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SEViMLi
DOSTUNUZUN
SAĞLIK
KONTROLLERiNi
AKSATMAYIN
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akdenizhayvanhastanesi
bizi takipte kalın

Güzeloba Mah. Havaalanı Cad. 62/B, Muratpaşa/Lara/Antalya

(0242) 321 98 99

Canların sağlığı
bize emanet;
• Koruyucu Hekimlik
• Cerrahi Veteriner Hekimlik
• Doğum ve Jinekoloji
• İç Hastalıkları
• Oftalmoloji
• Ortopedi
• Görüntüleme (Röntgen-Ultrason)
• Yoğun Bakım
• At Hekimliği
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HEDIYE demişken; 14 Şubat 
Sevgililer Günü de kapıda, sevgilisi 
olanlar sevdiklerine, olmayanlar 
da en sevdikleri ‘kendileri’ne, ne 

alacaklarına karar verdi mi acaba? Yok, hala 
hediye alamamış, kararsız kalmış olanlar 
varsa, endişe etmesinler; bu konuda rehber 
niteliğinde önerilerimiz olacak.

Eh, o zaman hemen sayfalarımıza 
geçelim…

Her ay olduğu gibi; gündemdeki olaylar, 
şehrimizde olanlar, firmalardan haberler, 
alışveriş önerilerimiz, ajandanıza not 
alacağınız etkinler bu ay da sayfalarımızdaki 
yerlerini aldılar… Önümüzdeki günlerde 
kutlanacak olan Sevgililer Günü ile belki 
biraz olsun yorucu gündemden uzaklaşıp, 
kalplerimizi sevgiyle ısıtmaya hazırlanıyoruz. 
Hal böyleyken, “Zoom” bölümümüzde bu 
özel gün için yapılacaklar listesi ve hediye 
önerileriyle, telaşlı aşıklara yol gösteriyoruz.

Veee, açılışlar, kutlamalar, ödül törenleri, 
etkinlikler, davetler yine aktüel sayfalarımızda 
yer alıyor… 

“Güldal’la 5 Çayı” bölümümüzün ve 
kapağımızın konuğu; bu ay Fit Class Pilates 
Studio oldu… Güldal Siğinç, Antrenör Betül 
Yıldız ile pilates hakkında merak edilenlerin 
yer aldığı ve salonlarındaki özel uygulamalar 
hakkında ‘sağlık’lı bir söyleşi gerçekleştirdi. 
Tavsiyelerinin siz değerli okuyucularımıza 
pilates, spor ve sağlıklı yaşam konusunda ışık 
tutacağını düşünüyoruz…

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Pınar 
Demirkaya, mevsimsel grip, koronavirüs 
ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı 
bağışıklığı güçlendirmekten, kalori sayımı 
yapmadan zayıflamaya kadar beş altın öneri 
sıraladı.

Yılın en romantik günü olan Sevgililer 
Günü için, sevdikleriyle birlikte bu özel günü 
evde karşılamak isteyenlere, baş başa yenen 
romantik bir yemeğin planlarını yapanlara 
Bonfilet şefleri, 3 farklı yemek tarifi paylaştı.

İç Mimar Aslı Arıkan Dayıoğlu, 2022 
yılında otel iç mekanlarında karşımıza çıkacak 
dekorasyon trendlerini değerlendirdi.

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

Sizleri şubat sayımızla baş başa bırakırken, 
kalbinde sevgi barındıran, hayatı ve 
hayatındakileri içtenlikle seven herkesin 
Sevgililer Gününü kutluyorum.

Hoş ve sağlıkla kalın…

İmtiyaz Sahibi
Güldal Siğinç

Genel Yayın Yönetmeni
Ayşen Ovalı Binbir

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Güldal Siğinç

Görsel Yönetmen
Cem Burak Çimrin

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

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

Dağıtım
Turkuaz Ece Dağıtım

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

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

Basım Tarihi: Şubat 2022
Türü: Yerel süreli yayın

editörden...
Ayşen Ovalı Binbir

Merhabalar,
Sert bir kışın, öyle ya da böyle 

sonuna geliyoruz… Kağıt üzerinde 
bilinene göre yılın son kış ayına adım 

atmış bulunmaktayız. Antalya’da 
görülmemiş bir soğuk, kar, buz ve 

don olaylarını yaşıyoruz. Tüm ülke 
genelinde de durum aynı vahamette. 

Bu sert ve kaygı verici zamanlarda 
biraz olsun içinizi ısıtabilmek için, 

sizlere hoşça birkaç saat hediye 
edebilmek için sıvadık bu kez de 

kollarımızı…
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Note İnşaat ve Yatırım şirketi; 2005'den beri başta inşaat olmak üzere, tekstil, iç ve dış 
ticaret, turizm sektörlerinde varlık göstermektedir. İnsana ve insan yaşamına verdiği 
değerle kişilere dört duvar değil, bir yaşam vaat etmektedir.

HAYALLERiNiZi 
GERÇEKLEŞTiRiYORUZ

15 Villa
DÖŞEMEALTI

6 Villa
DÖŞEMEALTI

GOLDEN 
GEM

90 Daire 
 14 Ticari
ALTINTAŞ

QUATTRO 4 Villa
DÖŞEMEALTI

42 Daire
ALTINTAŞ

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

www.noteyapi.com.tr

tel:+905325112640
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VİTRİN

FİRMA HABER

ŞUBAT ‘22

DUYURU TAHTASI

GÜNDEM

FITCLASS
PILATES STUDIO

ALIŞVERİŞ

TEKNOLOJİ

TASARIM

DİYET

AKTÜEL

ESTETİK

KÜLTÜR-SANAT

AJANDA

OTOMOTİV

GEZİ MAGNESIA
SAĞLIK

KÖŞE

10

16
20

24

102

74

48 

60

76

104

44

62

70

66
38 Op. Dr. Eser ÇATAL
50 Dr. Tolga Temel

42 Aylin Ayaz Yılmaz
46 Gül Devrim Batı

Selda Zeren
Özel Kubilay Yücel Polikliniği

Gül Yasa Aslıhan

Deniz Gözükızıl 

Esen & Zafer Karoğlu

30

Yeşim Özkoç 
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Sevgi ve 
mutluluğun 

sembolü 
hediyeler

HER yıl 14 Şubat’ta çiftleri hediye 
telaşı sararken Bambi, yaratıcı 
tasarımları ve birbirinden farklı 
ürünleriyle çiftlere ayrıcalıklı ve bir 

o kadar da farklı hediye alternatifleri sunuyor. 
Zengin renk, model ve desen seçenekleriyle 
kaliteli bir uykunun kapılarını sonuna kadar 
açan Bambi’nin battaniye, yorgan ve yastıkları 
soğuk kış aylarına denk gelen Sevgililer Gü-
nü’nde unutulmaz bir hediye oluyor. Çiftler; 
baskılı ve pamuklu battaniyeler, pamuklu, kaz 
tüylü yastıklar, zengin yorgan çeşitleriyle ara-
dığı hediyeyi ve mutluluğu Bambi’de buluyor.

DÜNYACA ünlü markaların Tür-
kiye’deki tek yetkili distribütörü 
Saat&Saat farkıyla sunulan Boss’un 
yeni modeli, yalın tasarımına rağ-

men iddiasından vazgeçmiyor. Lacivert saatin 
hasır bileziği şıklığını tamamlarken; krono-
metre, takvim gibi detaylarla zenginleşen kad-
ran ise dinamik bir duruşun yansıması oluyor. 
Günün her anında her stille uyum sağlayan 
Boss’un yeni modeli, seçkin tasarımları tercih 
eden erkeklerin beğenisini topluyor.

Hikâyesi olan ürünleriyle 
farklı bir uyku deneyimi yaşa-
tan Bambi Yatak, bu yıl batta-
niye, yastık ve yorganlarıyla 

Sevgililer Günü’nde ayrıcalıklı 
bir hediye alternatifi oluyor. 
Birbirinden şık tasarımları, 
doğallığı, her an huzur ve 

mutluluğu hatırlatan yumu-
şacık dokularıyla sevgilisine 
unutulmaz bir armağan ver-
mek isteyenler, aradığı hedi-

yeyi Bambi’de buluyor.

Eufy kategorisi ile ev yaşamı-
na, konforuna ve güvenliğine 
yönelik teknolojiler geliştiren 
Anker, pandeminin yıldızı 
olan robot süpürgelere bir 
yenisini daha ekliyor. Anker 
son olarak en yeni teknoloji-
lerden ve trendlerden yarar-
lanarak geliştirdiği, 2 x 2000 
Pa yüksek emiş gücüne sahip, 
dünyanın ilk çift türbinli ro-
bot süpürgesi Eufy RoboVac 
X8 Hybrid’i Türkiye’de satışa 
çıkardı.

Dünyanın ilk 
çift türbinli 

robot süpürgesi 
Türkiye’de!

Bileğinizdeki şıklık…

ÇIFT türbini sayesinde 2x 2000 Paemiş 
gücüne sahip RoboVac X8 Hybrid, 
ekstra büyük su deposu, lazer navi-
gasyonu ve çok katlı haritalama özel-

likleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 
Her bir türbiniyle 2000 Pa emiş gücü sunarak 
toplamda4000 Pa ile hava akışını yüzde 80 
oranında artırabilen süpürge, 2’si 1 arada 
vakum ve paspas özelliğiyle temizlik işini tek 
başına üstleniyor. 140 dakika paspaslama ve 
180 dakikaya kadar vakumlama yapabilen X8 
Hybrid, 250 ml’lik ekstra büyük su deposuna 
sahip. Temizlik rotasını hızlı bir şekilde oluş-
turarak AI.Map™ 2.0 Teknolojisi ile çok katlı 
haritalama yapabiliyor. Aynı zamanda iPath™ 
Lazer Navigasyonu teknolojisine de sahip olan 
süpürge, düşük ışıkta bile her detayı algılayabi-

Güçlü duruşuyla bütün 
gözleri üzerinde toplayan 

Boss’un yeni modeli, 
hiçbir şartta şıklıktan 

ödün vermeyen erkeklerin 
beğenisini topluyor.

liyor. Boşaltma zamanında da, etrafa toz uçuş-
masını engelleyen UltraPack Toz Sıkıştırma 
Teknolojisi ile tozları iyice sıkıştırıp boşaltma 
işlemini daha temiz tamamlayabiliyor.
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TAHAL KUYUM
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Kaliteyi şıklıkla buluşturan 
Abdullah Kiğılı Exclusive Cut, 
kış mevsiminin sert soğu-
ğunda dış mekanda tarzını 
yansıtmak isteyen erkekle-
riçin deri detaylı mont, kürk 
detaylı kaban, dik yaka kaban 
ve kapüşonlu şişme kaban-
larını ön plana çıkarıyor. En 
soğuk havalar düşünülerek 
mevsim koşullarına göre 
tasarlanan mont ve kabanlar, 
vücut ısısını koruyarak üşü-
meyi engelliyor ve uzun yıllar 
kullanım imkanı sağlıyor.

Modern armatür 
tasarımlarıyla hayata zarafet 

ve konfor katan Creavit, yeni 
spiralli mutfak armatürüyle 
mutfakları gerçek konfor ile 

buluşturuyor.

Hayatı kolaylaştıran çözümleriyle evin her alanında “oh be” de-
menizi sağlayan Profilo, Yeni Nesil Suda Bekletme özelliğine sahip 

çamaşır makinesi ile en inatçı lekelerin dahi üstesinden geliyor.

Kış 
soğuğuna 
şık çözüm

Mutfaklar sınırsız 
özgürlük ile buluşuyor

“Oh Be” dedirten 
çamaşır makinesi

MUTFAĞINIZIN tarzını fonksiyo-
nel özellikleriyle tamamlamayı 
vaat eden Creavit’in spiralli 
armatürü MF8858, estetik ve 

fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Hareketli 
gövdesi, uzayabilen spiralli hortumu ve suyun 
akışını kontrol eden fonksiyonel başlığıyla 
mutfakta konforu en üst seviyeye taşıyor.

KALITEYI şıklıkla buluşturan Abdul-
lah Kiğılı Exclusive Cut, kış mevsi-
minin sert soğuğunda bile tarzını 
yansıtmak isteyen erkekler için birbi-

rinden şık mont ve kabanlarıyla dikkat çeki-
yor. Dünya moda trendlerini klasik çizgilerle 
buluşturduğu tasarımlarıyla Abdullah Kiğılı, 
modern erkeklerin mont ve kaban tercihlerin-
de de vazgeçilmezi oluyor. Dinamik kesimlerin 
şıklığını kalite ve konforla buluşturan mont 
ve kabanlar, özgürlüğüne düşkün erkeklere 
soğuk kış günlerinde diledikleri gibi hareket 
edebilme imkanı sunuyor.

YENI Nesil Suda Bekletme 
özelliğine sahip Profilo Çamaşır 
Makinesi, yıkama başlamadan 
önce çamaşırlarınızı suyun içinde 
bekleterek daha etkili bir temizlik 

sağlıyor. Leke uzmanı özelliği sayesinde ise kı-
yafetlerinizi yıpratmadan kan, ter, çay ve yağ 
gibi zorlu lekelerden kolayca arındırırken 10 

kg kapasitesi ile dağ gibi biriken çamaşırlarını-
zı aynı anda kolayca yıkama fırsatı sunuyor. 

Hayatı kolaylaştıran çözümleriyle 
sürdürülebilirliği de destekleyen Profilo, 
giysilerin zorlu lekelerden arınmasını 
sağlayarak kullanım ömürlerini uzatırken 
sunduğu enerji tasarrufu ile hem aile 
ekonominizi hem de çevreyi koruyor.



CITY???????????

15

ÖzdilekPark Antalya AVM
Zemin Kat (Starbucks Yanı)
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DÜNYACA ünlü saat markalarının 
Türkiye’deki tek yetkili distribütörü 
Saat&Saat farkıyla sunulan Michael 
Kors’un iddialı bir tasarıma sahip 

yeni modeli, farkını ilk bakışta belli ediyor 
Mor renkli saatin bezelinde ve indeksinde 
kullanılan ışıltılı taşlar da tasarıma adeta bir 
mücevher havası katıyor. Takvim ve krono-
metre gibi detaylarla zenginleşen kadran ise 
dinamik bir tarzın temsilcisi oluyor.

BIRBIRINDEN farklı içerikleri, doğal 
formülleri, büyüleyici kokularıyla 
Yves Rocher sevginizi yansıtacak en 
etkili hediye seçeneklerini sunuyor.  

Yves Rocher kendine güvenen ve parlamak 
isteyen tüm kadınlar için Mon Rouge’un 
yeni imzasını geliştirdi; Bloom In Love. 
Göz kamaştırıcı yasemin ve parlak neroliyi 
birleştiren, ışıltılı ve parlak bergamotla 
birlikte, canlı bir çiçek buketi hissi veren özel 
parfüm, çiçeksi ve fresh kokusuyla güçlü bir iz 
bırakıyor. 

Yves Rocher’nin ikonlaşmış parfümü 
Comme Une Evidence, Fransız tasarımcılar 
Sacrée Frangine ile buluşunca tüm kadınların 
güzelliğine ve doğanın gücüne adanmış bir 
parfüm ortaya çıktı! 

1 – 14 Şubat 2022 tarihler arası tüm 
parfümlerde %30’a varan indirimlerle Yves 
Rocher sizlere birbirinden güzel fırsatlar 
sunuyor! Sevgililer Günü kampanyasıyla özel 
fiyatlar Yves Rocher mağazalarında, Yves 
Rocher mobil uygulamasında ve  http://www.
yvesrocher.com.tr‘desizleri bekliyor.

Sevgililer 
Günü’ne 

özel 
birbirinden 

şık hediye 
seçenekleri

Sevgililer Günü’nde 
sevginizi en 

etkileyici şekilde 
göstermeniz için 

eşsiz fırsatlar

Yılın en romantik günün-
de partnerinin yüzünü 

gülümsetmek isteyenler 
en doğru hediyeyi bulmak 

için tüm alternatifleri 
değerlendiriyor. Evdeyken 
sık sık tercih edilen ve sun-

duğu konforla herkesi mutlu 
eden pijama takımları bu yıl 
da favori hediye alternatifleri 

arasında ön plana çıkıyor. Michael Kors’un göz alıcı bir 
tasarıma sahip yeni modeli, 

bezelinde ve indeksinde kul-
lanılan ışıltılı taşlar ve iddialı 
rengiyle kendine güvenen 

kadınların beğenisini topluyor.

YENI İnci çiftlere özel olarak tasarladığı 
pijama takımlarıyla hem erkekler hem 
de kadınlar için güzel bir alternatifi 
sunuyor. Ekose ve çizgili desenlerin 

yer aldığı tasarımlar, sade detaylarıyla evdeyken 
bile şık olma imkanı sunuyor. Yenilikçi ve özgün 
tasarım çizgisiyle ev giyiminde güçlü bir duruş 
sergileyen Yeni İnci; Sevgililer Günü hediyesi 
arayanlara birçok alternatif sunuyor. Her daim 
şık olmak isteyen kadınlara özel tasarladığı pi-
jama takımlarıyla evlerde moda rüzgarı estiren 
marka, iddialı modelleri ve birbirinden güzel 
renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. 

Evde ya da dışarıda rahatlığından hiçbir 
şekilde ödün vermek istemeyen erkekler için 
pijama ya da eşofman takımları şüphesiz en 
doğru hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

İddialı 
kadınların 

zamanı…

Yves Rocher’nin Sevgililer 
Günü’ne özel fırsatları 

ile sevginizi göstermeye, 
kendinizi ve sevdiklerinizi 

şımartmaya hazır olun! Yves 
Rocher, Sevgililer Günü 

Kampanyası ile 1-14 Şubat 
arası tüm parfümlerde %30’a 

varan indirim sunuyor ve 
eşsiz notalarıyla sevgiyi 

cildinize taşıyor!

http://www.yvesrocher.com.tr
http://www.yvesrocher.com.tr
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CITYFİRMA HABERLER

2022 yılı itibarıyla 65 ülkede 165 
noktaya uçan, Avrupa ve dünyayı Tür-
kiye’yi bağlayan Corendon Airlines; 
ülke ekonomimize katkı sağlamaya, 

istihdam yaratmaya ve Türkiye’nin tanıtımına 
destek sağlamaya devam ediyor.

“Fark Yarat” sloganıyla girdiği havacılık 
sektöründe çok kısa süre içerisinde saygın bir 
konum elde eden Corendon Airlines, 2020 yılı 
Hizmet İhracatı Şampiyonları’ndan biri seçildi 
ve Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri kategorisinde 
dördüncü oldu. Türkiye İhracatçıları Birliği 

tarafından 
düzenlenen 
ödül organi-
zasyonunda 
saygın bir ödül 
daha elde eden 
Corendon 
Airlines, 2022 
yılında da 
filosunu büyüt-
meye ve uçuş 
ağını genişlet-
meye devam 
edecek.

EV geliştirme perakendeciliğinin 
lideri Koçtaş,  Antalya’nın 
Serik ilçesinde yeni Koçtaş fix 
mağazasını hizmete açtı. Böylece 

Koçtaş’ın, 9 Koçtaş Fix ve 3 büyük formatlı 
mağaza ile birlikte şehirdeki toplam 
mağaza sayısı 12’ye ulaştı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Koçtaş Operasyonlardan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Konuralp Dağlı, Antalya’da yeni Koçtaş 
Fix mağazasını hizmete açmaktan büyük 
mutluluk duyduklarını belirtti. Konuralp 
Dağlı: “Turizmin başkenti olan Antalya’da 
Koçtaş Fix mağazalarımızın sayısını 
hızla arttırmanın heyecanı içerisindeyiz. 
Önümüzdeki dönemdemağaza sayımızı 
daha da yukarı taşıyarak bölgede büyüme 
yolculuğumuza devam edeceğiz. Hem 
dijital kanallarımız hem de yaygınlaşan 
mağaza ağımızla çok daha kolay 
ulaşılabilir olurkenaçmış olduğumuz 
mağazalarımızda özellikle bölgenin insan 
kaynağından faydalanarak yerel çalışan 
istihdamına katkı sağlamayı hedefliyoruz” 
dedi.

Koçtaş’ın çok kanallı perakendecilikte 
Türkiye’nin en önemli örneklerinden 

biri olan mahalleli formatı Koçtaş Fix 
mağazalarında, en çok satan 5 bin ürün 
yer alıyor.

CORENDON 
AIRLINES’TAN 
HiZMET 
iHRACATÇILARI 
BiRLiĞi 
ÖDÜLLERi’NDE 
BÜYÜK BAŞARI
Hizmet kalitesi ve uçuş 
ağıyla havacılık otoriteleri 
tarafından “İlklerin Havayolu” 
olarak konumlandırılan 
Corendon Airlines, saygın 
bir ödül organizasyonunda 
daha önemli bir başarı elde 
etti. Türkiye ekonomisinin 
yükselen değeri hizmet 
sektörlerinin ödüllendirildiği 
2020 yılı Hizmet İhracatı 
Şampiyonları’ndan biri olan 
Corendon Airlines, “Yolcu 
Taşımacılığı Hizmetleri” 
kategorisinde dördüncü oldu.

KOÇTAŞ, ANTALYA’DAKi
TOPLAM MAĞAZA 

SAYISINI 12’YE ÇIKARDI 
Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş, Fix adını 

verdiği mahalleli formatıyla Türkiye’de yaygınlığını 
sürdürüyor. Koçtaş, Antalya’nın Serik ilçesinde yeni Koçtaş 

Fix mağazasını hizmete açtı. Böylece Antalya’da 9 Koçtaş 
Fix mağaza sayısına ulaşan Koçtaş, büyük mağazaları ile 

birlikte şehirdeki toplam mağaza sayısını da 12’ye çıkardı.

Konuralp
Dağlı
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MICHELIN 
AY’A GiTMEYE 
HAZIRLANIYOR

TK Elevator’ın S200 Merdiven Asansörü 
2022 yılı Alman Tasarım Ödülü’nü kazandı

DÜNYANIN en büyük lastik üretici-
lerinden Michelin, yeni ve yenilikçi 
teknolojiler geliştirme kapasitesini 
ve inovasyon becerisini her geçen 

gün daha da artırıyor. 6 bin kişilik Ar-Ge 
kadrosu olan ve yılda 1 milyar Euro’luk Ar-Ge 
bütçesine sahip olan Michelin, şimdi de gele-
ceğin Ay aracında kullanılmak üzere havasız 
lastik üretme görevini üstlendi.

Michelin, Nasa’nın geçen yılın kasım ayın-
da gerçekleştirdiği ihale kapsamında; North-

rop Grumman tarafından oluşturulan ekiple 
birlikte geleceğin ay aracında kullanılmak 
üzere havasız lastik üretimini üstlendi. Ay ara-
cına takılan prototip havasız ay lastiği modeli, 
Northrop Grumman merkez ofisinde (Falls 
Church, Virginia, ABD) sergilenecek. Nasa, 
geliştirdiği Artemis programı kapsamında; 
2025’te Ay’a bir kadın ve bir erkek astronot 
göndermeyi planlıyor. Ay’a gönderilecek olan 
bu iki astronot, yeni bir Ay aracıyla dolaşarak 
üs kurmaya uygun bir alan araştıracak.

INOVATIF ürünleri ve mobilite çözüm-
leriyle hayatı kolaylaştırmaya odaklanan 
TK Elevator, S200 Merdiven Asansö-
rü’nün mükemmel tasarımıyla 2022 Al-

man Tasarım Ödülü’nde ‘Mansiyon’ ödülüne 
layık görüldü. Yenilikçi tasarım konseptleri 
geliştiren ve ürünlerinde tasarım kültürünün 
çok çeşitliliğini yansıtabilen şirketlere verilen 
Alman Tasarım Ödülü, tüm dünyada alanında 
bilinirliği en yüksek ödül programları arasında 
bulunuyor. Hayata geçirdikleri ev mobilite çö-
zümü S200 Merdiven Asansörü ile çok prestijli 
bir ödüle daha layık görülmenin gurur verici 
olduğunu söyleyen TK Elevator CEO’su Artuğ 
Özeren, bu alandaki uzmanlıklarıyla hem 
kullanıcı memnuniyetini hem de tasarımda 
mükemmelliği hedefleyen ürün ve çözümler 
geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Dünyanın en büyük lastik 
üreticilerinden Michelin, Ay 
yüzeyini keşfetmeyi kolay-

laştırmak ve 2025’te ayda ve 
nihayetinde Mars’ta sürdürü-
lebilir bir varlık sağlamak için 
ay üzerindeki zorlu koşullara 

direnebilen havasız lastik üre-
timi görevini üstlendi. 

Hayata geçirdiği inovatif 
ürünlerin tasarımına da 
büyük önem veren TK 
Elevator, dünya çapında 
bilinirliği en yüksek tasarım 
ödüllerinden birine daha 
layık görüldü.
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ILETIŞIM (Çağrı) merkezi sektörü-
nün önemli oyuncularından Procat, 
hızla gelişen sektörün ihtiyaçlarını 
uçtan uca karşılayabilmek üzere yeni 

yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor.  
Procat, Türkiye’deki İstanbul ve İzmir 
lokasyonlarına bir yenisini daha ekleyerek 
Antalya lokasyonunu açtı.

Procat’in, kurulduğu 2004 yılından bu 
yana yeni teknolojilere yatırım yaparak, 
çağrı merkezi dünyasındaki hızlı yükseli-
şini sürdürdüğünü belirten Procat Chief 
Commercial Officer’ı Eniz Akdağ, “‘Güve-
nilir iş ortağınız’ mottosuyla, otomotiv 
sektöründen e-ticaret ve telekom sektö-
rüne kadar birçok alanda yerel ve global 
markaların iletişim merkezlerinin dünya 
standartlarına ulaşması için çalışıyoruz. 

Amacımız, ülkemize değer katarken, hiz-
met ihracatı vizyonumuzla da uluslararası 
saygın şirketler ile iş ortaklıkları kurmak. 
Bu vizyonla kurduğumuz kendi teknoloji 
ve yazılımlarımızı geliştirebileceğimiz 
Ar-Ge merkezimiz ile üretime çok daha 
güçlü ve seri bir şekilde devam ediyoruz.
Müşterilerimiz için hayatlarını kolaylaş-
tıran hizmetlerimize yenilerini eklerken, 
firmalardan gelen taleplerle birlikte 
lokasyon sayımızı da artırdık. Türkiye’de 
yeni merkezimiz Antalya ile birlikte üç 
lokasyonda hizmet veriyoruz. Hizmet 
verdiğimiz kurumların ihtiyaçlarını 
tamamıyla özümseyebilen esnek ve çevik 
bir yapıda hizmet veriyor olmamız, hızlı 
ve istikrarlı büyümemizin temel taşlarını 
oluşturdu.” dedi. 

TÜRKIYE’nin turizm başkenti An-
talya’yı hem iç hem de dış hatlarda 
direkt seferlerle en fazla noktaya 
bağlayan havayolu SunExpress, Ni-

san ayı itibarıyla haftada 7 uçuşa kadar çıkan 
karşılıklı seferlerle yeni dış hat destinasyonu 
Vilnius’u uçuş ağına eklediğini duyurdu.

Bugüne kadar birçok tur operatörü üze-
rinden Litvanya ile Türkiye arasında charter 
seferler düzenleyen SunExpress’inNisan 
ayından itibaren başlayan direkt seferleri ile 
Litvanyalı tatilciler, ilk kez Türkiye tatillerini 
bireysel olarak planlama ve popüler turizm 
destinasyonu Antalya’ya her zamankinden 
daha kolay ulaşmaimkanına sahip olacak.

Antik ve modern mimariyi barındıran 
atmosferi, tarihi yapıları, kültür mirası ve 
tematik festivalleri ile ziyaretçileri cezbeden 
Vilnius’u keşfetmek isteyen SunExpress 
misafirleri, sunexpress.com web sitesi veya 
mobil uygulaması üzerinden havayolunun yaz 
sezonu tekliflerini inceleyebilir ve avantajlı 
fiyatlarla rezervasyon yapabilirler.

SunExpress 
Vilnius - 
Antalya direkt 
uçuşlarına 
başladı

PROCAT’iN YENi LOKASYONU 
ANTALYA OLDU

Türk Hava Yolları ve Luft-
hansa’nın ortak kuruluşu 
SunExpress, 2022 yazında 
Avrupa uçuş ağını yeni des-
tinasyonlarla genişletiyor. 
Havayolu bu yaz, merkezi An-
talya ile Litvanya’nın başkenti 
Vilnius arasında direkt tarifeli 
uçuşlarına başlıyor.

Deneyimli ekibi, alanında 
lider teknolojileriyle hizmet 
verdiği markaların iletişim 
(Çağrı) merkezlerinin 
dünya standartlarına 
ulaşması için durmaksızın 
çalışan Procat’in yeni 
lokasyonu Antalya oldu. 
Türkiye’de İstanbul ve 
İzmir’de, anadil seviyesinde 
yedi farklı dilde hizmet 
veren Procat, Antalya’nın 
yeni yaklaşımlara ufuk 
açan coğrafyasından 
ilham alarak büyümesini 
sürdürecek.
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ANTALYA Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği (ANSİAD), “İklim Değişikli-
ği ve Sürdürülebilir Çevre” başlığı ile 
başlattığı çalışmalar kapsamında ge-

leceğin yapılı çevrelerini tasarlayacak yarının 
aktörlerini iklim krizi, sürdürülebilir çevre ve 
ekolojik yapı tasarımı konusunda düşünmeye 
ve farklı disiplinlerle birlikte çalışarak mekân-
sal ve kentsel mimari çözümler üretmeye 
davet ediyor. Kentsel yapılı çevrenin yıllık 
küresel sera gazı oranının tek başına yüzde 
36’sının binalar tarafından üretildiğine işaret 
eden ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, “İnşaat 
süreçleri göz önünde bulundurulduğunda 
mimarlık mesleğinin çağımızın en büyük krizi 
olan iklim sorunuyla mücadelede önemli bir 
rol üstlendiği ortada. Buradan yola çıkarak 
çevresel sorunlara karşı önerileri, iklim de-
ğişikliğini tetikleyen yapısal çevreyi dönüş-
türmeyi ortaya koyacak projeler konusunda 
çalışmayı uygun gördük” dedi. Antalya’nın 

bir turizm merkezi olarak milyonlarca turisti 
ağırladığına dikkati çeken Başkan Akıncı, “Bü-
yük ölçekli bir krizin içerisindeyiz ve turizm 
potansiyelimizi de düşündüğümüzde yıllık 20 
milyon kişiyi ağırlayan bir kent olarak iş yapış 
şekillerimizin, turizm destinasyonumuzun 
hatta gelen turistin bıraktığı atığa, kullanaca-
ğı suya kadar her şeyi planlamamız gerektiği 
ortada. Biz şu anda yapılarda nasıl bir değişim 
sağlayabiliriz ve kente örnek olabiliriz düşün-
cesiyle harekete geçtik” diye konuştu. 

YARIŞMAYA BAŞVURU 
Tasarımı anlatan her türlü teknik çizim, 

görselleştirme dijital olarak e-posta yoluyla 
iklim@ansiad.org.tr adresine teslim edilecek-
tir. 25 Ocak 2022 tarihinde başlayan başvuru 
süreci 22 Nisan 2022 günü saat 17.30’da sona 
erecek. Yarışmayla ilgili detaylı bilgi için www.
ansiad.org.tr adresini ziyaret edebilir, yarışma 
şartnamesine buradan ulaşabilirsiniz. 
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GENÇLERIN büyük ilgi gösterdiği 
müzik yarışması “Kepez Belediyesi 
Müzik Ödülleri”nin bu yıl 8’ncisi 
gerçekleştirilecek. Genç yeteneklerin 

keşfedilmesi, amatör sanatçıların teşvik edil-
mesini ve her yıl bir başka usta isimlerin şar-
kılarıyla anılmasını bir gelenek haline getiren 
yarışma için son başvuru tarihi 10 Mart 2022 
olarak belirlendi.  Kepez Belediyesi’nin orga-
nize ettiği yarışmaya 18 ve 40 yaş aralığındaki 
tüm vatandaşlar katılım sağlayabilecek.

YARI FINAL 18-19 NISAN
Türkiye’nin dört bir yanındaki müzik 

yeteneklerini bekleyen yarışmanın ön elemesi 

ANSİAD’DAN ULUSAL ÇAPTA 
MiMARi PROJE YARIŞMASI 

8. Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması 
YETENEKLERiNi BEKLiYOR

ANSİAD, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Çevre çalışmaları 
kapsamında iklim krizi, sürdürülebilir çevre ve ekolojik yapı 

tasarımı çözümleri sunmak üzere ‘Öğrenci Mimari Proje 
Yarışması’ düzenliyor. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.

SERGI VE KOLOKYUM
Yarışmaya katılan tüm projeler www.ansi-

ad.org.tr sitesinde kolokyum öncesi sergilen-
meye başlayacaktır. Kolokyum dijital ortamda 
ödüllerin ilan edildiği hafta içinde yapılacaktır. 
Kolokyum gün ve saati www.ansiad.org.tr 
adresinde duyurulacaktır.

Akı
 Akıncı

14 Mart-18 Mart tarihleri arasında adayların 
gönderdiği videolar izlenerek belirlenecek. 
Kepez Belediyesi tarafından görevlendirilen 
seçici kurul değerlendirmesiyle Yarı Final için 
24 aday belirlenecek. Yarı Final adayları için 
13-17 Nisan 2022 orkestra provaları yapılacak. 
Provaların ardından Yarı final 18-19 Nisan 
2022 tarihlerinde Kepez Belediyesi Erdem 
Bayazıt Kültür Merkezi’nde devam edecek. 

FINAL 13 MAYIS
Kepez Müzik Ödülleri Yarışmasında Yarı Fi-

nal için seçilen 24 yarışmacı içersinden 10 aday 
Final’e katılabilecek. Final puanlaması Seçici 
Kurul oylaması ve halk oylaması ile birlikte ya-
pılacak. Final Yarışması 13 Mayıs 2022 Cuma 
tarihinde Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde 
gerçekleşecek.

ÖDÜLLÜ MÜZIK YARIŞMASI
8. Ulusal Müzik Ödülleri Yarışmasında bi-

rinci gelen yarışmacı 7 bin TL,  ikinci 5 bin TL, 
üçüncü yarışmacı ise 3 bin TL ödüllendirilecek. 
İlk 3 yarışmacının belirlemesinin ardından 
Kurulun belirlediği Jüri Özel Ödülü için seçilen 
yarışmacıya 2 bin TL ile ödül verilecek. Yarış-
macılar Türkçe Pop, Rock, Türk Sanat Müziği, 
Türk Halk Müziği ve Yabancı Dil de şarkılar 
seslendirebilecekler. Yarışmaya katılmak 
isteyenler başvurularını www.kepezkultur.com 
sitesinden online olarak gerçekleştirecek.

mailto:iklim@ansiad.org.tr
http://www.ansiad.org.tr
http://www.ansiad.org.tr
http://www.ansiad.org.tr
http://www.ansiad.org.tr
http://www.ansiad.org.tr


25’inci kez İstanbul’da bir araya getirecek. 
EMITT, kapsamlı konferans programıyla tu-
rizm gündemine, alternatif turizm trendlerine 
ve sürdürülebilir inovatif turizm uygulamala-
rına ev sahipliği yapacak. 

Hyve Group, 10 ülkede 800’ün üzerinde 
deneyimli personeliyle ticaretin en önemli 
araçlarından biri olan fuarları organize 
ediyor. Türkiye ekonomisi için de stratejik 
öneme sahip sektörler için organizasyonlar 
düzenliyor. Gerçekleştirdiği fuarlar ile yabancı 

yatırımcıları potansiyel iş ortakları ile bir 
araya getiren Hyve Group, 25. EMITT Doğu 
Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat 
Fuarı’nda, Türkiye’nin farklı özellikleriyle 
markalaşmış turizm destinasyonlarını 
ziyaretçilerle buluşturacak. 

EMITT 25. Yılına Özel etkileşimli, verimli 
ve keyifli bir fuar platformu sunuyor, konfe-
rans programına paralel eş zamanlı gerçekle-
şecek deneyim odaklı etkinlikler ile sektörü 
buluşturuyor.
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IBAKTECH FUARI UZAK ÜLKELERi 
TÜRKiYE’YE ÇEKECEK

EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası 
Turizm ve Seyahat Fuarı, 9-12 Şubat 
2022 tarihlerinde dünya turizm 
profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 

TÜRKIYE’nin açıklanan 18 uzak ülke-
ye olan dış satımı geçen yıl bir önceki 
yıla göre yüzde 42,2 artış göstererek 
27 milyar doları geçti. Bu kapsamda, 

düzenlenen fuar, yarattığı iş hacmi ile büyüyen 
Türkiye pazarında ve tüm Avrasya bölgesinde 
sektörünün en önemli etkinliği konumunda 
bulunuyor. 

BELIRLENEN STRATEJILERLE
HEDEFIMIZ OLDUKÇA YÜKSEK

Ticaret Bakanlığı, uzak ülkelere hizmet 
ihracatının geliştirilmesine yönelik çalışmaları 
hız kesmeden devam ediyor. Çalışma, Türki-
ye’nin fazla olan dış ticaret açığının kapatılma-
sına yönelik olarak geleneksel pazarın dışında 
kalan uzak ülkelere fuarcılık ihracatımızın 
artırılması için bir strateji belgesi oluşturulma-
sını kapsıyor. 

Dış ticaret açığının kapatılması için hare-
kete geçtiklerini dile getiren Messe Stuttgart 
Ares Fuarcılık Genel Müdürü Ufuk Altıntop, 

Dünyanın en büyük 5 turizm 
fuarı arasında yer alan 

Uluslararası Doğu Akdeniz 
Turizm Fuarı – EMITT, iki yıl 

aradan sonra, 9-12 Şubat 2022 
tarihlerinde TÜYAP Kongre ve 

Fuar Merkezi’nde kapılarını 
açmaya hazırlanıyor.

Kendi alanında Dünya’nın ikinci büyük fuarı olma özelliğine sa-
hip 13. Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata 

ve Teknolojileri Fuarı (IBAKTECH), 10-13 Mart tarihleri arasında 
İstanbul Fuar Merkezi İFM’ de gerçekleşecek. Ticaret Bakanlı-

ğı’nın uzak ülkelere yönelik ihracatı artırma stratejileri kapsamın-
da harekete geçen Messe Stuttgart Ares Fuarcılık, düzenlediği fuar 

kapsamında bu ülkeleri Türkiye’ye çekmeyi hedefliyor.

EMITT FUARI, 
TURiZM 

SEKTÖRÜNÜN 
GELECEĞiNE 

IŞIK TUTACAK!

“Bu strateji doğrultusunda yapmış olduğumuz 
çalışmalar ile fuara; Güney Amerika, Nijerya, 
Kongo, Togo, Etiyopya, Nepal, Hindistan, 
Çin. Bagladeş, Peru, Bolivya, Uruguay, Fransız 
Guyanası, Arjantin, gibi pek çok uzak ülkeden 
ziyaret gerçekleşecek. Bir önceki fuarda 115 
ülkeden ziyaretçi ağırlanmıştı. Eklenen ülkeler 
ile birlikte, bu yıl daha fazlasını hedefliyor 
olacağız. Ülkelerden gelen ziyaretçiler ile güzel 
iş birliklerine imza atılacağına inanıyoruz” 
diye konuştu.

50 bin metre karelik brüt alanda 1000’in 
üzerinde katılımcı ve markayı ağırlayacak 
fuarda, sektördeki son teknolojiye sahip ürün-
ler de sergilenecek. Fuara, bu yıl ise 80 binin 
üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Ufuk
Altıntop
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1863 yılında maddi durumu okumaya 
elverişsiz çocukların eğitimine destek 
olmak amacıyla, dört Osmanlı aydını 
tarafından kurulan ve 159 yıllık ta-

rihinde binlerce öğrencinin hayatına doku-
nan Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil 
toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 
kurulduğu günden bu yana “Eğitimde Fırsat 
Eşitliği” misyonuyla binlerce çocuğun hayatını 
değiştirmeye devam ediyor. 

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, 
maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara 
tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı 
tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 
2022 yılı giriş sınavı, 29 MayısPazar günü saat 
11.00’de Türkiye›nin 31 ilinde düzenlenecek. 
Her yıl sınavı kazanan öğrencilerin eğitim, 
sağlık, beslenme, barınma ve giyim gibi tüm 
gereksinimlerinin karşılandığı ve en iyi biçim-
de yetiştirildiği Darüşşafaka Eğitim Kurumları 
mezunu öğrenciler; İngilizce bilen, bilgisayar 
kullanabilen, bir müzik aleti çalabilen, spor 
yapan, çok okuyan akademik olarak güçlü, 
entelektüel merak kazanmışgençler olarak 
üniversiteye başlıyor. Darüşşafaka, başarılı 
öğrencilerini üniversite eğitimleri süresince de 
burs vererek destekliyor.

31 ILDE GERÇEKLEŞTIRILECEK 
DARÜŞŞAFAKA GIRIŞ SINAVI’NA HER ILDEN 

ÖĞRENCI KATILIM SAĞLAYABILECEK…
Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Afyon-

karahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, 
Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, 
Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, 
Karabük, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, 
Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, 
Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da 
gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye’nin her 
ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 31 
il dışından sınava katılacak, maddi durumu 
elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav 
merkezine gelmek için yapacakları ulaşım 
masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafın-
dan destek verilecek. 

SINAVA SON BAŞVURU TARIHI: 
23 MAYIS 2022

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru 
evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na 23 Ma-
yıs 2022 Pazartesi gününe kadar elden veya 
posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınavda 
başarılı olan öğrenciler, mali durum araştır-
ması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından 
ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu 
nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

Başvuru şartları ve gerekli belgeler ile ilgili 
ayrıntılı bilgi için https://www.darussafaka.
org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi 
adresine başvurulabilir. Aday kaydı için 
başvurular 3 Ocak 2022’den itibaren online 
olarak yapılabilmektedir. Başvuru için gerekli 
belgelerin Darüşşafaka Ortaokulu’na postayla 
ulaştırılması zorunludur.

CITYDUYURU TAHTASI

DARÜŞŞAFAKA 
SINAVI 29 MAYIS’TA 
31 iLDE YAPILACAK

Annesi ve/veya babası 
hayatta olmayan, maddi 

olanakları yetersiz, yetenekli 
öğrencilere tam burslu 

ve yatılı eğitim fırsatı 
tanıyan Darüşşafaka 

Eğitim Kurumları’nın 2022 
yılı giriş sınavı, 29 Mayıs 
Pazar günü saat 11.00’de 

Türkiye’nin 31 ilinde 
düzenlenecek. İlkokul 4. sınıf 

öğrencilerinin katılabildiği 
sınavda başarılı olan, mali 

durum araştırması ve sağlık 
kurulu kontrolünden geçen 

öğrenciler ortaokuldan 
üniversiteye kadar tam burslu 

kolej eğitimi alma hakkı elde 
edecek.

https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi
https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi
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ASAT Genel Müdürlüğü çevreye ve 
doğaya verdiği önemin göstergesi 
olarak son derece önemli bir projeyi 
hayata geçirmeye hazırlanıyor. 

ASAT, alanında Türkiye’nin en büyük akışkan 
yataklı tesislerinden birisi olacak “Hurma Arıt-
ma Çamuru Yakma ve Enerji Geri Kazanım 
Tesisi” için 2022 yılında çalışmalara başlıyor. 
Tesis, birçok çevreci özelliğe ve ileri tekniğe 
sahip olacak.

IZIN SÜREÇLERI TAMAMLANDI
Tesisle ilgili resmi izin, fizibilite raporu 

onayı, ÇED ve finansal destek süreçleri ta-
mamlandı. Tesis; Çamur Kabul Ünitesi, Yeraltı 
Çamur Bunkeri, Ön Kurutma Ünitesi, Ön 
Isıtma Brülör Sistemi, Akışkanlaştırıcı Hava 
Besleme, Biyogaz Besleme, Doğalgaz Besle-
me, Kum Besleme Sistemi, Akışkan Yataklı 
Fırın Ünitesi, Akışkanlaştırma Havası Isı Geri 

ARITMA ÇAMURU YAKILARAK 
ENERJiYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Antalya Büyükşehir Belediye-
si, atıksu arıtma tesislerinden 
elde edilen çamurun bertara-
fının yapılabilmesi amacıyla 
çevreci ve teknolojik bir pro-
jeyi hayata geçiriyor. Arıtma 

çamurundan enerji üretilecek 
“Hurma Arıtma Çamuru Yak-

ma ve Enerji Geri Kazanım 
Tesisi” projesinin yaklaşık 35 

milyon Avro yatırım bütçeli 
olması bekleniyor. 

Kazanımı, Isı Eşanjörleri ile Isı Geri Kazanım, 
Atık Isı Kazanı, Kül Depolama, Baca Siste-
mine, Baca Gazı Arıtma, Baca Gazı Sürekli 
Emisyon Ölçüm, Koku Giderim, SCADA ve 
Kontrol, Elektrik Enerjisi Üretimi (Türbin), 
Enstrümantasyon, Elektrik Şebekesi Güvenlik 
Sistemlerine sahip olacak.

KAPASITE GÜNLÜK 500 BIN TON 
 “Hurma Arıtma Çamuru Yakma ve Enerji 

Geri Kazanım Tesisinde, günde 500 ton evsel 
nitelikli arıtma çamurun ön kurutma işlemin-
den geçirilecek. Kum bulunan bir ortamda 
içerisine hava, doğalgaz ve biyogaz üflenen 

yakma haznesine çamur verilerek yakma 
işlemi sağlanacak. Süreçte; hava üfleme siste-
mi ile kum tanecikleri sürekli akışkan halde 
tutulacak, ilk yanma veya normal yanma 
sürecinde sıcaklığı kontrol etmek amacıyla 
doğalgaz ve biyogaz enjekte edilebilecek, 
arıtma çamurunun çamur besleme sistemi ile 
kızgın haldeki kumlar optimum 850 derecede 
yakılacak. Proje ile birlikte karbon ayak izinde 
de azalma yaşanacak. Proje ile elektrik enerjisi 
üretilecek olması enerji maliyetlerinin de 
azalmasını sağlayacak. Projenin tamamlanıp 
tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte arıtma 
çamuru 7/24 bertaraf edilecek. 

ANTALYA Müze Müdürlüğü 
denetiminde, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi desteği ile yapılan kazı 
çalışmalarında, 866 adet ana kayaya 

yapılmış mezar ortaya çıkartıldı. 9 bin 136 
metrekarelik bir alanda yürütülen projede 
nekropol alanın çatısı çelik konstrüksiyonla 
örtüldü. Alandaki arkeolojik buluntuların 
yağmur ve güneş ışınlarından korunması 
için çatıda yalıtım ve izolasyon işlemi yapıldı. 
Tarihi mezar alanlarını yakından görebilme 
imkanı sunacak yürüyüş yolları tamamlandı. 

BILIM KURULU ONAYLADI
Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesin-

de oluşturulan Bilim Kurulu da Doğu Garajı 
Nekropol Alanı’nın müze, teşrif ve tanziminin 
yapılması konusunda rapor verdi. Müze, teşrif 
ve tanzimine ilişkin projenin onaylanmasıyla 

Doğu Garajı Nekropol Alanı Doğu Garajı Nekropol Alanı 
cazibe merkezi olacakcazibe merkezi olacak

Tamamlanan Doğu Garajı 
Nekropol Alanı Projesi, müze 
olacak. Antalya’nın kültür ve 

turizmine çok önemli katkı 
sağlayacak müze, önemli bir 

cazibe merkezi haline gelecek.

birlikte nekropol alanı kapılarını ziyaretçileri-
ne açacak. Antalya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Muhittin Böcek, Doğu Garajı Nekropol 
Alanı Projesi’ni geçtiğimiz hafta Ankara’da zi-
yaret ettiği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy’la da paylaştı. 

ÇOK ZENGIN BIR MÜZE
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi 

ve Tanıtım Daire Başkanı İsmail Oskay, 
müze alt yapısını oluşturacak alanda kazı 
çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. 

Oskay, “Buranın müze, teşrif tanziminin 
yapılması konusunda Bilim Kurulumuz 
karar verdi. Doğu Garajı Nekropol Alanı, 
özellikle ahiret inancıyla ilgili dünyadaki en 
önemli müzelerden biri olacak. İçerik olarak 
da çok zengin bir müze. Antalya’nın kültür 
ve turizmine çok önemli katkı sağlayacak. 
Önemli bir cazibe merkezi haline gelecek. 
Antalya’da için farkındalık yaratacak bir 
projedir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da 
desteği ile en kısa zamanda çalışmalarımız 
bitecek” dedi.



ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası 
(ATSO) Meclis Başkanı Süleyman 
Özer, 40. Grup (Sigortacılık) Meslek 
Komitesi’nin girişimleri sonucunda 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası Genel şartlarında deği-
şiklik yapıldığını belirterek sektörün ve vatan-
daşın mağduriyetinin giderildiğini bildirdi.

TEBLIĞ MADESI DEĞIŞTIRILDI
Süleyman Özer sektördeki üyelerin ve 

trafik kazası yapan vatandaşların mağduriyet 
yaşadığı; trafik kazalarında mağdurun geçici iş 
göremezlik ve sürekli sakatlık teminatıyla ilgi-
li, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından ya-
yımlanan tebliğ ile Karayolları Motorlu Araç-
lar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel 
şartlarında değişiklik yapıldığını belirtti. Özer, 
tebliğe eklenen “Trafik kazası nedeniyle mağ-
durun geçici iş göremezliği ve sürekli sakatlığı 
bu teminattan karşılanır. Mağdurun tedavi 
sürecinin tamamlanması sonrasında sakatlık 
oranının ve geçici iş göremezlik süresinin 
belirlenmesinde, Kurul Raporu dikkate alınır” 
ibaresiyle hem vatandaşların hem de sektörün 
mağduriyetinin giderildiğini ifade etti.

SEKTÖR AÇISINDAN ÖNEMLI GELIŞME
Özer, düzenlemeyle ilgili şu 

değerlendirmeyi yaptı: "Yapılan yasal 
düzenlemeyle, özellikle yaralanmalı trafik 
kazaları neticesinde, hastane masraflarıyla 
ilgili ödemelerinin SGK tarafından yapılması, 
sigorta sektörü açısından son derece önemli 
bir gelişmedir. Yaralanma neticesinde belli bir 
süre çalışamayan yaralılara SGK tarafından 
yapılan geçici iş göremezlik ödemeleri daha 
sonraki süreçte SGK tarafından kusurlu kişiye 
dava açılarak iş görmezlik bedeli talep edil-
mekteydi. Sigorta Şirketleri de poliçe tanzim 

ettiği zaman yukarıda bahsedilen madde 
gereği SGK’ya poliçe başına peşinen ödediği 
için, sonradan gelen rücu işlemini kusurlu kişi 
ya da SGK talep etse dahi ödeme yapmıyordu. 
Zorunlu mali sorumluluk (Trafik) sigortası, 
sorumluluk poliçesi olmasına rağmen bu 
tür mağduriyetler oluşmaktaydı. Oysa, iş 
göremezlik ödemelerinin aynı kazayla ilgili 
bir argüman olduğu ve tedavi masraflarının 
devamı niteliğinde olduğu dile getirilmişti. 
Söz konusu mağduriyetin giderilmesi için 
SGK’nın zorunlu mali sorumluluk (trafik) si-
gortalarından almış olduğu pay eğer yetmiyor 
ise yükseltilerek SGK tarafından yapılan iş 
göremezlik ödemelerinin rücu yapılmaması 
ya da söz konusu rücunun kusurlu kişinin Zo-
runlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasından 
karşılanması, 40. Grup Meslek Komitemiz 
tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları ve 
TOBB’a iletilmişti. 

Komitemizin girişimleri neticesinde, 4 Ara-
lık 2021 tarih ve 31679 sayılı Resmi Gazete’de 
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından 
yayımlanan tebliğ ile Karayolları Motorlu 
Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
Genel şartlarında değişiklik yapılmış ve A.5 
maddesine “Trafik kazası nedeniyle mağdu-
run geçici iş göremezliği ve sürekli sakatlığı 
bu teminattan karşılanır. Mağdurun tedavi 
sürecinin tamamlanması sonrasında sakatlık 
oranının ve geçici iş göremezlik süresinin 
belirlenmesinde, Kurul Raporu dikkate alınır” 
şeklinde bir ibare ilave edilerek, vatandaş-
larımızın ve sektörümüzün mağduriyeti 
giderilmiştir.” 

ARAÇLARDAKI HASARLARA DÜZENLEME
Süleyman Özer, aynı genelgeyle sektörün 

bir başka sorunu olan araçlarda hasar gören 
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ATSO 40. GRUP’UN 
GiRiŞiMi SONUÇ VERDi

Sigortacılık sektöründe iki önemli gelişme yaşandı: İş 
Göremezlik Ödemeleri Sağlık Gideri Teminatı kapsamına alın-

dı. Araçlarda hasar gören parçalarla ilgili değişikliğe gidildi.

parçalarla ilgili değişikliğe gidildiğini de ifade 
etti. Özer konuyla ilgili şu bilgileri verdi: 
“Zorunlu mali sorumluluk (Trafik) sigortası 
genel şartları gereği, daha önce 3 yılı geçme-
yen motorlu araçlarda hasar gören parça, 
onarımı mümkün değilse öncelikle orijinali 
ile değiştiriliyordu. Orijinal parçanın bulun-
maması durumunda eşdeğer veya ömrünü 
tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki 
araçlardan elde edilen orijinal parça ile değiş-
tirilebilmekteydi. 3 yılı geçen araçlarda ise ara-
cın üzerindeki parça orijinal olsa bile, sigorta 
şirketi isterse eşdeğer parça kullanabiliyordu. 
Bu durumda sigortalılarda memnuniyetsizlik 
oluşmaktaydı. 4 Aralık 2021 tarihinde değişen 
genel şartlarda bu madde yaş sınırına bakıl-
maksızın aracın üzerindeki parça orijinal ise 
yine orijinal parça takılacak şekilde değiştiril-
miştir. Ancak, hak sahibinin onayının alınması 
veya hasar gören parçanın orijinal parça ile de-
ğiştirilmesine imkân olmaması halinde hasar 
gören parça, eşdeğer veya yeniden kullanılabi-
lir parça ile değiştirilebilecektir. Hasar gören 
parçanın orijinal olmaması halinde ise eşdeğer 
veya yeniden kullanılabilir parça ile değiştirilir. 
Ancak, hasar gören parçanın eşdeğer veya 
yeniden kullanılabilir parça ile değiştirilmesine 
imkân olmaması halinde orijinal parça kulla-
nılabilecektir. Her iki düzenleme için SEDDK 
(Sigorta Emeklilik Denetleme ve Düzenleme 
kurumuza teşekkür ederim.”

ANTALYA Büyükşehir 
Belediyesi,yapımı tamamlanan 
Doğu Garajı Ticaret ve Kültür 
Merkezi Projesi içinde Antalya’ya 

yeni bir kültür-sanat noktası kazandırıyor. 
Yapımı devam eden kültür merkezi, Antalya 
Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan 
Konservatuarı ve Antalya Şehir Tiyatroları’nı 
bünyesinde bulunduracak. Opera, bale, 
konserler ve tiyatro oyunlarının sergileneceği 
kültür merkezi sahnesi, yan tarafında 
bulunan nekropol alanı ile bütünleşerek 

Antalya’nın kültür-sanat ve tarihle buluşma 
noktası haline gelecek.

Koltuk montajının tamamlandığı kültür 
merkezinde 680 kişilik büyük bir gösteri ve 
tiyatro salonu bulunuyor. Aynı zamanda 110 
kişilik bir de küçük salonyer alıyor. Merkez 
içinde İsmail Baha Sürelsan Konservatua-
rı’nda gençlere eğitim verilecek 15 derslikli 
yapılar da mevcut. Yer kaplamaları ile ışık ve 
ses sistemlerinin de tamamlandığı salonlar 
en kısa sürede Antalyalılar kültür ve sanat 
hayatının hizmetinde olacak.

ANTALYA’YA 790 KOLTUK 
KAPASiTELi YENi BiR SALON

Doğu Garajı Projesi Ticaret 
ve Kültür Merkezi içinde 

kente 790 koltuk kapasiteli 
yeni bir tiyatro, bale ve opera 

salonuna kazandırıyor.

Süleyman
Özer
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ATSO’nun bir kent geleneği haline 
gelen Geleneksel Ödül Töreni ve 
kuruluş yıldönümü organizasyon-
larını 2020 yılında tek çatı altında 

birleştirerek, her kurum ve kişinin katılabi-
leceği ve kent için fark yaratan Kente Önem 
Katanlar adıyla gerçekleştirdiklerini belirten 
ATSO Başkanı Davut Çetin, “Geçen yıl KÖK 
Ödülleri’ni kazananlar adına Aksu Uçak 
Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’ne bir prefabrik uçak bakım hangarı 
yaptırmıştık. KÖK Ödülleri 2022’nin tüm 
kategorilerde kazananları onurlandıracağı ku-
rumsal sosyal sorumluluk büyük ödülü olarak, 
Kemer ilçemizde bir eğitim ve sanat merkezi 
yaptırıyoruz” dedi.

KENT ÖDÜLLERINE HERKES 
BAŞVURABILECEK

Davut Çetin, KÖK Ödülleri’nin 7 ana ödül 
kategorisinden oluştuğunu belirterek şunları 
kaydetti; “Oda üyeliği koşulu bulunmaksızın 
herkesin katılımına açık olan Kent Ödülleri-
nin her bir alt kategorisinin değerlendirmesi, 
alanında uzman profesyoneller ve/veya 
akademisyenler tarafından oluşan tamamen 
bağımsız bir Seçici Kurul tarafından yapılacak. 
Başvuru sahipleri, 2019 yılı ve sonrasında ha-
yata geçirmiş oldukları bir çalışmayla başvuru 
yapabilecekler, önceki KÖK ödüllerinde başvu-
ru yaptıkları çalışmalarıyla başvuramayacaklar. 

Döviz Kazandırıcı Hizmetlerde; her bir 
alt kategoride ilk 3 sırada yer alan üyelerimiz 
ödüllendirilecek. Firmalar, 2021 yılında elde 

ettiği yurtdışı kaynaklı ihracat döviz miktar-
larını beyan ederek başvuru yapacak. Döviz 
Kazandırıcı Hizmetler ana kategorisi altında; 
ihracat-genel, tarım ihracatı, konaklama 
tesisleri, seyahat acenteleri ve hizmet ihracatı 
yer alıyor. Hizmet ihracatında, 1.000.000 
(bir milyon) ABD Doları ve üzerindeki, diğer 
kategorilerde ise 4.000.000 (dört milyon) ABD 
Doları ve üzerindeki beyanlar değerlendirme-
ye alınacak.

BEYAN BELGELERI VE 
BAŞVURULARDA KOLAYLIK

Başvurular 25 Şubat 2022 Cuma günü, saat 
17.30’da sona erecek. Kent Ödülleri ve Döviz 
Kazandırıcı Hizmetler kategorilerinin başvu-
ruları www.kenteonemkatanlar.org sayfasında 

yer alan online form aracılıyla alınacak. Döviz 
Kazandırıcı Hizmetler kategorisinde üyeleri-
miz, banka veya Yeminli Mali Müşavir Raporu 
veya bağlı bulundukları İhracatçı Birlikleri be-
yan yazılarıyla başvuru yapabilecekler. Kent ve 
Döviz Kazandırıcı Hizmetler dışındaki kate-
gorilerde ödül almaya hak kazanacak olanlar, 
Odamız kayıtları esas alınarak belirlenecek.”

GELECEĞE DOKUNAN ÖDÜLLER
ATSO’nun KÖK Ödülleri 2022’nin tüm 

kategorilerde kazananları onurlandıracağı 
kurumsal sosyal sorumluluk büyük ödülünün, 
yine eğitime katkı olarak belirlendiğini ifade 
eden Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Aksu Uçak 
Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’ne bir prefabrik uçak bakım hangarı 
yaptırmıştık. Bu yıl da Kemer’de “Antalya Tica-
ret ve Sanayi Odası Eğitim ve Sanat Merkezi” 
yaptırıyoruz.

ÖDÜLLER 140. YIL DÖNÜMÜNDE 
AÇIKLANACAK

Ödül almaya hak kazanan başvuru sahip-
leri, içinde bulunduğumuz pandemi dönemi 
müsaade ederse ATSO’nun 140. kuruluş yıl 
dönümü olan 3 Nisan 2022 tarihinde düzenle-
necek olan törenle kamuoyuna açıklanacak ve 
kendilerine sembol ödülleri takdim edilecek. 
Tüm kategoriler, başvuru koşulları, başvuru 
ve ödül takvimi ile online başvuru formlarına 
www.kenteonemkatanlar.org sayfasından 
ulaşılabilir.” 

ATSO “KÖK” Ödülleri 
HEYECANI BAŞLADI
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), tarafından 
Antalya’da fark yaratan kişi ve kurumları 
gururlandırmak ve takdir etmek amacıyla 
düzenlenen Kente Önem Katanlar Ödülleri 2022 
yılı için heyecan başladı. Başvurular 25 Şubat 2022 
tarihinde sona erecek. 

KONYAALTI Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
tarafından ilçe sınırları içerisinde 
düzenli olarak toplanan park ve 

bahçe atıkları, ön parçalama, kurutma, 
öğütme ve presleme işlemlerine tabi tutularak 
biyobrikete dönüştürülüyor. Budama 
atıklarının geri dönüşümünden sıfır maliyetle 
elde edilen biyokbriket, bölgede yaşayan ve 
seracılık yapan çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor. 

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 
budama atıklarının geri dönüşümünden 

elde ettikleri yakıt briketlerini vatandaşlara 
dağıtarak ekonomilerine katkı yaptıklarını 
söyledi. Başkan Esen, “Belediyemiz 
bünyesinde kurduğumuz geri dönüşüm 
merkezimizde yaptığımız işlemlerle hazır 
hale getirdiğimiz briketleri, belediyemizi 
arayarak talep eden vatandaşlarımıza 
dağıtıyoruz. Bu çalışmayla çevremizi 
düzenlerken vatandaşlarımızın ekonomisine 
de fayda sağlıyoruz. Bu proje kapsamında 
geçen yıl toplam 128 bin 400 kg yakacağı 
vatandaşlarımıza ulaştırdık” dedi.

Konyaaltı’ndan seracılığa 
YAKACAK DESTEĞi

Konyaaltı Belediyesi ‘Doğa 
Dostu Yakıt Briket Projesi’ ile 

park ve bahçe budama atıkla-
rından elde ettiği briket yakıt-

ları, ilçede serada üretim yapan 
vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor. 

http://www.kenteonemkatanlar.org
http://www.kenteonemkatanlar.org
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ANTALYA Kent Konseyi Turizm Ça-
lışma Grubu Ocak ayı toplantısında 
2020 ve 2021 sezonları değerlendi-
rilirken, 2022 yılına ilişkin de öngö-

rüler tartışıldı. Turizm Çalışma Grubu Başkanı 
Recep Yavuz moderatörlüğünde Kent Konseyi 
Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya çalışma 
grubu üyesi seyahat acentesi, otelci, çeşitli 
turizm sivil toplum kuruluşları ve bağımsız 
kişiler katıldı.

GÜVENLI SAĞLIK SERTIFIKASI
Pandemi ile birlikte hayata geçirilen ‘güvenli 

turizm sertifikasyon’ sisteminin başarıyla 
uygulandığını ve sistemi geliştirerek uygulama-
ya devam edilmesinin turistler için en önemli 
güvence kaynağı olduğu dile getirildi. Bu ted-
birler sayesinde 9 milyon turist ağırlayarak çok 
düşük bir ölüm ve bulaş gerçekleştiğini belirten 
katılımcılar, sertifikasyonun uluslararası ku-
ruluşlar tarafından yapılmasının sektöre olan 

güvene katkı yaptığının altı önemle çizildi. Bu 
sertifikasyona ilave olarak üzerinde çalışılan 
doğa ve çevreye uyumlu turizm modellerinin 
bir an önce sektöre sunulması ve üzerinde 
çalışılarak devreye sokulması konusunda görüş 
birliğine varıldı.

PERSONEL KAYIPLARI
Toplantıda turizm insandan insana uzanan 

bir sektör olduğu ve insanların özveri ve başa-
rılarıyla Türk turizminin bugünlere evrildiği 
konuşuldu. Kapanma ve kısıtlamalar olduğu 
dönemde sektörden ayrılan önemli bir kesimin 
enerji, bankacılık, emlakçılık, çiftçilik, çağrı 
merkezi, sigortacılık, kuryelik gibi alanlara 
yöneldiği ve önemli bir kısmının turizmin 
belirsizliği nedeniyle geri gelmeyi düşünmediği 
öngörüldü. Zaten var olan personel sorununa 
pandemi sürecindeki kaçışlar eklenince turiz-
min en önemli sorununun personel konusu 
olacağı dile getirildi. 

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma 
Grubu’nun 2022 beklentisiGrubu’nun 2022 beklentisi
Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu, 2022 sezonuyla ilgili bek-
lentileri değerlendirdi. Toplantıda alınan tedbirlerden uzaklaş-
madan, fiyat hizmet dengesini kaybetmeden, paniğe kapılma-
dan yaşanacak bir turizm sezonunun Antalya’nın Akdeniz’deki 

konumunu ve dünyadaki yerini güçlendireceği belirtildi.

SAĞLIK TEDBIRLERI SÜRDÜRÜLECEK
Pandeminin 2022 yılında devam edeceğin-

den yola çıkarak turizm bölgelerindeki sağlık 
imkanlarının hazır olması ve olası bir olağa-
nüstü durumda devreye girmesi konusunda 
ortak fikir oluştu. Antalya’nın devlet ve özel 
hastaneleriyle dünyadaki birçok destinasyonun 
önüne geçtiği belirtilirken, sağlık personel-
lerinin önemine dikkat çekildi. Kaleiçi’nin 
canlandırılmasına ve turizme kazandırılmasına 
dair bugüne kadar yapılan hamleler ve bundan 
sonra somut olarak atılması düşünülen adımlar 
üzerinde konuşularak, detaylı bir Kaleiçi 
toplantısının yararına dikkat çekildi. Altın Por-
takal, Aspendos Opera ve Bale festivallerinin 
turizme daha çok dahil edilmesi ve bunun için 
tarafların bir araya gelerek önerileri tartışması 
konusunda görüş birliğine varıldı.

2022’YE DAIR BEKLENTILER
Pandeminin seyrinin önemi dünya turiz-

mini 2022 yılında da etkileyeceği ifade edildi. 
Bununla birlikte pandemiyle yaşamaya alışan 
insanların mümkün olduğunca ellerine geçen 
fırsatı değerlendirip en az bir kez tatile çıkacak-
ları vurgulandı. Özellikle güneş ve açıkhavaal-
ternatiflerinin değerlendirileceği, Antalya’nın 
bu bağlamda milyonlarca insanın takibinde 
olduğu kaydedildi.

MURATPAŞA Belediyesi’nin Tür-
kiye’nin ilk ödüllü geri dönüşüm 
projesi Çevreci Komşu Kart’ta, 
cam, plastik, kağıttan oluşan 

nitelikli atıklar için ödenen fiyatlar yeniden 
düzenlendi. Buna göre, 1 kilogram cam için 
ödenen 10 kuruşluk fiyat yüzde 50 artışla 15 
kuruşa çıkartıldı. 60 kuruş olan 1 kilogram 
metalin fiyatı 1 liraya, 80 kuruş olan 1 kilog-
ram plastik fiyatı ise 1 lira 15 kuruş oldu. 1 
kilogram kağıt için ödenen 60 kuruş ise yüzde 
50 zamla 90 kuruş olarak belirlendi. Ayrıca 14 
noktada bulunan sabit toplama noktaları için 
de fiyatlar yeniden düzenlendi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, projenin 

uygulandığı ilk günden 2021’in sonuna kadar 
geçen sürede 18 milyon 194 bin 986 kilogram 
nitelikli atığın Çevreci Komşu Kart kapsamın-
da toplandığını söyledi. 

Toplanan atıkların yüzde 43.4’ünü kağıdın 
oluşturduğunu, yüzde 31.6’sının ise plastik 
olduğunu belirten Başkan Uysal, aynı sürede 
Çevreci Komşu Kartlara 6 milyon 253 bin 666 
lira yüklendiğini söyledi. Projeyle ev ekonomi-
si için bugüne hiç olmayan bir kaynak sağlan-
dığını belirten Başkan Uysal, Çevreci Komşu 
Kart’ın geçen yıl para kart özelliği kazandığını 
söyledi. Çevreci Komşu Kart’ın artık pos cihazı 
olan her yerde kullanabildiğini ve ATM’lerden 
nakit çekimine imkan verdiğini dile getirdi.

Çevreci Komşu Kart, daha çok kazandıracak
Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’ta cam, 

plastik, kağıttan oluşan nitelikli atıklar için ödenen fiyatlar yüzde 66’ya varan oranda arttırıldı. Artık, 
nitelikli atıkları atmayıp, biriktiren Muratpaşalılar, Çevreci Komşu Kart’la daha çok kazanacak.
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BÜYÜKŞEHIR Belediyesi Ulaşım 
Planlama ve Raylı Sistem Dairesi 
Başkanlığı, Antalyalıların yarı 
yıl tatilinde kar keyfini doyasıya 

yaşaması için 500 No’lu Otogar-Saklıkent 
Toplu Taşıma Hattı’nı sefere koydu. Kent 
merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan 
ulaşım imkanlarının zor olduğu Saklıkent 
Kayak Merkezi’ne vatandaşların toplu 
taşıma ile kolay ulaşımını sağlayacak 500 
No’lu hat haftanın 7 günü sabah saat 08.30 
otogar depolamadan çıkış yapıp, öğleden 
sonra 15.30’da Saklıkent’ten dönüşe geçiyor. 
Saklıkent’e belediyenin resmi plakalı 8.5 
metrelik otobüsle seferler düzenleniyor.

Her gün saat 08.30’da Otogar depolama 
alanından hareket eden 500 nolu hat, 
Dokuma Park-Özdilek-Çallı-Tıp Fakültesi-
Uncalı Mezarlığı-Bahtılı-Doyran ve Saklıkent 
Yaylası güzergahında ulaşım sağlayıp, saat 
15.30’da Saklıkent’ten dönüyor.

Saklıkent’e toplu 
ulaşım başladı
Antalya Büyükşehir 
Belediyesi sömestr tatili 
ile birlikte kış turizmi 
merkezlerinden Saklıkent 
Kayak Merkezine toplu 
taşıma seferleri başlattı. 500 
levhalı hat her gün 08.30’da 
otogar depolamadan, 15.30’da 
da Saklıkent’ten hareket 
edecek. 

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan 
Tütüncü, yapım çalışmalarında sona 
gelinen DokumaPark’taki Dr. Burha-
nettin Onat Çocuk Kütüphanesi'ni 

inceledi. Bürokratlarıyla beraber gün boyu 
sürdürdüğü arazi gezisine tren garı konsep-
tinde tasarlanan Dr. Burhanettin Onat Çocuk 
Kütüphanesi'ni de ekledi. Başkan Tütüncü, 
sona gelinen çalışmaları inceleyerek, Başkan 
Yardımcısı Sabahat Adanır’dan bilgi aldı.  16 
Temmuz 2021’de temeli atılarak yapımına 
başlanan kütüphanenin duvarları örüldü, be-
tonarme yapısı tamamlanarak, çatısı kapatıldı.  
Kitap kapasitesi ve çeşitliliği açısından da An-
talya’nın en zengin çocuk kütüphanesi olacak 
şekilde kitap envanteri hazırlanan kütüphane,  
hemen yanı başında bulunan siyah ve kırmızı 
renkli buharlı kara trene de, istasyon konsepti 
ile uyum sağlayacak.  

DOKUMAPARK’A ÇOK YAKIŞACAK
İncelemelerde sırasında bir açıklama yapan 

Başkan Tütüncü, “Antalya’da ray yok, tren yok. 
Antalya’nın çocukları treni bilmiyordu. Biz 
raydan önce treni Antalya’ya getirdik ve Do-
kumapark’a koyduk. Haydarpaşa’da hurdaya 
ayrılmış vagonu da güzel bir çocuk kütüphane-
si haline getirdik ve adına da ‘Tren Kütüphane’ 
dedik. Şimdi güzel bir istasyon tasarladık. Ço-
cuklarımıza böylesi güzel ortamlarda okuma 
sevgisi aşılayacağız. Ve bu istasyonumuza da 

TREN KÜTÜPHANE, 
GAR’INA KAVUŞUYOR 

Kepez Belediyesi, 2023 yılı sonuna ilçeye 16 kütüphane 
kazandıracak. Kütüphane çalışmalarının hızla devam 

ettiği Kepez’de, tren kütüphanenin hemen yanı başına gar 
konseptinde Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi inşa 

ediliyor. Yapım çalışmalarında sona gelinen kütüphaneyi 
inceleyen Başkan Tütüncü, “Çocuklarımıza böylesi güzel 

ortamlarda okuma sevgisi aşılayacağız” dedi.

Kurtuluş Savaşı’nda cepheden cepheye askeri-
mize şifa taşıyan, savaş bittiğinde asrın vebası 
vereme karşı elinde çantasıyla Antalya’yı köy 
köy gezerek, nice çocukları hayata bağlayan, 
onlara şifa götüren Dr. Burhanettin Onat’ın 
adıyla taçlandırdık” dedi. 

Yapım çalışmalarında sona gelinen An-
talya’nın en zengin çocuk kütüphanesi Dr. 
Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi’nin 23 
Nisan 2022’de açılması planlanıyor.
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“Kadın - Erkek, 
herkesin yapabileceği 
Pilates, ‘sağlıklı 
kalabilmek’ mottosuna 
dayanmaktadır.”

FITCLASS PILATES STUDIO
PILATES ANTRENÖRÜ 
BETÜL YILDIZ

CITYGÜLDAL’LA 5 ÇAYI

Bu ay Güldal’la 5 Çayı bölümümüzde son derece enerji dolu, 
sağlık ve spor konusunun öncülerinden FITCLASS PILATES 
STUDIO Antrenörü Betül Yıldız var… Kendisiyle pilates 
hakkında merak edilenleri, salonlarındaki özel uygulamalar 
hakkında ‘sağlık’lı bir söyleşi gerçekleştirdik. Tavsiyelerinin 
siz değerli okuyucularımıza pilates, spor ve sağlıklı yaşam 
konusunda ışık tutacağını düşünüyorum…
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ÖNCELIKLE sizlere Betül Yıldız’ı 
kısaca tanıtmak isterim. Kendisi 
Gazi Üniversitesi’nde eğitim 
almış. Okul dönemi profesyonel 

basketbol oynamış ve artistik buz pateni 
dalında lisanslı bir sporcu. Hayatının her 
döneminde bir spor dalına merakı olmuş, 
adeta spor aşığı biri… 4 senedir de Pilates 
Antrenörlüğü yapıyor. Pilates hikayesi; kendi 
sağlık problemlerinden dolayı pilatesle 
tanışmasıyla başlamış. Pilatesin vücuduna çok 
iyi geldiğini görmüş ve ‘Pilates Eğitmenliği’ 
eğitimi almaya karar vermiş. Bugün Ankara’da 
Türkiye Cimnastik Federasyonu’ndan 
sertifikalı bir antrenör olarak başarıyla adından 
söz ettiriyor.

Gelelim “Mesleğimi, öğrencilerimi o kadar 
seviyorum ki, hayatın bana bu meslekte çok 
şans tanıdığına inanıyorum.” diyen Betül 
Yıldız’la keyifli sohbetimizin detaylarına…

Bu ay Güldal’la 5 Çayı 
bölümümüzde son derece 
enerji dolu, sağlık ve spor 

konusunun öncülerinden 
FITCLASS PILATES 

STUDIO Antrenörü Betül 
Yıldız var… Kendisiyle 

pilates hakkında merak 
edilenleri, salonlarındaki 

özel uygulamalar hakkında 
‘sağlık’lı bir söyleşi 

gerçekleştirdik. Tavsiyelerinin 
siz değerli okuyucularımıza 

pilates, spor ve sağlıklı yaşam 
konusunda ışık tutacağını 

düşünüyorum…



m Pilates yapmanın sayısız yararı 
var. Fizik tedavi gören hastalar ile 
çalıştığınızı biliyorum. Ilerleme 
kaydetmelerine destek oluyor mu  ve her  
hasta katılabiliyor mu?

Evet, bakıldığı zaman pilatesin amacı 
başından beri “sağlıklı kalabilmek” mottosuna 
dayanıyor. Pilatesin kurucusu olan Joseph 
Pilates, 1. Dünya Savaşı yıllarında tutsaklara 
bir takım hareketler yaptırarak bu egzersiz 
programıyla tanışmalarını sağlamıştır. 
Kampta başlayan grip salgınında pilates 
yapanlar hastalanmamışlardır. Günümüzde  
de fizik tedavi gören hastaların tedavisinin 
bitişi itibariyle doktorlar düzenli bir şekilde 
yüzmelerini öneriyor. Herkes için bu mümkün 
olmadığından akabinde uzman bir eğitmen 
eşliğinde pilatesi öneriyorlar. Sağlıklı bir 

omurga, duruş için sürekliliği gereken bir 
alandır. Fizik tedavi bitiminden sonra, 
örneğin protezi olan bir kişi fizik tedavi süreci 
bittikten sonra düzenli şekilde pilatesi devam 
ettirmelidir. Kısacası diyebiliriz ki hareket 
etme izni olan tüm hastalar katılabiliyor.
m Iki yıldır birlikte yaşamayı 

öğrendiğimiz pandemi süreci bize 
hayatımızın vazgeçilmezinin “hijyen” 
olduğunu acı bir şekilde hatırlattı. Siz 
salonunuzda bu konuda ne gibi önlemler 
alıyorsunuz? Neler söylemek istersiniz?

Stüdyomuz pandemi sürecinde açıldığı için 
hijyen konusunda tamamıyla uygun olarak 
hazırlanmıştır. Herkese ders öncesi dağıtılan 
havlularımız sayesinde reformer yatağı deriye 
temas etmiyor. Giyinme odası günlük sterilize 
ediliyor. Duşumuz günlük temizleniyor. Bu 
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konuda oldukça titiziz.
m Spor ve özellikle de pilates sağlık 

için son derece önemli ancak elbette ki 
uzman eğitmen ve danışmanlar eşliğinde 
olduğu sürece. Salonunuzdaki ekibinizi 
bize kısaca tanıtır mısınız? 

Kesinlikle sertifika bizim için çok kıymetli. 
Burada çalışacak olan antrenörlerimizden 
istediğimiz ilk şartımız bu ve tabi ki yanında 
da tecrübe… Hepimiz federasyona bağlı olan 
eğitmenleriz. Önceliğimiz öğrencilerimizi 
güler yüzlü bir hizmet ile kişiye özel, fizyolojik 
özelliklerine ve ihtiyaçlarına odaklı çalışma 
programı ile çalıştırmaktır. 
m Salonunuzda uzman pilates 

eğitmenleri ve antrenörler için kiralama 
sistemi geliştirmişsiniz. Bu konuda 
biraz detaya girebilir miyiz? Mesela, 
salonunuzu eğitmeniyle birlikte 
kullanmak isteyen üyelikler olabiliyor 
mu?

Evet, FitClass Pilates Studio’muzda 
pilates antrenörleri stüdyo kurmadan, 
kendi stüdyoları gibi alanları kullanabilirler. 
Antrenörler kendi öğrencilerinin saatlerini 
belirterek kullanım yapabilirler. Bu projemiz, 
pandemide stüdyo kuramayan ya da 
mevcut stüdyosunu kapatmak zorunda 
kalmış meslektaşlarımızın da çalışmalarına 
devamını sağlayabilmek için ‘Ne yapabiliriz?’ 
düşüncesiyle oluşmuştur. Pilates sertifikası 
olan bütün antrenörlerimizi stüdyomuza 
bekliyoruz. 
m Biraz paket programlardan da 

bahsedebilir miyiz? Bir de antrenör 
seçme imkanı var mıdır? Bahseder 
misiniz?

Farklı seans sayılarından oluşan paket 
programlarımız mevcut. Şubat sonuna kadar 



yapmamalıdır?
Sağlık durumu elveren herkes pilates 

yapabilir. Pilates hareketlerini yapmasına 
engel olacak herhangi bir fiziki rahatsızlığı 
bulunmayan herkes pilates yapabilir. Omurilik 
ve eklem rahatsızlığı olup doktorlarının 
spor yapmasına izin verilmeyenler ise 
pilates yapmamalıdırlar. Bel ve boyun fıtığı 
olanlar ise hafif egzersizler şeklinde pilates 
yapabilirler.
m Hamilelik döneminde pilates 

yapılabilir mi?
Evet, hamilelik sürecinde pilates 

yapılabilir. Gebeliği normal seyreden bir anne 
adayı hamileliğin 12-14. haftalarından sonra 
pilatese başlayabilir. Tabi daha öncesinde 
egzersiz yapan bir anne adayına göre daha az 
egzersizlerle ve daha kısa süreli yapmalıdırlar. 
İlerleyen zamanlarda kontrollü bir şekilde 
egzersizler ve süresi arttırılabilir. Bence 
kesinlikle hem beden hem de ruh sağlığı için 
anne adaylarımız pilates yapmalılar. 
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devam edecek olan bir kampanyamız var. 
İlgilenenler için kısaca bahsetmek isterim;

8 seans, haftada 2 gün; 400 TL
12 seans, haftada 3 gün 500TL
Şubat sonrasında ise fiyatlarımız; 
8 seans, haftada 2 gün 500TL
12 seans, haftada 3 gün 600 TL şeklinde 

olacaktır. 
m Pilatesin sadece kadınlar tarafından 

yapıldığı gibi yanlış bir inanış mevcut. Siz 
bu konuda neler söylemek istersiniz?

Evet, maalesef öyle bir yanlış düşünce 
mevcut ama belirtmek isterim ki; pilates kadın 
sporu değildir. Zaten bu egzersizleri bulan bir 
erkek! Bu konuyla ilgili devam eden bir yanlış 
düşünce bu. Pilates topu ve diğer ekipmanlar 
zaten ‘Reformer’da kullanılmıyor. Mat Pilates 
ile Reformer Pilates hareketleri benzese de, 
aynı değil. Vücudumuzun bütün kas gruplarını 
çalıştıran sadece 2 spor dalı var; bunlardan 
biri Reformer Pilates, diğeri ise yüzmedir. O 
nedenle bu egzersiz biçiminin kadını, erkeği, 
erken yaşı, geç yaşı yoktur. 
m Pilates aslen kilo verme amaçlı mı-

dır? Esneklik ve sıkılaşma amaçlı mıdır?
Belki de en çok karşılaşılan sorudur bu… 

Vücuttaki yağın yakımı için belli bir nabız 
aralığı gerekir. Amacımız kilo vermekse 
bunun için pilatesin yanı sıra kardiyovasküler 
çalışmalar yapmamız gerekir. Maalesef pilates 
tek başına yeteri kadar kardiyovasküler/
aerobik bir katkı sağlayamaz. Yeme-içme 
alışkanlıklarımızı düzenlersek istediğimiz 
sonuçtan daha fazlasına kavuşuruz.
m Kimler yapabilir ya da yapan kişi 

nelere dikkat etmelidir? Ve kimler 

FITCLASS PILATES STUDIO
Adres: Şirinyalı Mahallesi 1541 Sokak 

No: 8, 07160 Muratpaşa/Antalya
Telefon: 0554 608 58 85
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Aşk, öyle bir 
duygu ki…

Üç harften oluşan, kısacık bir 
sözcük... Bu denli kısa olup da, 
söylendiğinde, okunduğunda 
ya da duyulduğunda insanın 
dikkatini çeken, içini titreten, 
gülümseten bir başka kelime 

daha var mıdır acaba? 14 
Şubat Sevgililer Günü öncesi, 

aşkı şöyle bir mercek altına 
almak istedik.

FARKLI farklı yaşansa da, hepimizin 
hayatına girmiş, karşılıklı, karşılıksız, 
devam eden etmeyen, unutulan unu-
tulmayan aşklar vardır, değil mi? Evet, 

aşk her toplumda vardır ama yaşanış renkleri 
farklıdır. Bu renkleri birbirinden ayıran ise, bi-
reylerin içerisinde yaşadığı toplumsal, kültürel 
koşullar, yetişme tarzları ve çocukluk yaşantı-
ları, kişilik özellikleri, değerleri ve tercihleridir. 

Şubat ayının 14’ü artık tüm dünyada işte bu 
rengarenk aşkların günü olarak kutlanıyor… 
Hem de günler öncesinden başlayan büyük 
bir gürültüyle… Dolayısıyla, artık hepimizin 
bildiği bir hikayesi var “Sevgililer Günü”nün… 

O yüzden tekrara girmemek adına detaylarına 
girmiyoruz.

“Zamanın Roma İmparatoru orduya asker 
bulmakta zorlanır. Ona göre bunun sebebi 
erkeklerin ailelerini ve aşklarından vazgeçemi-
yor oluşudur. Bu sebeple evlilik ve nişanlan-
mayı yasaklar. Aziz Valentine adındaki papaz 
ise çiftleri gizli gizli evlendirmeye devam eder. 
Bunun sonucunda yakalanır ve ölüm cezasına 
çarptırılır.”

Tabi bu Valentine ile ilgili efsanelerden 
sadece biri. Tarihte inancı yüzünde 14 
Şubat’ta öldürülen 3 tane Valentine olduğu 
düşünülüyor. 

Bu hikayenin ardından, zamanla 14 Şubat, 
sevgililerin, aşıkların birbirlerine aşk mesajları 
yolladığı bir gün haline gelmiş durumda. 1800 
yıllardan sonra Amerika’da Esther Howland’ın 
ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu 
yana da, günümüzde daha çok sayıda insanın 
kutladığı toplumsal bir olay olmuş. 

SEVGILILER GÜNÜ HAZIRLIKLARI
Bugünün tarihi uzantılarına şöyle bir bak-

tıktan sonra, günümüzde özellikle bayanların 
hassasiyetle üzerinde durdukları, içten içe unu-
tulmamasını arzuladıkları “Sevgililer Günü”ne 
hazırlıklarla devam etmeye ne dersiniz?

NE ALMALI?
Sevgililer günü hediyenizi almakta geciktiniz 
ve işi son dakikaya bıraktınız… Endişe etme-
yin, derin bir nefes alarak sakinleşin. Aşağıdaki 
hediye önerilerimize ve fikirlerimize bir göz 
atmanızda fayda var.
Romantik bir şarkı: İkinizin de sevdiği veya 
özel bir anda paylaştığınız bir şarkının yer 
aldığı bir video ya da sosyal medya paylaşımı 
ile başlanan bir Sevgililer Günü, gülümseten 
bir gün olarak hafızalara kazınabilir.
Romantik bir film: Romantik filmler birbirinize 
sarılıp seyredebileceğiniz güzel bir zaman 
dilimi yaratır ve her zaman hoşa gider.
Mumlar: Bir romantizm klişesi olsa da, mumlar 
yine de romantik bir ortam yaratmak için fay-
dalı bir materyal olmaya devam ediyor.
Parfüm: Sevdiğinizin kişiliğine ve tarzına uyan 
bir parfüm seçebilirsiniz.
Çikolata: Hem görünümü hem de tadıyla pek 
çok seçenek bulabilirsiniz.
Romantik Şiir Kitabı: Birbirinize şiir okuyarak 
güzel zaman geçirebilirsiniz.
Çiçekler: Hediye alsanız da almasanız da, 
çiçek göndermek; özellikle güller veya çiçek 
açmış bir orkide gerçekten iyi bir tercih 
olacaktır.
Takı: Her zaman pahalı olması gerekmez, özel 
bir anlamı veya aşkınızın mesajını taşıdığı tak-
dirde mükemmel bir hediyedir. (Malum artık 
erkekler de takı kullanıyor) ;) 
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NASIL 
KUTLAMALI?
Doğrusunu isterseniz bu sorunun cevabını 

paşa gönlünüz biliyor. Bu çiftlerin birlikte 
alacakları bir karar olabileceği gibi sürpriz bir 

kutlama da hiç fena olmaz diyoruz…
Sevgililer günü, romantik bir restoranda, 

romantik bir yemekle de kutlanabilir, birlikte 
en çok keyif alınan aktiviteyle ilgili bir sürpriz 

de hazırlanabilir, bir otelde romantik bir 
gece ile de geçirilebilir. Dikkat ediyorsanız, 

seçenekler çoğalabiliyor ama bir kelime asla 
değişmiyor: Romantik… Siz, siz olun, sevgililer 

gününü nerede ve ne şekilde kutlarsanız 
kutlayın, asla romantizmi göz ardı etmeyin... 
Bu konuda en önemli ve ısrarlı tavsiyemiz bu 

olabilir ancak…
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NE GİYMELİ?

BAKIM

HANIMLAR, 
MAKYAJSIZ 

OLMAZ!

VE GECE...

Sanırız bu da nerede ve ne şekilde kutlama-
nızla şekillenecek ve cevap bulacak bir soru.

O halde, seçeneklere bir göz atalım:
Eğer şık bir restoranda, romantik bir 

akşam yemeği yenecekse: Her şeyden önce 
ve her durumda şık olunmalı… Romantik ve 
şık bir yemek demek, abiye kıyafet demek… 
Sizce de öyle değil mi? Bayanlar, aşkın rengi 
“kırmızı”yı bu gece de kul-
lanmayacaklarsa, ne zaman 
kullanmalılar? Ama gecenin 
rengi “siyah” da tavsiyelerimiz 
arasında en üst sıralarda 
yer alıyor elbette. 
En zarif hali-
nizle, şık bir kı-
yafet seçmeli ve zaten size aşık olan bu adamı 
kendinize bir kez daha aşık etmelisiniz…

Erkekler… Mekana uygun olarak şık ve 
koyu renkte bir takım elbise ile sevgilinizin 
gözlerini üzerinize çekmelisiniz…

Eğer, evde romantik bir yemek yenecekse: 
Muhtemelen bu yemeği, kadın kendi elleriyle 
hazırlamak isteyecektir (ya da küçük yardım-
lar alacaktır ama bunu herkesin bilmesine 
gerek de yok). Evde bile olunsa, şık olmakta 
fayda var. 

Erkekler… Sakın “nasıl olsa evdeyiz” 
rehavetine kapılıp gözünüz eşofmanlarınıza 
takılmasın. Bu özel bir gece unutmayın. Sevdi-
ğinizin sizi en çok beğendiği tarzda bir kıyafet 
seçin ve kendinizi olayların akışına bırakın…

Bir eğlence mekanına gidilecekse: Malum 
güncel sebeplerden ve sevgililer günü iki 
kişilik bir kutlama olduğundan; çok da tercih 
edilecek bir seçenek gibi görünmüyor ama… 
Zevkler tartışılmaz. Bu gece nereye giderseniz 
gidin, ille de abiye ve takım elbise…

Evet, hem erkek hem kadın için önemli bir 
detaydan bahsediyoruz. Sevgililer, her zaman 
sevdiklerine hoş görünmek isterler ama sevgi-
liler günü bir başka, değil mi ama?

Bakım dediğiniz ciltte başlar… Böyle 
önemli ve özel bir günde, yorgun bir yüz kadar 
istenmeyen bir durum olamaz herhalde. 
Dolayısıyla 14 Şubat günü öncesi mutlaka 
profesyonel bir cilt bakımı yaptırmakta fayda 
var diye düşünüyoruz…

Düşünün; sauna ile başlayacak bir bakım 
yolculuğunun ardından vücut peelingi ile tüm 
cildiniz temizleniyor, yoğun nem ve ipeksi 
bir görüntü kazanıyor… Ya da; banyonun 
ardından masaj ile bakım yolculuğunuz devam 
ediyor. Hatta; geleneksel kültürümüzün bir 
parçası olan Türk Hamamı’nda kese ve köpük 
masajı yaptırmayı da tercih edebilirsiniz. 

Seçenekler çoğaltılabilir ama sevgililer 
günü öncesi bakım asla göz ardı edilemez. 

İşe gündüzle başlayalım… 
Alımlı gündüz makyajınızı birkaç kolay 
adımla özel bir Sevgililer Günü makyajına 
dönüştürebilirsiniz! Ruhunuzun penceresi 
olan gözleriniz buğulu ışıltılarıyla sevgilini-
zin aklını başından alacak...
Fondöten: Gerekli yerlerde (gözaltları, 
akne, vs) kapatıcı kullandıktan sonra 
minimum fondöten uygulamaya çalışın. T 
bölgenize ve cilt rengini eşitlemeniz gere-
ken bölgelere süreceğiniz fondötene biraz 
nemlendirici katarak uygulayın. Şeffaf veya 
çok açık renk pudra ile işlemi tamamlayın.
Dudaklar: Dudaklarınızın doğal renginden 
bir iki ton daha koyu dudak kalemiyle 
dudak hatlarınızı belirleyin. Ruj olarak 
açık veya koyu ama tatlı bir pembe tonu 
kullanın.

Bu gece uzun olabilir. Dolayısıyla göz alıcı 
ve dikkat çekici detaylar yaratmalısınız. 

Fondöten: Parlak bir fondöteni elmacık 
kemiklerinizin, kaşlarınız ve cildiniz fazla 

yağlı değilse çenenizle burun köprünüzün 
üzerine bir fırça veya sünger yardımıyla 
sürün, parmak ucunuzla da iyice yayın. 

Yanaklarınıza krem fondöteni allık olarak 
sürüp yine şeffaf bir pudra ile sabitlemeyin.

Göz makyajı: Eyeliner fırçasıyla hem üst 
hem alt göz çizginize metalik derin bir 

bakır rengi (yumuşak) veya metalik siyah 
(daha vahşi) bir eyeliner sürün. Yine bronz 

renkli bir farı daha yoğun olmak şartıyla 
göz kapaklarınıza sürün. Gözün dış sınırına 
altın veya pembe bronz renkle vurgu verin. 

Gözün alt tarafına bronz bir far sürerek 
parmağınızla dağıtıp buğulu etkiyi verin. 
Kirpiklerinizi iyice kıvırıp bir iki kat rimel 

sürerek gece makyajınızı tamamlayın.
Dudaklar: Dudaklarınızın sınırlarını belirle-

dikten sonra pırıltılı pembe krem ruj sürün. 
Daha sonra yoğun şeffaf bir parlatıcıyı 

dudaklarınızın ortası vurgulanacak şekilde 
sürerek makyajınızı tamamlayın.

Saçlarınız da geceye hazırsa, siz de tam 
olarak hazırsınız demektir. 

Haydi o zaman; Sevgililer Gününüz kutlu 
olsun!



39

CiLDiNiZE
YAKIŞAN
SAF DOKUNUŞ
SYRNA AROMATİK YAĞLARI 
%100 Saf içeriği ve içerdiği yüksek 
etken maddeler yanında üretimden 
paketlenme aşamasına kadar 
doğallığını koruyarak her damlasında
hakkettiğiniz saflığı sizlere sunuyor.

+90 242 312 08 88
www.syrna.com.tr
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AKILLI lensler hastaların görme 
sorununa çözüm olabilecek düzeyde 
etkili yapıdadır. Ancak hiçbir yapay 
materyal gerçeğinin yerine tutamaz. 

Buradaki amaç, gözde doğuştan var olan ve 
artık işlevini yitirmiş mercek yerine yapay 
bir mercek uygulayarak hastanın görme 
kalitesini olabildiğince artırmaktır. Akıllı 
lensler, gözünde katarakt hastalığı olan ve bu 
nedenle ameliyat olması gereken hastalar için 
uygulanmaktadır. Bunun için uygun hastalar 
tercih edilmeli ve akıllı lens ameliyatı basit bir 
işlem olarak düşünülmemelidir.

UYGUN HASTA SEÇIMI ÖNEMLI
Katarakt hastalığı veya çok yüksek 

hipermetrop numaraları olan hastalara akıllı 
lens uygulanabilir. Ancak yalnızca yakın 
görme problemi olan hastalara tercih edilmesi 
doğru değildir. Bunun yanı sıra retina, 
diyabet (şeker), sarı nokta, ileri astigmat ve 
ileri miyop hastalığı, şaşılık, kerotokonüs ve 
korneal problemleri olan hastalar için de akıllı 
lens uygulamaları tercih edilmez. Göz içine 
yerleştirilen bu trifokal (üç odaklı) mercekler 
uzak,  yakın, orta görme mesafesinde 
düzeltme sağlıyor. Hastanın durumuna göre 
uygun lenslerden biri tercih edilmektedir. 
Akıllı lens kullanmak için hastaya önce 

CITYSAĞLIK

TRiFOKAL 
AKILLI LENSLER

Son zamanlarda adından sıkça bahsedilen akıllı lensler, 
görme sıkıntısı yaşayan hastalara konfor sağlıyor. 
Gözde doğuştan bulunan ve artık görmede sıkıntı 

yaratan mercek ameliyat ile çıkarıldıktan sonra yerine 
“akıllı lens” denilen mercekler yerleştiriliyor. Yaklaşık 
10 yıldır katarakt ameliyatlarında uygun hastalar için 

tercih edilen lensler, görme sorununa çözüm sağlıyor.

ORBİT Tıp Merkezi
Op. Dr. Eser ÇATAL
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standart katarakt ameliyatı uygulanmalı ve 
hastanın kendi orijinal lensi çıkartılıp yerine 
uygun mercek yerleştirilmelidir. Ameliyat, 
standart katarakt ameliyatı gibi 10-15 dakika 
kadar sürmektedir. Bu operasyon sırasında 
göze dikiş uygulanmamakta ve hastalar aynı 
gün taburcu edilmektedir.

Monofokal yani tek odaklı lens takılan 
hastalar ameliyat sonrası uzak için gözlüğe 

çok ihtiyaç duymasa da yakın için gözlük 
kullanmaları zorunlu olabilmektedir. Trifokal 
mercek takılan hastalar ise ameliyattan 
sonra gözlüksüz kitap okuyabilir, bilgisayar 
kullanabilir ve televizyon izleyebilir. Hastanın 
yaşam kalitesi de böylelikle artırmaktadır. 
Uygun hastalara öncelikli olarak trifokal 
mercekler önerilmeli ve gereksiz ameliyat riski 
de ortadan kaldırılmalıdır.

Etiler Mahallesi 882 Sokak No:5 (Kızılay Kan Merkezi yanı) Muratpaşa / Antalya 0242 243 93 93
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Yedi adımda evde elektrik 
TÜKETiMiNi DÜŞÜRÜN 

Ocak 2022 itibariyle 
güncellenen elektrik fiyatları, 

“Elektriği nasıl daha verimli 
kullanabiliriz” sorusunu da 

gündeme getirdi.  Bina ve 
tesis yönetimi sektörünün 
lideri Sodexo, yeni tarifeye 

göre evde elektriğin 150 
KW altında kalabilmesi 

için önerilerde bulundu. 
Sodexo Entegre Hizmet 

Yönetimi Teknik Hizmetler 
Direktörü Murat Özberk, 

beyaz eşyalardan evde 
sıcak su kullanımına, 

yemek pişirmeden evdeki 
tüm elektronik aletlere 

kadar uygulanacak belli 
kurallarla evde daha az enerji 

harcanarak elektriğin daha 
verimli kullanılabilmesi için 

ipuçları verdi. 

SODEXO Entegre Hizmet Yönetimi 
Teknik Hizmetler Direktörü Murat 
Özberk, konutlarda ve işyerlerinde 
uygulanacak elektrik artışının ardın-

dan 150 KW elektrik kullanımını aşmamak 
için evde elektriği daha verimli kullanmanın 
yollarını açıkladı.

UZAKTAN kumandalı cihazlar kullanılmasa 
da elektriğe ihtiyaç duyar. Konfordan ödün 
vermeden elektrikli cihazların bekleme gü-
cünü azaltmak mümkün. Bunun için her oda 
veya elektrikli cihaz grubu için açma/kapama 
anahtarlı çoklu bir priz kullanılabilir. Evden 
çıkarken veya ihtiyaç olmadığı zamanlarda 
çoklu prizin anahtarı kapatılabilir. Böylece 
bekleme gücüne para ödemeye gerek kal-
maz. Bu yöntem televizyon, bilgisayar, oyun 
istasyonları, elektronik eğlence cihazları fırın, 
mikrodalga fırın, buharlı pişirici gibi mutfak 
aletleri ve çamaşır makinesi gibi ev aletlerinde 
kullanılabilir.

MODERN çamaşır makineleri ve bulaşık ma-
kinelerinin eko programlarını kullanmak tüke-
timi düşürür. ECO programların yıkama süresi 
daha uzun olsa da daha az güç tüketirler.

Bulaşık makinelerinde bekleme modu bir 
fayda sağlamazken, tam aksine gereksiz enerji 
tüketimine neden olur. Nispeten düzensiz 
bir kullanım söz konusu olduğunda bulaşık 
makinesi yıkama başlatılmadan hemen önce 
açılmalı ve yıkama sonrasında da hemen 
kapatılmalı. Yarı dolu durumdaki bulaşık ma-
kineleri tam dolu durumdakiyle aynı miktarda 
elektrik tüketir. Bu sebeple makinenin tam 
dolu olmasını beklemek tasarrufu artırır.

Beklemedeki 
elektriği açma 
kapamalı çoklu 
priz ile azaltın 

Çamaşır 
ve bulaşık 
makineleri 
ECO programı 
kullanın

Murat 
Özberk



GIYSILER doğru bir şekilde yıkanıp kuru-
tulursa yapılması gereken ütüleme miktarı 
önemli ölçüde azaltılabilir. Çamaşır maki-
nesinin sıkma döngüsünü 1000 devirden 
aşağıda seçmek daha az kırışıklık anlamına 
gelir. Yıkama döngüsü tamamlandığında derin 
kırışıklıkları gidermek için giysinin kuvvetlice 
çırpılması kırışıklığı azaltır. Giysilerin müm-
kün olduğunca düz bir şekilde asılması, göm-
leklerin bir askıda kurutulması, büyük hacimli 
çarşaf, nevresim gibi çamaşırların gerdirilerek 
kurutulması kırışıklığı azaltır. 

Giysi satın alırken ‘ütü gerektirmez’ ile 
işaretlenmiş giysilerin tercih edilmesi de fark 
yaratır. Sepetteki tüm kıyafetleri ütülenmeden 
önce ütülenmeyeceklerin ayrılması, iyi kurtul-

mamış giysilerin tekrar kurumaya bırakılması 
tasarruf getirir. Ütü yaparken düz bir hat üze-
rinde ileri-geri yapmak ütüleme kalitesini ar-
tırır. Kumaşın cinsine göre uygun sıcaklıkları 
seçmek, düşük sıcaklıklarda ütü ile açılabilecek 
kumaşlarda gereksiz yere buhar kullanmamak 
ve buhar fonksiyonunu sürekli açık tutmamak 
tasarruf için önemli ipuçlarındandır. Buharlı 
ütülerde kireç oluşumunu azaltmak için kay-
natılmış su kullanmak, belirli aralıklarla kireç 
temizliği yapmak ütünün ömrünü uzattığı gibi 
tükettiği elektriği de azaltacaktır.

Evinize alacağınız cihazların elektrik 
verimliliğini kontrol edin.

Eve alınacak yeni elektrikli cihazın enerji 
verimlilik sınıfına dikkat edilmeli.

SU tasarrufu yapan, elektrikten de tasarruf 
etmiş olur. Ancak doğru su sıcaklığının 
ayarlanması da elektrik tasarrufuna yardımcı 
olur. Elektrikli ani su ısıtıcıları, gerçek enerji 
tasarrufu destekçileridir. Su üretecindeki 
sıcaklığın düşürülmesi ve 45-60 derecelere 
ayarlanması güç tüketimini azaltır.

Sıcak suyun nerede gerekli olduğu 
düşünerek tüketim yapmak fark yaratabilir. 
Örneğin, tuvalette elleri yıkamak için sıcak su 

gerçekten gerekli olmayabilir. Duş ve musluk 
başlığına bir akış kısıtlayıcı takmak suyun 
doğru kullanımı için destek sunabilir. 

Özellikle evin bazı yerlerinde küçük 
ve eski tezgâh altı-üstü termosifonlar 
kullanılıyorsa bunları sadece gerektiğinde 
suyu ısıtın. Suyun sıcaklığını sabit tutmak 
için herhangi bir elektriğe ihtiyaç duymayan 
sürekli akışlı elektrikli ısıtıcılarla değiştirmek 
faydalı olabilir.

CITYTASARRUF
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YEMEK için su ısıtılması gerektiğinde 
tencerede su kaynatmak yerine kapalı tip su 
ısıtıcılarının kullanması elektrikli ocak kul-
lanımından daha verimli olur. Bu cihazlarda 
dolum miktarına dikkat edilmesi, termostat 
yardımıyla otomatik kapanan cihazın daha 
erken kapatılması da elektrik tasarrufu sağlar. 
Yemek pişirirken tencereyi iyi kapatan bir 
kapak kullanılması pişirme süresini azaltaca-
ğından enerji tüketimini de sınırlar. Düdüklü 
tencere kullanımı da tasarrufu destekler. 

SOĞUTMA cihazları gerçek bir güç avcısı-
dır. Yaklaşık 5 mm kalınlığında bir buz taba-
kası bile dondurucunun güç tüketimini yüzde 
30 oranında artırır. Tabii ki, aynı şey dondu-
rucular için de geçerlidir. Nofrost olmayan 
buzdolaplarında yılda iki kez yapılacak buz 
çözme tasarruf sağlar. Buzdolabının kapısının 
kısa zamanda kapatılması önemlidir. Böylece 
hem buzdolabına daha az nem girer böyle-
ce buz oluşumu azalır ve buzu çözmek için 
harcanan enerji azalır, hem de sıcak havayı 
soğutmak gereken enerji minimuma iner.

Hangi yiyeceğe ihtiyacınız olduğuna karar 
verip buzdolabını açmak tasarrufu artırır.

Ayrıca, iyi doldurulmuş bir buzdolabı daha 
az enerji gerektirir. Su, soda, süt gibi sıvılar 
soğutma enerjisini depolar. Sonuç olarak, kapı 
açıldıktan sonra istenen sıcaklık daha hızlı 
geri yüklenebilir. Yiyeceklerin buzdolabına 
konmadan önce, içeri nem girmeyecek şekilde 
paketlenmesi de fark yaratır. Dondurucunun 
serin bir odaya yerleştirilmesi daha az enerji 
tüketmesini sağlar, buzdolabının yanına su 
ısıtıcısı konmaması da önem taşır.

Pişirme 
sırasında da 
güç tüketimini 
azaltılabilir

Buzdolabından 
ne alacağınıza 
karar verin, 
kapıyı açıp 
düşünmeyin

Sıcak su kullanımında dikkat 
edilmesi gerekenler

Ütü yaparken bunlara dikkat



DIZININ eski bölümlerinden ilhamla, 
soyunma giyinme odamı yaptırmıştım o 
zamanlar. Bu yaz NY’da yeni bölümlerin 
çekildiği yerleri takip etmek bile bana büyük 
heyecan vermişti.

Gel gör ki dizi beni neyledi?!! İlk iki 
bölüm eski tat yok, “Olabilir” dedim, “Ben de 
oyuncular da çok yol aldık, yaş aldık” dedim. 
:)) Sonra üçüncü bölüm biraz sardı. Sabriye 
Hocayla Shakespeare çalışınca ve bu dizi 
üstüne gelince, diziye ve kendime yorumum; 
değişim, dönüşüm şart dedim. İyi olanların 
değil iyi oynayanların dünyası cümlesi 
kulaklarımda çınladı. Dünya değişiyor, hele 

NewYork sanki bir tık daha önde değişiyor 
ve yeni dünya düzeni tekliğe hapsedilenlerin 
çokluğa giderek özgür olma halini bize 
öğretiyor.

Diziye dönersem eskiden ne giydikleri 
ilgimi çekerdi ve çok beğenirdim. Şimdi 
ondan da geçmişim. Sanırım insan yaş aldıkça 
popüler kültürün kölesi olmaktan yavaş yavaş 
sıyrılma haline varıyor. Daha rahat edeceği 
stillere geçiyor. Bakalım gelecek bölümler 
nasıl olacak? Büyük oyuncu değişikliklerine 
de hazır olun diye bir tüyo vereyim. Dizi 
Amerika’da gösterildikçe 3-4 bölüm biriktirip 
öyle izliyorum.

ILK olarak bir çırpıda izleyip bitirdiğim 
bir dizi ile başlamak istiyorum. 

Bu uzun başlıklı diziyi Netflix şöyle 
özetliyor: Haplara, şaraba ve yalnızlığına 

yenik düşen bir kadın, karşı daireye taşınan 
yakışıklı komşusuna takıntılı hale gelir. Ve 
bir cinayete tanıklık eder. Peki ya gördükleri 
gerçek midir?

Yaratıcılığını Hugh Davidson, Larry Dorf 
ve Rachel Ramras’ın üstlendiği bu 8 bölümlük 
mini dizide, çok sevilen kadın oyuncu Kristen 
Bell oyunuyor. Kısa bir süre önce eşinden 
ayrılan ve 3 yıl evvel de çocuğunu çok kötü 
bir şekilde kaybeden acıklı kadına, Anna’ya, 
hayat veren usta oyuncu, yalnızlığının yasını 
tutuyor. Şaraba sığındığı günlerinin büyük 
bir kısmını hatırlamayan ve bu sebeple de 
gerçek ile hayali dünya arasında sıkışıp kaldığı 
ön görülen Anna, karşı apartmana taşınan 
Neil’i, komşusunu gözlemeye başlıyor. Şahit 

olduğu bir cinayet ile halihazırda çalkantılı 
olan hayatına yeni bir kıvrım ekleyen Anna; 
gördüklerini ispat edebilmek için zorlu bir 
yolculuğa çıkıyor.

Anna doğruları mı söylüyor? Yoksa 
betimlediği her hayati faktör hayal mi?

 “Kabuslara o kadar alıştım ki rüya 
görmenin nasıl bir şey olduğunu unuttum. 
Artık yalnız olmadığım bir geleceği hayal 
etmeyi. Birine tekrar güvenebildiğim bir 
geleceği. Canavarların var olmadığı bir 
geleceği…”

Ben yorgun bir gün geçirmişsem, çok 
okumuşsam akşamları bu tarz günlük, hafif 
dizilerle kafa boşaltmayı seviyorum. Kafa 
boşaltacak bir başka dizi de efsaneleşmiş Sex 
and City dizisi. Eskiden daha çok sevmeme 
rağmen şimdi yeni bölümlerini de izliyorum. 
Bir kere NY city şehrinde geçmesi benim için 
yeterli bir sebep zaten. 

CITYKÖŞE
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ZİÇEV Antalya Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Aylin Ayaz Yılmaz

“Ama günün birinde bilmek isteyeceğim ve o 
günden başlayarak geride kalacağım, gerisin 

geriye bir dünün içine düşeceğim. Fakat yarın, 
daha olmadı. Dün ve yarın ortaya çıkmazdan 

önce, onları içimde susturmalıyım. Şimdi 
bugün. Ben, burada ve bugündeyim.”
İngeborg Bachmann Malina kitabıyla 

merhaba diyerek, bu ay yazmak istediğim dizi 
ve filmlere geçebilirim.

Şubat için, 
iyi seyirler…

The Woman in the House Across the 
Street from the Girl in the Window/ dizi

Sex and The City And Just Like That
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Emily in Paris 
2. Sezon

Cem Yılmaz 
Diamond Elite 

Platinum 
Plus stand-up 

gösterisi

Flee/ Film

Babamın Kemanı

SON olarak çok etkilendiğim bir filmden 
bahsedip gidiyorum. 

2021 Sundance Film Festivali’nin Dünya 
Sineması-Belgesel seçkisinde Jüri Büyük 
Ödülü’nü kazanan Flee filminden bahsetmek 
istiyorum. Jonas Poher Rasmussen imzalı 
filmin yapımcılığını Riz Ahmed ve Nikolaj 
Coster-Waldau üstleniyor.

Kariyerini kısa film ve belgesel projeleriyle 
şekillendiren Jonas Poher Rasmussen, bu 
yıl animasyon ve belgesel türlerini bir araya 
getirdiği Flee ismindeki ilk uzun metraj 
filmine imza atan isim. 

Dünya prömiyerini 2021 Sundance Film 
Festivali’nde yapan film, festivalin Dünya 
Sineması-Belgesel seçkisinde Jüri Büyük 
Ödülü’nü kazandı.

Jonas Poher Rasmussen, bu filmde 
çocukken Afganistan’dan çocuk mülteci olarak 
göç eden Amin Nawabi’nin hikâyesini konu 
alıyor. Erkek arkadaşıyla evlenmenin eşiğinde 
olan Amin’in hayatı, 20 yıldır saklı kalmış 
sırların açığa çıkmaya başlamasıyla rayından 
çıkıyor. Belgesel estetiğinde ve animasyon 
türündeki filmde yönetmen Jonas Poher 
Rasmussen, Afganistan’dan göçen mülteci 
bir çocuğun yaşadıklarını anlatıyor. Filmde 
Amin’in verdiği röportajlar da kullanılıyor.

Bende film Persepolis tadı bıraktı. Yine 
o bildik, tanıdık kalp sıkışması. Bir yerlerde 
işlenen insanlık ayıbı, suçu! “Kalbimm” 
diyerek izledim. Benim hoşlandığım, sevdiğim 
tarz filmdi. Seyrederseniz, iyi seyirler.

Gelecek ay görüşmek üzere. Keyifli seyirler

ÜÇÜNCÜ olarak yine hafif ama eğlenceli 
bir diziden bahsetmeksek istiyorum.

Benim gibi Paris seviyorsanız, pazarlama, 
-PR-, reklam ilginizi çekiyorsa, renkli tarz 
giysilerden hoşlanıyorsanız; dizi sizlik, 
bizlik. Ben oturup bir çırpıda tüm sezonu 
bitirenlerdenim. İkinci sezonda biraz ülke, 
şehir eleştirileri de var. Dizi sevilen tüm 
parametreleri içeriyor; güzel kadınlar, yakışıklı 
erkekler, yemek, seyahat… Eee, sonuç; çok 
izlenme! Annem böyle “lay lay lom” dizi 
izlediğinde eleştirirdim; “Vakit kaybı” derdim. 
O da; “Okulun stresi, günün yorgunluğunu 
atıyorum” derdi. Ben de bu tip dizilerde aynı 
duygu- durum içindeyim.

YÖNETMENI Andaç Haznedaroğlu 
olan bu film, tüm aileyle izlenecek güzel bir 
pazar filmi. Benimle yaşıt olanlar Ömercik, 

Yumurcak, Ayşecik tarzı filmleri seviyorsanız, 
bu film tam o tat. Engin Altan Düzyatan, 

Belçim Bilgin başrolde, BKM yapımı. 
Çocuklarla da izlenebilecek tatlı bir tatil filmi. 

"ŞUBAT AYI ŞÖYLE 
SEVGİLİLER GÜNÜ, 

SOĞUK, BATTANİYE 
ALTI OLUNCA BEN 

BÖYLE DİZİLERİ 
YAZMAK İSTEDİM. 

BU TARZ BİR FİLMDEN 
DE BAHSETMEK 

İSTİYORUM"

YENI gösterisi yine şahane. Bence benim 
en sevdiğim komedyen. Mizahın gücünden 
yararlanmak, bayılıyorum. Gülme ile gelen 
eleştiri daha tahammül edici. Zeki adam. 

Sadık’la hız kesmiyoruz NTV’de “Söz ve 

Müzik Taverna” diye bir belgesele rastlıyoruz. 
Güzel bir yakın tarih. Çok beğendik. Toplu-
mun politik gelişimi ile müziğin paralel evril-
mesi, çevrilmesi. Yasaklı toplumların eğlence 
anlayışı gibi yorumlayıp izlemek gerek.
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Özel Dr. Kubilay Yücel Polikliniği
Clinic Manager
Hemşire
Uzman Tıbbi Estetisyen

SELDA ZEREN

Saç dökülme 
tedavisinde kendi 

hücreleriniz 
size yeter…

Regenera Activa 
tedavisi  nedir?

REGENERA Activa’nın çalışma prensibi 
zayıflayan saç kökünün yenilenmesi ve daha 
sağlıklı olması için ihtiyacı olan kök hücreleri 
ve destek doku hücrelerini kişinin kendi saç 
kökü ve deri dokusundan elde ederek saç 
kökü hücresinin güçlenmesini ve kendini 
yenilemesine kuvvetli bir destek vermektir.

CITYESTETİK

Regenera Activa; saç kaybıyla mücadelede kılcal damar yenileme 
terapisine dayanılan yeni bir tekniktir. Bu teknikte, kafa 

derisinin yenilenmesinde ‘kişinin kendi (otolog) hücrelerinin 
süspansiyonu’ kullanılıyor. Regenera Activa Therapy, 

andogenetikalopesi ve diğer saç kaybı problemleriyle mücadele 
etmek için güvenli ve etkili bir tekniktir. Uygulama tek seanstır.

Regenera Activa’nın 
dökülen saçlar 

üzerindeki etkileri
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KADINDA ve erkekte saç dökülmesi 
genelde saçlı derinin üst bölgelerinde yani 
alın veya tepe bölgelerinde görülmektedir. 
Ancak ense ve kulak arkası bölgelerindeki saç 
kökleri hemen her zaman dirençli ve sağlıklı 
kalmak için genetik olarak kodlanmışlardır. 
Regenera Activa sistemi bu sağlıklı ve güçlü 
saç köklerinden özel bir hücre süspansiyonu 
hazırlayarak problemli saçlı deri bölgelerine, 
bu süspansiyonun uygulanması ve buradaki 
hasta ve cansız saç köklerine destek olması 
prensibine dayanmaktadır. Kulak arkası böl-
gesindeki saçlardan 3-4 adet saç kökü küçük 
bir lokal anestezi uygulanarak alınır. Alınan 
bu saç kökleri Regenera Activa sisteminde özel 
bir süper hücre süspansiyonuna dönüştürüle-
rek tamamen kendi dokunuzdan özel bir saç 
dökülme tedavisi hazırlanır. Tedavi genelde 
tek seanstır 2. bir seansa belki bir kaç yıl sonra 
ihtiyaç duyulabilir.

GENELDE saç dökülme nedeni bir enfeksi-
yona bağlı değilse, -ki; bu çok nadir görülen bir 
durumdur- kadın/erkek herkese uygulanabilir. 
Hatta çok sık kozmetik uygulama, boya ya da 
kuaför işlemlerine maruz kalan saçlara, sadece 
destek amacıyla da uygulanabilir. Çünkü bu 
uygulamalar, özellikle saç kökünün dolaşımını 
bozarak cansızlaşmasına, parlaklığını kaybet-
mesine yol açar.

ALTERNATIF değil, tam tersi yardımcı ve 
önemli bir yöntemdir. Özellikle genç yaşta saç 
kaybı yaşayan erkek hastalar saç ekimi için 
25-27 yaşına kadar beklemek durumundadır-
lar. Bu dönemde Regenera Activa gibi önemli 
bir tedavi yöntemi ile dökülmenin yavaşlatıl-
ması ve azaltılması çok önemlidir. Ayrıca ‘Saç 
Ekimi’ uygulaması sırasında alınan binlerce 
saç kökünden sadece 3-4 tanesi kullanılarak 
hazırlanan Regenera Activa tedavisi, hem 
hızlı iyileşme hem de ekilen saçları hızlı ve 
güçlü çıkması için çok önemli bir destektir. 
Bu nedenle saç ekimlerinde Regenera Activa 
yöntemi beraberce kullanılmaktadır.

Regenera Activa 
nasıl uygulanır?

Regenera Activa 
herkese 
uygulanabilir 
mi?

Regenera Activa 
saç ekimine 
alternatif 
midir?

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

www.kubilayyucel.com.tr
444 30 75

CITYESTETİK
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NE yazık ki bir kısmı, bence büyük 
bir kısmı sürecin doğalından 
uzaklaşıyorlar. Çocuklarıyla 
birlikte yaşamak, onları hayatın 

paydaşı haline getirmek yani birlikte bü-
yümek, birlikte deneyip yanılmak, birlikte 
paylaşımlarda bulunmak, birlikte gülmek, 
birlikte ağlamak yerine tüm yaşam süreçle-
rinin merkezine alarak doğaldan uzaklaşı-
yorlar. Yani örneklerle de açıklamak gere-
kirse; ‘evdeki çocuğumuz açsa ev planı ona 
göre organize edilir’, ‘evdeki çocuk üzgünse 
tüm akış durur ve ne yapılacağı tartışılır’, 
‘evdeki çocuğumuz okulda bir arkadaşı ile 
problem yaşamışsa ve bunu öğretmenine 
bağlamışsa, öğretmen ve okul  -tukaka- ilan 
edilebilir, hatta onlara karşı tüm güven 
duyguları birden bire yerle bir edilebilir’, 
‘evdeki çocuğumuz mutsuz ise bununla ilgili 
çeşitli düşünce okuma faaliyetlerine girişilir 
ve bu durum hakkında kendisi hiçbir şey 
ifade etmemesine karşın düşünebilecek her 
şey ebeveyn tarafından tasarlanır’ gibi... 

Sonuç olarak çocuk için planlar yapan, 
onların başından ayrılmayan, etrafında per-
vane olan, her şeylerine yetişmeye çalışan, 
hayatlarına ve kişiliklerine müdahale eden, 
onlar adına konuşan, onların duygularına 
tercüman olan tavırda olurlar. Hep bir adım 
önden onu takip eden, helikopter anne 
babalardır. Çocuğunun üzerinde bir şemsiye 
gibi vazife yapar ve gelebilecek her türlü 
etkiye karşı ilk tepkiyi verir.

Çocuk bu şekilde kendini gerçekleştire-
mez, deneyemez, yanılamaz, güçlenemez, 
ne hissedeceğine karar veremez, nasıl 
hareket etmesi gerektiğini anlayamaz, 
hiçbir konuda sorumluluk alamaz, sorun-
larını fark edemez ve elbette ki çözüm de 
bulamaz. Ebeveyni yanında yokken elini ko-
lunu nereye koyması gerektiğine bile karar 
veremediğinden nasıl davranacağını da tes-
pit edemez ve acınası manzaralar oluşabilir. 
Anne babanın hele de eğitimli ebeveynlerin 
nasıl olur da çocuklarına bu biçimde dav-
ranabildiklerine, tüm iyi niyetleri ile nasıl 
bu şekilde zarar verebildiklerine inanmakta 
güçlük çekersiniz.  

Hamile bir annemiz çocuğunu oku-
la getirirken öğretmeni ile konuşurken 
duydum ki; kendisinin hamile olduğunu 
fark etmemesi için gereken her türlü çabayı 
gösterdiklerini, doğumdan sonra büyük 
kızının bebek ile okuldan sonra birlikte sı-
nırlı zaman geçireceklerini, büyük kızımızın 
kendisini asla ikinci planda hissetmemesi 

gereken tüm durumu organize edeceklerini, 
baba ile annenin gereken işbölümünü, yani 
çocukları paylaşacaklarını dile getirdi. Böy-
lesine doğal olmayan bir ortam yarattığı-
mızda henüz gelişmekte olan çocuklarımız 
da genellikle yaşlarına uygun olmayan ve 
istemediğimiz biçimde davranışlar sergi-
liyorlar, biz buna uygun zemin hazırlamış 
oluyoruz. Çocuk da her zaman sadece kendi 
penceresinden hayata bakar, her zaman 
haklıdır, empatik davranışlar geliştiremez, 
kurallar ve sınırlar konusunda hep zorlayıcı 
olur, anne baba bitip tükenmez bir enerji 
ile ilgi gösterirken, çocuk hiç memnuniyet 
duymaz, çocuk bağımsız hareket edemez ve 
karar vermekte her zaman zorlanacaktır.

Acı olan da; birçoğuna yanlış yaptıkla-
rını anlatmakta çok güçlük çekmemizdir. 
Eğitimli, kültürlü anne babalara her türlü 
bilgiyi aktarmakta sorun olmaz iken ebe-
veynlik tavırlarının nasıl da yanlış sonuçla-
ra ulaştığını anlatabilmek zor olmaktadır.

Sevgilerimle…

Hamileliğinin 
belli olmadığını 

zanneden 
eğitimli anneler

CITYKÖŞE CITYKÖŞE

A&D Kids Konyaaltı 
Anaokulu Müdürü

devrim.bati@adkids.com.tr

     Gül Devrim Batı

devrimogretmenim

Son yıllarda birlikte yola çıktığımız ve takım olabildiğimiz pek 
çok aile ile tanıştım. Yıllar boyunca çokça anılar biriktirdik. 

Hemen hepsi de eğitimli kişilerdi ve planlanmış hamilelikleri 
vardı ve çocuklarını önceden tasarladıkları biçimde 

yetiştirmeye kendilerini adamışlardı.



DARÜŞŞAFAKA SINAVI  
29 MAYIS’TA

ORTAOKULDAN ÜNİVERSİTEYE 
ÜCRETSİZ VE NİTELİKLİ EĞİTİM İÇİN

Detaylı Bilgi İçin: 0212 276 55 33  -  darussafaka.k12.tr

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları  yetersiz 
4. sınıf öğrencilerinin sınava girmesini sağlayın,  

 üniversiteye kadar tam burslu eğitim almalarına vesile olun.
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BIRBIRINDEN farklı ölçeklerde ve 
fonksiyonlarda ödüllü mimari ve iç 
mimari projelere imza atan Mimar 
Zafer Karoğlu ve Mimar Esen Akyar 

Karoğlu ortaklığındaki Iglo Architects, Ankara 
merkezli Özel Düzen Laboratuvarları’nın 
Ataşehir Nida Kule içindeki şubesinin tasarım 
ve uygulamasını üstlendi. Daha önce Düzen 
Laboratuvarları’nın Mecidiyeköy’deki ikinci 
ve İstanbul’daki en büyük kompleksinin 
tasarımını da üstlenen Iglo Architects için 
projede halihazırda verilen üst düzey hizmet 
kalitesinin korunması en önemli kriterlerden 
biri oldu.

Altı metrelik tek cepheden doğal ışık alan, 
100’er m2’lik iki kattan toplam 200 m2’lik 
bir alana sahip mekanda olabildiğince geniş 
ve konforlu bir lobi ve resepsiyon alanı, bir 
doktor odası, üç adet kan alma odası, ikram 
alanı, bir hemşire dinlenme odası, birisi engelli 
olmak üzere üç adet misafir tuvaleti, otel 
odası konforunda bir spermiogram odası, bir 
personel soyunma ve dinlenme odası, içinde 
personelin yemek yiyebileceği bir mutfak alanı 

Düzen Laboratuvar’ın 
İstanbul’daki şubesinde 
Iglo Architects imzası!

Özel Düzen 
Laboratuvarları’nın 

İstanbul’daki üçüncü 
şubesinin tasarım ve 

uygulaması ödüllü 
mimari ve iç mimari 

projelere imza atan 
Mimar Esen Akyar 

Karoğlu ve Mimar Zafer 
Karoğlu liderliğindeki 

Iglo Architects tarafından 
hayata geçirildi. 

Zafer KaroğluEsen Akyar Karoğlu

CITYTASARIM
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Iglo Architects, 2001 yılında Zafer 
KAROĞLU ve Esen AKYAR tarafından 
kuruldu. Bugüne kadar farklı sektörlerden 
gelen müşterileri için Türkiye’deki birçok 
şehirde ve yurt dışında mimari tasarım, 
proje ve uygulama alanlarında hizmet 
verdi. Mimarlık alanında işlevsel tasarımlar 
ve uygun maliyetli çözümler üreten Iglo 
Architects, kullanıcılara yepyeni bir tasarım 
süreci yaşatıyor; müşteri memnuniyetin-
den ve özenli bir ekip çalışmasından ödün 
vermeyerek yoluna devam ediyor.

Iglo Architects tasarımı Cimpor 
Çimento Fabrikası 2010 yılı, Mecaplast 
Ar-Ge yapısı 2011 yılında, Logipark Lojistik 
Tesisleri ise 2012 yılı Arkiv Seçkileri arasına 
girdi. P Blok Prodüksiyon ve Post-Prodük-
siyon Stüdyosu 2010 Intera İç Mimarlık 
Ödülleri’nde ‘Ofis’ kategorisinde birinci, 
2013 Leaf Interior Design Awards’ta ise 
‘Yılın Ticari Yapısı’ kategorisinde finalist 
oldu. Tuzla’da tasarlanan Logipark Lojistik 
Tesisleri ayrıca 2013 Arkiv İşveren Ödü-
lü’nü almaya hak kazandı.

ICI Fabrika ve Yönetim Binası projesi, 
2014 yılında Dünya Mimarlık Festivali’n-
de (WAF) “Ofis Projeleri” kategorisinde 
de finale kalma başarısını gösterirken 
2015 yılında Sign of the City gayrimenkul 
ödüllerinde “Devam Eden Projeler” ka-
tegorisinde En İyi Endüstri Yapısı ödülüne 
layık görüldü; aynı yıl, tüm dünyadan 
uluslararası mimari ve iç mimari projelerin 
yer aldığı prestijli paylaşım portalı World 
Architecture Community’nin 19. Proje 
döngüsünde de kazanan projeler arasında 
yer aldı.

Iglo Architects tasarımı Parsan Genel 
Müdürlük ve İdare Binası, Cityscape 2015 
Mimarlık Ödülleri’nde “Geleceğin Ticari 
Yapıları” kategorisinde finale kalırken, ICI 
Fabrika ve Yönetim Merkezi ile Ortana 
Fabrika ve Yönetim Binası projeleri The 
Plan ödüllerinde “Production” katego-
risinde finalist olma başarısını gösterdi. 
Iglo Architects, 2016 MIPIM “Best 
Futura Project” kategorisinde Türkiye’den 
seçilen tek finalist olarak ICI Fabrika ve 
Yönetim Merkezi ile yarıştı. ICI Fabrika ve 
Yönetim Merkezi 2016 yılında American 
Architecture Prize “Honorable Mention” 
ödülünün, 2017yılında ise “Ofis/Endüstri 
Yapıları” kategorisinde iF Design Ödü-
lü’nün sahibi oldu. 

Anatolia Tiles & Stone projesi 2017 
yılında 2A Asia Architecture Awards 
2017’de de finalist olarak yarıştı. Yine 
2017 yılında Anatolia Tiles & Stone 
“Factories” kategorisinde, İzmir Satış Ofisi 
projesi ise “Office” kategorisinde,  24th 
Cycle of World Architecture Awards’a 
layık görüldü.

ve en az 55 m2 olmak üzere bir laboratuar 
alanı, projede Iglo Architects’ten tasarlanması 
beklenen hacimler olmuş.

Tüm fonksiyonların birbirleriyle ilişkileri 
Iglo Architects tarafından analiz edilmiş 
ve bu doğrultuda her bir fonksiyonun 
ihtiyacını optimum seviyede karşılayan 
hacimler atanmış ve yerleştirilmiş. Bu 
amaçla tüm mekanda ağaç yapısında bir 
kurgu oluşturulmuş ve tek bir arter ile 
tüm fonksiyonlara ulaşım hedeflenmiş. 
Mekan içinde binanın asansör kuyusunun 
oluşturduğu nişe resepsiyon ve kayıt bankosu 
konumlandırılmış; böylece oldukça konforlu 
ve geniş bir bekleme ve çocuk oyun alanı 
elde edilmiş. Giriş kapısı kaydırılarak arterin 
aksına alınmış.

Doktor odası, mekanın ortasında şeffaf 
bir hacim olarak konumlandırılmış. Bu 
sayede hem doktorun mekanın merkezinde 
olarak tüm birimlere hakim olması, hem de 
arkada kalan hacimlere doğal ışık aktarılması 
sağlanmış. Karşısındaki ikram bankosu, 
karşılama ve kayıt bankosunun uzantısı 
olarak, sonundaki numune bankosu ile 
birlikte bir ünite olarak tasarlanmış ve 
uygulanmış. Giriş katın doktor odasından 
sonraki arka bölümü, kan alma odalarına 
ve tuvaletlere ayrılmış. Bu mekanlar özel 
olarak numune hacimleri olarak tasarlanmış 

ve numunelerin hemşireler tarafından 
alınabileceği özel bölmeler oluşturulmuş.

Tek kol merdiven ile inilen alt katta arterin 
soluna düz bir hat halinde spermiogram 
odası, personel soyunma odası ve sekiz kişilik 
yemek masasına sahip bir mutfak alanı 
konumlandırılmış. Sağ tarafta kalan merdiven 
altına server odası yerleştirilmiş ve bu katın 
geride kalan 55 m2’lik kısmı laboratuara 
ayrılmış.

Bütün projede 4000 K günışığı LED aydın-
latma tercih edilmiş ve tüm mekanın duvarla-
rında zeminden tavana depolama mobilyaları 
uygulanmış. Yüzey kaplaması olarak me-
kandaki hijyen duygusunu ve ışık miktarını 
artırmak adına Hi-Gloss beyaz laminat tercih 
edilmiş ve tüm zemin ve ıslak hacimlerde brüt 
beton desenli 60x60 cm ölçülerde porselen 
seramik uygulanmış. Projede antrasit renkli 
dekoratif havalandırma kanalları ve mekanik 
aksam, ayrıca duvarların 280 cm’den üstünün 
ve tavanın aynı renkte boyanması ile endüst-
riyel bir görüntü elde edilmiş.

Mekan çekimleri fotoğraf sanatçısı 
Fethi İzan tarafından yapılan Özel Düzen 
Laboratuvarları Ataşehir Nida Kule Şubesi, 
Denizhan MUTLAY ve Zafer KAROĞLU 
liderliğindeki Iglo Architects ekibi tarafından 
iki buçuk aylık sürede tasarlanmış ve 
uygulanmış.

Iglo Architects 
hakkında:



CITYSAĞLIK

52

www.tolgatemel.com
Dr. Tolga Temel

Cildiniz Cildiniz 
için sihirli için sihirli 
dokunuşlar: dokunuşlar: 

GENÇLiK 
AŞILARI

HÂLBUKI cildimizde tüm 
organlarımız gibi aynı oksijeni, 
aynı besini kullanır ve vücuttaki 
tüm sorunlardan etkilenir. Hiç 

unutmamalıyız ki; sağlıklı olmayan bir vücutta 
sağlıklı bir cilt olmaz. Cilt sorunlarına da tüm 
sağlık soruları gibi bütüncül yaklaşılmalıdır.

GELELIM YAZININ KONUSUNA: 
GENÇLIK AŞISI NEDIR? HANGISI IYIDIR?
Gençlik aşıları dediğimiz ürünler; 

içerisinde farklı kombinasyonlarda vitaminler, 
mineraller, amino asit ve peptitlerin olduğu 
mezoterapi ürünleridir. Hemen tamamında 
hyalourunik asit de vardır. 

Bu ürünler cildin kendisini onarmasına 
yardım eder; kollajen artışı, fibroblast artışı, 
kanlanmasında artış sağlar. Lekelerde azalma, 
gözeneklerde azalma, ciltte sıkılaşma ve 
toparlanma başlıca beklenen etkileridir.
m Kırışıklıkları ve ince çizgileri azaltmak
m Cilt elastikiyetinin iyileştirilmesi
m Yeni cilt hücreleri oluşturmak
m Yorgun ve mat cildi canlandırmak
m Güneş hasarını ve cilt problemlerini 

azaltmak
m Gözenekleri sıkılaştırmak,
m Lifting

Cildimiz tüm vücudumuz ve organlarımız gibi 
yaş, dış etkenler ve sağlığımızla ilgili faktörlerden 
etkilenir. Üstelik dış etkenlere maruz kalma 
açısından daha ön plandadır. Cildimizle ilgili bir 
sorun yaşadığımız da genellikle ilk aklımıza 
genel sağlık sorunlarımız gelmez.
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Son dönemlerde yeni nesil gençlik aşıları 
dediğimiz mezoterapi ürünleri, yine tüm 
bu özelliklere ek olarak nemlendirme ve 
lifting etkilerinin daha güçlü olması ile öne 
çıkmaktadır.

“Hangi gençlik aşısı daha iyi?” 
sorusu en çok merak edilen konudur. 
Ama aslında bu sorunun doğrusu; 
“Hangi cilde ve hatta kime hangi 
ürün uygulamalıdır?” olmalıdır. 
Çünkü ürünlerin içindeki 
kombinasyonların bazılarında 
nemlendirme, parlaklık etkisi 
ön planda iken bazıları ince 
kırışıklık ve volüm artışında 
daha iyi olabilmektedir. Hatta 
bazı durumlarda iki farklı 
ürünü kombine ederek bile 
kullanmaktayız.

Bu uygulamalarda 
en önemli aşama bence 
ürün secimi yani yüzün 
ihtiyacının doğru 
belirlenmesidir. O 
nedenle hayal kırıklığına 
uğramamak için; bazen biraz 
da reklamla popüler olmuş 
ürünler ya da bir arkadaşta 
çok iyi sonuç alınmış bir 
ürün yerine sizin ihtiyacınıza 
göre doktorunuzla birlikte ürün 
belirlenmesi çok daha doğru olacaktır. 
Tabi ki her ürünün kişiye özel belirlense 
her ciltte farklı etki oluşturabileceğini 
unutmayalım. 

Biz kliniğimizde hemen her 
uygulamada gençlik aşılarını bir PRP-
KÖK Hücre uygulaması ile destekliyoruz. 
Uyarılan çalışmaya başlayan cilt bir miktar 
PRP etkisi ile kendini onardığı için yaptığımız 
hemen her uygulama kendini biraz daha iyi 
göstermektedir.

Gençlik aşıları da anti-agign grupta olduğu 
için uygulamaktan zevk aldığım ve önerdiğim 
ürünlerdendir. Etkisi bazen beklendiği kadar 
olmasa bile yaşlanma sürecinde olan cilt için 
bir yatırımdır. Ürüne göre yılda bir ya da 
iki kez, yine ürüne göre her kürde bir ila 
dört seans arasında uygulanabilmekte. 
Sağlıklı parlak sıkı ve canlı bir cilt 
için en doğru mezoterapi olarak 
öneriyorum.

Sevgiyle kalın.
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Beslenme Uzmanı 
ve Diyetisyen 

Pınar Demirkaya

Bağışıklığı 
güçlendirirken

 FORMDA KAL
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Hem fit hem de bağışıklığı 
güçlü bir bedene sahip 

olmak mümkün. Beslenme 
Uzmanı ve Diyetisyen Pınar 

Demirkaya, mevsimsel 
grip, koronavirüs ve soğuk 

algınlığı gibi hastalıklara karşı 
bağışıklığı güçlendirmekten 

kalori sayımı yapmadan 
zayıflamaya kadar beş altın 

öneri sıralıyor.

FIT bir görünme sahip olurken 
bağışıklığın da güçlendirilebileceğini 
söyleyen Beslenme Uzmanı ve 
Diyetisyen Pınar Demirkaya, kişileri 

en sağlıklı hale getirmeyi amaçlıyor. Bunun 
için de kalori hesabı tutmaya gerek olmadığını 
belirten Demirkaya, kişilerin diyet yaparken 
direkt olarak herhangi besinden mahrum 
kalmasının yanlışlığına dikkat çekiyor. 
Demirkaya, hem doğru beslenme tedavisinin 
uygulanması hem de mevsimsel grip ile 
koronavirüs gibi hastalıklara yönelik olarak 
bağışıklığın güçlendirilmesi için beş öneride 
bulunuyor.

Yumurta 
formda tutar

Salata ve 
sebze çorbası

Bağışıklık için 
kırmızı pancar

Mantar kas 
kültesini artırır

Akdeniz Diyeti

KIŞININ tüketebileceği gıdalar yapılacak 
testler ve incelemelerden sonra belirlenmeli. 

Bu aşamada mikrobiyom analizi önemli. 
Ayrıca Glukoz, Laktoz ve Lektin yine dikkat 

edilmesi mühim noktalar arasında yer alıyor. 
Ama özellikle bir gıda var ki, genel gıda 

tüketimine dahil edilebiliyor. Bu, yumurtadır. 
Yumurta doyurucu ve formu korumaya 

yardımcı sağlıklı bir besin.

Yemek masasına aç oturanlar, 
masada bulunan her şeyi yiyecekmiş ve 

doymayacakmış gibi hissediyor. Ancak bu 
doğru değil. Yemek yemeye masada bulunan 

yüksek kalorili gıdalarla başlamak yerine 
daha hafif gıdaları tercih etmek, ağır gıdaları 

daha az tüketmeyi sağlıyor. Bu nedenle öğüne 
salata veya sebze çorbasıyla başlanabilir.

Yeteri kadar uyumamak kilo alımına 
davetiye çıkarırken bağışıklık sistemini de 

düşürüyor. İyi bir uyku ayrıca mevsimsel 
grip, soğuk algınlığı ve koronavirüs benzeri 

hastalıklara karşı da önemli. Bağışıklık 
sistemi böylece güçleniyor. Takviye olarak da 
kırmızı pancar tüketmek veya suyunu içmek, 
bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı 

oluyor.

KALORI kısıtlamalarının yüksek olduğu 
diyetler sürdürülebilir değil, süreç terk edildi-
ğinde kısa sürede verilen kilolar geri dönüyor. 
Bu doğrultuda insanların kendi bedenlerini 
tanımalarını sağlamak lazım. Kas kütlesini 
artırmak isteyenlerin mantar yemesi gerektiği 
gibi Tip 2 Diyabet’i olanlar öncelikle fazla 
kilolarını vermeli. Yani doğru sonuç için doğru 
beslenme programı şart.

FORMDA kalmak veya zayıflamak için 
bedeni değil, yağ hücrelerini aç bırakmak 
gerekiyor. Hücrelerin aç kalması, kişinin aç 
kalması ile aynı anlama gelmiyor. Bu nedenle 
kalori sınırlaması yüksek olan diyetlerden 
uzak durmak fayda sağlıyor. Aç bırakmayacak 
fakat formda da kalınabilecek sağlıklı 
yöntemler mevcut. Akdeniz Diyeti bunların 
başında geliyor.



CITYDİKKAT

56

NÖROLOJI Uzmanı Prof. Dr. Murat 
Aksu; “Unutkanlık hem sosyal 
yaşamı hem de iş yaşamını etkileyen 
önemli bir faktördür. Her unutkanlık 

bir hastalık değildir. Beynimizde bilgi işleme 
sürecinde, normal kabul edilen unutmalar 
olabilir. Ama aynı zamanda unutkanlığın bazı 
hastalıklar için de erken bir belirti olabileceği 
akılda tutulmalıdır” diyor. Prof. Dr. Murat 
Aksu, modern çağın yaygın sorunu unutkanlık 
hakkında bilinmesi gereken 6 önemli noktayı 
anlattı, hafızayı güçlendirmenin 10 etkili 
yolunu sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde 
bulundu. 

BU FAKTÖRLER UNUTKANLIĞA 
YOL AÇABILIYOR

Yapılan bilimsel çalışmalar, yoğun ve stresli 
ortamda çalışmanın bilgi işleme sürecini 
olumsuz olarak etkilediğini ve unutkanlığa 
neden olabildiğini gösteriyor. Yaşam 
koşullarındaki olumsuzluklar, hareketsizlik, 
sağlıksız beslenme alışkanlıkları, aşırı kilo, 
sigara ve alkol tüketimi ile yetersiz ve kalitesiz 
uyku da unutkanlığı artıran önemli nedenler 
arasında yer alır. 

UNUTKANLIKTA TEHLIKE SINYALLERI!
Bazı unutkanlıklar masum değildir. 

Örneğin; evin yolunu bulamamak, çok yakın 
arkadaşının adını sık sık unutmak, kaybolma 
sorunu yaşamak, günlük bakım işlerini 
unutmak gibi sorunlar tehlikeye işaret ediyor 
demektir. Bazı günlük eylemleri yapmakta 
zorlanma; sık ve rutin yapılan işleri yapmakta 
güçlük, iş yerinde önceden kolaylıkla yerine 
getirilen işlevleri yapamama, önemsenmesi 
gereken durumlardır. Böyle bir durumla 
karşılaşıldığında mutlaka tıbbi değerlendirme 
yapılması gerekir. Çünkü her unutkanlık 
tedavi edilemeyen bir hastalığın göstergesi 
değildir. Yeter ki bu durumun tanısı doğru bir 
şekilde konulsun ve kalıcı hasar oluşmadan 
tedaviye başlanılsın.

HER UNUTKANLIK 
ALZHEIMER’E IŞARET ETMEZ

Bütün unutkanlıklar Alzheimer’e işaret 
etmez. Unutkanlık bir yakınmadır ve belirtidir. 
Dolayısıyla ilk belirlenecek olan ‘unutkanlık’ 
belirtisinin bir hastalık olup olmadığının 
belirlenmesidir. Eğer unutkanlık bir hastalık 
belirtisi olarak belirlenir ise, ikinci yapılacak 
şey, bunun ne tür bir hastalığa bağlı olarak 
ortaya çıktığını belirlemektir. Sonraki adımda 
ise tedavi planlamasının yapılması gerekir. 
Burada hastalığın ilerlemesinin engellenmesi, 
eğer olanaklı ise hastalığın tedavi 
edilmesi, mevcut kapasitenin en iyi şekilde 
kullanılmasını sağlayacak rehabilitasyon 
programları ve aile ile bakım yapacak kişilerin 
eğitimi, yine aileye sosyal ve tıbbi destek, 
oluşturulması gereken tedavi planlamasıdır. 
Unutkanlık çok sayıda başka hastalığa da 
bağlı olabilir.

BU HASTALIKLAR UNUTKANLIĞA 
YOL AÇABILIYOR!

Unutkanlık; Alzheimer hastalığı dışında, 
damar tıkanmalarında, tiroit bozukluklarında, 
B12 vitamini, folik asit gibi bazı vitaminlerin 
veya maddelerin eksikliklerinde, kalp 
hastalığı, karaciğer hastalığı, böbrek 
hastalığı gibi başka organların hastalıklarının 
beyni etkilemesi durumunda ve Parkinson 
hastalığı gibi santral sinir sisteminin diğer 
hastalıklarında da görülür. Bunların dışında 
genetik veya santral sinir sisteminin yıkımına 
yol açan bazı nadir hastalıklarda da unutkanlık 
hastalığın erken belirtilerinden biri olarak 
görülebilir. Bu nedenle unutkanlığın bir 
hastalık belirtisi olduğu saptanırsa, çok 
ayrıntılı bir nörolojik değerlendirme yapmak 
gerekir.

BESLENME TARZI BEYNI 
DOĞRUDAN ETKILIYOR

Aslında bir tek unutkanlık için değil, 

beynin genel olarak sağlıklı olması için bazı 
beslenme önerileri önemlidir. Örneğin; 
diyette tuzun kısıtlanması, damar sertliğine 
yol açacak gıdalardan kaçınılması, alkol ve 
tütün kullanılmaması, özellikle B vitaminleri, 
demir, magnezyum olmak üzere beynimiz için 
gerekli elementlerin yeterli miktarda alınması 
vb. sinir sistemimizin sağlıklı olması için uygun 
beslenme önerileridir. 

SIK SIK UNUTMAKTAN YAKINIYORSANIZ!
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. MuratAksu 

“Bellek beynin çok önemli bir işlevidir ve 
değişik beyin bölgelerinin koordine çalışması 
ile oluşur. Unutkanlık ise; bellekte bulunan 
bilgilerin bir şekilde yok olması sürecidir. 
Kişiye rahatsızlık veren unutkanlıklar sık 
sık tekrarlanıyorsa bu kişilere mutlaka bir 
nörolojik değerlendirme 
yaptırmalarını öneririm. Bu 
soruya, tıbbi değerlendirme 
dışında bir öneri ile yanıt 
vermek, tıbbi süreçlerde 
olumsuzluğa yol açabilir ve 
bazı tanıların konulmasını 
geciktirebilir” diyor.

Gözündeki gözlüğü arayanlar mı? Elinde çay bardağıyla 
garsona ‘çayım gelmedi’ diye seslenenler mi?! Telefonun 
ucunda beklerken kimi aradığını unutanlar mı? Pek 
çoğumuzun dost sohbetlerinde gülerek paylaştığı unutkanlık 
anıları çoğunlukla masum olsa da, ciddi bir sağlık sorununa da 
işaret edebiliyor! Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji 
Anabilim Dalı Başkanı ve Acıbadem Üniversitesi Atakent 
Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu modern çağın 
yaygın sorunu unutkanlık hakkında bilinmesi gereken 6 
önemli noktayı anlattı.

UNUTKANLIK HAKKINDA 
BiLiNMESi GEREKEN
6 ÖNEMLi NOKTA!

Nöroloji Uzmanı 
Prof. Dr. Murat Aksu
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Hafızayı güçlendirmenin 
10 etkili yolu

“Beslenme ve yaşam koşullarının iyileşti-
rilmesi sağlıklı bir beyin için ön şarttır” diyen 
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu, hafızayı 

güçlendirmenin 10 etkili yolunu şöyle sıra-
ladı:
m Sağlıklı ve dengeli beslenmek, 
m Sigara ve tütün ürünlerinden kaçın-

mak
m Alkolden uzak durmak 
m Egzersizi günlük yaşam alışkanlıkla-

rı arasına katmak, 
m Yeterli miktarda ve kaliteli uyu-

mak, 
m Satranç oynamak, bulmaca 

çözmek, farklı bir dil öğrenmeye 
çalışmak
m Alışılagelmiş rutin alışkanlıklar-

dan sıyrılıp, bazı küçük değişikliklerle 
beyni şaşırtmak (örneğin; işe farklı yol-

dan gitmek, diş fırçasını diğer elle tutarak 

dişleri fırçalamak, saçı diğer elle taramak vb),
m Stresi yönetmeyi öğrenmek,
m Derin ve doğru nefes alıp vermek,
m Sağlıklı diyetle aşırı kilolardan kurtulmak.
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BOĞAZ AĞRISINA KARŞI 
10 ETKiLi ÖNERi!
Boğaz bölgesinde yanma, kuruluk, çizilme veya tahriş olma 
hissi… Bazen de yutkunmada güçlük problemleri… Kış aylarında 
en yaygın görülen sorunlardan biri olan ‘boğaz ağrısı’ yaşam 
kalitemizi olumsuz etkileyecek boyutlara ulaşabiliyor. Öyle ki 
besinleri çiğnemek, sıvı tüketmek, yutkunmak ve konuşmak 
adeta ızdıraba dönüşebiliyor! Üstelik son zamanlarda tüm 
dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantının en sık ve ilk 
görülen belirtilerinden biri, boğaz ağrısı!

OMICRON’un dünyanın pek çok 
ülkesinde baskın varyant olması 
ve vaka sayısında rekor düzeyde 
artış nedeniyle boğaz ağrısının 
görülme sıklığında 3 kat artış 

olduğu belirtiliyor. Acıbadem Altunizade 
Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Mahmut Ozan Fındık, kış ayların-
da sık görülen boğaz ağrısına karşı almamız 
gereken önlemleri anlattı; önemli öneriler ve 
uyarılarda bulundu!

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Mahmut Ozan Fındık, boğaz ağrısında 
mutlaka hekime başvurmak gerektiğine 
dikkat çekerek, “Soğuk algınlığından gribe, 
faranjitten bademcik enfeksiyonuna kadar pek 
çok hastalık boğaz ağrısı yapabiliyor. Tedavi 
altta yatan hastalığa göre belirlendiği için 
mutlaka hekime başvurmak gerekiyor. Çünkü 
hekime danışılmadan çeşitli yöntemlerle 
boğaz ağrısını gidermeye çalışmak hastalığın 
şiddetlenmesine ve tedavi süresinin uzaması-
na neden olabiliyor” diyor. 

Kapalı 
ortamlardan 
kaçının! 

Bol bol su için

Sigara, alkol ve 
kafeine dikkat! 

Bu besinlerden 
uzak durun

Odanızın nem 
oranını ayarlayın! 

KAPALI ortamlarda yetersiz hava sirkülas-
yonu nedeniyle virüslerin havada asılı kalması, 
kişilerin birbirlerinin nefesini daha fazla solu-
yor olmaları ve daha fazla yüz yüze gelmeleri, 
virüslerin ortama yayılmaları için uygun bir 
ortam oluşturuyor. Bunun sonucunda da bo-
ğaz ağrısına yol açabilen hastalıklar gelişebili-
yor. Bu nedenle kapalı ortamlarda fazla zaman 
geçirmeyin ve maskenizi asla çıkarmayın. 

BOĞAZ ağrısına karşı her gün düzenli 
olarak bol bol su içmeniz çok önemli. Kulak 
Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mah-
mut Ozan Fındık, su içmenin vücudumuzun, 
dolayısıyla hava yollarımızın da nemli kalması-
nı sağladığını belirterek, “Bolca su içildiğinde 
boğazdaki kuruluk ve virüs ile bakterilerin 
boğazda tutunmaları önlenebiliyor. Böylece 
boğazdaki tahriş azalıyor, varsa mukus daha 
kolay çözülebiliyor. Dolayısıyla her gün 2-2.5 
litre su içmeyi alışkanlık haline getirin. Boğazı-
nızın kurumaması için suyu gün içinde yudum 
yudum içmeye dikkat edin” diyor. 

VÜCUDUNUZDA herhangi bir virüs veya 
bakteri olmasa bile sigara içmek veya sigara 
dumanına pasif olarak maruz kalmak boğazda 
tahriş yaparak ağrıya neden olabiliyor. Sağlığı-
nız için asla sigara içmeyin, içilen ortamlarda 
da bulunmayın. Dikkat etmeniz gereken bir 
başka önemli konu da, alkol tüketmemek ve 
kafeini sınırlandırmak olmalı. Bunun nedeni 
ise alkol ile kafeinin vücuttan su atılımına, bu-
nun sonucunda da boğazın kuruyarak boğaz 
ağrısının artmasına neden olabilmesi. Ayrıca 
alkol ve kafein reflüyü tetikleyerek boğazdaki 
tahrişin daha da artmasına yol açabiliyor.

REFLÜ hastalığı da boğaz ağrısının 
sebepleri arasında yer alıyor. Kulak Burun 
ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahmut 
Ozan Fındık, bu nedenle reflü yapan besin ve 
içeceklerden uzak durmanız gerektiğine işaret 
ederek, “Dolayısıyla çikolatayı, baharatları ve 
yağda kızartılmış besinleri fazla tüketmekten 
kaçının. Midenizi çok fazla doldurmamak 
için yemekleri az porsiyonlar halinde tüketin. 
Yatmadan en az 3-4 saat önce sıvı ve katı gıda 
tüketimine de son verin.” diyor. 

IÇ mekanlarda havada yeterli nem olma-
ması da boğazda kuruluğa ve bunun sonucun-
da da boğaz ağrısının şiddetlenmesine neden 
olabiliyor. Düşük nem oranı (yüzde 35-40) 
virüs ve bakteriler için uygun ortam sağlı-
yor. Dolayısıyla odanızın nem oranının 
ortalama yüzde 65 olmasına dikkat 
edin. Fakat unutmayın ki nem 
oranının çok yüksek olması 
da akar ve mantarlar için 
ideal ortam oluştu-
ruyor. 

Kulak Burun ve Boğaz 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Mahmut Ozan Fındık
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Doğal yöntemler de boğaz ağrısının ha-
fiflemesinde etkili olabiliyorlar. Dr. Mahmut 
Ozan Fındık, bu yöntemlerden bazılarını şöyle 
anlatıyor: 

Iyotsuz tuzla gargara: Pastil çeşitleri 
ve hafif ağrı kesiciler boğaz ağrısının 
hafiflemesine yardımcı oluyor. Bunların 
yanı sıra gargara yapmak da boğaz ağrınıza 
karşı etkili oluyor. Bunun için kaynamış bir 
bardak suyun içine bir çay kaşığı kadar iyotsuz 
tuz ekleyerek gargara yapabilirsiniz. (İyot 
boğazda ve ağızda yanma hissi oluşturuyor)
Bu yöntem boğazınızda bozulan pH oranının 
düzelmesine yardımcı olarak; bakteri, virüs 
ile mantarların üremeleri ve yaşamaları için 
uygun ortamın oluşmasını engelleyebiliyor.
Ayrıca boğazda şişliğin hafiflemesine ve 
mikropların yok olmasına karşı da etkili 
olabiliyor. Boğazınız ağrıdığında gargarayı 
sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde 3 
kez uygulayabilirsiniz. 

Elma sirkesiyle gargara: Elma sirkesi 
asidik yapısıyla mukusun daha kolay çözülme-
sine yardımcı olabiliyor. Böylece bakterilerin 
ve virüslerin yayılmalarını önleyebiliyor. 
Dolayısıyla boğazınız ağrıdığında bir fincan 
ılık suyun içine ekleyeceğiniz 2 çorba kaşığı 
elma sirkesiyle, günde 3-4 kez gargara yapa-
bilirsiniz. Ancak gargarayı gereğinden fazla 
yapmamaya dikkat edin, çünkü mide hasarına 
ve reflü problemlerine sebep olarak boğaz 
ağrısını tetikleyebiliyor. 

Bir tatlı kaşığı ballı zencefil: Zencefil 
antibakteriyel ve antiinflamatuar etkisiyle 

boğaz ağrısının hafiflemesine yardımcı 
olabiliyor. Balın içeriğindeki propolis 
gibi maddeler de bağışıklık sisteminin 
güçlenmesini sağlıyor. Ayrıca bal boğazı 
kaplayarak yumuşatıyor ve değdiği 
noktalarda virüs ile bakterilerin 
tutunmasını yavaşlatabiliyor. Sabahları 
bir tatlı kaşığı balın içine az bir 
miktar, örneğin yarım çay kaşığı toz 
zencefil ekleyerek tüketebilirsiniz. 
Ancak dikkat! Bal içerisinde yer 
alan şekerden dolayı kan şekerinin 
yükselmesine yol açtığı için diyabet 
hastaları için risk oluşturuyor. 

Ihlamur, ada veya nane çayı: 
Ihlamur, papatya çayı, ada çayı 
veya nane çayı da boğaz ağrısına 
karşı etkili olabiliyor. Boğazı 
nemlendirmelerinin yanı sıra 
anti-inflamatuar, antibakteriyel 
ve antiviral özellikleri sayesinde 
boğaz ağrısının hafiflemesine 
katkı sağlayabiliyorlar.

DOĞAL 
YÖNTEMLER

Çevresel 
faktörler de 

önemli! 

“Bazen çevresel faktörler de boğaz ağrısının 
sebebi olabiliyor” uyarısında bulunan  Dr. 
Mahmut Ozan Fındık, şöyle devam ediyor: 
“Evcil hayvan kepeği ile tüyü, küf, toz, polen 
ve bazı temizlik malzemelerinin kimyasal bu-
harı gibi nesnelere karşı oluşan alerjiler, boğaz 
ağrısına yol açan etkenler arasında yer alıyor. 
Alerji sorunundan yakınıyorsanız bu çevresel 
faktörlerden mümkün olduğunca uzak durma-
yı ihmal etmeyin.” 



CITYTREND

60

IÇ Mimar Aslı Arıkan Dayıoğlu, 2022 yı-
lında otel tasarımlarında konuşulacak ye-
nilikleri ve karşımıza çıkacak dekorasyon 
trendlerini aktardı. Doğal renkler, dokular 

ve malzemelerin hakim olduğu, kullanıcıların 
tüm duyularına hitap eden otel tasarımları-
nın ön planda olacağını aktaran Aslı Arıkan 
Dayıoğlu, özellikle sürdürülebilir mekanların 
başarılı olacağını vurguluyor. 

Son iki yıldır yaşadığımız Covid-19 salgınıy-
la beraber hayatımız ve önceliklerimizin boyut 
değiştirdiğini aktaran Dayıoğlu, evlerimize 
dönmemizle beraber, gittiğimiz ve konakla-
dığımız mekanlarda da ev sıcaklığı aramaya 
başladığımızı dile getiriyor. Tek düze ve 
fabrikasyon şekilde tasarlanmış mekanlardan 
ziyade, sanatla ve eski güzel günleri hatırlatan 
vintage mobilyalarla zenginleştirilmiş farklı 
mekan arayışlarına girildiğini, bu nedenle daha 
kişiye dönük ve sıcak mekanların pandemide 
ön plana çıkmaya başladığını aktaran Aslı 
Arıkan Dayıoğlu, dolayısıyla tasarımcılar olarak 
tasarladıkları otellerin daha kişisel ve ev kon-
forundaki mekanlara dönüşmeye başladığını 

sözlerine ekliyor. 
“İnsanlar ne söylediğinizi unutur, ne yaptı-

ğınızı unutur ama onlara nasıl hissettirdiğinizi 
asla unutmazlar” sözünü hatırlatan Aslı Arıkan 
Dayıoğlu, otel mekanlarında duygu ve hisleri 
tetikleyici oyunlar yaratmanın kişi üzerinde 
kalıcı bir izlenim yaratmak için en güçlü araç-
lardan biri olduğunu ve bunu nasıl başaraca-
ğınızı anladığınızda sihrin ortaya çıktığını dile 
getiriyor. 

2019 yılından itibaren değişen ihtiyaçlar 
ve isteklerin, ikincil ev, sağlıklı ve biyofilik iç 
mekanlar, sirkadyan aydınlatma teknikleri, iç 
dış mekan hibridleri trendlerini beraberinde 
getirdiğini vurgulayan İç Mimar Aslı Arıkan 
Dayıoğlu, bir örnek otel odaları ve toplu üretim 
mobilyaların artık ilgi görmediğini, dolayısıyla 
her otelde görülen standart ürünler yerine, 
o otele özel tasarımlar veya değerli toplama 
mobilyalar görmeye başladığımızı aktarıyor. 
Buna ek olarak otellerde daha önce görmedi-
ğimiz Marshall amfi veya her otel odasının vaz-
geçilmezi olan soğuk ışıklı mini barların yerini 
bazı otellerde Smeg marka ürünlerin almaya 

“2022’de otel 
yapılarında ev 

sıcaklığı ve doğallık 
ön planda olacak...”

İÇ MİMAR ASLI ARIKAN DAYIOĞLU:

Designist çatısı altında, ulusal ve uluslararası ölçekte projelere 
imza atan İç Mimar Aslı Arıkan Dayıoğlu, 2022 yılında otel 
iç mekanlarında karşımıza çıkacak dekorasyon trendlerini 

değerlendirdi. Aslı Arıkan Dayıoğlu’na göre bu yıl otel 
yapılarında doğal malzemelerin kullanıldığı, tüm duyulara 
hitap eden ve ev sıcaklığında tasarımlar ön plana çıkacak. 

başladığını sözlerine ekliyor.

KONAKLAMA TASARIMLARI DA 
ÇEVREYE DUYARLI HALE GELIYOR

“Sosyal mesafe ile evlere dönülünce, insanlar 
hem gezip hem çalışmaya başladılar. Dolayısıy-
la otel odasını hem evi hem ofisi gibi kullanan 
gezginler ortaya çıktı. Eskiden çoğunlukla 
dışarıda vakit geçirildikten sonra gece dönülen 
odalar, şu anda gündüz de hem ofis, hem spor 
salonu, hem de mutfak olarak kullanılmakta. 
Bu da odaların konfor katsayısının artması 
gerekliliğini ortaya çıkarttı. Yatakta ya da masa-
da çalışılabilen alanlar, mini mutfaklar, odada 
spor yapılmasına imkan veren ekipmanlar ve 
teknoloji üzerine eğilindi” diyen Aslı Arıkan Da-
yıoğlu bunlar dışında en önemli faktörün artık 
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Aslı Arıkan Dayıoğlu 1995-2000 yılları 
arasında dünyanın en iyi tasarım okulları-
nın başında gelen, Rhode Island School 
of Design Üniversitesi’nde, İç Mimarlık 
Bölümü’nü  birincilikle tamamladıktan 

sonra, Türkiye’ye 2000 yılında geri döndü. 
2007 yılında Designist adı altında proje 

ve tasarım firmasını kurdu. Sıradışı fikirler 
ve detayların peşinden koşan, mekanın 

ruhunu zenginleştirerek ona anlam katmayı 
amaçlayan Designist’in tasarıma yaklaşımı, 
renkleri harmanlayarak, geçmişin nüansla-

rını taşıyan çağdaş, maskülen ve aynı za-
manda feminenikonik yeni bir mekan algısı 
yaratmak üzerinedir. Aslı Arıkan Dayıoğlu, 

Designist çatısı altında profesyonel ekibi ile 
birlikte yurt içi ve yurt dışında birçok otel, 

restoran, ofis ve konut iç mimari projelerine 
başarılı imzalar atmaya devam etmektedir.

Designist 
Hakkında:

konaklama tasarımlarının da nihayet çevreye 
daha duyarlı hale gelmesi olduğunu aktarıyor. 
Özellikle genç nesiller ve yeni jenerasyon otel 
müşterilerinin sürdürülebilirliğe giderek daha 
fazla değer verdiğini ve kaldıkları otellerde bu 
özellikleri aramaya başladıklarını sözlerine 
ekliyor. Artık projelerde günümüzün en önemli 
konusu olan karbon ayak izimizin sorgulan-
dığını, malzeme seçimlerinin ve alt yapının 
minimumda veya sıfır noktasında karbon ayak 
izine göre organize olmasının beklendiğini dile 
getiren İç Mimar Aslı Arıkan Dayıoğlu, bu du-
rumun dünyamız adına çok önemli ve gerekli 
bir adım olduğunu vurguluyor. 

PANDEMI ILE OTELLERDE YAŞANAN DEĞIŞIMLER
Lobi alanlarında ise sosyal mesafeyi sağla-

mak için daha az mobilya tercih edilmeye baş-
landığını aktaran iç mimar, hem Covid-19 hem 
de İskandinav tarzın baskın hale gelmesi ile 
nötr, sade ve kolay temizlenebilir malzemeler 
görmeye başladığımızı dile getiriyor ve ekliyor: 
“Halı kullanımı azaldı, daha küçük ve yıkanabi-
lir kilimler ön plana çıktı. Yine lobi alanlarında 
da evimizin sıcaklığını verecek mobilyalar ve 
aksesuarlar görmeye başladık. Doğal aydınlat-
ma ve yeterli, loş aydınlatmalar değer kazandı.”

Restoranlarda kolay temizlenir, kendi 
kendini temizleyen, anti bakteriyel malzemeler 
tercih edilmesi gerektiğini aktaran Aslı Arıkan 
Dayıoğlu, son bir sene içerisinde çeşitli ar-ge 
çalışmaları yürüten firmalar tarafından mikrop 
barındırmayan cam ve seramik malzemeler 
üretilmeye başlandığını dile getiriyor. Özel-
likle sirkülasyonun çok yoğun olduğu turizm 
sektöründe, insanın yüzeylerle ve objelerle 
çok haşır neşir olduğu iç mekanlarda bu tip 
malzemeleri görmeye başlayacağımızı aktarıyor 
ve ekliyor: “Örneğin Şişecam yüzeylerdeki virüs 
ve bakterileri etkisiz hale getiren bir kaplama 
üretti, tekstil endüstrisinde de mikrobakteri-
yel kumaş üretimine yönelik ar-ge çalışmaları 
yürütülüyor. Bütün bu yeni malzeme arayışının 
yanında az çok aşina olduğumuz sensorlu 
dünyaya daha çok girmeye başladık. Başlıca 
genel mekanlardaki asansör ve tüm kapılarda 
sensorlu hatta sesle açılan sistemleri daha çok 
göreceğiz. Banyolarda lavabo bataryalarının 
yanı sıra, duşlarda da su tüketimini de mini-
muma indiren daha bilinçli sensorlu sistemlere 
doğru ilerlemekteyiz.”

WELLNESS VE SPA ALANLARI ÖNEM KAZANIYOR
SPA alanlarının daha öncelerde otel tasarım-

larında az kişi tarafından kullanıldığı için geri 
plana atılmakta olduğunu fakat artık insanların 
sağlıklarına ve kondisyonlarına daha çok dikkat 
etmeye başlamasıyla beraber SPA alanlarının 
da önem kazandığını aktaran iç mimar, otelin 
dışından da ziyaretçiye hitap eden, ziyaretçiyi 
burada daha fazla vakit geçirmek için motive 
eden SPA tasarımlarını görmeye başladığımızı 
dile getiriyor. 

“İnsanın 24 saatlik mod değişimlerini 
dikkate alan ışık şiddetinin azalıp çoğaldığı 
sirkadyan aydınlatma sistemi, toksik olmayan 
doğal ve geri dönüştürülmüş malzemeler, bi-
yofilik konseptler ön plana çıkmakta. Bununla 
beraber ahşap ve doğal malzemelerden oluşan 
fitness ekipmanları göreceğiz” diyen Aslı 
Arıkan Dayıoğlu, Covid-19 sebebi ile outdoor 
spor alanlarının önem kazandığını ve Designist 
olarak Londra’da tasarlamakta oldukları butik 
otel projelerinde teras alanı ile beraber çalışan 
bir stüdyo sistemi kurgulamakta olduklarını 

dile getiriyor. Pandemi ile birlikte evde spor 
çağına geçildiğini, çoğu insanın artık başkala-
rıyla temas halinde spor yapmak istemediğini 
aktaran iç mimar, buna çözüm olarak hem 
mevcut otelin stüdyosu ile entegre çalışan hem 
de kendi sisteminde daha önceden kayıt edil-
miş derslerden oluşan sistemler geliştirildiğini 
sözlerine ekliyor. 

Designist olarak yakın zamanda hayatımız-
dan çıkacak olsa bile Covid-19’un etkilerinin 
devam edeceğini ve teknolojinin yardımı ile de 
basmakalıp ve fabrikasyon şeklinde üretilen 
otellerin geride kalacağını düşündüklerini vur-
gulayan Aslı Arıkan Dayıoğlu, doğal malzemele-
re, tüm duyulara hitap eden dokulara yer veren, 
hijyenik ve ev sıcaklığında tasarımların ön 
plana çıkacağını ve başarılı olacağını aktarıyor. 
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Diyet yaparken yiyeceklerin besin değerlerinin yanı sıra 
besin çeşitliliğine de özen gösterilmeli. Dengeli ve sağlıklı 
beslenmenin beslenmede her besin grubundan yeterli ve 

dengeli miktarda alınmasının önemli olduğunu vurgulayan 
Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak 

İnsel Aydın, diyette vazgeçilmez 10 besin çeşidini ve vücuda 
etkilerini anlattı.

Diyette 
vazgeçilmemesi 

gereken 

Kivi
Sarımsak

Keten tohumu

KIVI içerisinde bol miktarda vitamini 
bulundurur. C vitamini antioksidan bir 
maddedir ve vücudumuzu koruduğu 
kanıtlanmıştır.

Düzenli tüketildiğinde kardiyovasküler 
hastalıklardan kansere ve obeziteye karşı pek 
çok sorunda etkili olduğu görülmüştür. Asla es 
geçilmemesi gereken kivinin en önemli yararı, 
yüksek lif içeriği özelliği sayesinde kabızlığa 
karşı etkili olmasıdır. Bu yüzden zayıflamak 
isteyenler ve kabızlık problemi yaşayanlar 
beslenme programında muhakkak kiviyi 
bulundurmalıdırlar.

Ara öğünlerinizde tatlı isteğinizi 
karşılamak amacıyla 2 adet orta boy kivi 
tüketebilirsiniz.

SARIMSAKTA bulunan allık sülfiritler 
bağışıklık sistemini güçlendirir, tümör hücre 
çoğalmasını baskılayan enzimleri uyarır 
ve kandaki kolesterol düzeylerini azaltır. 
Sarımsağın en iyi bilinen etkisi kolesterol 
düşürücü etkisidir. Sarımsakta bulunan 
selenyum kalp için koruyucudur ve anti-
oksidanların yapısına girmektedir. Günlük 
beslenmenizde bulundurmayı unutmama-
lısınız.

YÜKSEK lif, omega 3, B-kompleks vita-
minleri ve E vitamini içerir. Keten tohumunun 
müsilaj etkisi sayesinde kabızlığa karşı önemli 
derecede olumlu etkisi vardır. Dolayısıyla 
keten tohumu tüketerek kilo verme sürecini 
hızlandırabilirsiniz. Göbek ve basen bölgesin-

deki yağların kısa süre içinde yakılmasına yar-
dımcı olur. Ayrıca birçok hastalığın tedavisinde 
kullanılan şifalı bir tohumdur. Keten tohumu-
nu 1 bardak suyun veya 1 kâse yoğurdun içine 
taze öğütülmüş bir şekilde ekleyip 30 dakika 
beklettikten sonra tüketebilirsiniz.

10 BESİN

Beslenme ve 
Diyet Uzmanı 
Başak İnsel Aydın
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Biberiye

Mercimek

Kabak

Yoğurt

Balık

BIBERIYE ekstreleri, gıda ürünlerinin 
muhafazası için kullanılır. Ayrıca cilt, akciğer, 
mide, meme, yumurtalık, rahim ve kolon kan-
serleriyle lösemi riskini düşürdüğü, çalışmalar-
da gösterilmiştir.

Bağırsaktaki yağı emmeden atması özelli-
ğiyle zayıflamaya olumlu etkisi vardır. Ayrıca 
iyi bir kolesterol düşürücüdür.

Etlerinizin üzerine serperek ya da iki tatlı 
kaşığı çekilmiş biberiye yaprağını demliğe 
koyup üzerine 400 ml su ekleyerek 10 dakika 
bekledikten sonra süzerek tüketebilirsiniz.

IÇERIĞINDE zengin nişasta ve 
bitkisel proteinler barındırır. Potas-
yum içeriği sayesinde hipertansiyonu 
düşürücü etki gösterir, kalp hastalığı 
riskini azaltır. Zengin lif içeriği saye-
sinde tok tutar, kilo kaybına yardımcı 
olur. Mercimeğin yemeğini, çorbasını 
yapabilir ya da haşlayıp salatalara 
katarak tüketebilirsiniz.

KABAK; az kalorisi, yüksek lif içeriği 
ve bağırsak çalıştırıcı özelliği ile zayıflamak 
isteyenlerin vazgeçmekçilmez besinidir. 
Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına 
yardımcı olur.

Kabak; zeytinyağlı yemek olarak, fırında 
pişirilerek ya da çiğ olarak salataların içinde 
tüketebilir. Miktar sınırlaması olmadan 
özgürce yenilebilir.

YOĞURT kalsiyumun başlıca kaynakla-
rından olmasının yanı sıra probiyotik içeriği 
zengin bir besindir. Bağırsak sağlığını korur, 
yağ yakımına destek olur, tansiyonu düzenler, 
bağışıklık sistemini güçlendirir, diş ve kemik 
sağlığını destekler, kolesterolü düzenler ve 
tatlı isteğinin önüne geçmenize yardımcı olur.

Yoğurdunuzu evde mayalayıp özellikle pro-
tein bulunmayan öğünlerinizde yemeklerin 
yanında 1’er kâse tüketebilirsiniz. Bu sayede 
kabızlık, ishal, hazımsızlık gibi sıkıntılarınızın 
önüne geçebilir ve tokluk sürenizi de uzatabi-
lirsiniz.

BALIK Omega-3 deposudur. Özellikle 
mevsiminde tüketilen balık, içerdiği yağ 
asitleri sayesinde bağışıklık sisteminin güçlen-
dirilmesi için son derece gerekli bir besindir. 
Bağışıklık sistemini korur, zeka gelişimine 

faydası vardır, kalp sağlığını ve kemikleri 
güçlendirir, hücreleri onarır, diyabet riskini 
azaltır. Bu nedenle özellikle mevsiminde 
haftada 2 kez tüketilmelidir. En ideal pişirme 
yöntemi ise fırında olanıdır.

Yeşil çay
Dünyanın en çok tüketilen 

içeceklerinden olan yeşil çayın birçok 
faydası vardır. Yeşil çay antioksidan 

değeri sayesinde kanser riskini düşürür, 
vücut direncini yükseltir, Parkinson ve 

Alzheimer riskini düşürür, kalp sağlığını 
korur, yağ hücrelerini harekete geçirerek 

yağ yakımına da yardımcı olur.
Hamileler, böbrek ve hipertansiyon 

hastaları hariç, gönül rahatlığı ile 
gün içinde yeşil çayı bal, limon 

veya tarçın ile tatlandırarak 
tüketebilirsiniz.

Yulaf
YULAF lezzetli, hazırlaması pratik ve vücudumuzu 

gün içinde ihtiyaç duyacağı birçok besin maddesine (A 
vitamini, B1, Demir, çinko, folat) sahip bir besleyicidir. 
Lif içeriği oldukça yüksektir. Kolesterol düşürücü etkisi 
vardır. Bağırsakta şişkinlik yaparak uzun süre tok tutucu 
özelliğinden faydalanmak diyettekiler için önemlidir. 
Yoğurda ya da süte katarak tüketebilirsiniz.

Su
VÜCUDUN temel besin ihtiyacı olan 

su beden ve ruh sağlığının kaynağıdır. Dü-
zenli ve yeterli su tüketimi; vücutta birçok 
problemin aşılmasına katkı sağladığı gibi 
sağlıklı ve zinde yaşamın temel kaynağıdır. 
Yeterli tüketilmediğinde vücut yorgunlu-
ğuna, zihinsel fonksiyonların gerilemesine 
neden olmaktadır. Yağ yakımında da kas 
yapımında da su tüketimi olmazsa olmaz-
dır. Kişilere günlük su ihtiyacı, kg başına 
30 ml olarak önerilir. 
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Bir sanat yapıtını anlamak 
için o dönemin tarihini 

de bilmek gerekir ve söz 
konusu modern çağ 

sanatı ise, ‘Avangard’ı ve 
‘Manifestoları’ bilmeden 

modern sanatı anlamak da 
pek mümkün değildir diye 

düşünüyorum…

AVANGARD 
SANAT’A DAİR…

20. yüzyıl Avangard 
sanatçıları tarafından 
yazılmış olan sanat 
manifestoları, Birinci 

Dünya Savaşı sonrasında ortak görüş ve 
düşünceler üzerinde buluşan sanatçılar 
tarafından yazılmış sanat bildirileridir. Ben 
de bu ay sizlere 20. yüzyılda şekillenen sanat 
manifestolarından ve bu dönemin önemli 
avangard hareketlerinden söz etmek isterim. 
Çok kapsamlı ve derin bir dönem olduğundan 
sadece minik hatırlatmalarla yazmaya 
çalışacağım, ilgilenenler için başlık niteliğinde 
bir yazı olacaktır…

Ama öncelikle ‘Avangard’ ve 
‘Manifesto’nun tanım olarak ne olduğunu 
bilmemiz gerekir. Avangard; ‘Yenilikçi, öncü, 
bir sanat ya da düşünce akımına öncülük 
eden’ anlamında kullanılan Fransızca bir 
sözcüktür. Askeri bir terim olup, orduda 
birliğin öncü kolunu tanımlamak için 
kullanılır. 1830’lu ve 1840’lı yıllarda siyaset 
diline girmiş ve ‘köklü dönüşümlerin öncüleri’ 
anlamında kullanılmaya başlanmıştır.

20. YY MANIFESTOLARI
20. yüzyılla birlikte, ‘Klasizm’e karşı 

olan ve hayat ile sanatı bağdaştırmaya 
çalışan, bir anlamda da ‘yeni’yi arayan birçok 

sanat hareketini avangard kapsamında ele 
alabiliriz…

20. yüzyıl sanatı hiç kuşkusuz ki yenilikler, 
karşı çıkışlar ve bunların uzantısında gelişen 
sanat manifestoları üzerine kurulmuştur.

Sanatsal Manifesto; ‘Birlikte oluşturulan 
bir hareketin duyurulması ve düşüncenin 
belirtilmesi üzerine kurulan, bir akımın, bir 
hareketin oluşunu bildiren yazılar’ olarak 
tanımlanabilir. Sanatçılar bu manifestoları 
bildiri şeklinde sunmuşlardır. Ve hiç şüphesiz 
geçtiğimiz yüzyılın sanatı da bu bildiriler 
üzerine şekillenmiştir…

Manifestolar, Birinci Dünya Savaşının 
hemen öncesinde başlamakla birlikte çoğu, 
savaş sonrası bir başkaldırı niteliğinde olup, 
yıkıcı ve yeniden yapılandırıcı ruhta bir 
araya gelişler ve oluşumlar olarak karşımıza 
çıkarlar… Savaşın hezimeti tüm değer 
yargılarını alt üst ettiğinde insanlık kan 
ağlarken, cicili bicili yapıtlar oluşturmak ne 
derece insan ruhuyla örtüşebilirdi ki…

Öncelikle Almanya, Avusturya ve Paris’te, 
savaş ve sonrası yaşanan tüm bu insanlık dışı 
yaşantılar, kayıplar ve değişen değer yargıları 
karşısındaki duygular içerisinde kendini ifade 
etmeye çalışan işte bu ruhlardı 20. yüzyıl 
sanatının yapı taşları… (Sanatçı demiyorum 
özellikle, çünkü sanatçı, topluma ‘toplumun 

Gül Yasa Aslıhan
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istediği’ni veren kişiler gibi algılanıyor. Oysaki, 
bu topluma istediğini veren değil, tam tersine 
toplumdan beslenerek, topluma, kamuya 
rağmen, kendilerini sanat araçlarıyla ifade 
eden özgür ruhlar olduğunu düşünüyorum…) 

AVANGARD YAKLAŞIMLAR
Adları birçok olsa da bu akımlar, 

yayınladıkları manifestolarla 20.yy.’ın 
avangard temelini oluşturdular…

‘1909 da Paris’te yayınlanan ‘Fütürist 
Manifesto’ ilk olarak kabul edilen bildiriydi’ 
diyor kaynaklar. Sembolist’ler 1886’da 
Sembolist Manifesto’yu yayınlamış olsalar 
da, bir tavır olarak ‘Avangard’ ve ‘Manifesto’ 
kavramı 1917 sonrasında Dada hareketleriyle 
görünür hal alıyor diye düşünüyorum…

Manifestolarda ortak temalar, ortak ruhsal 
yaklaşımlar ve ortak düşünceler çerçevesinde 
bir araya gelişler söz konusudur… Ütopya, 
devrim, şiddet, intihar, hiçlik, arzu, kamu 
karşıtlığı, yıkım, tüm bunlar savaş sonrası 
yaratıcı ruhların ortak paydada bir araya 
geldikleri ruhsal çerçeveydi… Onlar, ne 
yaşadılar, ne hissettilerse yazdılar, çizdiler ve 
inşa ettiler…

Birçok hareket birçok manifesto ardı ardına 
ortaya atıldı. Sayıca çok olan bu bildirileri, 
yaklaşımları açısından iki ana kutupta, ‘akılcı’ 
ve ‘hayalci’ olarak düşünebiliriz. 

Bir grup, yeni oluşumların ve hareketin 
‘akıl ve mantık’ üzerinden şekillenmesini 
öngörürken (Bauhaus ve Konstrüktivizm 
gibi), diğer grup, mantığın tamamen ortadan 
kaldırılmasını talep ediyordu (Dada ve 
Surrealizm gibi)…

RASYONALIST AVANGARD
Rasyonalist Avangard olarak da 

adlandırılan, mantık ve ince hesaplamalarla, 
teknoloji ve makinelerle sanatı yeniden 
inşa etme çabalarında olan kol, sanayi ve 
makineleşmeden yola çıkarak oluşturdukları 
manifestolarında endüstri ve makineleşmeyle 
oluşacak bir estetik gelecek önerdiler… 

Başta Bauhaus hareketi olmak üzere 
yapısalcılar, püristler, De Stijl, ‘mantık 
olmadan hiçbir şeyin insani olamayacağını’ 
öne sürdüler. Onlar için mantık, yaratının 
rehberiydi. Bir sanat eseri, matematik bir 
düzen duygusu uyandırmalıydı. Mühendislik, 
endüstri, makine, aritmetik, geometri… 
Önerileri bunlardı. O dönemlerdeki Türk 
resmi de daha çok bu yapıdan etkilenmişti…

DUYGULAR ÖN PLANDA
Yoğun duyguların ağır bastığı, savaşın 

insanlık üzerinde bıraktığı olumsuz 
etkilerden, yine sanat aracılığıyla 
kurtulabileceğine ve bunun da tamamen bir 
yıkım süreci ile gerçekleşebileceğine inanan 
kolda Dada ve Sürrealizm’i görüyoruz. Dada 
ve onun uzantısında dada ruhu ile şekillenen 
bu akımlar, özellikle savaş sonrası hayatın 
anlamsızlığından hareketle, nesnelliğe, 
uyum denilen şeye, her şeyi düzen içinde 
görmek isteyen bilime ve mantığa savaş 
açar… Kamu onayından nefret eden ancak 
ne yazık ki sonunda müzelerde sergilenerek, 
hiç de istemediği bir biçimde halkla buluşan 
Dada eserleri… Herhalde en istemedikleri 
şey de buydu dadaistlerin… Ama buna 
rağmen Dada’nın topluma ve piyasaya karşı 
direnişi, yıkıcılığı ve ‘yeni’yi arayışı, hazır 
nesne kullanımı gibi yeni sanat formlarını 

denemeleri, modernist estetiğe, dinamizme 
ve sıra dışı ifade biçimlerine kavuşturmuştur                  
20 yy. sanatını…

POP ART KÜLTÜRÜ
2. Dünya Savaşı sonrası 1950’lerle birlikte, 

süreç de, sanatta evrilerek devam etmiş, 
Avangard ve Manifestolar dönemi de yerini 
Pop Art’ın popüler kültürüne devretmiştir… 
Bu noktadan sonra sanat, ‘piyasa’nın emrine 
girmiş ve 68 ruhu sonrasında da kanımca, 
‘kültür ve kamu’nun yönlendirmeleri yavaş 
yavaş daha fazla hissedilmeye başlanmıştır… 
Gelinen nokta ne olursa olsun, geçtiğimiz 
yüzyılın ruhunu yansıtan bu sanat 
manifestolarının gücü bugün de ruhlarımıza 
ışık tutacaktır hiç kuşkusuz…                                                                                    

Avangard’ın kamuya karşı duruşunun 
ve nefretinin bir sebebi de, sanatçıların 
ne kadar direnirlerse dirensinler bir 
yandan da ona mahkum olmalarıydı hiç 
kuşkusuz… Çünkü var olabilmek için, hayatta 
kalabilmeleri, görünür olmaları, satılmak 
zorunda olmaları ve bunun için de ‘kamu 
desteği’ne muhtaç olmaları gerekiyordu…                                                                                                                           
Sanatın iradesi her şeye rağmen ‘yaşamak 
için para’ya yenik düşmüştü. Tıpkı bugün 
olduğu gibi… Günümüz sanatçısı da ister 
istemez ‘görünür olma’ adına bugün kültürün 
merkez roller üstlendiği toplumsal alanlarda 
varlığını göstermek, piyasanın taleplerine 
boyun eğmek durumunda kalıyor… Sanatçı ile 
onun kendi dünyası arasına duvarlar örerek 
sanatçıyı mahkum pozisyonuna koyan sanat 
piyasası kuralları, empoze edilen, dayatılan ve 
benzerlerini / taklitlerini talep eden kurum 
ve kuruluşlar karşısında sanatçıyı da hayatta 
kalabilmesi adına bu duvarlara tutunmaya 
veya tırmanmaya zorluyor. Ruhu Dada olsa 
da içeriden dışarıya veya dışarıdan içeriye 
bu duvarların üstünde tutunmaya çalışıyor 
bugünün sanatçısı…
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TAKVIMLER şubat ayını gösterirken 
birlikteliği ve aşkı hatırlatan 
Sevgililer Günü için planlar 
yapılmaya başlanıyor. Sevdiğinizle 

geçirilen her gün özeldir ancak 14 Şubat 
Sevgililer Günü’nde partnerinizle baş başa 
geçirdiğiniz bir akşam ile birlikteliğinizi 
kutlayarak aşkınızı tazeleyebilirsiniz. Bu özel 

günü evde hazırlayacağınız leziz yemeklerle 
kusursuz kılmak mümkün. Paketli kırmızı et 
sektörünün öncü markası Bonfilet’in şefleri, 
sevgililer gününü evde geçirmek isteyenler 
için Dana Biftek Sarma, Mantar Soslu 
Kontrfile ve Sarma Tekirdağ Köfte tarifleriyle 
restoran lezzetlerini evlerinize taşımanıza 
yardımcı oluyor.

Yılın en romantik günü olan 
14 Şubat Sevgililer Günü 
yaklaşırken sevdikleriyle 

birlikte bu özel günü evde 
karşılamak isteyenler, baş 

başa yenen romantik bir 
yemeğin planlarını yapmaya 
başlıyor. Sevgililer Günü’nde 

evde olmayı tercih edenler 
için 3 farklı yemek tarifini 

paylaşan Bonfilet şefleri, bu 
özel günü daha keyifli bir hale 
getirerek benzersiz bir akşam 
geçirmenize yardımcı oluyor!

MALZEMELER:
m 1 paket bonfilet yemeklik dana biftek
m 1 adet mor soğan
m Kavrulmuş ıspanak
m Kavrulmuş mantar
m Yarım çay bardağı zeytinyağı
m Krema
m 1 su bardağı su
YAPILIŞI:
Bonfilet Yemeklik Dana Bifteği ince ve 

geniş bir şekilde açın. İçine ince doğranmış 
mor soğan ve kavrulmuş ıspanak, kavrulmuş 
mantar ekledikten sonra üstüne krema 
dökün. Etleri rulo şeklinde sardıktan sonra 
kürdan yardımıyla tutturun. Bir tavaya yarım 
çay bardağı zeytinyağı dökün. Kızan tavaya 
biftek sarmaları koyduktan sonra krema ve 
1 su bardağı su dökün. Kısık ateşte suyunu 
çekene kadar pişirin. Dilerseniz üstüne krema 
dökerek servis edebilirsiniz.

DANA BİFTEK 
SARMA

MANTAR SOSLU 
KONTRFİLE

TEKİRDAĞ KÖFTE

MALZEMELER:
m 160 gr bonfilet soslu dana kontrfile
m 1 çay bardağı sıvıyağ
m 250 gr domates
m 100 gr mantar
m 2 diş sarımsak
m 1 su bardağı krema
m Tuz
m Karabiber
YAPILIŞI:
Yağsız tavada Bonfilet Dana Kontrfile-

ninher iki tarafını 5’er dakika pişirin. Küp 
şeklinde doğranmış mantar, domates 
ve sarımsağı tavaya ilave edin ve pişene 
kadar soteleyin. Sotelenen karışımın üze-
rine krema ilave edin. Ardından damak 
zevkinize göre tuz ve karabiber ilave edin. 
Krema yavaş yavaş kıvamını bulduktan 
sonra sosunuzu ateşten alın. Kontrfileyi 
sosu taban yaparak sos üzerinde ya da 
sosla yan yana servis edebilirsiniz.

MALZEMELER:
m 1 paket bonfilet tekirdağ köfte
m 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
m 1 çay kaşığı tuz ve karabiber
m 2-3 adet yumurta
m 2-3 adet patlıcan
m Karamelize soğan
m Kaşar peyniri
m Füme et
m Galeta unu
YAPILIŞI:
Önceden ısıtılmış tavaya sıvıyağ ilave edin 

ve ardından Bonfilet Tekirdağ Köfteleri 4-5 
dakika pişirin. Bir kapta 1 çay kaşığı tuz ve 
karabiberi yumurta ile karıştırın. Ardından 
üç adet kızartılmış patlıcanı birbirine değecek 
şekilde yan yana dizin ve içine sırasıyla Bonfi-
let Köfte, karamalize soğan, kaşar peyniri ve 
füme et koyun. Patlıcanı rulo şeklinde sardık-
tan sonra yumurtaya, ardından galeta ununa 
bandırın. Tüm köfteleri sardıktan sonra kızan 
yağda 2-3 dakika pişirin ve servis edin.

Sevgililer Günü’nü Sevgililer Günü’nü 
evde geçirmek evde geçirmek 
isteyenler için isteyenler için 
3 LEZİZ 3 LEZİZ 
YEMEK TARİFİYEMEK TARİFİ
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GELENEKSEL lezzet mirasımız 
Türk Kahvesi, güzel sohbetlerin 
eşlikçisi olana dek birçok işlemden 
geçiyor. İyi bir Türk kahvesi elde 

etmenin yolu, kahve çekirdeklerinin geldiği 
topraklardan başlıyor. İdeal lezzette bir Türk 
kahvesini elde etmenin pek çok püf noktası 
olduğunu ifade eden Coffee HQ (Coffee 
Headquarters) Kurucusu ve Kahve Gurusu 
Sam Çeviköz, “Yemen bölgesinden ve Brezilya 
Rio Minas’tan gelen çekirdekler, Türk kahvesi 
için en uygun seçeneklerdir. Fakat son 
yıllarda maliyetlerle ilgili yaşanan gelişmeler 
nedeniyle, Türk Kahvesi yapımında yüzde 
99 oranında Brezilya’dan gelen çekirdekler 
kullanılıyor. Aslında her kahve çekirdeği ile 
Türk kahvesi yapılabilir fakat burada önemli 
olan kahvenin öğütülme şekli ve kavrulma 
biçimidir. Pudra şekilde öğütülmesi en doğru 
olanıdır. Tecrübelerimden yola çıkarak, 
‘medium’ oranda dediğimiz yani orta seviyede 
bir kez kavrulmuş kahvenin en iyi sonucu 
verdiğini düşünüyorum” dedi. Kavurma 
sonrası kahvenin 5 gün dinlendirilmesi 
gerektiğinin önemle altını çizen Çeviköz, 
“Kaliteliden ödün vermemek için 1 ay içinde 
kahveyi tüketmelisiniz” şeklinde konuştu.

En lezzetli 
Türk Kahvesi 

nasıl yapılır?

Sam Çeviköz hakkında:

Türkiye kahve sektörünü 3. nesil kahve ile 
tanıştıran isimlerden biri olan ve son olarak 
Coffee HQ (Coffee Headquarters) markasını 

kuran Sam Çeviköz, en iyi Türk Kahvesi’ni elde 
etmenin sırlarını paylaştı.

Kahve Gurusu Sam Çeviköz, Türkiye’de 
kahve sektörünü 3. nesil kahve ile tanıştıran 
isimlerden biri oldu. Kahve sektörüne ilk 
defa 30 yıl önce Avustralya’da adım atan 
Sam Çeviköz’ün, AASCA (Avustralya Nitelikli 
Kahve Derneği) tarafından verilen Uluslararası 
Barista Eğitmeni Sertifikası ile eğittiği onlarca 

barista Dünya Şampiyonu oldu. Çeviköz ayrıca 
SCAE (SpecialityCoffeeAssosiation of Europe) 
tarafından verilen Uluslararası Barista Eğitmeni 
ve Uluslararası Kahve Kavurucusu Sertifikası ile 
2009 yılına kadar Uluslararası Jüri Başkanlığı 
yaptı. Sam Çeviköz son olarak Coffee HQ 
markasını kahve severlerle buluşturdu. 

DÖKÜM KAHVE SATIN ALIRKEN 
DIKKAT EDILMESI GEREKENLER

Kahve Gurusu Sam Çeviköz döküm kahve 
alınırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini 
şu sözlerle aktardı: “Kahveyi aldığınız 
yerdeki görevliye mutlaka ürünün ne zaman 
kavrulduğunu sorun; üç ay önce kavrulmuş 
bir kahvenin kalitesi daha düşük olur. Ayrıca 
kahvenin geldiği bölge de önemlidir.”

“KAHVENIZI IÇMEDEN ÖNCE 
3 DAKIKA BEKLEYIN”

Türk Kahvesi’nin oda sıcaklığında bir 
suyla hazırlanması gerektiğini vurgulayan 
Sam Çeviköz, sözlerine şöyle devam etti: 
“Sırasıyla suyu ve kahveyi koyduktan sonra 
biraz karıştırabilirsiniz. Kısık ateşe koyarak 
karıştırmayı sürdürebilirsiniz. Yavaş yavaş 
pişen kahveden çok güzel bir kaymak elde 
edebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Türk 
kahvesini içmenin en doğru yolunu da 
paylaşan 30 yıllık Kahve Gurusu Çeviköz, 
“Kahvenizi hazırladıktan sonra 3 dakika 
beklemelisiniz. Sıcaklığı düşen kahvenin 
tadını daha iyi alabilir ve telvelerin ağzınıza 
gelmesini önlemiş olursunuz” dedi.

“Türk Kahvesi’nde köpükten bahsetmek 
çok doğru bir ifade sayılmaz” diyen Coffee 
HQ Kurucusu Çeviköz, “Kahvenin köpürmüş 
kısmı aslında kahvenin kaymağıdır” şeklinde 
konuştu.
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Saklı güzel

Magnesia

KENT efsaneye göre, Apollon’un 
kehaneti ve yol göstermesi üzerine 
Thessalia’dan Anadolu’ya gelen Mag-
netler tarafından kurulmuş. Şehrin 

tam kurulduğu yer bilinmese de kayıtlarda an-
tik dönemin ünlü kumandanı Themistokles’in 
ilk kurulan Magnesia’yı yönetenler arasında 
olduğu bilinmektedir. MÖ 460’larda Pers Kralı 
1’inci Artakserkses, kenti, sürgüne gönderilen 
Atinalı Komutan Themistokles’e vermiş. Antik 
dönemin bu ünlü kumandanının ismi ‘300 
Spartalı’ filminin devamı olan “300 Bir İmpara-

torluğun Yükselişi” filmini izleyenlere tanıdık 
gelecektir. Sadece sikkeleriyle tanınan bu ilk 
Magnesia, MÖ 399’da terk edilmiş. Diodor, 
Menderes Nehri’nin sürekli yatak değiştirip 
taşması sonucu meydana gelen salgın hastalık-
lar ve Pers tehlikesine karşı Atinalı Thibron’un 
kenti M.Ö. 400-399 taşıdığını yazmaktadır. 

MENDERES NEHRI KENARINDAKI KENT
İlk şehre verilen ‘Magnesia ad Maeandrum’ 

adı, ‘Menderes Nehri kenarındaki Magnesia’ 
anlamına geliyor. Gümüşdağ yamaçlarında, 

İzmir’in 100 kilometre güneydoğusunda, Ortaklar- Söke 
karayolu üstünde, Aydın ili, Germencik ilçesinde, turistikten 

ziyade arkeolojik açıdan aktif zorlu bir arazide ve sessiz, 
mütevazı girişiyle buluşur sizinle Magnesia... İlk bakışta orada 

bulunduğuna dair hiçbir işaret barındırmayan antik şehir, 
binlerce yıldır varlığını toprağın kendisine sağladığı bu sağlam 

kamuflaja borçludur. Ama 1984 yılında başlayan, 
30 yılı aşkın süredir Prof. Dr. Orhan Bingöl’ün himayesindeki 

antik kazılarla yavaş yavaş güneşle buluşan Magnesia arkeoloji 
dünyasında nadide bir mücevher gibidir. 

Agora

Skylla nin hikayesini 
anlatan sütun başlığı
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Yeşim Özkoç

‘Arkaik Dönem’den beri orada bulunan Artemis 
Leukophryene Tapınağı’nın olduğu yerde 
kurulan ikinci yani bugünkü Magnesia kenti 
ise Menderes’in bir kolu olan antik Lethaios 
(Gümüşçay) kenarında yer almasına karşın eski 
adıyla anılmaya devam etmiş. İyonya’da, Efes 
- Priene - Tralles üçgenini birbirine bağlayan 
yollar üzerinde askeri ve ticari açıdan stratejik 
bir konuma sahip bir noktaya kurulan Mag-
nesia, geçmişte tahıl üretimi ve bugün olduğu 
gibi incirleriyle ünlüymüş. MS 3. yüzyıla ait 
sikkelerde burası Anadolu’nun 7. kenti olarak 
tanımlanmıştır. Bizans İmparatorluğu ise 12. 
yüzyıla kadar Magnesia’yı piskoposluk merkezi 
olarak kullanmıştır.

MIMAR HERMOGENES’IN BAŞ ESERI; 
LEUKOPHRYNE TAPINAĞI

Yeni Magnesia çevresi surla çevrili, yaklaşık 
1300 x 1100 m2 bir alanı kapsayan, ızgara 
planlı cadde ve sokak sistemine sahip bir 
kenttir. Magnesia’nın bugünkü ünü; tasarım ve 
uygulamalarıyla günümüze kadar ulaşmış olan 
Mimar Hermogenes’ten kaynaklanmaktadır. 
Antik yazar, mimar Vitruvius’a göre Hermoge-
nes, Pseudodipteros tapınak planını ve sütun 
aralıklarına göre tapınak tiplerini belirleyen ilk 
mimardır. Vitruvius ayrıca Hermogenes’in baş 
eserinin Magnesia’daki Leukophryne Tapınağı 
olduğunu da söylemektedir. Hermogenes bu 
tapınağı arkaik döneme ait ilk tapınağın yıkın-
tıları üzerine Hellenistik dönemde inşa etmiş-
tir. Tapınak İon düzeninde 8 x 5 sütunlu olup 
67,5 x 40 m. boyutuyla Anadolu’nun Helenistik 
dönemdeki dördüncü büyük tapınağıdır.

1994-2001 yılları arasında Artemis kutsal 
alanında yürütülen kazı çalışmaları sonucunda 
tapınağın önündeki altar ile agora arasında 
mermer döşemeli tören alanı ortaya çıkartıl-
mıştır. Tören alanı çevresi boyutları 3 m.’ye 
ulaşan tanrı kabartmalarıyla kaplı olup, önün-
de kurban halkaları yer almaktadır. Törenlere 
katılacak dernek ya da grupların duracakları 
yerleri belirten “Topos” yer yazıtları, alanın iki 
yanını sınırlayan döşeme blokları üzerinde yer 
almaktadır. Kutsal alanı çevreleyen stoadan 
bölümler ortaya çıkartılmıştır. Artemis Kutsal 
Alanı’nın kuzey stoalarının arkasında yer alan 
yapılardan bir diğerinin ise latrinaya (genel 
tuvalet)  dönüştürülmüş olduğu anlaşılmıştır. 
Yapı, iki bölümden oluşmaktadır. Havuzlu 
ön odaya kuzeydeki kapıdan girilir. Batıdaki 
kapıdan tuvalet bölümüne geçilir. İki çeşmesi, 

temizlenmek için su kanalları, delikli oturma 
sıraları ve altlarında, atıkların yapı dışına 
ulaşmasını sağlayan eğimli kanalizasyonu olan 
genel tuvalet 32 kişi kapasitelidir. Günümüzde 
su bağlantısı hala aktiftir.

ARTEMIS KUTSAL ALANINDAN AGORAYA
Magnesia’nın diğer önemli yapılarından biri 

de bugün mil altında kalarak ortadan kaybol-
muş olan agorasıdır. Agoraya, Artemis kutsal 
alanından kutsal bir kapıdan girilir. Propylon 
tümüyle ortaya çıkartılmıştır. Agora 26.000 
m2’lik boyutu ve 414 sütunu ile dönemin en 
büyük çarşıları arasında yer almaktaydı. Mag-
nesia’da eski çalışmalarda Bizans dönemine ait 
olduğu düşünülen yapının, 1989-2001 yıların-
da yapılan kazı çalışmaları sonucu Homeros’un 
“Odyseia” adlı eserinden tanıdığımız köpek 
bacaklı Skylla’nın macerasını anlatan kabart-
malarla betimlenmiş başlıkların kullanıldığı 
Roma dönemine ait “Çarşı Bazilikası” olduğu 
anlaşılmıştır.

EN IYI KORUNMUŞ STADYUM
Günümüze kadarki süreçte çeşitli neden-

lerle tahrip olmasına rağmen, Türkiye’nin ve 
dünyanın en iyi korunmuş stadionu (stadyu-
mu) Magnesia’dadır. Yaklaşık 30.000 kişilik 
stadyumun uzunluğu (pist boyutu) 189 m.’dir. 
Yazıtlardan, MS 3. yüzyıla kadar kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. Arena podyumunda 129 
kabartma bulunmaktadır. Üst galeridekilerle 
birlikte ise stadyum, yaklaşık 150 kabartmanın 
sergilendiği bir açık hava müzesi niteliğindedir. 
Sadece beşi incelenebilen 27 kerkisteki yazıtlar 
büyük bir arşiv niteliği taşımaktadır. Bu özelliği 
ile de Stadyumun antik dönemin en önemli 
yapılarından biri olduğu anlaşılmaktadır. Mer-
merden inşa edilen stadyumun duvarlarında 
boks, binicilik, atıcılık gibi sporların doğuşunu 
sağlayan oyunların izlerini mermer kabartma-
larda görebilirsiniz. Ayrıca kazanan sporculara 
ödül olarak verilen çelenklerin frizleri de 
görebileceğiniz kabartmalar arasında. Antik-
çağlarda doping olarak kullanılan adamotu ise 
stadyum duvarlarında karşınıza çıkacak bir 
başka kabartma figürü olmuş. Görkemli yapı 
aynı zamanda en yüksek stadyum özelliğini de 
taşımaktadır. Karşılaşmaların yapıldığı arena 
bölümünden başlayan merdivenlerle ayaktaki 
izleyicilere ayrılan üstteki galeriye ulaşıldığın-
da, yükseklik 45 metreyi geçmektedir.

Magnesia Stadyum’u sayesinde, kombine 
bilet sisteminin ve şeref tribünü uygulamasının 
antikçağlardan beri uygulandığını öğrenmek-
teyiz. Stadyumda protokole ayrılmış bir bölüm 
var:  ‘Proedrie’ adı verilen bu bölümde bulunan 
koltukların yüksek sırtlıklarında ve oturma bö-
lümlerinde çok sayıda yazı yer alıyor. Diğer bö-

lümler ise farklı kategorilere sahip. 30 bin kişilik 
stadyumda Efes Antik Kenti’nden gelen izleyici-
ler için 2 bin 500 koltukluk bir bölüm ayrılmış. 
Smyrna (İzmir) ve Myus gibi diğer şehirlerden 
gelenlere ayrılan yerler de yine oturma bölümle-
rine yazılan yazılar sayesinde anlaşılıyor. Ayrıca 
unvan ve mesleklere göre de gruplama yapılmış. 
İmparatorun, kent yöneticilerinin, başrahibin 
nereye oturacağı belliymiş. Fırıncılar, tuzlu balık 
üreticileri, kuşçular, bahçıvanlar ise koltuklarda 
adları yazılı meslek grupları arasında yer alıyor. 
Magnesialılar şehirlerini adeta bir eğlence 
merkezi olarak inşa etmişler, diğer kentlerden 
gelenler için düzenledikleri festival, şenlik ve 
organizasyonlarla para kazanmışlar. 

STADYUMDA HASTALAR IÇIN ÖZEL BÖLÜM
Sosyal sorumluluk bilinciyle, stadyumda 

psikolojik rahatsızlıkları olan kişilere ayrılmış 
bir bölümün de olması dikkat çekici başka bir 
detaydır. Hastaları tamamen sosyal hayattan 
dışlamak yerine özel ve güvenlikli bir bölüm-
de oyunları izlemelerine olanak tanınmış ve 
rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunulmuş. 
Günümüzde böyle düşünceli bir uygulama 
maalesef hayatımızda yer almamaktadır. 

Stadyumun en arkasında yer alan bölüm 
oyunların ayakta izlendiği kısımmış. Araş-
tırmacılar bu bölümün biletlerinin en ucuz 
yer olduğunu düşünüyorlar. Günümüzdeki 
konser-gösteri biletleri için de aynı uygulamalar 
geçerli. Sanırım insanlık binlerce yıldır aynı 
sistemleri güncellenmiş mekanlara taşıyarak 
devam ettirmiş. 

Magnesia’da dönemin inşaat tekniklerini 
inceleyebileceğiniz bir antik tiyatro da yer 
almaktadır. Dini amaçlı törenlerde kullanılmak 
üzere yapılmakta iken heyelan nedeniyle yarım 
kalmış bir yapı olmasına rağmen koltuklarının 
olduğu bölümlerde ilgi çekici detayları yine de 
görebilirsiniz.

BUGÜNE ULAŞAN MUHTEŞEM YAPILAR
Magnesia’da bugün kısmen görülebilen 

diğer yapılar arasında ise, Milet’teki Faustina 
Hamamı’nın bir kopyası olan hamam, Odeon, 
spor ağırlıklı bir eğitim merkezi olan Gymna-
sion, Roma tapınağı, Bizans suru ve 5. yy.’a ait 
enine planlı Çerkez Musa Camii sayılabilir

Magnesia, çeşitli hastalık ya da doğal 
kaynak eksikliğinden terk edilip tarihin tozlu 
sayfalarındaki yerini alana kadar, 1000 yıldan 
fazla sürede ayakta kalmış ve bölge halklarının 
cazibe, eğlence merkezi olmuş. Bugün Söke 
karayolundan geçen sürücüler, geçmişin bu 
nadide hazinesinin yanından geçip gittiklerini 
fark etmeden yollarına devam ederken binlerce 
yıldır sessiz varoluşuna devam eden Magnesia 
sabırla bekliyor gezginlerini...  

Stadyum ve 
kabartmalar
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HER 14 Şubat yaklaştığında günde-
min ilk sırasına yerleşen Sevgililer 
Günü, her ne kadar son yıllarda 
alışverişle öne çıkan bir gün olsa da 

aslında bir yıl düşünüldüğünde sevgi sözcük-
lerini en çok duyduğumuz gündür. Sadece 
bu yönüyle bile gezegene oldukça yüksek ve 
pozitif bir enerji veren 14 Şubat’tan herkesin 
beklentisi büyük. Pandemide ayrılıkların 

Psikosentez Yaşam Koçu 
Cangül Soydemir, 14 Şubat 
Sevgililer Günü yaklaşırken 
sağlıklı bir ilişki için iletişimin 
gücüne dikkat çekti. İçin için 
sevildiğimizi hissetmek ve 
bunu duymak sizin için ne 
kadar önemliyse partneriniz 
için de durum aynıdır. 
Sevginizi samimi olduğu 
sürece sıkça dile getirin. 
Bir şey beklediğimiz için 
‘Seni seviyorum’ demekle 
sadece o an içteki sevgiyi dile 
getirmenin titreşimi tamamen 
farklıdır ve bu fark hissedilir. 
Sevgi sözcüğü üstün bir 
enerji içerir ve sevgi samimi 
bir yürekten çıkarak sözcüğe 
bürünmek ister” diye konuştu.

‘SENi SEViYORUM’ 
DEMENiN GÜCÜNÜ KEŞFEDiN!

artışına tanık olduğumuz kadar yeni ilişki-
lere yeni aşklara yeni çiftlere de daha çok 
rastlamaya başladık. İşte büyük umutlarla 
girdiğimiz 2022’nin 14 Şubat’ına sayılı günler 
kala Türkiye’nin sevgi konusunda en önemli 
fikir liderlerinden biri olan Psikosentez Yaşam 
Koçu Cangül Soydemir, sevgi dolu güçlü ilişki-
ler için önerilerini şöyle açıkladı:

PARTNERINIZI DINLEYIN
“Sağlıklı bir ilişkide partneri dinleyebilmek 

çok önemli. Çoğu zaman duyarız ama gerçek-
ten çok az dinleriz. Partnerimizi anlamanın 
yolu onu gerçekten dinlemekle başlar. Part-
nerimizin söylediklerine subjektif anlamlar 
yüklemeden, sadece söylediğini dinlemek ve 
anlamak o kadar önemli ki… Belki o bir yanıt 
ya da yorum beklemeden sizin onu sadece 
tarafsız bir şekilde dinlemenizi bekliyordur. 
Bunu bir deneyin. Onu sabırla, gerçekten 
dinleyin. Belki de bu deneyim onu ilk kez 
gerçekten anlamanızı sağlayacak ve o da, ilk 
kez anlaşıldığını hissedecektir.

TEPKISEL MISINIZ?
Özellikle tartışmalarda, genel olarak gerçek 

tartışma sebebi o anki konu değildir. Çoğu kez 
daha önce yaşanmış ve bastırılmış bir öfke, 
bir acı ya da hayal kırıklığı tetiklenir. Ve kişi o 

anki duruma eski deneyime dayalı bir ‘tepki’ 
gösterir. Burada tepki sözcüğü çok önemli. 
Tepki bilinç dışı, dürtüsel bir davranıştır. Tepki 
yerine bilinçli bir yanıt vermeyi öğrenmek 
tartışmaları büyümekten ve asıl anlamını 
kaçırmaktan korur. Böyle bir durumda, kendi-
mize şu soruyu sormak yararlı olur: "Şu an ben 
onun söylediğine bir yanıt mı veriyorum yoksa 
söylediği şeyler içimdeki eski bir yarayı tetikle-
diği için dürtüsel bir tepki mi gösteriyorum?" 
Sadece bu soruyu sormak bile o dürtüsel ener-
jinin değişmesine neden olur. Bunu sık sık 
yaparsak partnerimizle ilişkimizde bazen yine 
tartışma yaşarız ama bunun gerçek bir nedeni 
olur ve büyümez. Çözümü kolaylaşır.

SAMIMIYSENIZ SÖYLEMEKTEN ÇEKINMEYIN!
Ve sevgiyi dile getirmek çok önemli. İçin 

için sevildiğimizi hissetmek ve bunu duymak 
bizim için ne kadar önemliyse partnerimiz 
için de durum aynıdır. Sevgimizi sıkça dile 
getirmek önemli ve ilişkiyi de besler. Burada 
samimiyet önemli. Bir şey beklediğimiz için 
‘Seni seviyorum’ demekle sadece o an içteki 
sevgiyi dile getirmenin titreşimi tamamen 
farklıdır ve bu fark hissedilir. Sevgi sözcüğü 
ince ve süptil bir enerji içerir. Sevgi, samimi bir 
yürekten çıkarak sözcüğe bürünmek ister. Seni 
seviyorum demenin gücünü keşfedin!”

Cangül 
Soydemir
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TEKE Eli bölgesini Antik Çağ’dan 
günümüze tarihi, coğrafyası, kültürü 
ve bunları besleyen insan hikâyele-
riyle taşıyan kitap, bilimsel verilerin 

zenginliğinin yanısıra bu verilerin yaşama ve 
üretme kültüründeki izlerini de sürmesiyle 
bölgenin kültür tarihine önemli bir katkı 
sunuyor. 

GELECEĞE MIRAS
Araştırmacı, yazar Giray 

Ercenk’in gelecek kuşaklara 
çok önemli bir miras bırak-
tığını belirten Davut Çetin 
şunları söyledi; “Araştırma-
cılar için bir başvuru kitabı, 
okuyucular için ise bu coğ-
rafyanın eşsiz hikâyeleriyle 
tanışarak bölgedeki toplum-
sal dönüşümü kavrayacak-
ları bir eser olan Dünden 

Bugüne Teke Eli, çok kapsamlı içeriği ile bölge 
ve kent araştırmacılarına, toplumsal tarih 
çalışmalarına zengin bir kaynak sunarken, 
gelecek öngörüleri için de sağlam bir basamak 
görevini üstleniyor.”

KÖRFEZ ÜÇLEMESI
Yazar Giray Ercenk’in daha önce yine 

ATSO tarafından yayımlanmış,  
Antalya Körfezi’nin kuzeyini 
anlatan ‘Döşemealtı’ve doğu-
sunu anlatan ‘Dağın Dili’adlı 
kitaplarından sonra, körfezin 
batısını anlatan Dünden Bugüne 
Teke Eli, Prof.Dr Metin Sözen’in 
tabiriyle ‘Körfez Üçlemesi’ni 
tamamlayan yayın olarak ayrı 
bir önem taşıyor. Kitap, Antalya 
Kültür Sanat’taki AKS Dük-
kân’dan veya www.aksdukkân.
com üzerinden temin edilebilir.

EKONOMIK anlamda oldukça sarsıcı 
değişimler yaşarken bundan ilk et-
kilenen sektörlerden biri yayıncılık 
oldu. Pek çok yayınevi ya kapanmanın 

eşiğine geldi ya da ‘yeni kitap ve yazar’ alımını, 
süresiz durdurdu. Kâğıt fiyatlarına doğrudan 
yansıyan döviz kurları nedeniyle kitap fiyatları 
bir anda okur tarafından erişilemez noktaya 
geldi. YAYBİR tarafından paylaşılan veriler 
hiç de iç açıcı değil. Yayıncılık maliyetlerinde, 
%100’ün üzerindeki bir artış gerçekleşti. Ya-
yınevleri 2021 yılında tekrar basım ve telifsiz 
eserlere yönelerek yeni yazarların okura ulaş-
ması konusunda bir gerileme yaşadılar. Tüm 
bu tabloya bakıldığında yazar, okur ve kitap 
arasındaki o benzersiz buluşmanın sekteye 
uğraması, yeni yazarların eserlerini ‘belirsiz bir 
süre’ yayımlatamayacak olmaları kaçınılmaz. 
Ancak her sanatçı, yazar, yapıtını alımlayıcıya 
ulaştırma noktasında mücadelesine devam 
eder. Bu bir gereksinimdir ve kaçınılmaz-
dır. Tarih, en zor dönemlerde bile sanatın 
sürdüğünü, hatta en hassas ve kalıcı yapıtların 
bu dönemlerin sonucu olduğunu kanıtlar 
niteliktedir. Kişisel yayıncılık, yazarların okura 

ulaşabilmesi konusunda her dönem olduğu 
gibi böylesi dönemlerde de oldukça önemli bir 
görevi yerine getiriyor. Okurun, kitaplardan 
ve hayatını değiştirecek değerli fikirlerden en 
doğru ve kaliteli şekilde faydalanabilmesi için 
şartlar ne olursa olsun emin adımlarla ilerliyor. 

Yazmak ve okumak, lüks ya da ilk gözden 
çıkarılacak bir durum değil yaşamsal gereksi-
nimdir. Fiziksel olduğu kadar manevi anlamda 
gelişmek, dönüşmek için daima iyi yazarlara ve 
kitaplara ihtiyaç vardır.

Yazardan Direkt Yayınevi en başından beri 
iyi kitapları iyi okurlarla buluşturarak, bağım-
sız yazarlara yepyeni kapılar açıyor. Özellikle 
de böylesi karmaşık süreçlerde yazarının 
yanında durarak değiştireceği yaşamlara ulaş-
ma fırsatı sunuyor. Kitap basım maliyetlerini 
minimuma indirgeyen seçenekler, yazarların 
hayallerini bir an önce gerçekleştirebilmelerini 
sağlıyor. İstek Üzerine Basım sayesinde de çok 
fazla miktarda basılıp, raflarda ya da depo-
larda bekleyen kitapların maliyet sorunu da 
en baştan engellenmiş oluyor. Yazarlar, kendi 
satış süreçlerini ve okurun tepkisini de böylece 
rahatlıkla tespit edip ona göre sonrasında ha-

rekete geçebiliyorlar. Bunun dışında özellikle 
e-kitap ve sesli kitap bu anlamdaki sorunların 
tamamını ortadan kaldıracak bir alternatif. 

Yazardan Direkt Yayınevi Genel Koor-
dinatörü Çağla Miniç, “ Son dönemde hem 
okurların hem de yazarların daha çok tercih 
ettikleri sesli kitap ve e-kitap seçeneklerini 
içeren bir uygulamayı da hayata geçirmeye 
hazırlanıyoruz.  Bu, okuma ve kitaplarla bağ 
kurma alışkanlığının, zamansızlık bahanesin-
den sıyrılarak kültüre dönüşmesi açısından 
büyük bir adım.” diyor. Gelecek nesillere 
kültürel anlamda bırakılacak en önemli miras, 
kitap okuyarak yetişecekleri bir ortamdır. Bu 
nedenle yazarların düş kırıklığı yaşamak yerine 
sanatlarına tutunmaları için teşvik edilmeleri 
gerekiyor. Tüm bunlara bakıldığında aslında 
gidişata göre kalıcı ve etkili bir yol haritası 
çizmek adına kişisel yayıncılığın önemi büyük.

Kitapların birleştiren ve dönüştüren 
gücünden mahrum kalmak, zorlu zamanların 
üstesinden gelmeyi güçleştirir. Aksine 
okuyarak, daha çok yazarak ve yazılı olanın 
kalıcı büyüsüne inanarak bu zamanlar bir 
sanat yapıtı hâline getirilebilir. 

CITYKİTAP

YAYINCILIK DÜNYASINDA 
NELER OLUYOR?

Orhan Pamuk’un, “Bir gün bir 
kitap okudum ve bütün hayatım 
değişti.” sözünü bilmeyen pek 
azdır. Yeni Hayat adlı eseri, 
bu cümleyle açılır. Kitapların 
yaşamlarımızdaki değiştirici ve 
dönüştürücü etkisi sayesinde 
çoğu zaman şu an olduğumuz 
kişiye ulaşırız. Hemen herkesin 
yaşamında bir ya da birden fazla 
kitabın böyle bir etkisi olmuştur. 
Peki ya kitaplara ulaşmak, 
kitap yazmak, giderek zor ve 
hatta günümüzde lüks hâline 
geldiğinde bu gücü nereden 
bulacağız?

Ercenk’in yeni kitabı “Dünden 
Bugüne Teke Eli” yayımlandı 

Araştırmacı, yazar Giray 
Ercenk’in uzun zamandır 

beklenen çalışması “Dünden 
Bugüne Teke Eli – Bir Üretim 

ve Yaşam Havzası’nın 
Coğrafya, Tarih ve Kültür 

Bağlamında İnsan Hikâyesi” 
adlı kitabı ATSO Vakfı 

tarafından yayımlandı.

Giray 
Ercenk

http://www.aksdukkân.com
http://www.aksdukkân.com


LIDER DNA’sına sadık kalarak, göz 
alıcı iç ve dış tasarımı ile Premium 
ruhunu yansıtan Nissan Qashqai’nin 
yeni nesil tasarım felsefesi V Motion 

Ön Izgara, ince ve keskin hatlarıyla öne çıkan 
LED farları ve modelde ilk kez sunulan siyah/
gri tavan tasarımıyla göze çarpıyor. NASA 
teknolojisi ile geliştirilen Nappa deri koltuklar 
ve iç dizaynın geliştirilmiş teknolojisi ile 
sınıfının kurallarını belirleyen Nissan 
Qashqai’nin 3. jenerasyonu 17 Ocak 2022 
itibariyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Yeni nesil Nissan Qashqai’nin yüksek tork 
değeri, düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyo-
nuna sahip 1.3 litre benzinli, hafif hibrit (mild 
hybrid) motor teknolojisi, 4x4 çekiş sistemi 
ve shift-by-wire özelliği içeren geliştirilmiş 
XTRONIC CVT şanzımanı dikkat çekiyor.

Yeni Nissan Qashqai, yenilikçi dış tasarımı, 
teknolojik içmekanı, yeni konfor özellikleri ve 
geliştirilmiş sürüş dinamikleri ile C-SUV’de 

kuralları yeniden belirliyor. Yeni nesil Nissan 
Qashqai’de kullanılan yeni CMF-C platformu 
sayesinde %41 daha dayanıklı (rijit), güvenli 
ve geniş bir yapı sunarken sürüş keyfi konu-
sunda da çıtayı yükseltiyor.

YENI NESIL LIDER SEGMENTINDEKI 
GELIŞMIŞ KONFOR ÖZELLIKLERI ILE 

ÖNE ÇIKIYOR
Yeni Qashqai’de NASA teknolojisi ile 

geliştirilen Nappa deri koltuklar yolculara 
maksimum konfor sağlıyor. Her bir araç 
için üretimi 25 günde tamamlanan bu özel 
teknoloji ürünü koltuklar, tercih edildiğinde 
kullanıcılara ısıtma ve hafıza özelliklerini de 
standart olarak sunuyor. Nissan’ın Türki-
ye’deki modellerinde ilk kez yeni Qashqai’de 
tanıtılan masaj fonksiyonlu ön koltuklar, hızı 
ve şiddeti ayarlanabilir 3 farklı masaj seçeneği 
ile yolculukları daha keyifli hale getiriyor.
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““YENYENii NES NESiiL LL LiiDERDER” ” 
Nissan Qashqai Türkiye’deNissan Qashqai Türkiye’de

Crossover sınıfının öncüsü olan ve bugüne kadar dünyada 5 mil-
yon, Türkiye’de 155 binden fazla satış adediyle liderliğini tartış-

masız ortaya koyan Nissan Qashqai’nin üçüncü nesli, segmenti-
ni yeniden tanımlayacak özellikleriyle Türkiye’de satışa sunuldu.
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Benzinli hafif hibrit (mild hybrid) 
teknolojisini 4x4 çekiş sistemi ile sunan ve 

segmentindeki ilk model olan yeni nesil 
Qashqai, bu sayede daha geniş bir kullanıcı 

kitlesine hitap ediyor.
4x4 çekiş sistemi, XTRONICCVT 

şanzıman ve arka bağımsız süspansiyonla 
kombine ediliyor. Arka bağımsız süspansiyon 

otomobilin yol tutuşuna katkı sağlıyor ve 
özellikle arka koltukta oturan yolcular için 

maksimum konfor sunuyor.  Yeni Qashqai’de 
3 farklı sürüş modu standart olarak 

sunuluyor: Eco, Standard, Sport. 4x4 çekiş 
sistemi tercih edildiğinde özellikle ilk kalkışta 

kilit fonksiyonunu devreye alarak optimum 
çekiş sağlayan 2 sürüş modu daha ekleniyor: 

Off-road ve Kar.
Yeni X-Tronic CVT otomatik vites 
üzerinde, hafif hibrit (mild hybrid) 

teknolojisine entegre edilmek üzere çeşitli 
geliştirmeler yapıldı. Şanzımanın içindeki 

sürtünme %29 azaltılırken yapısı %14 daha 
kompakt hale getirildi. Aynı zamanda sürüş 

zevkini arttırmak için vites geçiş tepkileri 
daha sportif hale getirildi ve Qashqai’de ilk 

kez yer alan, direksiyonun arkasında bulunan 
vites kulakçıkları eklendi. 

4x4 Çekiş 
Sistemine 

sahip 
Qashqai 

sınıfında 
rakipsiz

YENI QASHQAI GELIŞMIŞ ARAÇ IÇI BILGI VE 
EĞLENCE TEKNOLOJILERI SUNUYOR

Sınıfının en geniş ekranlarından birine 
sahip olan ve Qashqai’de ilk kez kullanılan 
12,3” genişliğindeki tamamen dijital gösterge 
paneli, kişiselleştirilebilen 13 farklı bilgilendir-
me ekranı seçeneğiyle sürücünün dijital sürüş 
deneyimini üst seviyeye taşıyor. İç mekan ta-
sarımında kablosuz Apple Car Play altyapısına 
sahip 9” genişliğindeki dokunmatik bilgi-eğlen-
ce ekranı öne çıkıyor. Ayrıca BOSE mühendis-
leri ile geliştirilen 10 hoparlörlü (8 hoparlör 
ve 2 Subwoofer) ses sistemi yolcuların müzik 
deneyimini keyifli hale getiriyor.

YENI NISSAN INTELLIGENT 
MOBILITY ÖZELLIKLERI

Yeni Qashqai’de sınıfında ilk kez kullanı-
lan, Önsezili Akıllı Çarpışma Sistemi, öndeki 
üç araca kadar algılayıp araçlardan birisi 
fren yaptığında sürücüyü uyarıp, çarpışmayı 
engelleyebiliyor. Bunun dışında Qashqai’de 
ilk kez kullanılan Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, 
Direksiyon Destekli Şerit Takip Asistanı, Akıllı 
Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Akıllı Kör Nokta 
Önleme Sistemi yolcuların güvenliğini maksi-
mum seviyeye çıkarıyor.

HAFIF HIBRIT TEKNOLOJISINE SAHIP TEK MODEL
Nissan yeni Qashqai’nin motorunda daha 

fazla verimlilik sağlayan ve karbon emisyonu-
nu azaltan hafif hibrit (mildhybrid) teknoloji-
sini kullandı. Hafif hibrit teknolojisinde, ben-
zinli motor 12V elektrik sistemi ve lityum-iyon 
batarya ile destekleniyor. Lityum-iyon batarya, 
enerji geri kazanım sistemi sayesinde frenleme 
esnasında açığa çıkan enerjiyi depoluyor ve 
gerektiği zaman elektrik motoruna göndere-
rek benzinli motoru destekliyor. Bu sayede 
benzinli motor üzerindeki yükü azaltarak yakıt 
tüketiminin düşmesine yardımcı oluyor ve 
araç daha uzun süre stop/start konumunda 
kalabiliyor. Türkiye pazarında C-SUV modeller 
arasında hafif hibrit teknolojisine sahip tek 
model olan yeni Qashqai, 270 Nm (CVT) ile 
segmentindeki en yüksek tork değerlerinden 
birini sunuyor.
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ÇOCUKLAR her zaman 
ebeveynlerinin yaptıklarını gözlemler 
ve kopyalar. Dijital alışkanlıklar 
söz konusu olduğunda da durum 

böyledir. Çocuklar ebeveynlerinin sürekli 
olarak cihazlarını kullandığını görebilirlerse, 
bu tür davranışları norm olarak kabul edecek 
ve internette çok fazla zaman geçireceklerdir. 
Rol model olmak bazen zor olsa da ebeveynler 
çocuklarının davranışları üzerindeki 
eylemlerinin bilincinde olmalı ve ekran 
başındaki geçen zaman söz konusu olduğunda 
da örnek olmaya çalışmalıdır.

Araştırma sonuçları, ebeveynlerin ve 
çocukların ekran başında geçirdikleri süre 
arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Türkiye’de 
ebeveynlerin %55’i, çocukların %52’si 
gün içinde aynı saatte, 3-5 saat boyunca 
cihazlarını kullanıyor. Ek olarak, ebeveynlerin 
çoğunluğu hem kendilerinin (%56) hem de 

çocukların (%55) internette yeterli zaman 
harcadığına inanıyor.

Buna ek olarak sonuçlar, çocukların 
aktif olarak cihazları kullanma şeklini 
ebeveynlerinin kullanımına göre uyarladığını 
gösteriyor. Örneğin ebeveynlerin %80’i 
cihazlarda günde 2 saatten az zaman 
harcadığında, çocukları da aynı şeyi yapıyor. 
Yetişkinler cihazlarını günde 2 saatten fazla 
kullanırsa, çocukların da aynı şeyi yapma 
olasılığı yüksek. Vakaların yalnızca %19’u 
bu örneğe maruz kalan çocukların cihazlarla 
günde 2 saatten daha az etkileşim kurduğunu 
gösteriyor.

Aynı zamanda raporun sonucuna göre 
ebeveynleri düzenli olarak cihaz kullanan 
çocuklar, çeşitli dijital alışkanlıklara daha 
fazla zaman harcıyor. Örneğin ebeveynleri 
genellikle cihaz kullanan çocuklar, yemek 
sırasında çevrimiçi olarak 39 dakika daha 

Çocuklar teknolojiyle
ÇOK YAKIN

Kaspersky tarafından yapılan 
yeni araştırma, ebeveynlerin 
ve çocuklarının cihazlarında 
ne kadar zaman harcadıkları 

arasında doğrudan bir 
ilişki olduğunu gösterdi. 
Türkiye’de yetişkinlerin 

%83’ü ve çocukların %69’u 
her gün teknolojik cihazları 

başında en az üç saat 
harcıyor. Veriler, çocukların 

ebeveynlerinin cihazları 
kullanırken harcadıkları 

süreyi kopyalama olasılığının 
yüksek olduğunu gösteriyor.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2901496/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2901496/
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fazla zaman harcıyor. Sohbet ederken 
mesajlaşmak çocuklara ortalama 41 dakika 
ekran süresi ekliyor. Aile fotoğraflarını sosyal 
medyada paylaşmak günde 31 dakika daha 
ekliyor.

Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlamadan 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Marina Titova, 
şunları söylüyor: “Verilerden de gördüğümüz 
üzere ebeveynler teknolojik cihazlara ne 
kadar fazla zaman harcarsa, çocukların da 
cihazlarına o kadar fazla zaman ayırması 
muhtemeldir. Ebeveynler, çocukları için daha 
iyi ekran zamanı dengesi sağlamak isterler. 
Asıl zorluk bunu nasıl başaracakları. Bugün, 
ebeveynlerin çocukları için dijital refahı 
iyileştirmelerine ve ekran sürelerinin güvenli 
ve dengeli olmasını sağlamalarına yardımcı 
olabilecek araçlar var. Bu aynı zamanda 
kendileri için bir örnek teşkil etmek adına 
harika bir seçenek.”

Çocuklar, gelişim çağında dijital bilgi 
tüketmekten ziyade gerçek dünyayla somut 
etkileşimden çok daha fazla yararlanıyor. 
Örneğin on iki yaşından küçük çocukların 
soyutlama kapasitelerinin bir yetişkininkiyle 
kıyaslanabilir olması için kat etmeleri gereken 
uzun bir yol var. Önce dünyayı hissetmeyi, 
duymayı, görmeyi, koklamayı ve tatmayı 
öğrenmeleri gerekiyor.

Münih’teki Liebling + Schatz Terapistleri 
Birgitt Hölzel ve Stefan Ruzas, “Ebeveynlerin 
ve ailelerin dijital medya kullanımı her 
zaman öne çıkan bir konu. Birçok ebeveyn, 
çocuklarının ekran başındaki zamanını net bir 
şekilde düzenlemenin ve erişebilecekleri içerik 
türünü kontrol etmenin yeterli olduğuna 
inanıyor. Ancak bunu cezayla yapmak yerine, 
ebeveynler önce kendi medya tüketimini 
azaltmalı” diyor.

Anket hakkında

Kaspersky hakkında

Çocuklarınıza 
yardımcı olmak 
ve cihazlarını 
güvenli bir şekilde 
kullanmalarını 
sağlamak 
istiyorsanız 
şunları 
yapabilirsiniz:

Eylül 2021’de Kaspersky, sağlıklı dijital 
alışkanlıkların ailedeki rolünü ve ebeveynlik 
alışkanlıklarının çocuklar üzerindeki etkisini 

araştırmak için 11 bin katılımcıyla çevrimiçi bir 
anket yapmak üzere Sapio’yu görevlendirdi. 

Anket, 7-12 yaş arası çocuklarıyla tam zamanlı 
yaşayan yetişkinleri içeriyordu. Ankette 

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan 1.000’er, 
ABD, Türkiye, Mısır, Brezilya, Kolombiya, 

Rusya, Güney Afrika, Malezya, Singapur, BAE, 
Suudi Arabistan, Nijerya, Peru, Şili, Arjantin ve 

Meksika’dan 500’er katılımcı yer aldı.

Kaspersky, 1997 yılında kurulan dünya 
çapında bir siber güvenlik ve dijital gizlilik 

şirketi. Kaspersky’nin derin tehdit istihbaratı 
ve güvenlik uzmanlığı, dünya genelindeki 
işletmeleri, önemli altyapıları, devletleri ve 

tüketicileri korumak için güvenlik çözümlerini 
ve hizmetlerini sürekli olarak dönüştürüyor. 

Şirketin kapsamı güvenlik portföyü, sofistike ve 
gelişen dijital tehditlerle savaşmak için önde 

gelen uç nokta korumasını ve bir dizi özel 
güvenlik çözümünü ve hizmetini içerir. 400 

milyondan fazla kullanıcı Kaspersky teknolojileri 
tarafından korunuyor ve 240.000 kurumsal 

müşterinin kendileri en önemli varlıklarını 
korumasına yardımcı oluyoruz. Daha fazla bilgi 
için www.kaspersky.com adresini ziyaret edin. 

m Çevrimiçi güvenlik önlemleri hakkında 
çocuklarınızla iletişim kurmaya daha fazla 
zaman ayırın. Kendi alışkanlıklarınıza 
dikkat etmeyi deneyin. Yemek yerken 
veya sohbet ederken akıllı telefonunuzu 
kullanıyor musunuz? Çocuklarınızın da 
aynı şeyi yapıp yapmadığına, telefonu 
uzağa koyduğunuzda farklı tepkiler 
gösterip göstermediğine bakın.
m Ebeveyn kontrolü uygulamalarını 
indirmeyi düşünün. Bu tür uygulamala-
rın nasıl çalıştığını ve çevrimiçi ortamda 
güvende kalmak için neden onlara ihtiyaç 
duyduklarını açıklamak için bu konuyu 
çocuğunuzla konuşun.
m Çocuğunuzdan herhangi bir gizlilik 
ayarını kendi başına kabul etmemesi-
ni isteyin ve ebeveynlerinden yardım 
istemelerini öğütleyin. Yetişkinler de 
gizlilik sözleşmelerini okuma alışkanlığı 
edinmelidir.

http://www.kaspersky.com
https://www.kaspersky.com.tr/safe-kids
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Deniz Gözükızıl

SOĞUK KIŞ GÜNLERiNDE 
SAĞLIKLI NEFES ALIN

24 yıllık hava temizleme uzmanı 
Coway, üstün teknoloji ürünü cihaz-
larıyla kışın soğuk günlerinde bile evi-
nizin ve ofisinizin havasını temizleme 

imkanı sunuyor. Kendi alanında Güney Kore 
pazarının lideri konumunda olan Coway’in 
hava temizleme cihazları, havadaki toz, polen, 
evcil hayvan tüyü ve kokuyu temizleyerek, 
sağlıklı nefes almanıza yardımcı oluyor.

Coway’in Airmega AP-1515H, AP-1018F 
ve AP-1516D Hava Temizleme Cihazları etkili 
filtrasyon sistemi sayesinde toz ve ince parti-
küllerin yüzde 99,9’unu engelliyor. Coway’in 
temiz havayı ortama vermeden önce organiz-

maların iyice filtrelendi-
ğinden emin olmak için 
özenle tasarladığı hava 
temizleme sistemleri, 
evinizin havasını kont-
rol altında tutmanızı ve 
daha sağlıklı nefes al-
manızı sağlıyor. 500’ün 
üzerinde patentinin 
bulunduğu ve 74 ulusla-
rarası tasarım ödülünün 
sahibi Coway’in hava 
temizleme cihazları, Türkiye’de Hakman 
güvencesiyle satışa sunuluyor.

Kış aylarında soğuk hava nedeniyle ev ve ofisleri havalan-
dırmayı genellikle ihmal ederiz. Oysa havalandırılmayan 

ortamlarda oluşan toz, polen, evcil hayvan tüyü, koku gibi 
sağlığımız için önemli birer risk unsuru oluşturuyor. Özel-
likle pandemi devam ederken ve Omicron varyantı hızla 

yayılımını sürdürürken, temiz ve hijyenik ortamlarda bu-
lunmak kadar sağlıklı nefes almak da büyük önem taşıyor.

MERCUSYS bütçe dostu 
çift bantlı modeli MR20’yi sa-
tışa sundu. Boyutu küçük olan 
Mercusys MR20’in işlevleri ise 

çok. Router özelliğinin yanı sıra ürün 
iki işlevle daha kullanılabiliyor: Erişim noktası 
(access point) ve Wi-Fi menzil genişletici 
(range extender). Böylece bir evin internet 
konusundaki pek çok sorununu bu küçük 
kutu ile çözmek mümkün oluyor. 
Çift bantlı bir router olan MR20, her iki 
bantta toplam 750 Mbps kablosuz hızlara 
erişebiliyor. Böylece yüksek bağlantı hızı ge-
rektiren işler sorunsuzca yapılabiliyor; online 
oyun oynarken ya da video izlerken kesinti, 
yavaşlama sorunları yaşanmıyor.

MR20 üzerinde iki adet sabit, yüksek 
kazançlı anten yer alıyor. Aşamalı anten 
teknolojisiyle birleştirilmiş bu antenler, her 
yönde kararlı sinyal ve daha uzun mesafelerde 
yüksek hız sunuyor. Böylece evin ya da ofisin 
her yerinde Wi-Fi’a erişilebiliyor.

Mercusys’in yeni router’ı ev ağını özel-
leştiren ve daha güvenli hale getiren bazı 
özelliklere sahip. Bunlar arasında yer alan güç-
lü Ebeveyn Denetim özelliği ile çocukları sanal 
ortamda daha güvende tutmak ve denetlemek 
mümkün oluyor. Anne-babalar, bu özellik 
sayesinde çocukların internette geçireceği za-
manı planlayabiliyorlar, belli bir saatten sonra 
internete erişimi tamamen kapatabiliyorlar, 
uygunsuz içerikleri engelleyebiliyorlar.

Misafir Ağı özelliği ise eve gelen konukların 
ağ adını ve şifresini öğrenmeden, özelleştirilen 
Misafir Ağı üzerinden internete erişmelerini 
sağlıyor. Bu da ev ağının güvenliği için çok 
önemli bir unsur.

Diğer Mercusys ürünleri gibi sağlamlık ve 
güvenlik dahil pek çok testten geçerek satışa 
sunulan MR20’nin kurulumu da kolay. Sez-
gisel web sayfasından adım adım talimatlar 
izlenerek dakikalar içinde router kurulabiliyor.
Mercusys MR20’in etiket fiyatı ise KDV dahil 
27 USD.

Mercusys’ten 
çift bantlı yeni 
router: MR20

Samsung Galaxy serisinin başlangıç 
seviyesi A03s Türkiye’de satışa

YouTube’un en çok kazanan isimleri

ILK olarak Hindistan’da 
karşımıza çıkan Samsung Galaxy 
A03s,üç farklı renk seçeneği ve 64 
GB depolama ile dünya pazarına 
giriş yapmıştı. Galaxy A serisinin 
en altına konumlandırılan ve te-
mel ihtiyaçlar için üretilen cihazın 
fiyatı ülkemizdeki fiyatı ise 3.399 
TL olarak belirlendi. 

6,5 inç HD+ 60 Hz LCD ekra-
na sahip telefon, işlemci tarafında 
MediaTek Helio P35’e sahip ve 
15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh 
pil ile geliyor. Cihazın önünde 5 
megapiksellik basit bir selfie kamerası, arka-
sında ise üçlü kamera sistemi mevcut. Burada 
tam olarak 13 megapiksel ana + 2 megapiksel 

makro + 2 megapiksel derinlik 
kameraları bir araya geliyor. 
Android 11 üstü One UI 3.1 Core 
ile gelen Samsung Galaxy A03s, 
normalde 3 GB ya da 4 GB RAM 
ile elde edilebiliyor. Depolama 
olarak 32 GB ya da 64 GB seçe-
nekleri mavcut, ayrıca microSD 
üzerinden 1 TB kadar artış müm-
kün. 3.5 mm kulaklık girişi olan 
telefonda USB bağlantı arayüzü 
USB-C olarak tercih edilmiş. Yurt 
dışı orijinal satış fiyatı sadece 140 
dolar olan Samsung Galaxy A03s, 

Türkiye’de telefon fiyatlarının geldiği noktayı 
göz önüne alırsak oldukça geniş bir kesime 
hitap edecek diyebiliriz.

Forbes’un Captiv8, SocialBlade ve Pol-
lstar’dan aldığı veriler ile kendi kaynakları 
üzerinden derlediği habere göre 2021’in en 
çok kazanan YouTube kişileri / kanalları 
şunlar oldu: 
m MrBeast (54 milyon dolar) 
m Jake Paul (45 milyon dolar) 
m Markiplier (38 milyon dolar) 
m Rhett and Link (30 milyon dolar) 
m Unspeakable (28,5 milyon dolar) 
m Nastya (28 milyon dolar) 
m Ryan Kaji (27 milyon dolar) 
m Dude Perfect (20 milyon dolar) 
m Logan Paul (18 milyon dolar) 
m Preston Arsement (16 milyon dolar)
88 milyon aboneye sahip olan ve her 

videosu büyük izlenme rakamlarına ulaşan 
(özellikle Squid Game videosu) MrBeast’in 
liste başı olması zannediyoruz ki çoğu kişiyi 
şaşırtmadı. Türkiye dahil dünyanın bir çok 
yerinde içerik üreticilerine oldukça iyi paralar 
kazandıran youtube, geçtiğimiz günlerde 10 
milyar izlenmeyi aşan Baby Shark videosuyla 
kırılan rekorla da kendinden söz ettirmişti.
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BIRÇOK kurum, 2022 yılına girerken 
işlerini nasıl yürüteceğini ve çalışanları-
nın gelişimleri için gerekli olan bilgi ve 
becerileri yeniden düşünüyor. Covid-19 

nedeniyle zorlu bir sürece giren iş süreçleri hib-
rit modülle desteklenirken, bu süreçte dijitalleş-
meye özen gösteren kurumlar için çalışanlarının 
eğitimlerini online kanallar yoluyla geliştirmek 
önem kazanıyor. Yeni yılla büyük umutlarla ve 
hedeflerle girerken verimli öğrenme yolları-
nın değişeceğini aktaran uluslararası eğitim 
platformu Laba’nın Türkiye Ülke Müdürü Elif 
Tuzlakoğlu, 2022 yılında takip edilmesi gereken 
e-learning trendlerini paylaşıyor.
m Insan merkezli öğrenme deneyim-

leri önem kazanıyor. Yıllar boyunca eğitim, 
yapılması gereken zorunlu egzersizlerle ilgiliydi 
ancak Covid-19 pandemisi her şeyi değiştirdi. 
Kurumlar, çalışanlara kaynaklar veya çarktaki 
dişliler yerine değerli varlıklar olarak bakmaya 
başladı ve kurumu başarıya götüren temelin 
insanlar olduğunu fark etti. Bu durum aynı 
zamanda, insan merkezli tasarımla desteklenen 
yeni konuşmalara ve eğitim programlarına yeni 
yollar açtı. Öğrenme kaynakları hem organi-
zasyonlar hem de çalışanlar için organizasyonel 
hedeflerle bağlantılıdır ve bu bağlantılar artık 
empati duygularıyla geliştiriliyor. Bu nedenle, 
insan merkezli öğrenme eğilimi 2022 ve sonra-
sında büyük bir hedef haline geliyor.
m Uzaktan çalışanlar için kurumlar 

sanal eğitimlere yöneliyor. Sanal eğitim, 
uzmanların ve üniversitelerin eğitimine erişmek 
için uzaktan çalışanlar veya dünyanın dört bir 
yanına dağılmış çalışanlar için tercih edilen bir 
yöntemdir. Farklı coğrafyalara yayılmış insanları 
birbirine bağlayan sanal eğitimin özellikle hibrit 
çalışma modeline uyumlu olması kurumlar için 
ideal bir seçenek olurken, 2022’de büyümeye ve 
eğitimin temel dayanağı olmaya devam edeceği 
öngörülüyor.
m Mobil öğrenme tercih ediliyor. Günü-

2022’DE DiKKAT 
EDiLMESi GEREKEN 
E-LEARNING 
TRENDLERi

2022’ye yeni hedeflerle giren 
birçok kurum, işlerini verimli 
kılmanın çeşitli yollarını araş-

tırıyor. Özellikle kurumların, 
çalışanlarını gerekli bilgi ve 
becerilerle nasıl donatabile-

ceklerini yeniden tasarladığına 
dikkat çeken uluslararası eği-

tim platformu Laba’nın Tür-
kiye Ülke Müdürü Elif Tuzla-
koğlu, kurumların verimliliği 
artırmasına yardımcı olacak 

ve takip edilmesi gereken 2022 
e-learning trendini sıralıyor.

müzde çoğu kişi market alışverişinden fatura 
ödemeye, oyun oynamaktan film izlemeye kadar 
birçok aktiviteyi mobil cihazlarıyla gerçekleş-
tirirken, günde en az 4-6 saatini telefonlarının 
başında harcıyor. Bu gerçek göz önüne alındığın-
da bireyler daha iyi öğrenme deneyimleri talep 
ederken, yeni metotların mobil uyumlu olmasını 
istiyor. Kurumların ise mobil öncelikli strate-
jinin gücünün farkına varmaları ve öğrenme 
deneyimlerini mobil uyumlu olacak şekilde 
uyarlamaları son derece önem kazanıyor.
m Eğitim yapay zeka ile destekleniyor. 

Son birkaç yılda, müşteri sorularına yanıt 
vermek ya da belirli görevleri otomatikleştirmek 
gibi çeşitli faaliyetlerin otomatikleştirilmesinde 
yapay zeka kullanımının artırıldığı görülüyor. 
Farklı bireylerin farklı ihtiyaçları olduğu ve daha 
iyi öğrenmek için kişiselleştirilmiş deneyimlerin 
sağlanması gerektiği gerçeğine dayanan yapay 
zeka, öğrenme deneyimlerini geliştirmek ve 
kişiselleştirmek için ideal bir fırsat yaratıyor. 
Kurumlar yapay zekayı, online kurslar veya 

canlı web seminerleri gibi öğrenme etkinlikleri 
sırasında ipuçları sağlayan akıllı öğrenme asis-
tanları olarak kullanarak öğrenme verimliliğini 
güçlendirebilir ve bilgiyi bir kurumdaki herkes 
için doğru zamanda erişilebilir hale getirebilir.
m Içerik küratörlüğü önemli bir hal alı-

yor. Birçok kurum, internetin ve bilgi tabanları-
nın çok büyük bir bilgi deposuna sahip olduğunu 
ve kullanıcıların öğrenmek istedikleri konuyla 
en alakalı içeriği tercih edeceklerini biliyor. Bu-
nun için çoğu kurum günden güne içerik küra-
törlüğünü benimsiyor. Ancak, içerik küratörlüğü 
etkili veya oldukça akıllıca yapılmalıdır çünkü 
daha akıllıca yapılan içerik iyileştirme, bireylerin 
doğru öğrenme içeriğini bulmasına yardımcı 
oluyor. Gelecek yıllarda içerik küratörlüğü daha 
yaygın hale gelecek ve yüksek çalışan katılımı ya-
ratmanın en iyi yollarından birine dönüşecektir.

Elif
Tuzlakoğlu
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GECEDE, Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Antalya Milletvekili & ANSİ-
AD Şeref Üyesi Çetin Osman Budak, 
CHP Antalya Milletvekilleri Cavit 

Arı ve Aydın Özer, Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya 
Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, 
Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya 

ANSİAD 32. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ’NÜ
COŞKUYLA KUTLADI

Antalya Sanayici ve İş İnsan-
ları Derneği’nin (ANSİAD) 32. 
Kuruluş Yıl Dönümü muhte-
şem bir gece ile Sunis Hotel 
Su’da kutlandı. İş, sanat ve si-
yaset dünyasının önde gelen 
isimlerini bir araya getiren 32. 
Kuruluş Yıl Dönümü Balo-
su’na, çok sayıda seçkin da-
vetli ve dernek üyeleri katıldı.
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Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail 
Yüksek, Alanya Alaaddin Keykubat Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Türk 
İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 
Başkan Yardımcısı Ali Eroğlu, Batı Akdeniz Sa-
nayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) 
Başkanı Abdullah Erdoğan,TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı 
Mustafa Balcı, TMMOB Şehir Plancıları Odası 
Antalya Şube Başkanı Ebru Manavoğlu, TM-
MOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, ANSİAD 
üyesi iş insanları ve çok sayıda davetli yer aldı.

Gecenin açılış konuşmasını gerçekleşti-
ren ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın 
Akıncı, 32 yılı geride bırakan bir kurum 
olduklarını belirterek, “Temelleri Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 
atılan, ilkelerine yürekten bağlı olduğumuz ve 
önümüzdeki yıl 100. yaşını kıvançla kutlayaca-
ğımız cumhuriyetimizin temel ilkelerinden ve 
hedeflerinden vazgeçmeden ama onları çağa 
uydurmayı da beceren bir yaratıcılıkla, yeni 
dünya düzeninde ülkemizin hak ettiği yerini 
almasını istiyoruz” dedi. 

SÜLEYMAN ÖZTÜRK ANILDI
2019 yılında tüm dünyada yaşanmaya 

başlayan covid sürecinin Mart 2020 tarihi 
itibari ile de ülkemiz gündemine girdiğini, 
toplumsal ve ekonomik anlamda ciddi kayıplar 
yaşattığını kaydeden Başkan Akıncı, “ANSİAD 
olarak bizlerde bu deneyimi acı bir şekilde 
yaşayanlardanız. Çok sevdiğimiz arkadaşımız, 
kardeşimiz, üyemiz Süleyman Öztürk’ü bu 
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salgında covide kurban verdik. Bu vesile ile 
tekrar kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına 
da sabırlar diliyorum” dedi. 

32 YILDIR GÜÇLÜ BIR SIVIL TOPLUM 
KURULUŞUYUZ

ANSİAD’ın her geçen yıl emin adımlarla ve 
hiç taviz vermeden büyüyerek 32 yılı geride 
bıraktığını kaydeden Başkan Akıncı, “AN-
SİAD bunu başaran nadir derneklerden biri 
olup gerek kurumsallığı gerekse girişimcilik 
ekosisteminin büyüklüğü ile sadece Antalya’ya 
değil tüm Türkiye’ye örnek teşkil etmektedir. 
ANSİAD’ın kuruluşundan bu yana dernekte 
görev alan yönetim kurullarındaki büyüklere, 
dostlarına, çalışmalara destek veren tüm üye-
lere gayretleri ve çabalarından dolayı teşekkür 
ediyorum. Ayrıca bu süreç içinde aramızdan 
ebediyete intikal eden üyelerimize ve kurucu-
larımıza da Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. 

YOLUMUZ AÇIK KILAVUZUMUZ 
ATATÜRK OLSUN

32 yılı geride bırakan bir kurum olarak 
cumhuriyetin 100. yılına da kıvançla eşlik 
etmenin gururunu yaşadıklarını belirten 
Başkan Akıncı, “Temelleri Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları tarafından atılan, 
ilkelerine yürekten bağlı olduğumuz ve 
önümüzdeki yıl 100. yaşını kıvançla kutlayaca-
ğımız cumhuriyetimizin temel ilkelerinden ve 
hedeflerinden vazgeçmeden ama onları çağa 
uydurmayı da beceren bir yaratıcılıkla, yeni 
dünya düzeninde ülkemizin hak ettiği yerini 
almasını istiyoruz” dedi. 

‘YILIN BAŞARILI IŞ INSANI’ NECMI ALPAGOT
Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği 

(ANSİAD) tarafından geleneksel olarak düzen-
lenen ‘2021 Yılın Başarılı İş İnsanı Ödülü’nün 
sahibi; ANSİAD üyesi ve Yenigün Gıda Sanayi 
Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Alpagot oldu. Necmi Alpagot’a ödülü ANSİAD 
Başkanı Akın Akıncı ve CHP Antalya Millet-
vekili & ANSİAD Şeref Üyesi Çetin Osman 
Budak tarafından takdim edildi.  

YILIN SANAT ÖDÜLLERI 
BAYRAMOĞULLARI VE DAYIOĞLU’NA

ANSİAD’ın 2001 yılından bu yana verdiği 
ANSİAD Yılın Sanat Ödülü bu yıl, Antalya 

Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. 
Lelya Bayramoğulları ile Kaş ilçesi Turan 
Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi Müzik Öğretmeni 
Emre Dayıoğlu’nun oldu. Doç. Lelya Bayramo-
ğulları’na ödülü ANSİAD Başkanı Akın Akıncı 
ve CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer tara-
fından takdim edildi. Ödülün ardından Lelya 
ve Bayram Bayramoğulları çifti tarafından 
konuklara müzik dinletisi sunuldu. Emre 
Dayıoğlu’na ödülü, ANSİAD Başkanı Akın 
Akıncı ve ATSO Başkanı Davut Çetin tarafın-
dan takdim edildi. Dayıoğlu ödülün ardından 
konuklara kendi arşivinden türküleriyle bir 
dinleti sundu.

2021 ANSIAD YILIN MEDYA ÖDÜLÜ 
HÜRRIYET’TEN VAHIDE YANIK’A

ANSİAD 2021 Yılın Medya Ödülü, ‘Finike 
Portakalına Kıymayın Efendiler’ haberiyle 
Hürriyet Akdeniz Gazetesi Tarım Köşe Yazarı 
Vahide Yanık’ın oldu. Yanık’a ödülü, ANSİAD 
Başkanı Akın Akıncı ve CHP Antalya Milletve-
kili Cavit Arı tarafından takdim edildi.

ANSİAD üyeleri ve eşlerinden oluşan 
ANSİAD Çok Sesli Korosu’nun konser verdiği 
gece, ANSİAD Başkanı Akın Akıncı ve Geçmiş 
Dönem Başkanlarının pasta kesimi ve ardın-
dan Acro Project konseri ile son buldu.
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CUMARTESI kahvaltısında bir 
araya gelen ANTGİAD Üyeleri’nin 
ve YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege’nin 
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 

en genç girişimci ödülünün sahibi İzzet Pinto 
“Girişimciliğe Farklı Bakış” konulu sunumunu 
gerçekleştirdi.

Toplantının açılışında konuşan ANTGİAD 
Başkanı Osman Sert, Antalya’da genç kuşağı 
temsil eden bir dernek olarak girişimciliğe ve 
genç istihdama verdikleri önemi dile getirerek 
"Dernek üyelerimiz kentin sorunlarına çözüm 
üretmek adına kentin belirli noktalarında 
kentin gelişimine katkı sağlayacak projelerde 
görev almaktadırlar. Sadece yönetim kurulu 
olarak değil dernek üyelerimizin ve komisyon-
larımızın önerilerini dikkate alarak projeler 
üretmeye ve yine üyelerimiz arasında ticaretin 
gelişimine yönelik de çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz.” dedi.

GENÇLERIN GIRIŞIMCILIĞE 
YÖNLENDIRILMESI GEREKIR 

Girişimcilik konusunda gençlerin teşvik 
edilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden 
Başkan Osman Sert, “Gençlerin start-up ve 
melek yatırımcılarla buluşması çok önemli. Bu 
konuda Antalya’nın kent dinamikleri olarak 
bir araya gelip bu ekosistemin oluşmasını 
sağlamalıyız. Gençlerin girişimciliğe yönlen-
dirilmesi ekonominin gelişmesi ve katma 
değerli ürünlerin ortaya çıkarılması için çok 
önemli”. Yine bu bağlamda her daim istişarele-
re açık olan ve ortak çalışmalar yürütme şansı 
bulduğumuz tüm paydaşlarımıza teşekkür 
ediyor bugün bizleri yalnız bırakmayan Aykut 
Ege Başkanımıza teşekkür ediyor ve mikro-
fonu kendisine bırakmak istiyorum” diyerek 

ANTGİAD İzzet Pinto ile 
GiRiŞiMCiLiĞi KONUŞTU

Antalya Genç İş İnsanları 
Derneği (ANTGİAD) üye 
buluşmalarının konuğu 

Global Agency’nin Kurucusu 
ve CEO’su İzzet Pinto oldu. 

sözlerini tamamladı.
STK’ların iş birliğinin kent dinamikleri ile 

birleşerek çok önemli sonuçlar doğuracağını 
belirten Aykut Ege bu husustaki çalışmaları 
nedeniyle ANTGİAD yönetim kurulu ve tüm 
üyelerine teşekkür ederek YÖRSİAD üyeleri-
nin desteklerini ve selamlarını iletti.

HAYAL ETMEK, HAREKETE GEÇMEK, 
KENDINE INANMAK VE RISK ALMAK 

Başarısızlıkla sonuçlanan tüm girişimlerine 
rağmen denemekten vazgeçmemek gerekti-
ğine dikkat çeken İzzet Pinto, başarının hayal 
etmek, harekete geçmek, %100 inanmak ve 
risk almakla elde edildiğini vurguladı. 

Başarıdaki en önemli faktör olarak nite-
lendirebileceğimiz paylaşımcılığı da ön planda 
tutan İzzet Pinto, kazanmanın yolunun pay-
laşmayı bilmekten geçtiğini belirtti. “Babam 
İçin” kitabının gelişim süreci ve yeni teknolo-
jiler NFT sistemi girişimi hakkında da bilgiler 
vererek üyelerin sorularını cevapladı.

Toplantının sonunda ANTGİAD Başkanı 
Osman Sert, günün anısına İzzet Pinto’ya bir 
armağan takdim etti ve hep birlikte çekilen 
aile fotoğrafı ile toplantı sona erdi.
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IMZA töreninde konuşan ATSO 
Başkanı Davut Çetin “Başarılı 
dijital dönüşüm uygulamalarına ilk 
başlayan kurumlardan biri olmak, 

ATSO ve Antalya Bilim 
Üniversitesi arasında 
DiJiTAL iŞBiRLiĞi 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya Bilim 
Üniversitesi arasında İNOVATSO’da “Instant Learning®” 

uygulanmasının kullanılmasına yönelik protokol imzalandı. 
Protokol törenine Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Davut Çetin, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

İsmail Yüksek, Dr. Ali Cem Başarır ve ekibi katıldı. 

dönüşüme öncülük yapmak bizlere güç 
veriyor. Bu önemli uygulamayı üyelerimizin 
işyerlerinde, fabrikalarında, işletmelerinde 
yaygınlaştırmak için de gerekli hazırlıkları 
yapıyoruz. Instant Learning® uygulaması 
konusunda yapacağımız işbirliği bu adımın 
önemli parçalarından biri. Instant Learning® 
yaklaşımı ile, gerekli bilgiye ihtiyaç anında 
ulaşılabilecek olması; kolay ve basit erişimi, 
INOVATSO bünyesinde bulunan tüm makina 
ve teçhizata entegre edildi. Artık ARGE ve 
İnovasyon yapan gençlerimiz, girişimcilerimiz 
hızlı prototipleme ve tasarım makinalarını 
kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan 
emniyetle ve güvenle kullanabilecekler” dedi.

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü 
Sayın Prof. Dr. İsmail Yüksek de, verimliliği 
artırırken işletme maliyetlerini önemli oranda 
azaltan Instant Learning® uygulamasının 
ülkemizde fabrikalarda, seralarda, 
işletmelerde, sağlık kurumlarında, turizm 
işletmelerinde kullanımı konusunda taleplerin 
artarak devam ettiğini söyledi.

Yüksek bu programın geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılması için işbirliğine açık 
olduklarını; hızlı ve kolay uygulanabilen; 
her sektörde önemli bir eğitim ihtiyacını 
karşılayacak olan Instant Learning®’in hızla 

yayılacağına inandığını belirtti. Ayrıca projede 
hem mezun hem de öğrenimi devam eden 
öğrencilerin önemli rol aldığını belirten 
Yüksek, öğrencilerle birlikte girişimcilik 
ekosistemini de güçlendirecek startup 
oluşumları için kuluçka merkezini de yakında 
açacaklarını belirtti. 

Dijital Dönüşüm Programının Stratejisini 
tasarlayan ve yöneten Dr. Ali Cem Başarır 
ise, “Bazen çözüm hemen yanı başınızda 
durmaktadır. Özellikle de basit çözümler. 
Bakış açımızı değiştirmeyi başardığımızda 
dijital dönüşümümün ne kadar kolay ve 
ucuz olabileceğini, gereksiz maliyetlerinden 
ve verimsiz yaklaşımlarından bizleri nasıl 
kurtarabileceğini değerli ekibim ve yetenekli 
öğrencilerimle yaparak göstermeye devam 
ediyoruz. Basit dönüşüm yaklaşımlarından, 
Metaverse’e birçok sektörde paradigmayı 
değiştirecek uygulamalarımızı paylaşmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

Heyet, protokol imza töreninden ardından 
İNOVATSO’u ziyaret ederek, ekipmanlara 
QR Code uygulamalarını yerleştirdi. Davut 
Çetin ve Rektör İsmail Yüksek merkezde 
girişimcilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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ATSO MESEM’in Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası’ndan aldığı 
hibe desteği ile gerçekleştirilen 
sınavda başarılı olan Calista Luxury 

Resort Otel çalışanlarının uluslararası 
geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgeleri, 
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, 
Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin ve Calista 
Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ tarafından 
gerçekleştirilen törenle takdim edildi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankası ile Mesleki 
Yeterlilik Kurumu arasında yürütülen 
işbirliği kapsamında turizm sektörünün 
geliştirilmesine destek olmak, nitelikli 
işgücünün yaygınlaştırılması ve turizm 
sektörünün hizmet kalitesini artırmak 
amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu ve ATSO 
Mesleki Sınav ve Serfitikasyon Merkezi 
(ATSOMESEM) arasında 17 Ağustos 2021 
tarihinde “Turizm Sektörü Belgelendirme 
Hibesi Protokolü” imzalandığını belirterek, 
ATSO MESEM’in 40 bin Avro hibe almaya 
hak kazandığını söyledi.

Covid 19 pandemisi nedeniyle turizm 
ve yiyecek içecek sektörünün çok zor 
dönemlerden geçtiğini Davut Çetin, ATSO 
MESEM tarafından gerçekleştirilen servis 
görevlisi, servis yöneticisi, bar görevlisi, 
barista ve aşçı sınavlarına katılan ve 
başarılı olan 50 çalışanın, alınan hibe 
desteği sayesinde herhangi bir sınav 

ve belge bedeli ödemeden uluslararası 
geçerliliğe sahipmesleki yeterlilik belgesine 
kavuştuklarını söyledi.

BELGELENDIRME ÜCRETLERI HIBE 
DESTEĞINDEN KARŞILANACAK

Davut Çetin, ilk hibenin 31.01.2022 
tarihinde tamamlanacağını, ikinci “Doğrudan 
Belgelendirme Hibesi”nin ise 2025 yılına 
kadar devam edeceğini belirterek “ATSO 
MESEM’e servis görevlisi seviye 2-3-4, bar 
görevlisi seviye 4, servis yöneticisi seviye 5, 
kahve bar görevlisi (barista) seviye 4 ve aşçı 
seviye 4 mesleklerinde, Mesleki Yeterlilik 
Belgesi için Türkiye genelinde başvuruda 
bulunan ve sınavlarda başarılı olan adaylar, 
sınav maliyetine katlanmadan Avrupa Birliği 
ülkelerinde de geçerliliğe sahip akredite 
Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olabilecekler” 
dedi.

Davut Çetin, sektörde çalışanlarının bilgi, 
beceri ve yetkinliklerini kanıtlayabilecekleri 
bu belgelendirme sisteminin turizm ve 
yiyecek içecek sektöründe nitelikli ve belgeli 
işgücünün geliştirilmesine,işletmelerin 
hizmet kalitesinin artmasına önemli katkılar 
sağlayacağını söyledi.

Başkan Davut Çetin, çalışanlarına 
mesleki yeterlilik belgesi aldırmak için 
başvuruda bulunan Calista Otel Genel 
Müdürü Ali Kızıldağ’a, sınavda görev alan 
sınav değerlendirici hocalara, ATSO MESEM 
çalışanlarına işbirliği ve desteklerinden dolayı 
teşekkür etti.

TURIZM SEKTÖRÜNDE MESLEKI YETERLILIK 
BELGESI HIZMET KALITESINI ARTTIRACAK

Calista Luxury Resort Otel Genel Müdürü 
Ali Kızıldağ da, ATSO MESEM’in turizm 
alanında gerçekleştirmiş olduğu mesleki 
yeterlilik belgelendirme çalışmalarının 
çok önemli olduğunu, tüm çalışanların 
bu belgeyi almalarını otel yönetimi olarak 
desteklediklerini ve diğer otel çalışanlarınında 
bu belgeye sahip olması amacıyla otellere 
referans mektubu yazarak belgelendirme 
sisteminin yaygınlaştırılmasına katkı 
sağlayacaklarını söyledi. Kızıldağ, ATSO 
Başkanı Davut Çetin’e ve ATSO MESEM 
süreçlerinde görev alan tüm çalışanlarına 
katkıları için teşekkür etti.

ATSO’dan, otel 
çalışanlarına 
uluslararası 

geçerliliğe sahip 
mesleki yeterlilik 

belgeleri
Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası (ATSO), Covid 19 
pandemisi nedeniyle zor 
günler geçiren turizm ve 
yiyecek içecek sektörü 
çalışanlarına yönelik mesleki 
eğitim seferberliği başlattı.
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18-21 Ocak 2022 tarihleri arasında 
Antalya’da ANFAŞ Uluslararası Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde eş zamanlı 
yapılan 32. ANFAŞ Hotel Equipment 

- Uluslararası Konaklama ve Ağırlama 
Ekipmanları İhtisas Fuarı ve 28. ANFAŞ Food 
Product - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas 
Fuarı, düzenlenen açılış töreni ile ziyarete 
açıldı. Açılış töreni, saygı duruşu ve ardından 
İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

AÇILIŞ TÖRENI 
GENIŞ KATILIMLA GERÇEKLEŞTI

Turizm ve gıda sektörünün tüm 
paydaşlarını tek çatı altında bir araya getiren 
iki dev organizasyonun açılış törenine; 
Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Korkuteli 
Belediye Başkanı Ömer İşlek, Antalya 
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı 
Davut Çetin, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri 
Derneği (ETÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı 
Melih Şahinöz, Türkiye Aşçılar Federasyonu 

Türkiye’nin En Büyük HORECA Fuarı
ANTALYA’DA ZiYARETE AÇILDI 
Türkiye’nin en büyük HORECA Buluşması 32. ANFAŞ Hotel Equipment ve 28. ANFAŞ 

Food Product fuarları, turizm ve gıda endüstrisinin konaklama, ağırlama, yiyecek 
ve içecek sektörlerini, 18-21 Ocak tarihleri arasında Antalya’da buluşturdu. Fuarda, 

600’den fazla katılımcı firma ve 3 binin üzerinde marka yer aldı. 
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(TAFED) Genel Başkanı Zeki Açıkgöz, 
İran Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı 
Mehrdad Saadat Denghan, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Cem 
Topçu, (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Güçlü Kaplangı, Turizm Otel Yöneticileri 
Derneği (TUROYD) Başkanı Alican Aksu, 
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) 
Başkanı Ülkay Atmaca, ANFAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Bıdı ve çok sayıda sektör 
temsilcisi katıldı.

HORECA SEKTÖRÜ 4 GÜN SÜREYLE 
AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTU

32. ANFAŞ Hotel Equipment Fuarı’nda 
endüstriyel mutfak ve çamaşırhane 
ekipmanları, otel tekstili, mobilya, yatak 
ve dekorasyon malzemeleri, buklet ve 
sarf malzeme ekipmanları, aydınlatma ve 
elektrik malzemeleri ile park, bahçe ve plaj 
malzemeleri kategorilerinde ürün ve hizmetler 
tanıtıldı. 28. ANFAŞ Food Product Fuarı’nda 
ise gıda ve yeme-içme sektörünün önemli 
firma ve markalarının; bakliyat, hububat, 
baharat, katı ve sıvı yağlar, et ve et ürünleri, 
süt ve süt ürünleri, unlu mamuller, katkı 
malzemeleri, deniz ürünleri, donmuş gıdalar 
ve içecek sektörleri ürünleri sergilendi. 

FUARLAR KAPSAMINDA DÜZENLENEN 
ETKINLIK VE SHOWLAR BÜYÜK ILGI GÖRDÜ

ANFAŞ HORECA fuarları, sektörün 
geleceğini gündeme taşıyan önemli 
etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Türkiye 
mutfağını ve aşçılığını dünyaya tanıtabilmek 
amacıyla hareket eden Türkiye Aşçılar 
Federasyonu (TAFED), 28. ANFAŞ Food 
Product Fuarı’nda geniş katılımla yer aldı. 
Yeme-İçme sektörünün ödüllü aşçı ve 
şeflerinin gerçekleştirdiği show ve etkinlikler 
her yıl olduğu gibi ziyaretçi ve katılımcılar 
tarafından ilgiyle takip edildi. Fuara destek 
veren meslek örgütlerinin düzenlediği 
panel, konferans, yarışma gibi etkinlikler ise 
ziyaretçiler tarafından geniş katılımla takip 
edildi.
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Cinsel Tıp Eğitim Derneği 
İLK KEZ TOPLANDI

Cinsel Tıp Eğitim Derneği ilk 
toplantısını gerçekleştirdi. 
Toplantıya alanında uzman 
birçok doktor katılırken, 
toplantıda cinsel sağlık 
alanındaki yeni gelişmeler 
ve tedaviler konuşuldu. 
Cinsel Tıp Eğitim Derneği 
kurulduktan sonraki ilk 
toplantısını Antalya’da 
bulunan bir otelde organize 
etti. Programa Profesör 
Doktor Ege Can Şerefoğlu ve 
Uzman Doktor Selcen Bahadır 
başta olmak üzere birçok 
önemli isim katıldı.
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PROGRAMIN moderatörlüğünü ve 
açılış konuşmasını yapan Uzman 
Doktor Niyazi Umut Özdemir 
toplantının aynı zamanda derneğin 

lansmanı olduğunu belirterek; “Bugün 
aynı zamanda derneğimizin doğum anına 
da tanıklık etmekteyiz. Türkiye’de kolektif 
çalışma kültürünün zayıf olduğundan hep 
yakınırız. Bizler bu doğrultuda Doktor 
Ege Can Şerefoğlu, Doktor Selcen Bahadır, 
Psikoterapist Gülsen Karabacak ve ben Doktor 
Niyazi Umut Özdemir olarak geçtiğimiz ay 
hareket geçerek disiplinler arası güç birliğini 
oluşturacak şekilde Cinsel Tıp Eğitim Derneği 
projemizi hayata geçirdik. Derneğimizi 
kuruluş aşamaları tamamlanmış şekilde olup 
Başkanlık görevini Doktor Selcen Bahadır 
üstelenmiştir. Kendisine başarılar diliyoruz. 
En kısa sürede ilk genel kurulumuzda 
gerçekleştirip bünyemize çok değerli isimleri 
de ekleyeceğiz.” diye konuştu. 

ILK HEDEFLER; CINSEL TIP OKULU
VE BÜYÜK KONGRE

Yeni kurulan bir dernek olduklarını ve 
hedefleri olduklarını açıklayan Cinsel Tıp 
Eğitimi Derneği Başkan Yardımcısı Niyazi 
Umut Özdemir; “Derneğimiz ilk olarak gelecek 
ay geniş katılımlı Cinsel Tıp Sempozyumu ile 

başlamayı hedefliyor. Hemen ardından Cinsel 
Tıp Okulu projemizi de hayata geçiriyoruz. 
Son olarak da 2023 yılı için Antalya’da ulusal 
büyük bir kongre hedefimizin olduğunu 
belirmek isterim.” diyerek sözlerini noktaladı.

Programda Profesör Doktor Ege Can Şere-
foğlu ve Uzman Doktor Selcen Bahadır cinsel 
tıp alanında ayrıntılı sunumlar gerçekleşirdi-
ler. Oldukça verimli geçen program soru-ce-
vap etkinliğinin ardından sona erdi.
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ANTALYA’nın başarılı iş insanların-
dan; Romanya Antalya Fahri Konso-
losu, Türkiye Basketbol Federasyonu 
Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Girişim 

ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 
Yönetim Kurulu Üyesi, Yörük Sanayici ve İş 
İnsanları Derneği (YÖRSİAD) Yüksek Danışma 
Konseyi Başkanı, Türkiye Akaryakıt Bayileri 

Beken ailesinin Beken ailesinin 
mutlu günümutlu günü

Antalya’nın başarılı iş 
insanlarından Semih 

Beken, oğulları Hilmi ve 
Kaan’a muhteşem bir 

sünnet töreni düzenledi.

Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası 
(TABGİS) Yönetim Kurulu Üyesi, Batı Akdeniz 
Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) 
Başkan Yardımcısı, Antalya Kent Konseyi Eko-
nomi Başkanı, Semih Beken, oğulları Hilmi ve 
Kaan’a muhteşem bir sünnet töreni düzenledi.

Belek Pine Beach Hotel’de düzenlenen sün-
net töreninde, Semih Beken, eşi Sultan Beken 
ve oğulları Hilmi ile Kaan, aile büyükleri Zuhal 
ve Hilmi Beken, Selma ve Şeref Kök, misafirleri 
kapıda karşıladı. Antalya’nın siyaset, iş dün-
yasının özel misafirlerinin yer aldığı düğünde 
Tarık Sezer Orkestrası da sahne aldı.

Sünnet törenine 500’e yakın misafir katıldı. 
Ak Parti İzmir milletvekili Ceyda Bölünmez 
Çankırı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Davut Çetin, Muratpaşa Belediye 
Başkanı Ümit Uysal, Demre Belediye Başkanı 
Okan Kocakaya, Romanya’nın Ankara Fahri 
Konsolosu Erdal Bolat, Romanya Nevşehir ve 
Kayseri konsolosu Mehmet Dinler, Antalya 
eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes 
Türel, çeşitli ülkelere ait çok sayıda fahri kon-
solos da katılanlar arasındaydı.

Düğün öncesi ellerine mikrofonları alan 
gecenin yıldızları Hilmi ve Kaan üzerlerinde 
büyük emekleri olan annesi, babası, dedeleri, 
amcası, öğretmeni ve hayatlarına dokunan 
isimleri kendi dillerince anlatarak, sahneye da-
vet edip teşekkür etti. Semih Beken ile oğulları 

Haber ve fotoğraflar:
Halil ÖNCÜ-Antalya (Belek)
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Hilmi ve Kaan birlikte Harmandalı zeybeği 
oynarken, misafirlerden büyük alkış aldı.

Cateringi Hilmi Beken Catreing tarafından 
yapılan düğün töreninde, konsept ise basket-
bol ve futbol üzerine kurulurken, gece boyunca 
ayrı bir salonda çocuklar için hazırlanan yemek 
ve animasyon gösterileri de dikkat çekti.

Semih Beken ve Sultan Beken misafirlere 
bir teşekkür konuşması yaparak “ Tüm katılan 
dostlarımıza çekirdek ve büyük ailemiz olarak 
çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu özel günümüzde 
yalnız bırakmadınız. Dünya iki yıldır özel bir 
durum yaşıyor. Bu riski alarak bizim yanımızda 
olan sizler her zaman başımızın tacısınız. İyi ki 
geldiniz, hoş geldiniz. Evlat çok kıymetli. Evlat, 
aile ile sevdikleri ile kıymetli. Umarım bütün 
emeğimiz, çabamız onların mutluluğu ve 
iyiliği için olur. İnşallah herkes güzel günlerini 
ailesi ile birlikte yaşar. Çok şanslıyız ki, böyle 
ailelere ve dostlara sahibiz. Teşekkür ediyoruz.” 
dediler.

Sünnet töreni gece boyunca çalınan müzik-
ler eşliğinde devam etti.
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ÇEŞITLI etkinlik ve faaliyetlerle 
zihinsel engelli çocukların bakım ve 
eğitimleri için gelir ve fayda sağlamak 
adına çalışmalarına devam eden 

ZİÇEV Antalya Şubesi Üyeleri, bu kez de kapı 
süsü yapımı için bir araya geldi. Katılımcılara 
Flowish Flower’ın Sahibi Ceren Öksüz kapı 
süsü yapımı konusunda pratik ve önemli 
bilgiler aktardı.

Keyifle geçen çalışmanın sonunda, 
katılımcılar birlikte fotoğraflar çektirerek 
günün anısını ölümsüzleştirdiler.

ZİÇEV Antalya Şubesi Üyeleri
Ceren Öksüz ile keyifli ve 

faydalı bir etkinlikte buluştu

Birbirinden önemli ve faydalı 
etkinlikle faaliyetlerine 
devam eden ZİÇEV, Aralık 
ayı sonunda Flowish 
Flowers’ın genç sahibi Ceren 
Öksüz’le kapı süsü yapımı 
gerçekleştirdi...
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HİMMET ÖCAL’ın 
“PANDEMİ RENKLERİ”

Antalya’nın ilk özel sanat galerisini açarak şehrin sanata 
katkı koyan isimleri arasında ön saflarda yer alan 
Ressam Himmet Öcal, pandemi sürecinde tuvallere 
yansıttığı çalışmalarını “PANDEMİ RENKLERİ” isimli 
sergisiyle sanatseverlerle buluşturdu.

2019 yılından bu yana tüm dünyayı 
etkisi altına alan Covid – 19 salgınının 
sanata yansımalarından biri olarak ha-
yata geçen ve Ressam Himmet Öcal’ın 

kapanma döneminde kendisi ve toplumun 
duygu durumunu tuvallere yansıttığı eserle-
rinden oluşan “Pandemi Renkleri” sergisi, Best 
Western Plus Khan Hotel, Himmet Öcal & 
Khan Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen özel 
bir davetle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 

IKI ESER DIKKAT ÇEKIYOR
15 eserin beğeniye sunulduğu sergide 

özellikle iki çalışmasının kendisinde ayrı bir 
yeri olduğunu belirten Ressam Himmet Öcal, 
“Varyantta Bayram” ve “Antalyam” isimli 
tablolarının kapanma döneminde buruk geçen 
milli bayramları ve Antalya’nın kültür birikimi-
ni konu aldığını ifade ediyor.

“VARYANTTA BAYRAM”
19 MAYISA ITHAFEN YAPILDI

Himmet Öcal; “Varyantta Bayram, benim 
kapanma döneminde dışarıda coşkuyla 
kutlayamadığımız 19 Mayıs’a ithaf ettiğim 
bir tablom. Bu tabloda kırmızı zemin üze-
rinde Konyaaltı varyantını lekelerden oluşan 
kıvrımlarla ifade ettim. Arka planda görünen 
beyaz leke ise Atatürk’ün Samsun’a çıkmak için 
yolculuk ettiği Bandırma Vapuru’nu simgeli-
yor. Varyantın kıvrımlarını oluşturan kırmızı 
zeminli lekelerin üzerinde yer alan küçükten 
büyüğe 8 adet ay ve yıldız ise; Atatürk’ün çok 
önemli iki sözünü ifade ediyor. ‘Hakimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir.’ ve Türk toplumu-
nun bütününü oluşturan tüm etnik kimlikleri 
kucaklayan, ayrımcılığı reddederek tek isim 
altında birleştiren ifadesi; ‘Ne mutlu Türküm 
diyene!’…  Bu nedenle Varyantta Bayram, 
benim için özel yeri olan tablolarımdan biri 
olarak kalacak.”

“ANTALYAM” DOKUMAPARK 
KENT MÜZESI’NIN ILK ESERLERINDEN

Öcal’ın Pandemi Renkleri Sergisi’nde 
dikkat çeken bir diğer eseri olan “ANTALYAM” 
tablosunun orijinali, DokumaPark’ta kısa süre 
önce hizmete açılan Kent Müzesi’nde bulunan 
ilk eserler arasında yer alıyor… Sanatçının bu 

tablosunda, Antalya üzerinde bugüne kadar 
yaşamış Hitit, Pamphylia, Lykia, Kilikya gibi 
kent devletlerinin ve Pers, Büyük İskender ile 
onun devamı sayılan Antigonos, Ptolemais, 
Selevkos, Bergama Krallığı gibi toplumlara, on-
ların kültürlerine Atatürk’ün kurduğu Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından sahip çıkılması konu 
ediliyor.

Tablonun en üstünde Antalya Cumhuriyet 
Meydanı’nda bulunan Atatürk Heykeli yer 
alırken, orta kısımda Elmalı kazılarında elde 
edilen Elmalı Hazinesi’nin en kıymetli sikkesi 
Atena Dekadrahmisi yer alıyor. Tabloda bu-
lunan ve üzerinde Atena başının yer aldığı bu 
sikke, Antalya’daki kültür zenginliğini simgeli-
yor. Himmet Öcal, “Tüm bu zenginliklere bu-
gün sahip olmamız, Atatürk’ün sayesindedir.” 
diyerek, tabloda yer alan Atatürk Heykeli’ne de 
açıklık getiriyor.

28 Şubat’a dek ziyarete açık olacak sergi, 
sanatçının gözlemlerini, yaşadığımız bu salgın 
sürecine dair izlenimlerini ve tüm bunları 
tuvallerde nasıl yorumladığını görsel olarak 
izleyicilerine sunuyor.

14 Ocak - 28 Şubat 2022 tarihleri 
arasında Best Western Plus Khan 

Hotel’de, Himmet Öcal & Khan Sanat 
Galerisi’nde ziyaret edilebilecek serginin 

açılışı 14 Ocak 2022 Cuma günü 
gerçekleştirildi.

sergisi büyük 
ilgi gördü

https://www.facebook.com/BestWesternPlusKhanHotelAntalya/?__cft__%5b0%5d=AZXdczvchmoHOv1TPBp8rns3OwUQxa-jY8fXjuC7JR-r_Vnquog_4Aku3dhOso6d4CefilK-fFrDerJ1nwA5CiZmR7qplv_UfejqzYadRjD5Lrgcq5I8omsArYHG-Tqm0Fk&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/BestWesternPlusKhanHotelAntalya/?__cft__%5b0%5d=AZXdczvchmoHOv1TPBp8rns3OwUQxa-jY8fXjuC7JR-r_Vnquog_4Aku3dhOso6d4CefilK-fFrDerJ1nwA5CiZmR7qplv_UfejqzYadRjD5Lrgcq5I8omsArYHG-Tqm0Fk&__tn__=kC%2CP-R
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Himmet Öcal, 1974 yılında A. E. F. Resim 
Bölümü’nden mezun oldu. 

1977 ve 1979 yılları arasında Kayseri 
Eğitim Enstitüsü ve Antalya Aksu Eğitim 
Enstitüsü’nde Resim ve Sanat Tarihi 
öğretmenliği yaptı. Okul yıllarında ve 
sonrasında Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan’ın 
atölyesinde özgün baskı ve serigrafi baskı 
teknikleri ile ilgili uygulamalı eğitimini aldı. 

1979 yılında Antalya’da grafik tasarım ve 
serigrafi baskı uygulamaları ile serbest çalışma 
hayatına adım attı. 12 yıl boyunca Süleyman 
Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde “Grafik Tasarım ve Görsel 
İletişim” derslerini okuttu. 

Antalya’da 42 yıldır başta turizm sektörü 
olmak üzere kurumsal firmaların, yerel 
yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının 
amblem-logo çalışmalarını sürdürmekte ve 
görsel tasarımlarıyla marka yaratmaktadır. 

Amblem logo çalışmalarının yer aldığı “29 
yıl” isimli bir kitabı yayınlanmıştır.

Sanat dolu bir hayattan hiçbir zaman 
kopmamış, Antalya’nın ilk özel sanat galerisini 
kurmuş, bugüne kadar birçok ünlü sanatçının 
eserlerinin sergilenebilmesini sağlamıştır. 
Üniversitelerde grafik eğitimine katkı sağladığı 
yıllar boyunca öğrencilerinin, sahibi olduğu 
baskı merkezinde uygulamalı eğitim almalarını 
sağlamış; onların piyasaya çok daha donanımlı 
olarak atılmaları için çaba harcamış, eğitimci 
kimliğinden vazgeçmemiştir. 

Resim eğitimi aldığı yıllarda sanatındaki 
eksprestonist izler, 30 yılın ardından soyut, 
kavramsal çalışmalara doğru yönlenmiştir. 
Plastik sanatların kurallarını yerine getirdiği 
kompozisyonlarında kişi hayatlarını 
biçimlendiren kavramların, şekillerin, harflerin 
ve rakamların kendi anlam fonksiyonlarını 
aynen koruduğu görülmektedir. Sanatçının 
çalışmaları kendi içerisinde renk derinliği 
ile perspektif katmanlar oluşturmaktadır. 
İzleyicide yarattığı görsel derinliğin, 
abstract renklerle düşünce boyutunda da 
derinleşmesini amaçlamaktadır.

Himmet Öcal 
kimdir?

Önemli Sergileri:
1967 Hotel Isparta “Lise 2. Sınıf Öğrencisi”
1968 Hotel Isparta “Lise 3. Sınıf Öğrencisi”
1969 Yalvaç Müzesi
1972 Antalya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
1973 Isparta Kültür Sarayı
1974 İstanbul Beyoğlu Sanat Galerisi
1975 Antalya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi 
Çevre Sanatçıları Sergisi
1977 Antalya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi 
Çevre Sanatçıları Sergisi
2006 Nürnberg, Almanya
2007 Nürnberg, Almanya
2009 Nürnberg, Almanya
2011 Königswinter, Almanya
2012 Nürnberg, Almanya
2013 Köln, Almanya
2019 Antalya Orkun Ozan Sanat Galerisi İz 
Sergisi
2019 İstanbul İMOGA Stüdyo Galerisi İz 
Sergisi
2021 Antalya Orkun Ozan Sanat Galerisi 
Antalya Ekim Geçidi Sergisi
2022 Gaziantep Ekim Geçidi Sergisi
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TURNUVASI 
NEFESLERi KESTi 

“CORNEL IA HOTELS  MASTERS”

‘Cornelia Hotel Masters’ 
turnuvası, Antaly Belek’de 

Türkiye’nin önde gelen 
kulüplerini ve oyuncularını 

bir araya getirdi. Dünyaca 
ünlü golf ustası Sir 

Nick Faldo tarafından 
tasarlanan ve dünyanın 

en iyi golf sahaları ile aynı 
standartları sunan Cornelia 

Golf Kulübü’nün 27 
delikli sahası, ‘Cornelia 

Hotel Masters’a ev sahipliği 
yaptı.

Ali
Şahin 

Mithat 
Batır
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CORNELIA Diamond Golf Resort 
Spa ve Cornelia De Luxe Resort 
Otel bünyesinde bulunan Cor-
nelia Golf Club’ün düzenlediği 1. 

Cornelia Hotels Masters Golf Turnuvası’nı 
Finalde Recep Turan, Ercan Çek ve Cengiz 
Gülmez’den oluşan Taurus Golf Kulübü, 
birinci tamamladı. 303 net Skorla turnuvayı 

tamamlayan Taurus Golf Kulübü’nü, 308 
net Skorla Kemer Country Golf Kulübü ve 
309 net Skorla Ataşehir Golf Kulübü izledi. 
Bireysel Kategoride ise nefes kesen mücadele 
ve 2 tur Play Off sonucu Sinan Yaman 151 
net ile birinci olurken, 151 netle Selahattin 
Özdoğan ikinci, 153 netle Ercan Çek ve Claus 
Lassen üçüncülüğü paylaştı. 

Antalya Belek Turizm Merkezi’nde 
bulunan Cornelia Golf Kulübü sahalarında 
oynanan Turnuvada Finale kalan 8 Takımdan 
24 oyuncu, nefes kesen iki günlük mücadele-
nin ardından berabere kalınca, şampiyonluk 
için tekrar kıran kırana Şampiyonluk için 
mücadele etti ve Taurus Golf Kulübü şampi-
yonluğa ulaştı. 

Armağan 
Çetindağ

Mustafa 
Özdemir

İnan 
Yaman

Yusuf 
Teoman

Taylan 
Dinmez

Baki 
Kara

Cüneyt
Sapmaz

Selahattin 
Özdoğan

Serhan 
Erfidan
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Bu yıl ilk kez düzenlenen ve Türkiye’nin 
önde gelen sekiz kulübünden üçer oyuncunun 
mücadele ettiği organizasyon, heyecanlı anlara 
sahne oldu. Finalde Recep Turan, Ercan Çek ve 
Cengiz Gülmez’den oluşan Taurus Golf Kulü-
bü, iki günün sonunda ‘Takımlar Kategorisi’n-
de şampiyonluğa ulaştı. Serdal Erdoğan, Baha 
Telli ve Claus Lassen’den oluşan Kemer Golf 
Country Takımı ikinci sırayı alırken, Selahat-
tin Özdoğan, Cüneyt Sapmaz ve Baki Kara’dan 
oluşan Ataşehir Golf Kulübü ise üçüncülük 
kupasını kazandı. İki günlük turnuvayı 151 
net’le bitiren Sinan Yaman da, play-off’un 
ikinci çukurunda Selahattin Özdoğan’a 
üstünlük kurarak şampiyon oldu. Üçüncülük 
kupasını ise play-off’un ilk çukurunda Clauss 
Lassen’i geçen Ercan Çek elde etti. Kupalarını 
alan oyuncular, turnuvanın ikinci ayağında 
buluşmak üzere vedalaştı.

Baki 
Kara

Cüneyt 
Sapmaz

Serdal 
Erdoğan

Recep 
Turan

Selahattin 
Özdoğanğ

Yusuf 
Teoman
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Ali
Şahin 

Selim 
Esemenli

Hazım 
Evrengil

Armağan 
Çetindağ

Claus 
Lassen

Serdal 
Erdoğan

Baha 
Telli

Ayüşegül- Selahattin 
Özdoğan 

Mithat 
Batır

Ayüşegül- Selahattin 
Özdoğan Özgül-Baki

Kara

Mustafa 
Özdoğan

Recep 
Turan

Ercan 
Çek

Cüneyt-Klaudia 
Sapmaz

Sinan 
Yaman

Serhan 
Erfidan

Mustafa 
Özdemir

Bertan 
Gürkan

Yusuf 
Teoman

Taylan 
Dinmez
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MILLÎ Eğitim Bakanlığı Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
(HBÖGM), Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Kadın 

Girişimciler Kurulu ve OPET’in iş birliği ile 
hayata geçirilen “İşimiz Temiz Projesi” birinci 
yılını doldurdu. Geçtiğimiz yıl 16 Ocak Dünya 
Hijyen Günü’nde lansmanı yapılan proje; 
konaklama, yiyecek-içecek ve ulaşım sektö-
ründeki işletmelere yönelik hijyen eğitimlerini 
kapsıyor. Bir yıl boyunca proje paydaşları ile 
birlikte gerçekleştirilen araştırmalar, çalıştay-
lar, eğitici eğitimleri ve eğitim içerik çalışmaları 
sonunda 5 Ekim 2021 tarihinden itibaren Halk 
Eğitimi Merkezleri’nde verilmeye başlanan 
“Mikro işletmeler için hijyen eğitimi” ile 
işletmelerin hijyen kapasitelerini ve tercih edi-
lebilirliklerini artırmak amaçlanıyor. Projenin 
ilk yılı için pilot olarak seçilen Antalya, İzmir 
ve Muğla’da başlayan eğitimlerle 3 ay gibi kısa 
bir sürede açılan toplam 26 kursa 500’e yakın 
işletme temsilcisi katıldı. İl Esnaf Odaları 
ile Hayat Boyu Öğrenme Müdürlükleri desteği 
ile yeni kurs açılışları devam ediyor. 2022’de 
online eğitimlerle projenin kapsamı genişleti-
lecek. Ayrıca işletmelere projenin web sitesine 
kayıt olarak başvuru olanağı getirilecek. Web 
sitesine kayıt olan ve eğitimini tamamlayan 
işletmelere özel İşimiz Temiz İşletme Belgesi 
verilerek işletmelerin kalite ve hijyen kuralları-
na uydukları belgelenecek. 

NURTEN ÖZTÜRK: “AMACIMIZ UZUN 
VADEDE KALICI SONUÇLARA ULAŞMAK”  
Eğitimlerin tüm Türkiye’de yaygınlaştırıla-

cağını ve projenin sadece pandemi dönemiyle 
sınırlı kalmayıp devamlılık içereceğini belirten 
OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten 
Öztürk “Pandemi, hijyenin her ortam için ne 
kadar gerekli olduğunu bir kez daha hepimize 
öğretti. Bu proje ile mikro işletme sahiplerin-
de önemli bir farkındalık yaratarak, işlerine 
büyük katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Geç-
tiğimiz yıl ocak ayında Dünya Hijyen Günü’nde 
başladığımız İşimiz Temiz Projesi kapsamında 
bir yılda değerli paydaşlarımızla birlikte çok 
çalıştık, çok yol katettik. Amacımız uzun vade-
de başarılı sonuçlara ulaşmak ve bu sonuçların 
kalıcı olmasını sağlamak” diye konuştu.  

İşimiz Temiz projesi kapsamındaki eği-
timler; konaklama, yiyecek-içecek ve ulaşım 
sektöründeki başta mikro işletmeler olmak 
üzere, hijyen konusunda bilgi seviyesini 
artırmak isteyen işletme sahipleri, çalışanlar ve 
tüm bireylere ücretsiz olarak sunuluyor. Pan-
demi sürecinde temizlik ve hijyen normlarının 
önem kazanması sonucu işletmelerde hijyen 
farkındalığı oluşturmayı ve hijyen normlarını 
yükseltmeyi amaçlayan İşimiz Temiz Projesi 
ile temiz, hijyenik ve sağlıklı hizmet sunan 
işletme sayısını artırmak hedefleniyor. 

ONLINE VE YÜZ YÜZE EĞITIMLERLE 
KAPSAMI GENIŞLETILECEK

Proje kapsamında “Konaklama Sektörün-
deki Mikro İşletmeler İçin Hijyen Eğitimi”, 
“Yiyecek-İçecek Sektöründeki Mikro İşletmeler 
İçin Hijyen Eğitimi” ve “Ulaşım Sektöründeki 
Mikro İşletmeler İçin Hijyen Eğitimi” olmak 

üzere 3 farklı hijyen programı geliştirildi. Yüz 
yüze 8 saat olarak belirlenen eğitimler MEB 
onayının ardından hayata geçirildi. Söz konusu 
içerikler 2022’de online olarak da işletmelere 
sunulmaya devam edecek. 

EĞITIMLERI TAMAMLAYANLARA MILLÎ EĞITIM 
BAKANLIĞI ONAYLI KURS BITIRME BELGESI 

İşimiz Temiz Projesi ücretsiz eğitimlerinin 
bireylere sağladığı avantajlar arasında Millî 
Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesine 
ek olarak talep edenlere sunulacak Europass 
Sertifika Eki bulunuyor. Bu kişiler ömür boyu 
geçerli mesleki yeterlilik belgesi sayesinde 
Avrupa ülkelerinde iş başvurusu yaparken bir 
adım öne geçiyor. İşletme ismine özel hazırla-
nan İşimiz Temiz İşletme Belgesi, İşimiz Temiz 
çıkartması, manifesto posteri ve temizlik takip 
çizelgeleri de işletmelere sunulan imkânlar 
arasında yer alıyor. Eğitimleri tamamlayan ve 
web sitesine kayıt olan işletmeler ise OPET 
tarafından sağlanacak otobil sistemi ile akarya-
kıt avantajından yararlanabiliyor.

HiJYEN SEFERBERLiĞi BU YIL 
TÜM TÜRKiYE’YE YAYILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM), 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve 

OPET’in iş birliği ile hayata geçirilen “İşimiz Temiz Projesi” bir yılını 
doldurdu. Konaklama, yiyecek-içecek ve ulaşım sektöründeki mikro 
işletmelerin hijyen kapasitelerini ve tercih edilebilirliklerini artırmak 

üzere bir dizi çalışma yapılan projede, pilot olarak seçilen Antalya, İzmir 
ve Muğla’da bugüne kadar 500’e yakın işletme temsilcisi mikro işletmelere 

özel hijyen eğitimini alarak İşimiz Temiz İşletmesi oldu. Eğitimlerin 
kapsamı 2022 yılında genişletilerek tüm Türkiye’ye yayılacak. 
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ULU önder Gazi Mustafa KemalAta-
türk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın 
vefatının 99’uncu yılı anısına 
Antalya Büyükşehir Belediyesi fuaye 

alanında açılan sergiye Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, 
Başkan Danışmanı Doç. Dr. Önder Bilgin, 
Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, eser 
sahipleri ve çok sayıda davetli katıldı. Nuray 
Türker ve Dr. Melek Günbey Güler’in küratör-
lüğünde açılan sergide 55 eser yer aldı.

IYI KI SANATÇILAR VAR 
Serginin açılışında konuşan Genel Sekreter 

Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, böyle önemli 

bir sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı 
büyük bir onur duyduklarını söyledi. Durmuş 
Ali Arslan, “Zübeyde annemize şükranlarımı-
zı sunuyorum. Bu sergide emeği geçen tüm 
sanatçılarımızın emeklerine sağlık. Muasır 

medeniyet seviyesi üzerine çıkabilmemiz için 
sanatçılarımıza büyük görevler düşüyor. Siz 
değerli sanatçılarımız iyi ki varsınız” dedi.

24 RESSAM 55 ESER YER ALDI
Konuşmalardan sonra Genel Sekreter Yar-

dımcısı Arslan, sanatçılar ve katılımcılarla bir-
likte serginin açılış kurdelesini kesti. Durmuş 
Ali Arslan, sergiyi gezerek, eser sahiplerinden 
çalışmaları hakkında bilgi aldı. Arslan, serginin 
küratörleri Nuray Türker ve Dr. Melek Günbey 
Güler’e plaket ve çiçek takdim etti.24 ressamın 
katılımı ile 55 eserin yer aldığı Zübeyde Ha-
nım’ı anma sergisi 23 Ocak’a kadar Büyükşehir 
Belediyesi Fuaye Alanı’na sergilenecek.

MILLI Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı arasında im-
zalanan Mesleki ve Teknik Eğitim 
İş Birliği Protokolü kapsamında, 

organize sanayi bölgeleri ile sanayi siteleri-
ne Mesleki Eğitim İrtibat Büroları açılması 
kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen kurdele 
kesim töreniyle tüm Türkiye’deki Mesleki 
Eğitim Merkezi (MESEM) İrtibat Büroları aynı 
anda hizmete açıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından Antalya Organize Sanayi Bölgesine 
kurulan MESEM İrtibat Bürosunun açılışı da 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 
tören ile eş zamanlı yapıldı. 

DEVLET DESTEKLI ISTIHDAM
Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, Antalya 

OSB Başkanı Ali Bahar, İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Mehmet Karabacak ve İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Süleyman Gökçen’in kestiği kurde-
le ile Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
İdari Hizmet Binasında hizmete giren MESEM 
İrtibat Bürosu, sanayicinin ihtiyaç duyduğu iş 
gücüne, Devlet destekleri ile erişimini sağlaya-
cak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim 
Merkezi tarafından yönlendirilecek kişileri 
istihdam eden sanayicilere kişi başına asgari 
ücretin yüzde 50’sine varan teşvikler verilecek. 
Merkez aynı zaman OSB’lerde çalışan personel-
lere mesleki eğitim ve belgelendirme süreçleri 
ile ilgili de hizmetler verecek.  

KÖPRÜ VAZIFESI GÖRECEK
Sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştir-

mek ve meslek liseleri ile firmaların bağlarının 

güçlendirilmesi adına önemli bir projenin 
hayata geçirildiğini aktaran Antalya OSB 
Başkanı Ali Bahar, MESEM İrtibat Bürosu’n-
da İl Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinin 
görev yapacağını, bu kişilerin mesleki ve teknik 
anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinin 
OSB firmaları arasında köprü görevi görerek ko-
ordinasyonu sağlayacaklarını belirtti. Hizmetler 
hakkında bilgi veren Bahar, “İşletmelerde çalı-
şanların mesleki eğitime katılımlarını artıracak 
faaliyetlerde bulunacak, eğitim-sektör-istihdam 
işbirliğini oluşturacak ve işletmelerin iş gücü ih-
tiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak. Mesleki 
Eğitim Merkezi Programlarını tamamlayan-
lara ilgili alan ve dalda kalfalık belgesi, ustalık 
belgesi, usta öğreticilik belgesi ile fark derslerini 
tamamlayan ustalık belgesi sahiplerine lise 
diploması verilecektir” dedi. 

Büyükşehir’de Zübeyde Büyükşehir’de Zübeyde 
Hanım’ı anma sergisi açıldıHanım’ı anma sergisi açıldı

ANTALYA OSB’YE MESEM ANTALYA OSB’YE MESEM 
iRTiBAT BÜROSU AÇILDIiRTiBAT BÜROSU AÇILDI

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün annesi 

Zübeyde Hanım’ı vefatının 
99’uncu yılında Büyükşehir 

Belediyesi fuaye alanında 
açılan sergi ile andı.

Antalya OSB’ye Mesleki Eğitim 
Merkezi İrtibat Bürosu kuruldu. Merkez 
firmaların ihtiyaç duyduğu iş gücünün 
eğitim ve istihdamına köprü olacak. 
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DÜNYA denizcilik ve savaş tarihin-
de ilk kez bir uçak gemisini topçu 
ateşiyle batıran yüzbaşı olarak kayıt-
lara geçen Topçu Yüzbaşı Mustafa 

Ertuğrul ve silah arkadaşlarını unutmayan 
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaleiçi Karatay 
Medresesi’nde fotoğraf sergisi açılışı ve söyleşi 
etkinliği düzenledi.

TOPÇU YÜZBAŞI AKER 
CUMHURIYETIN HAFIZASIDIR 

Karatay Medresesi’ndeki anma etkinliğine 
Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanı-
tımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay, Antalya 
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz 
Özfidan, Akdeniz Gençlik Sanat Araştır-

Kahraman Topçu Yüzbaşı 
Mustafa Ertuğrul için sergi 

ve söyleşi düzenlendi 
Antalya Büyükşehir 

Belediyesi I. Dünya Savaşı 
kahramanlarından Topçu 
Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul 

Aker ve silah arkadaşlarını 
düzenlenen sergi ve söyleşi 

etkinliğiyle andı. 

ma ve Eğitim Derneği Proje Koordinatörü 
Özer Satılmış Özgüç, Antalya Türk Ocakları 
Başkanı Abdullah Uysal, İYİ Parti Antalya İl 
Başkanı Mehmet Başaran, sivil toplum örgütü 
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende 
konuşan İsmail Oskay, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’nin öncellikli görevlerinden birinin 
kent hafızasına sahip çıkmak olduğunu 
belirterek, “Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul 
Aker de Antalya’nın hatta Cumhuriyeti’nin 
önemli hafızalarından biridir. Türk 
milletinin tarihi kahramanlıklarla doludur. 
Bugünkü imkanlarımızı Cumhuriyet’in bu 
kahramanlarına borçluyuz. Bu anma etkinliği 
bir vefa örneğidir” diye konuştu.

FOTOĞRAF SERGISI VE SÖYLEŞI 
Etkinlik kapsamında Topçu Yüzbaşı 

Mustafa Ertuğrul Aker Fotoğraf Sergisi’nin 
açılışı gerçekleştirildi. Sergide Topçu Yüz-
başı Mustafa Ertuğrul’un askerlik yıllarına, 
batırılan gemilere ait fotoğraf ve belgelerle 
dönemin gazeteleri yer alıyor.  Anma etkinliği 
kapsamında Türk Ocağı Antalya Şubesi Bilim 
Kurulu Üyesi Emekli Deniz Albay Sedat Akkuş 
tarafından da bir söyleşi gerçekleştirildi.
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AMIR Ateş Semt Konağı’nda daha 
önceki yıllarda Hababam Sınıfı 
Müzesi’ni filmin hayatta kalan 
oyuncularıyla birlikte açan Kepez 

Belediyesi, efsane filmin oyuncularını bir kez 
daha bir araya getirdi. Erdem Bayazıt Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen lansmanda, Türk 
Sinemasının unutulmaz film serisi Hababam 
Sınıfı’nın oyuncuları tarafından kaleme alınan 
‘Hababam Kitabı ve Belgeseli’nin tanıtımı 
yapıldı. Lansmana Kepez Belediye Başkanı 
Hakan Tütüncü, efsane filmin usta oyuncuları 
Bülent İğdiroğlu, Ercan Gezmiş, Tuncay Akça, 
Gazanfer Şener, Mehmet Çatay, Eyüp Güç-
men, Cafer Dere, Yılmaz Kaya, Ümit Doğru, 
Ahmet Arıman, Necati Demirel, Dilaver Gür, 
Erhan Beşkazak, Hüseyin Özşahin, ‘Hababam 
Belgeseli’ Yönetmeni Tuğkan Parıltı ile Seçil 
Sezikli, Ruşen Seymen Sevinç ve Atilla Yasa 
katıldı. ‘Hababam Belgeseli, izleyenlere duygu 
dolu anlar yaşattı.

TÜTÜNCÜ’YE TEŞEKKÜR
Açılış konuşmasını Hababam Sınıfı’nın 

Kalem Şakir’i Bülent İğdiroğlu gerçekleştirdi. 
Yaşadığı mutluluğu dile getirerek, “Hepiniz 
hoş geldiniz. Hepinize çok çok teşekkür 
ederim.” dedi. Hababam Sınıfı’nda olabilmek 

Efsane Hababam Sınıfı’na, 
KiTAP VE BELGESEL 

Kepez Belediyesi, Erdem 
Bayazıt Kültür Merkezi’nde 

düzenlenen lansmanda, Türk 
Sinemasının unutulmaz film 

serisi Hababam Sınıfı’nın 
oyuncuları tarafından 

kaleme alınan ‘Hababam 
Kitabı ve Belgeseli’ni, filmin 

oyuncularının katılımıyla 
tanıttı.

ve oynayabilmek kadar güzel bir şey olmadı-
ğını belirten İğdiroğlu, “Yaşarken kıymetini 
bilemedik, diye bir şey vardır. Bizler tek tek 
vefat ediyoruz. Artık bu dünyadan gidiyoruz. 
Biz yaşarken bize bu değeri veren ve bu belge-
selin yapımını sağlayan, bu kitabın yapımını 
sağlayan, gerçekten çok sevdiğimiz ve vizyonu 
çok büyük olan, bunu çok içten söylüyorum, 
kalben söylüyorum Sayın Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü'ye huzurlarınızda bir 
kere daha teşekkür ediyorum. İyi ki, Antalya 
böyle bir başkana sahip. Kültüre ve bütün 
güzelliklere imzasını atan bir başkan. Hakan 
başkanıma bir kez daha binlerce teşekkür 
ederim. Bize gösterdiği değerden dolayı…” 
diye konuştu. 

BU FILMI KUŞAKLAR IZLIYOR 
“Bugün Hababam Sınıfı konuşacak, hatı-

ralar konuşacak.” diyerek sözlerine başlayan 
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, 
“Tabii, beş kuşaktır, altı kuşaktır büyük bir 
özveriyle sempatiyle yapılmış bu filmi izleyen 
milyonlarca kimse var. Gerçekten Hababam 
Sınıfı başka. Türk sinemasında hiçbir filme 

sahip olmayan popülariteye sahip oldu.” dedi.  

TARIHE NOT DÜŞMEK ISTEDIK 
Hababam Sınıfı filmine ve oyuncularından 

övgülerle söz eden Başkan Tütüncü, “Ha-
babam Sınıfı’nın on yıllar geçmiş olmasına 
rağmen sevgiyle ve sempatiyle izlenmesi ve 
dönüp bakılması gereken bir konu. On yıllar 
sonra da yine sevgiyle ve sempatiyle seyredi-
leceğini tahmin ediyorum. Film zaten arşivde 
var. Kırk yıl, elli yıl sonrada arşivlerde var 
olacak. Filmlerin hatırası ise sizlerle, bizlerle 
birlikte gidecek. Gitmesin istedim. Bu kitapta 
kütüphanelerde olsun istedim. Bu belgesel hiç 
yapılmamış bir belgeseldi. Biz bu belgeselle 
tarihe bir not düşmek istedik. Kepez Belediye-
si olarak Türk sinema tarihine güzel iki iz bı-
rakmış olmaktan dolayı mutluyuz. Hababam 
Sınıfı kitabı ve Hababam Sınıfı Belgeseli… 
Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü, Hababam Sınıfı oyun-
cularına plaket takdim etti. Hababam Sınıfı da, 
tüm oyuncuların ıslak imzasının bulunduğu 
kitabı Başkan Tütüncü’ye hediye etti. 
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TOPLANTIDA Basın mensuplarıyla 
Antalya SGK İl Müdürlüğü’nün 
güncel istatistiki bilgi ve verilerini 
paylaşan İl Müdürü Beyazıt Ablay, 

Antalya SGK İl Müdürlüğü’nde 923 bin 839 
sigortalı, 301 bin 750 emekli, 1 milyon 28 bin 
632 bakılmakla yükümlü vatandaş ve 85 bin 
12 işyerine 887 personel vasıtasıyla hizmet 
verildiğini söyledi. Devlet tarafından sunulan 
çeşitli teşvik ve desteklerle istihdamın artı-
rılması ve kayıt dışılığın önlenmesi için çaba 
sarf edildiğine ve büyük katkı sağlandığına 
dikkat çeken Ablay, 2021 yılı Kasım dönemin-
de, bahse konu teşvikler kapsamında 545 bin 
644 sigortalı için işverenlere Hazine’den 193 
milyon 937 bin 165 TL aktarıldığını açıkladı.

ANTALYA’DA YAZLARI NÜFUS 
3 – 4 KAT ARIYOR

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Beyazıt 
Ablay basın toplantısında, 2 milyon 548 bin 
308 nüfuslu Antalya’da, 100 binin üzerinde 
yerleşik yabancı olduğunu ifade etti. Yaban-
cı çalışanların büyük bölümünün özellikle 

turizm sektöründe istihdam edildiğine dikkat 
çeken Ablay, yaz aylarında tatil amaçlı gelen 
ikili sosyal güvenlik anlaşması yaptığımız 
ülke vatandaşları ile de il nüfusunu aşan bir 
topluluğa hizmet verildiğini ifade etti.

ANTALYA SOSYAL GÜVENCE 
KONUSUNDA BILINÇLI

Antalya İl Müdürlüğü’nün teşkilat 
içerisinde önemli yere sahip olduğunu söyle-
yen Ablay, işveren çerçevesinde bilinçli işveren 
kitlesinin sayıcak üstün olduğunu söyledi. 
İl Müdürü Beyazıt Ablay, “Antalya sağlanan 
sigorta prim teşvik destek indirimlerinden 
gerektiğince yararlanıyor. Geniş bir sigorta-
lılık çerçevesine sahip. Prim ödeme oranı da 
oldukça yüksek bir şehrimiz. 43 bin civarında 
stajyer öğrenci çırak kapasitesi var. Bu da nite-
likli iş gücü açısından önemli.” dedi.

KAYIT DIŞI ISTIHDAMLA 
MÜCADELEYE DEVAM

Beyazıt Ablay, kayıt dışı istihdamla müca-

dele etmeye devam ettiklerinin altını çizerek 
“Pozitif bir yaklaşımla konuyu ele alıyoruz. 
Kayıt dışılıkla mücadeleden çok kayıtlı 
istihdamın teşvik edilmesi, prim destekle-
rinden yararlanılabilmesi için sigortasız işçi 
çalıştırılmamış olması önemli bir unsurdur. 
Aksi takdirde; önce 3 ay, sonra 1 yıla kadar 
prim teşviklerinden men şeklinde bir uygula-
ma var. Bu da kayıtlı istihdamı teşvik ediyor.” 
dedi.

ANTALYA SGK iL MÜDÜRÜ BEYAZIT ABLAY 
BASINLA BiR ARAYA GELDi

10 Ocak 2022’de hizmete başlayan Antalya 
Sosyal Güvenlik İl Müdürü Beyazıt Ablay, 

SGK Antalya İl Müdürlüğü Binası’nda 
basınla bir araya gelerek faaliyetleri ve sosyal 

güvenlik uygulamaları hakkında güncel 
bilgiler paylaştı.
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BAŞKAN Uysal, TÜRSAD tarafından 
bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Sektöre 
Değer Katanlar Buluşması’nın açılış 
törenine katıldı. Belek’te bir otelde 

düzenlenen etkinlikte açılış töreni öncesi 
Başkan Uysal, Dernek Başkanı Bülent Bilgiç’le 
birlikte stantları gezdi, turizmcilerle sohbet 
etti.  

Başkan Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, 
her yıl TÜRSAD’ın düzenlendiği buluşmaya 
katılmaya özen gösterdiğini söyledi. “Burası 
Türkiye’mizin üreten yüzü. Burası geleceği-
miz. Herkesin emlak rantıyla zengin olmaya 
çalıştığı bir ortamda emekle, üreterek var olan 
sektörün buluşması” diyen Başkan Uysal, 
TÜRSAD buluşmasının inovasyon, yenilik, 
uluslararası rekabet kavramlarının hayat 
bulduğu yer aldığını söyledi.  

Türkiye’nin bugün geldiği noktada 10 mil-

Antalya, planlı ekonomiyi konuşacak
Muratpaşa Belediye Başkanı 

Ümit Uysal, Türkiye Otel Satın 
Alma Yöneticileri Derneği’nin 

(TÜRSAD) ‘Sektöre Değer 
Katanlar Buluşması’ açılışında 
“Kamunun organize etmediği 

bir tane sektörde 10 milyar 
doları yakalayamıyoruz. Gü-
ney Antalya Turizm Gelişim 

Projesi’ni önümüzdeki hafta-
larda bütün Antalya’mıza ha-
tırlatmak istiyorum. Türkiye 

tarihinin en organize iktisadi 
çalışmasıdır” diye konuştu. 

yar dolar katma değeri geçen iki sektöre sahip 
olduğunu dile getiren Başkan Uysal, bunlar-
dan birinin turizm olduğunu söyledi. Başkan 
Uysal, şöyle konuştu: “Kamunun organize 
etmediği bir tane sektörde 10 milyar doları 
yakalayamıyoruz. Güney Antalya Turizm Ge-
lişim Projesi’ni önümüzdeki haftalarda bütün 
Antalya’mıza hatırlatmak istiyorum. Türkiye 
tarihinin en organize iktisadi çalışmasıdır, 
Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi. Bunun 
sonucunda da büyük katma değer üreten 
kitle turizminde Türkiye dünyanın sayılı 
ülkelerinden biri haline geldi. Kamunun bir 
kenarından organize etmediği, hiçbir işte 50 
metre gidemiyoruz. Geleceğe hep beraber 
yön vereceğimiz için bu kritik konjonktürde 
bunları söylemeyi bir yükümlülük olarak 
görüyorum.”

Türkiye’nin geleceğinin inovasyonla, 
buluşlarla birlikte şekillendirilmesi gerektiğini 

aktaran Başkan Uysal, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği muasır 
uygarlık seviyesinin üzerine çıkma idealine 
de ancak bu şekilde ulaşılabileceğini söyledi. 
Başkan Uysal, “Ekonomiyi, borsa oyunlarıy-
la, kur oyunları olarakdeğil çocuklarımızın 
ekmeği, aşı, Türkiye›nin geleceği olarak gören 
bir iktisadi yaklaşıma öncülük edeceğinize 
inanıyorum. Aydınlık Türkiye’nin mimarları 
olmanız dileğiyle hep birlikte saygılar sunuyo-
rum” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın kütle 
turizminde bir dünya markası haline gelme-
sini sağlayan Güney Antalya Turizm Gelişim 
Projesi’ni şubat ayında düzenleyeceği panelde 
ele alacak. Panelde dönemin Turizm ve Tanıt-
ma Bakanı Alev Coşkun, eski Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarı Prof. Dr. BilsayKuruç’la 
birlikte turizm sektöründen önemli isimler 
konuşmacı olarak yer alacak. 
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Şimdi ‘AŞK’ zamanı!
Şubat ayı elbette ki sevgiyle yapılan alışverişlerin ayı… Siz de sevgilinize 

ne alacağınızı düşünenlerdenseniz, işte sizler için birkaç öneri.
Sevgililer Günü kutlu olsun!

Cotton Box
Lacivert

Emboss Battaniye 
435 TL

Cotton Box
Antrasit

Emboss Battaniye 
435 TL

DJI Mini 2 Fly More Combo 
$ 763

DJI OM 5
$ 198

Tommy Hilfiger 
3.280TL

Versace 14.670 TL
Versace 14.670 TL

DJI Mini SE Fly More Combo
$ 558

Cotton Box
Gül kurusu

Emboss Battaniye 
435 TL

KONSANTRE GECE KREMİ 
350 TL

SIKILAŞTIRICI GÖZ KREMİ
330 TL

SIKILAŞTIRICI KADİFEMSİ KREM 
350 TL

SIKILAŞTIRICI PUDRALI KREM 
350 TL

SIKILAŞTIRICI VE AKTİVE 
EDİCİ YAĞ SERUMU 

380 TL
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Darphin Set 3.599 TL

Four Sisters Handmade 
Bordo Çanta 

1.250 TL

Four Sisters Handmade 
Kırmızı Clutch 350 TL

Four Sisters Handmade 
Kırmızı Clutch 400 TL

Four Sisters Handmade 
Kırmızı Clutch 350 TL

NINE WEST
183 TL

NINE WEST
259 TL

NINE WEST
429 TL

NINE WEST
459 TL

NINE WEST
429 TL

NINE WEST
329 TL

Fous Sisters Handmade 
Agucuk Bebe Beyaz Ayıcık 

300 TL

Fous Sisters Handmade 
Agucuk Bebek Kalpli Tavşan 

200 TL

Fous Sisters Handmade 
Agucuk Bebe Kalpli Ayıcık 

300 TL

Fous Sisters Handmade 
Agucuk Bebe Kalpli 
Köpek Erkek 200 TL

Darphin Set Exquisage 985 TL

Darphin Set Intral 689 TL Darphin Set Predermine 1.229 TL Darphin Set Stimulskin 2.239 TL

Darphin Set Hydraskin 549 TL Darphin Set Ideal_Resource 675 TL

NINE WEST
379 TL

NINE WEST
329 TL
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YILIN EN KISA AYINDA ANTALYA 
DOB’DAN DOPDOLU PROGRAM 

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 2022’nin en kısa ayı olan Şubat’ta zengin bir program 
ile perdelerini açacak. Opera, bale, müzikal, çocuk oyunu ve konser olmak üzere toplam 
11 temsil ile izleyici karşısına çıkacak olan Antalya DOB’da provalar devam etmekte.

ARA TATİLDE MİNİK 
SANATSEVERLER İÇİN 
‘FONİKLER KÖYÜ’

ŞUBAT AYINDA 
İKİ OPERA ESERİ

‘ROMEO VE JULIET’ BALESİ 
SON ÜÇ TEMSİLİ İLE 
SEZONA VEDA EDİYOR

ŞUBAT AYINDAKİ KONSERLER
EĞLENCELİ MÜZİKAL 

‘KANLI NİGAR’

ANTALYA Devlet Opera 
ve Balesi, ara tatilde “Fonikler 
Köyü” senfonik masalını minik 
sanatseverler ile buluşturacak. 
Çocukları keyifli bir yolculuğa 
çıkaracak olan eser 2 Şubat 
Çarşamba saat: 14.00’te 
gerçekleştirilecek. Sevgi, saygı, 
nezaket ve empati kavramları 
çerçevesinde çocuklara, senfo-
nik orkestra ve klasik müziğin 
tanıtılması ve sevdirilmesi 
amaçlanan eserde Antalya 
DOB orkestrası ile birlikte 
çocuklar orkestra şefi Tolga 
Taviş’in “Fonikler Köyü”ne 

yolculuğa çıkacak.

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi, Puc-
cini’nin Uzakdoğu ezgileri ile süslediği ve ilk 
günden itibaren kapalı gişe oynadığı dünyaca 
ünlü ‘Madama Butterfly’ operasını sahneli 
konser formatında 5 Şubat ve 26 Şubat  
Cumartesi akşamları saat: 20.00’de sanat-
severler ile buluşturacak. Yiğit Günsoy’un 
sahneye koyduğu eserde Antalya DOB 
orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov 
yönetirken, Antalya DOB korosu şef Mahir 
Seyrek tarafından çalıştırıldı. Antalya Devlet 
Opera ve Balesi, büyüleyici ezgileri, ince ve 
eğlendirici müziği ile İtalyan komik opera-
sının şaheserlerinden biri olan Rossini’nin 
‘Sevil Berberi’ operasını 15 Şubat Salı akşamı 
saat: 20.00’de sahneleyecek. Haldun Özörten 
tarafından sahneye konulan eserde Antalya 
DOB orkestrasını Zdravko Georgiev Lazarov 
yönetirken, Antalya DOB korosu şef Mahir 
Seyrek tarafından çalıştırıldı.

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi, 
Ocak ayında prömiyeri gerçekleştirilen ve 
sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan 
Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en önemli 
eserlerinden “Kanlı Nigar” müzikalini 
Cem İdiz’in besteleri ile 8 Şubat Salı saat: 
20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi’n-
de tekrar sahneleyecek. Kendi ayakları 
üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş 
kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla 
beraber fal bakıp bohça açarak geçimini 
sağlayan bir kadının hikayesini anlatan ve 
metinleri Özlem Belkıs’a ait olan eser Hal-
dun Özörten tarafından sahneye koyuldu. 
Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer 
Yöndem yönetirken, Antalya DOB korosu 
Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi, Shakes-
peare’in aynı adlı eserinden hareketle Çaykov-
ski’nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga 
Taviş’e ait olan, libretto ve koreografisi ise 
Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından 
hazırlanan “Romeo ve Juliet” balesini 10 Şu-
bat Perşembe, 12 Şubat Cumartesi ve 22 Şubat 
Salı akşamları saat 20.00’de bu sezon son kez 
sahneleyecek. Gerek librettonun ele alınışı, ge-
rek müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı, 
gerekse de koreografisindeki anlatımla klasik 
bir forma sahip olan ‘Romeo ve Juliet’ Sha-
kespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının 
buluşmasının eşsiz bir örneği.

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi 17 Şubat 
Perşembe saat: 15.00’te Antalya Müze-
si’nde  ‘Müze Konseri’, 19 Şubat Cumar-
tesi saat: 20.00’de Verdi ve Puccini’nin 
eserlerinin seslendirileceği ‘Gala Konser’ ve 
24 Şubat Perşembe saat: 20.00’de ‘Çello 
Yıldızları’ konserleri ile Antalyalı sanatsever-
ler ile sahnesinde buluşmaya hazırlanıyor.
Biletler Haşim İşcan Kültür Merkezi ve 
Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişele-
rinin yanı sıra www.biletinial.com  internet 
adresinden de temin edilebilir.

http://www.biletinial.com


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

TEV YENİ YIL KARTLARI
ÖĞRENCİLERİMİZİN GELECEĞİNE 
UMUT OLSUN

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

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

Açılış
Davete Teşekkür
Genel Teşekkür
Eczacılar Günü
Avukatlar Günü
19 Mayıs
Korona Kahramanlarına Vefa Fonu



108


	_GoBack
	_Hlk92465282
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

