. ekleyerek suyunuzu aromalandırabilir ve daha kolay bir şekilde
tüketebilirsiniz. Günlük olarak suyu kadınların 2-2.5 litre kadar,
erkeklerinde 3 litre kadar tüketmesi gerekiyor.
7) BİRLİKTE PİŞİRİN:
Partnerinizle diyet yapmanın en keyifli yanı birlikte ne yemek
yiyeceğinizi düşünüp beraber mutfağa girip onu yapmanızdır. Bu
hem sizin daha çok motive olmanıza yardımcı olacak, hem de sağlıklı
yiyecek hazırlamanızı sağlayacaktır. Pişirirken yemekten zevk
alacağınız, diyetin dışına çıkmadan sağlıklı alternatifler bulmaya
özen gösterin.
8) BİRLİKTE HAREKET EDİN:
Kilo verme programlarında diyete ek olarak düzenli egzersiz de

Uzman Diyetisyen
Ecem Ocak

Uzman Diyetisyen Ecem Ocak
kimdir?
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Beslenme
ve Diyetetik Bölümü’nden mezun
olan Uzman Diyetisyen Ecem Ocak,
Beslenme ve Diyetetik Anabilim
Dalı’nda tamamladığı Yüksek
Lisans Programı’nı ‘yüksek şeref’
derecesiyle bitirerek ‘Uzman
Diyetisyen’ unvanını taşımaya hak
kazanmıştır. Hacettepe Üniversitesi
Yetişkin Hastanesi, Hacettepe
Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk
Hastanesi, Ankara Üniversitesi
İbn-i Sina Hastanesi ve Acıbadem
Maslak Hastaneleri’nde çalışmalarını
sürdüren Uzman Diyetisyen Ecem
Ocak’ın sertifika kazandığı alanlar,
“Obezite Diyetisyenliği,
Kardiyoloji Diyetisyenliği, Yeme
Bozuklukları Diyetisyenliği,
Onkoloji Diyetisyenliği, Gebelik
ve Laktasyon, Metabolik
ve Cerrahi Diyetisyenliği”
şeklindedir. Uzman Diyetisyen
Ecem Ocak, kurucu ortağı olduğu
Formteg Beslenme, Diyet ve
Psikoloji Danışma Merkezi’nde
bireysel, kurumsal ve çevrimiçi
beslenme danışmanı olarak hizmet
vermektedir.
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ŞUBAT AYI
AYLIK BURÇ YORUMLARI
Astrolog
NURGÜL DÜZENLİ

İLETİŞİM
nurgul.duzenli@hotmail.com
astrolog_nurgulduzenli

Koç

Koç

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ OLANLAR
Şubat ayında gündeminizde ilişkiler, arkadaşlıklar, sosyal gruplar
yer alıyor. Arkadaş çevrenizde, dahil olduğunuz gruplarda yeni
gelişmelere açık bir zaman kalitesindesiniz. Bu dönem eski ilişkiler
tekrar gündeme gelebilir veya eski tanıdıklarınızla karşılaşmalar
olabilir. Ay ortasından itibaren daha içe dönük, duygusal geri planda
Yengeç
olmak isteyeceğiniz etkilerle ilerleyeceksiniz.

Boğa

Boğa

Koç

Aslan
Boğa

Koç

Aslan
Boğa

Başak
İkizler

Yay
Yay
Aslan
Boğa

Yay
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Başak

Başak
İkizler

Oğlak
Terazi

Oğlak
Terazi
Yengeç

Kova
Akrep

İkizler

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA OLANLAR
Şubat ayında gündeminizde işiniz ile ilgili konularınız yer almakta.
Kariyerinizde güçleneceğiniz bu dönem, radikal kararlarda gündeme
gelebilir. Ay ortasından itibaren daha sosyal dışa dönük arkadaşlarla
Terazi
bir arada olmak isteyeceğiniz etkilerle
ilerleyeceksiniz, ilişkilerden
Akrep
desteklerBaşak
alabilirsiniz.

Yengeç

İkizler

Aslan

Yay

İkizler

Başak

Terazi

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER OLANLAR
Bu ay ilişkilerden yana şanslı etkilerin olduğu bir döneme
başlıyorsunuz. Öncelikle yabancılar, yurtdışı, uzak şehirler,
Balık
Oğlak
Kova
yolculuklar
cephesinde yeni gelişmeleriniz
devrede. Bazılarınız
yabancı dil eğitimine başlayabilir. Kendinizi son derece özgür ve
Terazi
Akrep
kararlı hissedebilirsiniz.
Bazılarınız
için ise ilişkiler, aşk hayatı ile
ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir, etrafınızın dikkatini çekebilirsiniz.
Yengeç
Ay ortasından itibaren iş konularında destekler var

Oğlak

Kova

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ OLANLAR
Şubat ayında gündeminizde maddi konular ve iş konuları yer
almakta. Maddi konularda yenilik enerjisinin hakim olduğu bu
Balık
Kovazamlar alabilir, bazılarınız
geçişte, bazılarınız
bankacılık işlemleri ile
ilgili konularda faydalar elde edebilir. Ay ortasından itibaren daha
Akrep
faydalı etkiler altında olacaksınız, ilişkilerden destekler alabilirsiniz,
seyahatleriniz artabilir.

Balık

Koç
Boğa

Boğa

Yay

İkizler

Koç

Oğlak
BAŞAK VE
YÜKSELEN BAŞAK
Boğa
OLANLAR
Şubat ayı gündeminizde yoğunlukta
iş konularınız yer alacak.Günlük
rutinlerinizin hızlanacağı, hizmet
ettiğiniz konuların yoğunlaştığı
Yay
gelişmeleriniz var.Bazılarınız
sağlık gündemleri ile ilgilenebilir.
Ayın
ikinci yarısında ise ikili
Terazi
Akrep
ilişkileriniz açısından destekler
görmeye başlıyorsunuz. Evliliğinizde
birlikte çalıştığınız kişilerle daha
Başak
sıcak samimi ilişkiler içerisinde
olacaksınız kendinizi daha çok ortaya
Yengeç
koyacaksınız

Başak
Aslan

Koç

Başak
Yengeç

Yay

Kova
İkizler

Oğlak

Terazi

İkizler

Oğlak

Terazi

Aslan
Yengeç

Kova
Yay
Akrep

Boğa

TERAZİ VE YÜKSELEN
TERAZİ
İkizler
Balık
Kova
OLANLAR
Şubat ayı gündeminizde aşk konuları
Yay çocuk konuları yer almakta
Oğlakilişkilerde
destek göreceğiniz bir dönemden
geçiyor olacaksınız. Aynı zamanda
çocuklarla ilgili konularda daha yeni
Akrep
gelişmeleriniz olabilir. Ayın ikinci
yarısında gündeminizde iş koşulları
geri almaya başlayacak işinizle ilgili
Terazi
yeni adımlar atabilirsiniz çevrenizde
Başak
üretken ilişkiler kurabilirsiniz

AKREP VE YÜKSELEN AKREP
Balık
OLANLAR
Şubat ayında ana gündemlerinizi
aile konuları yer almakta eviniz
adresiniz yaşadığınız yerle ilgili
Oğlak
Kova
olarak bazı kararlar alabilirsiniz
ayın ilk haftalarında biraz daha
stresli olabilirsiniz.Ancak ayın son
haftalarında daha iyi hissedeceğiniz
gelişmeleriniz var.Aşktan ilişkilerden
destekler görebilirsiniz, yeni
tanışmalar gündeme gelebilir. Çocuk
konularıyla ilgili faydalar açığa
çıkabilir.

Yengeç
Başak

Boğa

Aslan

k

zi

İkizler

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN
Koç
OLANLAR
Bu ay sizin için ilişkiler cephesinde
fırsatlarınız gündeme gelmekte.Evlilik
ortaklı ilişkiler açısından destekler
göreceğinize bir dönemde olacaksınız
ancak bazı kişiler iletişim sorunları
Terazi
yaşayabilir. Bu dönem kendinizi
daha çok Başak
ortaya koyabilirsiniz.
Ayın son haftasında gündeminizde
finansal konular yer almaya başlıyor
beklediğiniz paralar varsa ayın son
Günlerinde alabilirsiniz.

Aslan

Aslan

Yengeç

Kova

Akrep

Terazi

YAY VE YÜKSELEN YAY OLANLAR
Şubat ayı gündemlerimize eğitim
Yengeç
öğretim yolculuk var kardeşler
İkizler var.Kendinizi daha çok
yakınlarınız
ortaya koyacağınız gelişmeleriniz
odağınızda olacak.Ayın ortasında
iletişim sorunları olabilir etrafınızda
kurduğunuz
iletişime dikkat etmenizi Kova
Oğlak
öneriyorum.Ay ortasından sonra
gündeminizde aileniz, yuvanız, eviniz
olacak.Daha içedönük evde olmak
isteyeceğiniz koşullarınız olacak.

Terazi

Akrep

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK
OLANLAR
Balık Yengeç
Şubat ayında gündeminizde maddi
konular, iş konuları yer alacak. Uzun
süredir var olan iş sorunlarınıza
çözüm üretebilirsiniz. Ayrıca
bazı kişiler için ise harcama artışı
gündeme gelebilir. Ayın ortasından
Balık
Kova
sonra gündeminizde yolculuklar,
eğitim, akrabalar konuları yer
alamaya başlıyor. Genel olarak ay
sonunda sorunlarınıza çözümler
üreteceğiniz gelişmeleriniz gündemde.

Akrep

KOVA VE YÜKSELEN KOVA
OLANLAR
Sizler için yılın en önemli günlerinden
geçmektesiniz. Hayatınızla ilgili
yeni kararlar almak isteyeceğiniz
bir dönemde olacaksınız.Bu ay
ilişkiler açısından aşk hayatınızdan
destekler
Balık göreceğinize gelişmeleriniz
var.Ayın ortasında bazı pürüzler
anlaşmazlıklar da gündeme gelebilir.
Ayın ikinci yarısından itibaren maddi
konularla alakalı gündemleriniz
daha yoğun odanızda olacak, iş
ilişkilerinden faydalar görebilirsiniz

Akrep

Balık

BALIK VE YÜKSELEN BALIK
OLANLAR
Şubat ayında genel olarak daha
içedönük bir süreçte olacaksınız
duygusal yaklaşımlarınız olabilir.
Geri planda bir durumun hazırlığını
yapıyor olabilirsiniz, ilişkilerle
alakalı daha içedönük olacağınız
bir süreçte olacaksınız.Ancak ay
ortasından sonra kendinizi daha iyi
ifade etmeye başlıyorsunuz daha
çok parlayacaksınız kendinizi ortaya
koyacağınız ilişkilerden destek
göreceğiniz koşullarınız olmaya
başlayacak.İş ile ilgili sorunları
olanlar ayın son haftasında çözümler
üretebilirler.
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Samsung
Galaxy
S21’in
kutu
içeriği
sizce
nasıl?
Hazırlayan
DENİZ GÖZÜKIZIL
teknoamigo@gmail.com /
dgoz33@hotmail.com

Alibaba’dan elektrikli
otomobil pazarına giriş

Samsung Galaxy S21 ailesi biliyorsunuz Xiaomi Mi 11 ve iPhone 12
ailesi gibi boş kutuyla gelen en son telefonlar oldu. Bu durumun
arkasında Samsung’a göre çevreci bir yaklaşım yer alıyor. Firma,
rakipleri gibi bir süre sonra atık haline gelen şarj cihazlarının ve
basit kulaklıkların sayısını azaltarak çevreyi korumak istediklerini
aktarıyor. Yakında diğer modellerinin kutusundan da şarj cihazı ile
kulaklığı kaldıracak firma, Galaxy S21 özelinde en azından Çin için
bunu yapmayacak. Firma yetkilisine göre Çin’de satılacak Galaxy
S21’lerin kutusundan şarj cihazı çıkacak. Henüz Çin’de satılacak
Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra’da da şarj cihazı yer alacak
mı bilinmiyor. Ancak üst seviye oldukları için onlara da verileceği
düşünülüyor. Türkiye’de 9.999 TL‘den başlayan telefonların
kutusundan şarj cihazı çıkmıyor. Kutuda sadece şunlar yer alıyor;
Telefon, şarj/data kablosu ve pin

LG’den Dell’e 40 inç 5K ultra
geniş kavisli rakip geldi
Elektrikli otomobil pazarı için önemli bir ortakla el sıkışan Alibaba,
dünyanın ilk hızlı kablosuz şarj desteği vadeden modellerini asfalta
indirmek istiyor.
Elektrikli otomobil pazarının küresel otomobil üreticilerinin de
ötesine geçerek yeni girişimler için sağladığı fayda tartışılmaz.
Son 5 yıllık dönemde gerek Uzak Doğu gerekse Amerikan merkezli
birçok yeni ismi devlere kafa tutacak modellerle karşımızda
gördük. Madalyonun Uzak Doğu pazarıysa kelimenin tam
anlamıyla kontrolden çıktı. Çinli üreticilerin kısa sürede dev bir
pazara dönüştürdüğü araçlar, kullanıcıların artık günlük kullanım
alışkanlıklarına nüfuz etmiş durumda. Piyasada var olan hareketlilik
otomobil pazarının da ötesine geçti. Öyleki Apple ve Sony gibi
teknoloji şirketlerinin de kendi elektrikli modelleri için hazırlık
içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu furyaya son katılan isimse Çinin
dev grubu Alibaba oldu. Şirkete bu amacında yardım edecek isimse
sektörün diğer bir devi SAIC.
Çin’in en büyük otomobil üreticileri listesinde başı çeken grubu, Ocak
ayı itibarıyla Türkiye’ye dönüş yapan İngiliz MG markasının sahibi
olarak da anımsayabiliriz. Alibaba ile gerçekleştirilen ortaklıkla
birlikte ise kullanıcılara Zhiji Auto / IM markası altın otomobiller
sunulacak. Dolayısıyla markanın oldukça “üst düzey” hizmet
vereceğini söyleyebiliriz. 2022’de pazara çıkması beklenen otomobil,
15 adet yüksek çözünürlüklü kamera, 12 adet yüksek işlem kabiliyetli
sensör, ladar ve lidar sistemleriyle donatılacak. Aracın otonom
teknolojisinin merkezini ise NVIDIA oluşturacak.
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Dell yeni 40 inç
monitörü ile dikkat çekmişti. İşte bu monitör modeline bir rakip de
LG’den geldi.
Monitör pazarının büyük isimlerinden LG, yeni geliştirdiği LG
Ultra Wide 40WP95C ile ses getirdi. Şık bir tasarımı olan ürün, 40
inç panelinde 5.1120×2160 piksel çözünürlük sunuyor. 21:9 en boy
oranı olan yani çalışma alanı oldukça geniş olan model, hafif bir
kavise sahip ve bu açıdan çevreleyici görüntü deneyimi getiriyor.
Nano IPS paneli, 5 ms tepki süresi ve 75 Hz yenileme hızı bulunan
Ultra Wide 40WP95C, HDR 10 desteğine sahip ve AMD Radeon Free
Sync desteğini de taşıyor. Yani bu model oyun için de rahatlıkla
kullanılabilecek bir seçenek konumunda yer alıyor.
Her çeşit girişi ve çıkış portuna sahip olan ancak HDMI2.1 detayı gizli
kalan monitörün fiyatı henüz belli değil ama cüzdanları yakacağı
kesin…
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HERKESİN BİR
ASİSTANI OLACAK

Günlerce süren imzalama süreçleri artık emek, zaman
ve nakit kaybına neden olmayacak. İşlerin aksamasını
veya beklemesini istemeyen bireyler ve şirketler,
imza ve onay süreçlerini tek platformda hızlı ve
kolayca yapabilecek.

İmzalama ve onay süreçlerinin
elektronik ortamda gerçekleştirilmesi
başta insan kaynağı olmak üzere;
zaman, kargo, kâğıt, kırtasiye gibi
alanlarda tasarruf sağlıyor. E-imza ve
onay süreçlerinin farklı kurumlar veya
bireyler arasında sağlıklı bir şekilde
gerçekleşmesi için yeni çözümler arayan
şirketlerin gereksinimini Let Sign
platformu çözüyor.
Dijital dünyadaki akıllı asistan
İş hayatında mobilite eğilimin
giderek kendine daha fazla yer
bulduğu günümüzde Let Sign dijital
dünyaya uyum sağlamak isteyen
yenilikçi şirketlerin ihtiyaçlarına göre
tasarlandı. Let Sign, günler süren
imzalama işlemlerini kısa bir sürede
bitirme olanağı sunuyor. Platformdaki
Let Assistant ve Lets Chat özelliği,
kullanıcılara belge üzerinde karşılıklı
yazışma ve sürecin takibiyle ilgili destek
sağlıyor.
Takip ediyor, raporluyor
Let Sign, dokümanlar üzerinde karşılıklı yorum yapabilme konforu
sunuyor. Doküman üzerinde çalışan firmalar veya kişiler Lets
Chat özelliği sayesinde görüşlerini dijital ortamda birbirlerine
aktarabiliyor. Let Assistant ise iş akış dosyaları takip ediyor,
hatırlatmaları yapıyor ve kullanıcıya süreç raporu sunuyor.
Mobil dünya için ideal
Mobil çalışma olanağının önem kazandığı dijital çağda, Let Sign
Ekspres, karşılıklı imza gerektiren işlerde, mobil çalışanlar için de
oldukça hızlı, kolay ve nitelikli bir paket. İmzası talep edilen kişinin
üye olma zorunluluğu bulunmuyor. Böylece ilgili kişi platforma

üye olmadan dokümanı inceleyebiliyor, Let chat ile görüşlerini
aktarabiliyor ve imzalayabiliyor.
Evden çalışanların ihtiyaçlarına göre tasarlandı
Let Sign Profesyonel ise birden çok imzalama sürecine sahip
şirketler için geliştirilmiş, kurumun ihtiyacına göre seçebileceği
paketlerden oluşuyor. Let Sign Profesyonel, imza döngüsüne giren
tüm dokümanların imzacılar ve parafçılar arasında iletimini,
imzalanmasını ya da onaylanmasını sağlıyor. Çalışanların vekil
imzacı belirleme, sıralı ya da paralel imza seçimi yapabilme ve dip
not ekleme gibi ihtiyaçlarını da karşılayan Let Sign Profesyonel
modülü, kendini sürekli geliştiren bir yapıya sahip. Let Assistant ise
uygulama üzerinden başlatılan iş akışları hakkında hatırlatmalar
yaparak kullanıcıyı bilgilendiriyor.
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ANSİAD YILIN İŞ, SANAT VE MEDYA
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ANSİAD)
her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılın iş, sanat
ve medya ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine
iletildi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği
(ANSİAD) 1995 yılından itibaren geleneksel
olarak yılın başarılı iş insanı ve medya
mensupları ile 2001 yılından itibaren de
yılın sanat ödülünü Antalya’nın değerleri
ile buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl
gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda,
Yılın Başarılı İş İnsanı Ödülü Multi Tohum
Kurucusu Mehmet Ülger’in olurken, Yılın Sanat
Ödülü Prof. Abdullah Uz ve Mimar Cemil Cahit
Sönmez’e verildi. Bölgenin ekonomik gelişimine
katkı koyan haberleriyle Yılın Medya Ödülü,
Demirören Haber Ajansı Muhabiri Mehmet
Çınar ve Milliyet Akdeniz Gazetesi Muhabiri
Tanju Altınay’ın oldu. Her yıl geleneksel olarak
düzenlenen ANSİAD Kuruluş Yıldönümü
Balosu ve Ödül Töreni’nin pandemi nedeniyle
gerçekleştirilememesinden dolayı bu yıl ANSİAD
ofisinde ödül seramonisi gerçekleştirildi.
Ödül takdimleri, ANSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Akın Akıncı, Yüksek Danışma Kurulu
Başkanı Hilmi Ünsal, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcıları Ercan Özbek, Dr. H. Rana Demirer,
Yönetim Kurulu Üyeleri Necdet Alkandemir,
İsmail Volkan, Ali Bal, Sarper Dermut ile
ANSİAD Kurucu Üyeleri Ercan Evren ve Himmet
Öcal’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Her yıl
geleneksel olarak gerçekleştirilen ödül töreninin
bu yıl pandemi koşulları dolayısıyla farklı bir
tecrübe yaşattığını kaydeden ANSİAD Başkanı
Akın Akıncı, “ANSİAD eğitim, sanat, spor, tarih
ve felsefeyle kendisini sürekli olarak geliştiren
ve yenileyen bir kurum. Antalya’mıza değer
katan isimleri onurlandırmak adına bu yıl
birbirinden değerli isimlere bu ödülleri takdim
etmekten gurur duyuyoruz” dedi.
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FTA Antalyaspor için önemli
ziyaretler
Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı
Mustafa Yılmaz, 9 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek
olan Antalyaspor A.Ş. Genel Kurulu öncesi ziyaretleri
kabul edip fikir alışverişlerinde bulunmaya başladı.
Yılmaz’ın ilk konuğu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD)
Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek oldu. Ardından AK Parti
Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve AK Parti Antalya
Milletvekili Mustafa Köse ile bir araya gelen Yılmaz, konuklarıyla
Antalyaspor’un son durumunu konuştu ve yeni dönem için
görüşlerini paylaşıp fikirlerini aldı. Yılmaz daha sonra Antalya
Genç İşinsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert ve
dernekte daha önce başkanlık görevini üstlenen işadamlarıyla
buluştu. Son olarak Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve
26’ncı dönem CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök ile bir süre
sohbet eden Yılmaz, kentin ileri gelenleri, kanaat önderleri ve
camianın tüm paydaşları ile bir araya gelip fikir alışverişinde
bulunmaya devam edeceklerini söyledi.
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KOBİ’lerde Dijital Dönüşüm ve
Yapay Zeka Uygulamaları Anlatıldı
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya Bilim
Üniversitesi ve ANTGİAD tarafından imzalanan Yapay
Zeka İnisiyatifi’nin ilk etkinliği “İş Dünyasında Dijital
Dönüşüm ve Yapay Zeka” çalıştayı webinar üzerinden
gerçekleşirken, ATSO’nun YouTube kanalından da canlı
yayınlandı.

TARİHİ KARGIHAN EMİN
ELLERDE
Manavgat’ın Beydiğin Mahallesi’nde, tarihi İpek Yolu
üzerinde bulunan ve yıkılmadan günümüze kadar kalan
tek Selçuklu Hanı olmasıyla bilinen tarihi Kargıhan, 36
yıllığına onarım karşılığı kiralama yöntemiyle Manavgat
Belediyesi’ne devredildi.

ATSO üyelerini ve Antalya iş dünyasını dijital dönüşüm ve yapay
zeka konularında bilgilendirmeyi amaçlayan etkinlikte, Antalya Bilim
Üniversitesi’nin alanında uzman akademisyenleri tarafından konuya
dair güncel bilgiler paylaşılarak, kullanım alanları uygulamalı olarak
gösterildi.
Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu
Başkanı Davut Çetin, “Antalya Bilim Üniversitesi ve ANTGİAD ile
Antalya ekonomisinde yapay zeka kültürünü geliştirmek yolunda
önemli bir adım atıyoruz. Bu işbirliğinin üyelerimiz ve Antalya için
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Her işletme akıllı teknolojiler kullanmalı
Günümüzde geleneksel ticaretin yerini e-ticaret, deneyim ekonomisi,
paylaşım ekonomisi, döngüsel ekonomi gibi yeni iş modellerinin
aldığını belirten Davut Çetin şöyle konuştu:
“Elbette ki pandemi halen en önemli gündemimiz olmaya devam
etmektedir. Pandemi nedeniyle kapalı kalan ve yüksek ciro kayıpları
yaşayan işletmelerimize destek olmak için çalışıyoruz. Ancak,
pandemi dışında da küçük işletmeler artık devamlı olarak yapısal
nedenlerle zorluk yaşamaktadırlar. Çünkü çağ değişmektedir,
geleneksel ticaretin yerini e-ticaret, deneyim ekonomisi, paylaşım
ekonomisi, döngüsel ekonomi gibi yeni iş modelleri almaktadır. Bu
çağda günlük sorunlar ne olursa olsun her işletme yapay zeka gibi
akıllı teknolojiler kullanmalı, değişime hızlı uyum sağlayabilmelidir.”

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan ve
daha önce Demca İnşaat Turizm, Nakliyat, Emlak Petrol Ltd.
Şti.’ne onarım karşılığı kiraya verilmiş olan tarihi Kargı Han ve
Hamamı, belediyenin talebi üzerinde Bakanlık ve Vakıflar Genel
Müdürlüğü’nün onayıyla 21 Ocak 2021 tarihi itibari ile onarım
karşılığı kiralama yöntemi ile 36 yıllığına Manavgat Belediyesi’ne
devredildi. Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’ndaki belediye
başkanlık makamında yapılan devir teslim ve imza törenine,
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Antalya Vakıflar Bölge
Müdürü Hüseyin Coşar, Demca Ltd. Şti adına Mustafa Sert, Manavgat
Belediye Başkan Yardımcısı Hakime Yılmaz ile ilgili birim müdürleri
katıldı. Yapılan devir teslim ile Manavgat Belediyesi’nin tarihi yapıda
restorasyon uygulamasını hayata geçirerek Manavgat halkı ve yerli
ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine sunulacağı belirtildi.
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ANTALYA’NIN
İLK VE TEK
ÜCRETSİZ
TEKNİK KOLEJİ
Antalya OSB’yi ziyaret eden
İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin
Er, Başkan Ali Bahar ile birlikte
modernizasyon çalışmaları
devam eden Antalya OSB
Teknik Koleji’nde incelemelerde
bulundu.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar,
İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’i konuk etti. İkili, Antalya OSB
Eğitim Komisyonu ve İl Milli Eğitim Şube Müdürleriyle birlikte,
modernizasyon çalışmaları devam eden Antalya OSB Teknik Koleji ile
kampüs içinde yer alan kapalı spor salonu, tırmanma duvarı ve halı
sahada incelemelerde bulundu.
Modernizasyon süreci
Antalya OSB tarafından yaptırılıp 2006 yılında İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne devredilen okul, Antalya OSB’nin talebi üzerine 2020
yılında özel okul statüsünde Antalya OSB tüzel kişiliğine devredildi.
Devir sürecinin tamamlanmasının hemen ardından okulda kapsamlı
bir modernizasyon ve tadilat çalışması başlatıldı. Tüm atölyeler,
derslikler, yemekhane ve sosyal alanlar günün ve geleceğin
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden dizayn edilmeye
başlandı. Ayrıca kampus içerisine bir adet kapalı spor salonu,
uluslararası standartlara sahip tırmanma duvarı ve bir adet halı
saha yapılarak öğrencilerin spor ile iç içe olması sağlayacak alanlar
yaratıldı.
Ücretsiz teknik kolej
Atölye ve sınıflarda yaşanacak dönüşüm, öğrencilere sağlanacak
imkanlar ile uygulanacak eğitim modeli hakkında İl Milli Eğitim
Müdürü Hüseyin Er’e bilgi veren Başkan Bahar, okulun Antalya
OSB’ye devrine sağladığı katkı ve desteklerden dolayı da teşekkür
etti. Okulun 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi itibariyle kapılarını
açacağını belirten Başkan Bahar, “Teknik kolejimizde başta eğitim
olmak üzere öğrencilerimize sunulacak yemek, servis gibi diğer
tüm imkanlar ücretsiz olacaktır. Okulumuza ilk yıl 240, dört yıllık
toplamda ise 960 öğrenci almayı planlıyoruz. Meslek liseleri,
gençlerin iş hayatına daha erken ve kolay atılmasını sağlayan bir
köprüdür. İş bulamamaktan yakınan mezunlar ile kalifiye insanı
bulamamaktan muzdarip sanayi sektörü arasındaki çıkmazın
çözüm noktası meslek liseleridir. Bu düşüncelerle bölgemizi
bir eğitim kampüsüne dönüşüp firmalarımızın kalifiye eleman
ihtiyacına sürdürülebilir çözümler sunmak, gençlerimizi işinin ehli
zanaatkarlara dönüştürüp iş ve meslek sahibi yapmayı amaçlıyoruz.
Öğrencilerimizin hepsine staj imkanı sunulacak, mezunlara Bölge
firmalarında istihdam önceliği tanınacak ve en düşük ücretin, asgari
ücretten en az yüzde 10 daha fazla olması için sanayicilerimiz ile
protokoller imzalayacağız” dedi.
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İstihdama katkı
Antalya OSB Teknik Koleji’nde sürdürülen çalışmaları takdirle
takip ettiklerini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, “Güzel
bir amaçla yola çıkılan okulumuzda yapılan çalışmaları yerinde
inceledik. Gerek ülke gerekse Antalya ekonomisine önemli bir
istihdam sağlayacak olmanızdan büyük mutluluk duyuyoruz. Kalifiye
eleman yetiştirme konusunda verdiğiniz destek için çok teşekkür
ediyorum” şeklinde konuştu.

Kepez’de yeni yılın ilk sergisi
Kepez Belediyesi DokumaPark Modern Sanatlar
Galerisi, yeni yılın ilk sergisinde üç farklı
sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.
Başkan Hakan Tütüncü, sergiyi açılışın sürpriz
konuğu tekir cinsi kedi ile gezdi.

Kepez Belediyesinin, 4 ayrı salonuyla kentin
kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunan
DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi’nde,
yeni yılın ilk sergisi açıldı.
DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi’nde,
Ressam ve Akademisyen Oğuz Yurttadur’un
‘Yolculuk’, Heykel Sanatçısı Selin Aral’ın
‘Karın Ağrısı’ ve Ressam Mehmet İçöz’ün
‘Günlük’ isimli sergileri, sanatseverlerin
beğenisine sunuldu.
Kovid -19 salgını tedbirleri alınarak
gerçekleştirilen açılışta bir konuşma yapan
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, üç
sanatçının birbirinden kıymetli eserlerinin yer
aldığı serginin, Antalyalıları güzel bir estetikle
buluşturacağını söyledi.
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Göreve başlayan 100
itfaiye erine eğitim
verildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi,
vatandaşların can ve mal güvenliğini
en üst seviyeye çıkarmak adına
itfaiye teşkilatını güçlendirdi.
Büyükşehir Belediyesi’nin
düzenlediği sözlü ve tatbiki sınavda
başarı gösteren 100 itfaiye eri 657
Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
tabi olarak göreve başladı. İtfaiye
erleri mesailerinin ilk gününde
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Toplantı Salonu’nda iletişim,
motivasyon ve oryantasyon eğitimi
aldı.

Antalya merkezde ve ilçelerde gece
gündüz hizmet veren Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkalığı,
İtfaiyecilik Bölümü ve Sivil Savunma
Meslek Yüksek Okullarından mezun
olan 100 itfaiye erini bünyesine kattı.
Zorlu mülakat ve sınavlardan başarıyla
çıkan itfaiye erleri, mesailerinin ilk
gününde Büyükşehir Belediyesi Toplantı
Salonu’nda iletişim, motivasyon ve
oryantasyon eğitimi aldı. Eğitime Antalya
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Başkan
Danışmanı Mert Batu, İtfaiye Dairesi
Başkanı Ahmet Kısa, İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanı Mehmet Keskin ve itfaiye
personelleri katıldı.
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Başkan Esen bayrak töreni
coşkusuna ortak oldu
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk İlkokulu’nda bayrak törenine katılarak,
81 ilde bütün okullarda uygulanan İstiklal Marşı töreni
coşkusuna ortak oldu.

İlkokul, ortaokul ve liselerde yeni bir haftaya başlarken ve hafta tatiline
girerken gerçekleştirilen bayrak töreni uzun bir aradan sonra yeniden
uygulandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı ile 81 ilde bayrak
ve İstiklal Marşı töreni yapıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen
de ilçedeki Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda bayrak törenine katıldı.
Törende Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday, Uluç Mahalle Muhtarı
Hülya Bozkurt, Altınkum Mahalle Muhtarı Eyüp Karakaya, Gazi Mustafa
Kemal İlkokulu Müdürü Akın Özkan ve okul idarecileri de hazır bulundu.
Saatler 10.00’u gösterdiğinde Başkan Esen ve katılımcılar saygı
duruşunda bulunak büyük bir coşku ile İstiklal Marşı’nı okudu.
Törenden sonra kısa bir açıklama yapan Esen, cadde ve sokaklarda uzun
bir aradan sonra okullardan İstiklal Marşı sesinin yükselmesinden büyük
bir mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Esen, “Bayrak törenimizde tek
eksiğimiz çocuklarımızdı. Kısa zaman içinde hayatın normale geçmesi ve
öğrencilerimizin okullara dönmesini büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz.
İdarecilerimizle İstiklal Marşı’mızı okuduk. Çok güzel oldu” dedi.

Derneklerden yeni yıl ziyareti
Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil
Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yerleşkesinde
bulunan dernekler, Belediye Başkanı Ümit Uysal’a yeni
yıl ziyaretinde bulundu.

Avrupa’nın en büyük sivil toplum örgütleri yerleşkesini
içinde barındıran ASSİM’de yer alan sivil toplum
kuruluşlarından Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma
Derneği’yle birlikte Azerbeycan, Kırgızistan, Kırım
Dostluk, Kültür ve Dayanışma dernekleriyle Rusya Dostluk
ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina yeni yılın ilk
mesai gününde Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette dernek başkanları Başkan Uysal’a küçük bir
yeni yıl pastası hediye ederken Marina Sorokina da Rusya
Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu’nun Türkiye –
Rusya Dostluk ve Kardeşlik Antlaşmasının 100’üncü
yıl dönümü anısına hazırlattığı 2021 takvimini takdim
etti. Başkan Uysal, yeni yılın ilk iş gününde dernekleri
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken
herkesin yeni yılını da kutladı.
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Kent içi ulaşım görüşüldü
Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Cansel Tuncer başkanlığındaki
heyet, Karayolları 13. Bölge Müdürü
Salih Cengiz’i ziyaret ederek, Antalya
Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi ulaşım
yatırımları ile ilgili görüş alışverişinde
bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Cansel Tuncer, Başkan Başdanışmanı Cem
Oğuz, Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter
Yardımcısı Tuncay Sarıhan, Fen İşleri Daire
Başkanı Serkan Temuçin, Emlak İstimlak Daire
Başkanı Gözde Arat’tan oluşan heyet, Karayolları
13. Bölge Müdürü Salih Cengiz’i ziyaret etti.
Yaklaşık 2.5 ay önce göreve başlayan Cengiz’e
başarı dilekleri iletildi.
Ziyaretin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi ulaşım yatırımlarının
görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi. Karayolları 13. Bölge Müdür Yardımcılarının
da hazır bulunduğu toplantıda Antalya’nın ulaşım sorunları ele alındı. Ayrıca, kent
içi ulaşımla ilgili ortak çalışmalar ve belediyenin ulaşım yatırımları konusunda görüş
alışverişinde bulunuldu.

Kepez’in çevreci projesine bir ödül
daha
Kepez Belediyesi’nin ‘Sera atıkları tehdit değil, toprağa
can olsun’ projesi, Akdeniz Üniversitesi 23. Çevre Hizmet
Ödülleri değerlendirmesinde ‘2019 yılı Antalya Ölçeği
(Kamu Kurum) Çevre Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.
Kepez’in çevreci projesi daha öncede Türkiye Belediyeler
Birliği’nce de ödüllendirilmişti.
Kepez Belediyesi’nin seralardan çıkan atıkları kompost
(organik gübre) olarak çiftçilere ücretsiz geri verdiği ‘Sera
atıkları tehdit değil, toprağa can olsun’ projesi bir ödül daha
aldı. Birçok çevreci projeye imza atan Kepez Belediyesi’nin
sera atıklarından zengin organik madde içeren kompost
ürettiği proje Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma
ve Uygulama Merkezi’nce ödüle layık görüldü. Kepez
Belediyesi, 2019 yılı Antalya Ölçeği (Kamu Kurum) Çevre
Hizmet Ödülü’nü önümüzdeki günlerde belirlenecek törenle
alacak.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ‘Sera atıkları
tehdit değil, toprağa can olsun’ projesinin ikinci kez ödüle
layık görülmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile
getirdi. Tütüncü, “Çiftçilerimizden aldığımız sera atıklarını,
yine çiftçilerimize organik gübre olarak geri veriyoruz.
Bu çalışmamızı çevreci bir belediyecilik anlayışının bir
ürünü, hem de sosyal sorumluluk projelerine önem
veren belediyecilik misyonunun ihvası adına çok önemli
buluyoruz.” dedi.
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VOLKAN BOLAT
MEKAN ve BOŞLUK Dijital
Mozaik Sergisi
(17 Ocak – 15 Şubat 2021)
Antalya’da ilk defa, online bir
kokteylle açıldı!

Değerli Basın Mensubu,
16 Ocak 2021 günü 16.00 – 18.00 saatleri arasında ilk defa,
DRN Ajans PR tarafından gerçekleştirilen bir online / canlı
toplantı organizasyonu ile açılışı yapılan ve Antalya ORKUN
& OZAN SANAT MERKEZİ üzerinden online olarak ziyaret
edilebilen “MEKAN ve BOŞLUK Dijital Mozaik Sergisi”, Sanatçı
VOLKAN BOLAT’ın son derece titiz çalışmaları ile ortaya
çıkardığı birbirinden ilginç ve dikkat çekici eserini ağırlıyor...

16 Ocak 2021 Cumartesi günü geniş katılımla gerçekleştirilen online
açılış organizasyonu, samimi ve keyifli bir atmosfer eşliğinde
gerçekleşti. Moderatörlüğünü Editör & Reklam Metin Yazarı ve InCity
Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ayşen Ovalı Binbir’in gerçekleştirdiği
toplantıda, organizasyonun mimarı DRN Ajans PR ve InCity Dergisi
Sahibi Güldal Siğinç, Galeri ve Baskı Sponsoru Orkun & Ozan Sanat
Merkezi ve Medya Hizmetleri Sahibi Himmet Öcal, Patara Antik Kenti
Kazıları Koordinatörü Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve Sanatçı Volkan
Bolat birer konuşma yaptı.
Güldal Siğinç konuşmasında bir süredir çözüm ortağı olarak çalıştığı
Volkan Bolat’ın sanatçı kişiliğinden çok etkilendiğini ve bu sanal
sergiyi gerçekleştirmek için Himmet Öcal’la görüştükleri sırada aklına
“Sanal bir serginin neden online bir açılışı olmasın?” fikri geldiğini,
bunu paylaştığında herkesin bu konuya sıcak bakarak kolları
sıvadığını söyledi. Siğinç, “Bu bir iyilik hareketi oldu.” dediği hazırlık
sürecinde, Volkan Bolat’ın da bir Akdeniz Üniversitesi mezunu olarak
sergi gelirinin büyük bir kısmını Patara Antik Kenti kazılarında
çalışan Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine bağışlayarak, bu harekete
son dokunuşu gerçekleştirdiğini ifade etti.
Genç sanatçılara destek olmayı bir görev kabul ettiğini söyleyen
Ressam Himmet Öcal, herkesi sanat merkezlerine gelmeye ve
sergileri ziyaret etmeye davet etti. Sanatın ancak böyle yaşatılacağına
dikkat çeken Öcal, özellikle genç sanatçıları yüreklendirmenin
herkesin görevi olduğunu söyledi.
Sanatçı Volkan Bolat ise; destek olan ve katılımda bulunan herkese
teşekkür ederken, “Gelirin bir kısmının Patara’da Havva İşkan
Işık Hocamızın önderliğinde kazı çalışmalarını sürdüren öğrenci
arkadaşlarıma aktarmak istedim çünkü; zor şartlarda, geleceğe ışık
tutma yolunda pes etmemeleri, beni onlar ile ortak bir paydada
buluşturdu. Elimden gelen bu desteği kabul ettikleri için kendilerine
teşekkür ederim.” dedi. Volkan Bolat konuşmasının ardından sanal
sergi gezisiyle eserlerini katılımcılarla buluşturdu.

Online açılış organizasyonu esnasında sergideki eserlerin yarısından
fazlasının satılması ise toplantıya katılan herkesi çok mutlu etti…
Yüzyıllarca önce büyük ustaların ve sanatçıların tarihe ve sanat
dünyasına kazandırdıkları devasa yapılarda ince ince işledikleri
detayları, dijital ortamda yeniden canlandıran Volkan Bolat’ın
alışılmadık çalışmalarında teknolojinin sağladığı özgürlük ile sanat ve
estetiğin buluşması deneyimleniyor...
Online sergi turu için: http://sanatgalerisi.orkunozan.com.tr/
SERGİ KÜNYESİ:
Galeri Sponsoru:
ORKUN OZAN SANAT GALERİSİ
Baskı Sponsoru:
ORKUN OZAN MEDYA HİZMETLERİ
Online Kokteyl Sponsoru:
Şarap Üstatları Derneği
Basın ve Halkla İlişkiler:
Drn Ajans PR / Güldal SİĞİNÇ
Metin Yazarı:
Ayşen OVALI BİNBİR
Sanal Sergi, VR ve Sanal Gezinti Klibi Animasyonu:
Tolga BOLAT
Afiş & Poster Animasyon:
Taha Usta
Volkan Bolat Kimdir?
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü
mezunu Volkan Bolat, 26 yaşında genç bir yetenek... Mezun olduktan
sonra, fotoğraf sanatının yanında, modern sanat ile geçmiş dönem
sanat akımlarını harmanlayarak resim sanatına farklı bir bakış
açısı getirmeyi amaçlayan çalışmalar yapıyor ve bu çalışmaları ile
sergilere katılıyor. Aldığı eğitimlerden özel olarak ürettiği her işin
taslağına kadar, motivasyonunu “Bizler Yeni Geleceğiz” mottosuyla
beslediğini söylüyor.
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Akademisyenlerden
Büyükşehir’e Çevre
Hizmet Ödülü
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi
23. Çevre Hizmet Ödülleri değerlendirmesinde
‘2019 yılı Antalya Ölçeği (Kamu Kurumu) Çevre
Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.
Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma
ve Uygulama Merkezi tarafından geleneksel
olarak düzenlenen 23. Akdeniz Üniversitesi Çevre
Hizmet Ödülleri değerlendirme süreci tamamlandı.
Değerlendirme sonunda, uluslararası kuruluşlar
tarafından hibe alan projeler; çevre eğitimi,
bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları; yenilikçi
peyzaj çalışmalarından dolayı Antalya Büyükşehir
Belediyesi’nin ‘2019 yılı Antalya Ölçeği (Kamu Kurumu)
Çevre Hizmet Ödülü’ne layık görüldüğü bildirdi.

Doğa dostu projelere
devam
Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Muhittin
Böcek, “Antalya’yı çevre
dostu kent yapmak
hedefiyle çevre ve doğa
dostu projelerimize
devam edeceğiz. Ödülün
alınmasında emek veren
ve bu önemli ödüle layık
gören herkese teşekkür
ederiz” dedi.
2019 yılı Antalya
Ölçeği (Kamu Kurumu)
Çevre Hizmet Ödülü’nün,
Akdeniz Üniversitesi
Çevre Sorunları Araştırma
ve Uygulama Merkezi
tarafından belirlenecek
tarihteki bir törenle
takdim edileceği açıklandı.
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Tütüncü’den 1 günde 6
doğum günü ziyareti
Başkan Hakan Tütüncü, 2021’in ilk mesaisinde, doğum günlerinin
Ocak ayının ilk günlerinde olmasından dolayı 6 mahalle
muhtarına, doğum günü ziyaretinde bulundu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçedeki birlik ve beraberlik
ortamına güzel bir örnek teşkil eden muhtarların doğum günlerini
kutlamayı, yeni yılın ilk haftasında da sürdürdü.
Yeni yılın ilk mesaisine muhtarlar ile başlayan Başkan Tütüncü,
doğum günlerinin Ocak ayının ilk günlerine denk gelmesinden dolayı
da bir gün içerisinde 6 mahalle muhtarının doğum gününü kutladı.
Tütüncü, Göçerler Mahalle Muhtarı Nadir Doğan, Kazım Karabekir
Mahalle Muhtarı Süleyman Demirel, Aktoprak Mahalle Muhtarı
Osman Fatih Yarbaş, Şelale Mahalle Muhtarı Hüseyin Karaman,
Zeytinlik Mahalle Muhtarı Süleyman Aksu ve Güneş Muhtarı Mehmet
Özgan’ı doğum günleri nedeniyle makamlarında ziyaret etti.
Başkan Hakan Tütüncü, yaş pasta ve çiçekle ziyaret ettiği muhtarlara,
sağlıklı ve mutlu nice yıllar diledi.
Ziyaretlere Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, İlçe Yerel
Yönetimler Başkanı Mehmet Çivik ile Belediye Meclis Üyesi Nebi
Sezgin de eşlik etti.
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Alanya’da dut
fidanı dağıtımı
yapıldı
Antalya Büyükşehir
Belediyesi, yerelden kalkınma
hedefiyle çiftçinin ürün
çeşitliğini arttırarak gelir
seviyelerini yükseltecek
çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Büyükşehir
Belediyesi Tarımsal Hizmetler
Daire Başkanlığı da ipek
böcekçiliğini yaygınlaştırmaya
yönelik çalışmalar yapıyor.
Alanya’da Koza Birlik üyesi
üreticilere bin adet dut fidanı
dağıtımı gerçekleştirdi.
Alanya’da kooperatif ve birlik
üyelerinin sorunları dinlenerek
talep, istek ve önerileri alındı.

Başkan Uysal, Yeşilay’ı
ziyaret etti

Başkan Uysal, Fabrikalar Mahallesi Kırçiçeği Parkı içinde bulunan
Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) ziyaret etti. Şube Başkanı
Dr. Mahmut Remzi Savaş, Başkan Yardımcısı Abdullah Akgül’ün
de bulunduğu ziyarette Başkan Uysal, çalışmalar hakkında bilgi
aldı. Yeşilay’ın sadece sigara, alkollü içki ve uyuşturucu madde
bağımlılığıyla değil teknoloji ve internet dahil her türlü bağımlılıkla
mücadele ettiği belirtilirken Covid-19 pandemisi döneminde
çalışmaların sürdüğü vurgulandı.
Başkan Uysal, Yeşilay’ın 100 yılı geride bırakan tarihiyle çok değerli
ve önemli bir bilgi birikimi ve deneyime sahip olduğunu dile getirdi.
Yeşilay’ın her türlü bağımlılığa karşı verdiği mücadelenin sağlıklı ve
mutlu bir toplumun oluşmasındaki önemine dikkat çeken Başkan
Uysal, her zaman Yeşilay’ın bir parçası olacaklarını, kurumun
çalışmalarını destekleyeceklerini dile getirdi.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal
Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel ve İlçe
Hizmetleri Dairesi Başkanı Mediha İlknur
Aygün, Alanya’da üreticiler, tarımsal
kooperatifler, oda ve birlik başkanı ve üyeleriyle
bir araya geldi. Gün boyu süren toplantıların ilki
Sapadere Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Antalya
Koza Birlik üyesi üreticiler ve bölgedeki mahalle
muhtarlarıyla yapılan toplantıda sorunlar
dinlendi ve talepler alındı. Toplantı sonrası
Antalya Koza Birlik üyesi üreticilere Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi’nden temin edilen bin
adet dut fidanı dağıtımı yapıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yeşilay Antalya Şubesi'ni
ziyaretinde yetkililerden kurumun çalışmaları hakkında bilgi alırken
her türlü bağımlılığa karşı verdiği mücadelede Yeşilay’a destek
olmaya devam edeceklerini söyledi.

AŞT’ye 5 ödül
Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT), Yeni
Tiyatro Dergisi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Emek ve Başarı
Ödülleri’nde 3 dalda 5 ayrı ödül kazandı.

Türkiye’nin tek sahne sanatları dergisi olan Yeni Tiyatro Dergisi’nin
geleneksel hale getirdiği 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri
sahiplerini buldu. Jüri başkanlığını Dr. Öğretim Üyesi Erbil Göktaş'ın,
jüri koordinatörlüğünü Yetkin Yüksel'inyaptığı organizasyonda AŞT
önemli bir başarıya imza attı.

KKTC Kurucu
Cumhurbaşkanı Rauf
Denktaş, Muratpaşa’da anıldı
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kıbrıs Türk halkının
özgürlük mücadelesinin sembol ismi KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı
Rauf Denktaş’ın vefatının yıldönümü dolayısıyla sağanak altında
gerçekleşen törende, “Şükür ki, orada bağımsız bir devletimiz var.
Kardeşlerimiz onurla yaşamlarını sürdürüyor. Buna emeği geçen
Rauf Denktaş’ı saygı, minnet ve hürmetle anıyorum” dedi.
Başkan Uysal, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın
vefatının 9’uncu yıldönümü dolayısıyla Muratpaşa Belediyesi Kıbrıs
Türk Şehitleri Parkı’nda düzenlenen törene katıldı.
Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük
ve Rauf Denktaş anıtlarının yanı sıra şehitler abidesinin yer aldığı
parkta tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından
çelenk sunumuyla devam etti. Törende KKTC Antalya Başkonsolosu
Mustafa Kemal Beyazbayram’ın yanı sıra Türk Ocakları, Kıbrıs Türk
Kültür Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’nden temsilciler
yer aldı.

En iyi komedi
AŞT’nin ‘Takıntılar’ isimli oyunu En İyi Yapım- Komedi Dalı’nda
ödüle layık görüldü. En İyi Kadın Oyuncu- Dram dalında da yine
AŞT oyuncuları Beyza Ergezer Şahin, Cansu Sabetrasekh ve Simge
Defne ödül kazandı. En İyi Oyun Müziği kategorisinde de AŞT’nin
‘Kadife Çiçekleri’ oyunundaki eseriyle Tolga Çebi ödüle layık
görüldü.
Kadrosuna genç ve dinamik yeni oyuncular ilave ederek yoluna
devam eden AŞT, 3 dalda 5 ayrı ödül kazanarak, Antalya’ya gurur
yaşattı.

GUIDE

SAĞLIK MERKEZLERİ

OTELLER VE RESTORANLAR

Fizikalya Tıp Merkezi

0242 316 66 44

Asmani Restaurant

0242 316 20 21

Medical Park Hast.

0242 314 34 34

Akra Barut Hotel

0242 310 99 99

Memorial Hast.

0242 314 66 66

Big Man Bistro&Cafe

0242 244 46 36

Ofm Hastanesi

444 5 007

Club Hotel Sera

0242 349 34 34

Medstar Hastanesi

0242 310 92 90

Duru Suites Hotel

0242 324 06 47

Orbit Tıp Merkezi

0242 243 93 93

İl Vicino Restaurant

0242 247 60 15

Yaşam Hastanesi

0242 310 80 80

Günaydın Restaurant

0242 323 89 89

Dünyagöz Hastanesi

444 4 469

Köşe Başı Restaurant

0242 324 85 85

Kaya Göz Tıp Mrk.

0242 316 00 96

Kahve Diyarı

0242 324 20 28

Lara Balık

0242 313 13 99

7 Mehmet

0242 238 52 00

AVM’LER
Agora

0242 333 07 00

Midpoint

0242 324 12 35

Erasta

0242 345 35 40

Nar Beach Bistro

0242 247 68 68

CarrefourSA

0242 324 01 76

Pablito Bistro

0242 316 20 40

Deepo

0242 340 54 70

Pio Gastro Bar&Bistro

0242 247 60 15

MarkAntalya

0242 244 66 60

Ramada Plaza Hotel

0242 249 11 11

5M Migros

0242 230 11 10

Rixos Downtown

0242 249 49 49

Novamall

0242 742 15 18

Seraser Restaurant

0242 247 60 15

Laura

0242 323 66 29

Sunis Hotel Su

0242 249 07 00

Özdilek

0242 334 33 99

Türk Kahvesi

0242 316 54 64

SheMall

0242 323 47 47

Turgay Et Lokantası

0532 450 77 72

Terracity

0242 318 18 18

The Marmara Antalya

0242 249 36 00

Mall of Antalya

0242 340 54 70

Tuvana Hotel

0242 247 60 15

Z-Min Home

0242 316 19 55

SPA VE SPOR MERKEZLERİ
Das SPA

0242 323 83 23

The Lifeco

0242 316 68 45

MC Sport Studio

0242 312 12 36

Power Plate Studio

0242 316 67 60

SensingBody Academy

0533 055 53 96

drnajans.com

drnajanspr

drnajanspr

DrnAjansPr

drnajanspr

