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ANTI -AGING

Yaşlanmaya karşı harekete geçin,
Kendinizin en iyi versiyonunu yaratın
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SEViMLi
DOSTUNUZUN
SAĞLIK
KONTROLLERiNi
AKSATMAYIN



5

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
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NE çok şey beklenir kadından ve fakat 
ne az şey verilmek istenir onlara…

Güzel olsun istenir, bakımlı 
olsun, şöyle “oturup kalkmasını 

bilsin”, baktıkça bakası gelsin insanın (erkeğin 
mi demeliydim?)… Fazla konuşmasın, hesap 
sormasın, hakkını niye arasın ki, elindekilerle 
yetinsin. Hem çalışsın, hem çocuğuna baksın, 
hem evi ihmal etmesin ama fazla da para 
istemesin… 

Aklı olsun ama belli etmeyecek kadar akıllı 
olsun. Aklı varsa da akıl vermesin (elinin 
hamuruyla erkek işine karışmasın), eleştirme-
sin… Sahip çıksın ama baskı yapmasın. Soru 
sormasın (mümkünse hiç)... Temiz olsun, ter-
tipli olsun. Tutumlu olsun; “adamın ocağına 
incir ağacı dikmesin”. “Adamı rezil değil, vezir 
etsin”…

Daha neler neler… Bu liste öyle bir uzayıp 
gider ki…

Çoğu insan (erkek kadar kadın da var 
içlerinde) listeye uymayan kadınların şiddeti 
(hatta ölmeyi) hak ettiğine inanıyor bu ül-
kede, hala... Hal böyleyken de, gazetelerde, 
televizyonlarda kadına karşı şiddet ve de 
cinayet öyküleri olmayan gün geçmiyor... Ne 
zaman bitecek? Ne zaman kadın toplum için-
de sadece bir cinsiyet değil de, “insan” olarak 
yer alacak? 

Geldik tüm bu soru işaretleriyle, cinayet 
ve şiddet haberleriyle gölgelenen bir kadınlar 
gününe daha…

Oysa, daha eşitlikçi bir dünyada, özgür, 
ayrımcılık, istismar ve şiddetten uzak bir ya-
şam mümkün… O dünya için mücadele eden 
herkesin, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” 
kutlu olsun!

Ve gelelim sayfalarımıza…
Bu ay, “Güldal’la 5 Çayı” bölümümüzün ve 

kapağımızın konuğu; son derece donanımlı 
ve renkli bir kişilik sahibi Ortodontist Dr. 
Ayşegül Kalemoğlu… Ortodonti Uzmanı 
olarak mesleki çalışmalarına devam eden 
Kalemoğlu, 1993 yılından bu yana Antalya’da 
kendi muayenehanesinde tedavilerine devam 
ediyor. Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi 

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü’nden 
mezun olan Dr. Ayşegül Kalemoğlu, Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nde Hikaye ve Masal 
Anlatıcılığı Bölümü ile Akıl ve Zeka Oyunları 
Sertifika Programlarını da tamamlamış. Halen 
hikaye ve masal anlatıcılığı eğitimlerine devam 
etmekte olan Kalemoğlu, Yin Yoga eğitmeni 
ve online dersler vermeye devam ediyor. 
Storyteller yönünü yin yoga eğitmenliği ile bir-
leştirerek yoga ve masal kampları düzenliyor. 
Ayrıca serbest ve sırtüstü Türkiye üçüncüsü, 
madalyalı bir master yüzücü olan Ayşegül 
Hanım binicilik sporuyla da ilgilenmekte… Dr. 
Ayşegül Kalemoğlu’nu, hayran olunacak dona-
nımıyla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi 
genç kızlarımız için müthiş bir örnek olarak 
sizlerle buluşturmaktan büyük bir mutluluk 
duyduğumuzu ifade etmek isteriz.

Tasarım bölümümüzün konuğu; İki proje-
siyle iF Design Awards 2022’de finale Kalan 
Designist Mimarlık.

Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, sü-
rekli acıkmaya yol açan 8 hatayı anlattı, önemli 
uyarılar ve öneriler verdi. 

Psikoloji bölümümüzde İstanbul Okan Üni-
versitesi Hastanesi Psikoloji Uzmanı Kln. Psk. 
Müge Leblebicioğlu Arslan, şiddetin öğrenilen 
bir davranış olduğuyla ilgili önemli açıklama-
larda bulundu.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, stres 
ve depresyon etkilerine karşı iyi gelecek doğal 
kür tarifini paylaştı.

Elbette dergimiz bu konularla sınırlı kalma-
dı. Daha birçok 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… 

Merakla ve keyifle okumanız dileklerimle 
sizleri sayfalarımızla baş başa bırakıyorum.

Hoş ve sağlıkla kalın…

İmtiyaz Sahibi
Güldal Siğinç

Genel Yayın Yönetmeni
Ayşen Ovalı Binbir

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Güldal Siğinç

Görsel Yönetmen
Cem Burak Çimrin

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

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

Dağıtım
Turkuaz Ece Dağıtım

Baskı
Kutlu&Avcı Ofset
Form Baskı Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti.
Muratpaşa Mahallesi Emrah Caddesi 
Kutlu Avcı Plaza No: 17 ANTALYA
T:0242 346 85 85

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: Mart 2022
Türü: Yerel süreli yayın

editörden...
Ayşen Ovalı Binbir

Bu ayın en önemli günü; 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü… 
Hikayeyi bilmeyen kalmamıştır. 

Her yıl her yerde anlatılıyor. Ama 
ne değişiyor, ne düzeliyor? İşte 
bunlar koca koca soru işaretleri 
olarak, bir sonraki 8 Mart’ta dile 
getirilmek üzere 9 Mart sabahı 

raflara kalkıyor…

Başka bir 
dünya 

özlemiyle; 
merhaba!
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VİTRİN

FİRMA HABER
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DUYURU TAHTASI

GÜNDEM

ORTODONTİST DR. 
AYŞEGÜL 
KALEMOĞLU

ALIŞVERİŞ

ASTROLOJİ

KİTAP&MÜZİK

TEKNOLOJİ

BİLELİM

DİKKAT

ARAŞTIRMA

İŞ DÜNYASI

FAYDALAR

AKTÜEL

ESTETİK

KÜLTÜR-SANAT

AJANDA

GEZİ KAKLIK MAĞARASI

SAĞLIK

KÖŞE

10

16

18

24

102
100

74

62

44

54

56

60

46

76

104

32

52

50

36 Dr. Tolga Temel

38 Aylin Ayaz Yılmaz
42 Gül Devrim Batı

Selda Zeren
Özel Kubilay Yücel Polikliniği

Gül Yasa Aslıhan

Deniz Gözükızıl 

30

Yeşim Özkoç 



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

9



10

CITYVİTRİN

Aveda’dan 
yeni saç 

onarıcı gece 
serumu

Zamansız ve stil sahibi

Geçiş mevsimlerine 
uygun başarılı parçalar

GEÇIŞ mevsimine uygun giyinmek 
isteyenler için ceket olmazsa olmaz 
bir seçenek olarak ilk sırada yer 
alıyor. Altınyıldız Classics’in casual 

ceketleri, gömlek, tişört ve sweatshirt’lerle 
rahatlıkla kombinlenebiliyor.

Her mevsim kolaylıkla giyilebilen hırkalar, 

kolay kullanım seçenekleriyle geçiş dönemle-
rinde yine birçok erkeğin tercihi. Altınyıldız 
Classics chino pantolonlar, bahar ve yaz 
stilinin vazgeçilmez parçalarından. Günlük, 
spor ve casual kombinlerde rahatlıkla tercih 
edilebilen  sweatshirt modelleri ile günün her 
anında rahat hissetmek mümkün.

MODERN çizgileriyle evlerinizin 
vazgeçilmezi olan Creavit’in 
country tarzı Kayra serisi, farklı 
stildeki banyolarınızın iç mekânla-

rına sahip olduğu çok yönlü tasarımıyla kolayca 
uyum sağlıyor. Yer aldığı banyolarda bulunan 
diğer unsurlarla aynı dili konuşabilen Kayra, 
banyolarınıza tasarım bütünlüğü sunuyor. 

Klasik dokusunun yanında yüzeylerinde 
‘country’ stiline özgü çizgiler de barındıran 
Kayra serisi, klasik tasarımdan vazgeçmeyen 
kullanıcılara yeni bir model seçeneği oluyor. 
Klasik tasarım çizgisinin yanı sıra sahip olduğu 
mat görünümü; antrasit,beyaz, gri ve safir mavi 
renkleriyle banyolarınızda zamansız tasarımlar 
elde etmenize imkân sağlıyor.

Yeni Botanical Repair™ 
Saç Onarıcı Gece Serumu,3 
katmanlı yoğun saç onarımı 
ile saçı gözle görülür şekilde 
canlandırır ve dönüştürür.

Yaratıcı ve estetik çözümleriyle banyoları birer yaşam alanı ola-
rak tasarlayan Creavit, ‘Country’ stiline özgü çizgiler barındıran 

Kayra ile yeni nesil banyolar için ideal bir seçenek sunuyor.

Kış soğuklarının yerini bahar sıcaklıklarına bırakmasını beklediği-
miz bu günlerde, hava durumuna uygun giyinmek en çok zorla-
nılan konuların başında geliyor. Hava sıcaklıklarının sürekli deği-
şim gösterdiği geçiş mevsimlerinde Altınyıldız Classics, her hava 
durumuna uyum sağlayabilecek seçenekleriyle yine yanınızda.

DÜNYAYA özen gösterme misyonuna 
sahip yüksek performanslı vegan 
saç bakım markası Aveda, ilk saç 
onarıcı gece serumunu tanıtacağını 

duyurdu. Vegan, %99 doğal türevli ve hafif ya-
pılı formüle sahip serum, saç üzerinde görün-
mez bir koruyucu katman yaratarak kolayca 
saça nüfuz ediyor, uyku sırasında yıpranmayı 
ve elektriklenmeyi önlemeye yardımcı oluyor. 
Saçı güçlendirmeye yardımcı olan ve besle-
yen yeni Botanical Repair™ Saç Onarıcı Gece 
Serumu ile gözle görülür şekilde onarılmış bir 
görünüm kazanan saçlarla uyanın! 

* Antalya’da Aveda ürünlerini MD Ku-
aför’den tedarik edebilirsiniz.

Kadınlar Gününe Özel

31 Mart’a Kadar Geçerli,

TÜM PIRLANTALARDA 

%50
İNDİRİM
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31 Mart’a Kadar Geçerli,
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%50
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MODERN ve şık tasarımlarının 
yanı sıra eşsiz kalitedeki 
pırlantalarıyla da fark yaratan 
Ariş, aşkla kenetlenmiş kalplerin 

yolculuğuna kar kadar temiz ve saf olan “Kar 
tanesi kolyeleri” ile eşlik ediyor. Işıltısıyla 
göz kamaştıran kar tanesi tasarımlı kolyeler 
ile aşk ve bağlılığınızı en güzel şekilde ifade 
edeceksiniz.

Doğanın 
mucizevi 

formu: 
Kartanesi

Değerli 
eşyalarınız 

güvende

Bretanya doğasından 
okyanus ve karanın 
eşsiz buluşması

Doğanın mucizevi 
formlarından biri olan kar 
taneleri, Ariş Pırlanta’nın 
özel hazırladığı, pırlanta ve 
değerli taşlarla bezeli eşsiz 
kolye tasarımlarından oluşan 
koleksiyonuyla şimdi çok 
daha göz kamaştırıcı. Eşsiz 
sevginizin sembolü olacak 
bu kolyelerden biri, sadece 
sizin aşkınızı anlatmak için 
tasarlandı. 

BRETANYA’nın okyanus ve toprakla-
rından gelen aktif içerikli; 5 kat daha 
konsantre Okyanus Yosunu ve Latin 
Çiçeği ile geliştirilmiş Yves Rocher 

Elixir Botanique Serisi cildinizi ferahlatırken, 
yaşlanma belirtilerinin geciktirilmesini sağlıyor!

Vegan formül ile geliştirilmiş Elixir Bota-

nique Serisi; Detoks Etkili Canlandırıcı Gençlik 
İksiri, Gündüz Kremi, Göz Kremi, Detoks Etkili 
Yapılandırıcı Gece Kremi ve Detoks Etkili 50 
Faktör Koruyuculu Yaşlanma Karşıtı Yüz Kremi 
ürünleri ile sağlıkla ışıldayan cildin sözünü 
veriyor! Yves Rocher ile güçlü, nefes alan, neme 
doymuş ve genç bir cilt.

Yves Rocher bitki biliminde 
ve okyanus biyolojisinde 25 
yıllık derin araştırmalarının 

sonucu geliştirdiği %99 
doğal içeriğe sahip, 5 patentli 

inovatif etkin ve temiz formül 
ile detoks etkili Botanik 

Gençlik İksiri serisini sunuyor! 
Cilt bariyerini güçlendiren, 

sağlıklı ve ışıltılı bir görünüm 
kazandıran antioksidan etkili 

Elixir Botanique serisini 
keşfetmeye hazır olun!

KALE Kilit’in art niyetli girişimler 
karşısında kolay açılamamasıyla 
öne çıkan kasa modelleri, kıymetli 
eşyaları güvende tutuyor. Türk Stan-

dartları Enstitüsü tarafından hırsızlığa karşı 
direnci test edilerek onaylanan Kale Çelik 
Kasa modelleri; zorlamalara karşı uzun süre 

direnç gösteriyor.
Hırsızlık, gasp ya da yangın gibi durumlara 

karşı kıymetli eşyaların güvenli bir şekilde 
muhafaza edilmesini sağlayan Kale Çelik Kasa 
modelleri, 9 ve12 adet döner saat mekaniz-
malı iki farklı kasadan oluşan Lüks serisi ile 
dikkat çekiyor.

Türkiye ve yakın coğrafyanın en büyük “entegre güvenlik şir-
keti” olan Kale Endüstri Holding’in bünyesinde faaliyet gösteren 
Kale Kilit, üstün güvenlik sağlayan ürün ve çözümleri ile değerli 
eşyaları koruma altına alarak kötü niyetli girişimlere fırsat ver-
miyor. Lüks serisi ve ev tipi kasa modelleriyle güvenlik açıkları-

nın önüne geçerek kullanıcılarına yüksek koruma sağlıyor.

CITYVİTRİN
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SAMSUNG’un tanıttığı yeni Galaxy 
Tab S8 Tablet serisi, Galaxy Tab S8 ve 
S8+’ın yanı sıra seride ilk defa piyasaya 
sürülen en büyük ekrana ve en güçlü 

performansa sahip Galaxy Tab S8 Ultra’dan 
oluşuyor. Birinci sınıf üretkenlik özellikleriyle 
gelişmiş donanım ve teknolojilere sahip yeni 
Galaxy Tab S8 serisi, yüksek tempolu bir dün-
yada kullanıcılara kusursuz 
bir ekosistem sunmak üzere 
tasarlandı.

Tablet 
kuralları 
değişiyor…

Mutfaklarda 
tasarım konuşuyor

Macera dolu bir 
yolculuk!

Samsung, bugüne kadar 
geliştirdiği en güçlü 
performansa sahip ve en 
büyük tablet olan Galaxy Tab 
S8 Ultra’nın da aralarında 
bulunduğu yeni Galaxy Tab 
S8 serisini tanıttı. Galaxy 
Tab S8, S8+ ve Galaxy Tab S8 
Ultra’dan oluşan yeni Galaxy 
Tab S8 Tablet serisi, gelişmiş 
donanım ve üretkenlik 
özellikleri ile kullanıcılara 
hem iş hem eğlence için 
kusursuz bir özgürlük ve 
esneklik sunuyor.

DAHA hijyenik ve konforlu bir mut-
fak için olmazsa olmazlar arasında 
yer alan davlumbazlar, artık tekno-
loji ve fonksiyonelliğin yanında ta-

sarımlarıyla konuşuluyor. Kullanım alanlarına 
göre alternatif çözümler üreten ve modern 
çağın mutfak dekorasyonuna özgünlük katan 
Silverline, tasarladığı Pure Plus, Lightline ve 
Night davlumbaz modelleriyle standartları 
yükseltiyor. Kusursuz tasarımıyla kullanıcıya 
alternatif çözümler sunan tasarımlarla mutfak 
dekorasyonu yeniden şekilleniyor.

Teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte tasarım kavramı yaşa-
mın her alanında olduğu gibi 
mutfaklarda da kendini gös-
teriyor. Yeni nesil mutfaklarda 
ön plana çıkan modern tasa-
rım, tüm ankastre ürünlerine 
estetik katarken, davlumbaz-
ları da es geçmiyor.

Kendi yolunu çizenlerin ve maceracı 
ruhların parfümü Michael Kors Extreme 
Journey ile tanışın!

SAHRA çölünde gerçekleşen zorlu bir yolculuktan 
ilhamla yaratılmış, odunsu ve baharatlı bir erkek 
parfümü olan Michael Kors Extreme Journey; 
keskin aromaların, sıcak çöl ormanlarının ve vahşi 

deri notalarının güçlü karışımını yansıtıyor. Extreme Jour-
ney ana notalarında, çekici pembe biberiye ve çöl ağacı 
aromaları harmanlıyor. Bu büyüleyici kombinasyonun 
paçuli ve yoğun sedir ağacı özleriyle yakaladığı uyum ise 
sizi anın tadını çıkarmaya davet ediyor. 
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CITYFİRMA HABERLER

BU gelişme sonrasında, havayolu seya-
hatlerinin daha güvenli ve konforlu 
hale gelmesi adına Uluslararası Hava 
Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından 

geliştirilen IATA Travel Pass uygulaması, artık 
Corendon Airlines yolcuları tarafından belirli 
hatlardaki uçuşlarda kullanılabilecek. 

TÜM TEST VE AŞI DOKÜMANLARI DIJITAL 
PLATFORMDA SAKLANABILECEK

IATA Travel Pass sayesinde yolcular artık 
COVID-19 ile ilgili tüm test ve aşı döküman-
larını dijital platformda saklayabilecek ve yol-
culukları öncesinde bu belgelerini elektronik 
ortamda, temassız şekilde ibraz edebilecekler. 
Uygulamanın sunduğu bu imkanlar ile havali-
manlarındaki döküman kontrolü prosedürle-
rini hızlandırılması ve uzun sıraların oluşması 
önlenerek sosyal mesafenin korunması da 
amaçlanıyor.

IATA TRAVEL PASS, CORENDON AIRLINES 
YOLCULARI TARAFINDAN 

ÜCRETSIZ INDIRILEBILECEK
Şu an için belirli Corendon Airlines 

uçuşlarında kullanılmaya başlanan IATA 
Travel Pass uygulaması, Corendon Airlines 
yolcuları tarafından iOS ve Android işletim 
sistemli akıllı telefonlara ücretsiz şekilde 
indirilerek kullanılabiliyor. Ayrıca uygulama 
içerisinde seyahat edilecek ülkelerdeki CO-

VID-19 salgınına bağlı seyahat kısıtlamaları 
ve uygulamalarına dair bilgiler de yer alıyor. 

IATA Travel Pass uygulamasının kullanı-
labildiği Corendon Airlines uçuşlarının listesi 
ve anlaşmalı laboratuvarlar da uygulama 
içerisinde görüntülenebiliyor. 

“TEKNOLOJIK GELIŞMELERE VE 
ÇÖZÜMLERE YATIRIM YAPMAYA 

BÜYÜK ÖNEM VERIYORUZ”
Corendon Airlines Mali İşlerden Sorum-

lu Genel Müdür Yardımcısı Olcay Türker, 
Corendon Airlines’ın müşterilerinin ihtiyaç ve 
taleplerini karşılayabilmek adına teknolojik 
gelişmelere ve çözümlere yatırım yapmaya 
önem verdiğini belirtirken sözlerini şu şekilde 

sürdürdü:
“IATA Travel Pass’in yolcular için oldu-

ğu kadar havayolları ve havalimanları için 
de oldukça verimli olduğuna inanıyoruz. 
Uygulama, yolcuların test sonuçları, aşı veya 
iyileşme dökümanları gibi COVID-19 ile ilgili 
belgelerini dijital bir platformda saklamasına 
olanak tanıyorve seyahatlerigizlilik ve kişisel 
verilerin korunması açısından da daha kolay 
ve güvenli hale getiriyor. Yolcularımıza daha 
konforlu bir seyahat sunma adına başlattığı-
mızIATA Travel Pass uygulamasının deneme 
sürecini başarıyla tamamlayanAvrupa’daki ilk 
havayolu olmaktan dolayı çok mutlu olduğu-
muzu da paylaşmak isterim.”

IATA Operasyonlar, Emniyet ve Güvenlik 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Nick Careen ise 
konu hakkında şöyle konuştu: “IATA Travel 
Pass’in dünya çapında kullanılan bir uygulama 
olduğunu görmekten dolayı çok mutluyuz. 
Giderek büyüyen kullanıcı ağına dahil olan 
Corendon Airlines’ı, Avrupa’da uygulamayı 
hayata geçiren ilk havayolu şirketi olduğu 
için tebrik ediyoruz. Travel Pass, ülkelerin 
COVID-19 ile ilgili getirmiş olduğu seyahat 
kuralları kapsamında yolculardan talep ettiği 
sağlıkdökümanlarını düzenli bir şekilde 
yönetmek için dijital çözümler sunan, etkili 
bir araç olduğunu kanıtladı. Ayrıca uygulama, 
önümüzdeki dönemde check-in’den uçağa bi-
nişe kadar temassız seyahat süreçlerini hayata 
geçirmeyi de hedefliyor.”

CORENDON AIRLINES, AVRUPA’DA 
“IATA TRAVEL PASS” UYGULAMASINI 
HAYATA GEÇiREN iLK HAVAYOLU OLDU

“İlklerin Havayolu” Corendon 
Airlines, 2021 yılının Kasım 
ayından bu yana süren 
deneme çalışmalarını 
başarıyla tamamlayarak 
IATA Travel Pass’ı uçuşlarına 
entegre eden ilk Avrupa 
havayolu oldu ve bir başka 
ilke daha imza attı. 



17



HER yıl binlerce kitapseveri ağırla-
yan Kepez Kitap Fuarı kapılarını 
açtı. Kepez Belediyesi’nin bu yıl 
4’ncüsünü düzenleyeceği Kitap Fu-

arı,  4-13 Mart tarihleri arasında Mimar Sinan 
Kongre Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. 4. 
Kepez Kitap Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yılda 
kitapseverleri sayısız kitap, yüzlerce yayın evi, 

yazarlar ve çok özel söyleşilerle buluşturacak. 
Fuar ziyaretçilerini bugüne kadar sosyal çalış-
malarla bir araya getiren Kepez Kitap Fuarı, 
bu yıl da kitap okumaya dikkat çekebilmek 
amacıyla “Oku” temasıyla düzenledi. 4. Kepez 
Kitap Fuarı, 4-13 Mart tarihleri arasında 
Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde saat 09.00 
ile 19.00 saatleri arasında ziyarete açık. 

CITYDUYURU TAHTASI
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BU yıl 16. kez düzenlenecek olan Ru-
natolia Maratonu, binlerce koşucuyu 
Antalya’da ağırlayacak. İlk kez 2006 
yılında turizmde farklılık yaratmak 

için 850 kişinin katılımı ile gerçekleşen Runa-
tolia Maratonu, yıllar içinde iyilik koşusuna 
dönüşerek, dezavantajlı kişi ve gruplara fayda 
sağlamak için her yıl artan katılımcı sayısı ile 
devam ediyor.

Kepez Belediyesi’nin bu yıl 
4’ncüsünü düzenleyeceği 

Kepez Kitap Fuarı, 4-13 Mart 
tarihleri arasında Mimar 

Sinan Kongre Merkezi’nde 
kapılarını kitapseverlere 

aralıyor. Kepez Kitap Fuarı, 
kitap okumaya dikkat 

çekebilmek amacıyla bu yıl 
“Oku” temasıyla düzenlendi.  

4. KEPEZ K4. KEPEZ KiiTAP FUARI TAP FUARI 
KAPILARINI ARALIYOR KAPILARINI ARALIYOR 

15 YILDIR iYiLiK PEŞiNDE KOŞUYORLAR
Türkiye’nin en önemli maraton-

larından Runatolia 6 Mart 2022 
Pazar günü Antalya’da koşula-
cak. Türkiye Omurilik Felçlileri 

Derneği de bu yıl 15. kez Runato-
lia Maratonu’nda omurilik felçli-

si bireyler için koşacak.

15 YILDA 790 KIŞIYE 
AKÜLÜ TEKERLEKLI SANDALYE DESTEĞI
‘Türkiye’nin ilk kolektif yardımseverlik 

koşusu’ unvanına sahip olan Runatolia 
Maratonu’nun 16. yılında Türkiye Omurilik 
Felçlileri Derneği (TOFD) de 15. kez omurilik 
felçlisi bireyler için koşacak. 15 yılda 
Runatolia Maratonu’nda 1290 koşusu ile 790 
kişiye akülü tekerlekli sandalye desteğinde 
bulunuldu. 

“KOŞAMAYANLAR IÇIN KOŞUYORUZ”
Bu yıl da Adım Adım oluşumu ile omurilik 

felçlilerinin sosyal hayata katılımı, sağlık 
bakımı, eğitim ve istihdamları için Runatolia 
Maratonu’nda koşacaklarını söyleyen TOFD 
Genel Başkanı Semra Çetinkaya, “Runatolia 
Maratonu’nda her yıl destekçilerimiz 
koşamayanlar için koşuyor. Bu yıl Runatolia 
Maratonu’nda 15. yılımız olmasının yanı sıra 
rahmetli genel başkanımız Ramazan Baş’sız ilk 
Runatolia Maratonu olacak. Ramazan Baş’la 
çıktığımız bu yolculukta ondan devraldığımız 
bayrakla, bu yıl da koşamayanlar için 
koşmak isteyenlerin https://runtalya.com/ 
adresleri üzerinden kayıt olarak yanımızda 
olmalarından mutluluk duyacağız.” dedi. 

https://runtalya.com/
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Türkiye’nin göz bebekleri 
BiLiMFEST’e bekleniyor

KEPEZ Belediyesi dev bir organizas-
yona hazırlanıyor. Kepez Belediyesi 
ve TÜBİTAK işbirliğiyle Dokuma-
park’a kurulan Akdeniz’in ilk ve tek 

bilim merkezi olan Antalya Bilim Merkezi, 
BİLİMFEST’e ev sahipliği yapacak. 31 Mart ve 
2 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek 
Antalya BİLİMFEST, Türkiye’nin gözbebeği 
kurumlarını ağırlayacak.  Savunma sanayi, 
bilim ve teknoloji kuruluşlarının yerli ve milli 
ürünleri de festivalde tanıtılacak. Türkiye’nin 
dört bir tarafından katılımın sağlanacağı Bİ-
LİMFEST, söyleşiler, sergiler, görsel şovlar ve 
100’ün üzerinde atölye çalışması ile Antalyalı-
lara bilimin ışığında buluşturacak.  

DEVLER KATILACAK
Dev organizasyon için Ankara’ya giden 

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 
Türkiye’nin gözbebeği kurumlarını Antalya 
BİLİMFEST’e davet etti. Başkan Tütüncü, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ROKETSAN 
Genel Müdürü Murat İkinci, TÜBİTAK Uzay 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mesut Gökten, 
gençlere havacılık ve uzay alanında yepyeni 
ufuklar açan Prof. Dr. Temel Kotil’i ziyaret 
ederek, BİLİMFEST’e davet etti. Tütüncü, 
geçtiğimiz hafta da Ankara ziyareti sırasında 
Savunma Sanayi Akademisi, Türkiye Uzay 
Ajansı, TÜBİTAK, TÜBİTAK SAGE ve HAVEL-
SAN yetkililerini festivale davet etmişti.

Antalya’da 31 Mart ve 2 Nisan 2022 tarih-
lerinde düzenlenecek BİLİMFEST’e Savunma 
Sanayi Akademisi, HAVELSAN, ROKETSAN, 
ASELSAN, Türk Havacılık Uzay Sanayi, 
Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK, Tübitak Sage, 

2022 yılında da yörüklerin izinde, ko-
şarken dört mevsimi yaşayacak olan 
atletler, bir kez daha dört farklı yarış 
seçeneğinden dilediklerini seçebile-

cek. 2021 yılında 24 ülkeden 544 sporcuya ev 
sahipliği yapan organizasyon, 2 Nisan 2022 
Cumartesi günü de Alanya’da ultra trail (pati-
ka koşusu) coşkusu yaşanmasını sağlayacak.

Birçok farklı ülkeden sporcuya ev sahipliği 
yapan ve Alanya’daki turizm sezonunun erken 
başlamasını sağlayan Merrell Alanya Ultra 
Trail’in yarış çeşitliliği ise şu şekilde olacak:

m Merrell Alanya Ultra Trail (76 km)
m Taurus Mountain Marathon (48 km)
m Keykubat Moutain Run (28 km)
m Alaiye Short Trail (17 km)

Kuruluşunun 40. yılında Alanya Ultra Tra-
il’e sponsor olan ve Skyrunner World Series 
gibi dünyaca ünlü yarışlara sponsorluk desteği 
veren Merrell’ın kattığı deneyimle farklı bir 
boyuta taşınan Merrell Alanya Ultra Trail’e, 
2022 yılında yeni ülkelerden katılımlar da 
bekleniyor. 2021’nin Nisan ayında ülkeler ara-
sındaki seyahat kısıtlamaları sebebiyle sadece 
belli ülkelerden katılım kabul edebilen organi-
zasyon, 2022’de katılımcıların ülke çeşitliliğini 
de artırmış olacak. Ayrıca bu yıl da Merrell’ın 
elit atletleri yarış için Alanya’da olacak.

Merrell Alanya Ultra Trail, yörüklerin 
izinde koşmak isteyen herkesi 2 Nisan 2022 
Cumartesi günü Alanya’ya bekliyor. http://
www.alanyaultra.com/

ALANYA ALANYA 
ULTRA TRAIL’iN ULTRA TRAIL’iN 
KAYIT SÜRECi KAYIT SÜRECi 
DEVAM EDiYORDEVAM EDiYOR
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 

ile Türkiye Atletizm Federas-
yonu’nun 2022 takvimlerinde 

yer alan, “Dağların Arslanı” 
Ahmet Arslan ile Argeus Tra-
vel & Events tarafından Mer-

rell Türkiye’nin isim spon-
sorluğunda gerçekleştirilen 
patika koşusu yarışı Merrell 
Alanya Ultra Trail 2022 için 

kayıtlar devam ediyor. 

Kepez Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle Dokumapark’a 
kurulan Akdeniz’in ilk ve tek bilim merkezi olan Antalya 

Bilim Merkezi, 31 Mart ve 2 Nisan 2022 tarihlerinde 
BİLİMFEST’e kapılarını açıyor. Dev organizasyon 

için Ankara’ya giden Kepez Belediye Başkanı Hakan 
Tütüncü, savunma sanayinden bilim ve teknolojiye kadar 

Türkiye’nin gözbebeği kurumlarını BİLİMFEST’e davet etti. 

Tübitak BİLGEM, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK 
UZAY, Solo Türk ve Türk Yıldızları, TÜMO-
SAN gibi Türk sanayi ile bilim ve teknolojisine 
önemli katkılar sunan kurumlar katılacak.

http://www.alanyaultra.com/
http://www.alanyaultra.com/
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ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi 
ile Antalya Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği  (ANSİAD) arasında çev-
reyle uyumlu ürün üretimine katkı 

sağlayacak olan yeşil dönüşüm ve teknolojile-
rin geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü 
imzalandı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar 
ve ANSİAD Başkanı Akın Akıncı tarafından 
imzalanan protokol kapsamında, iş dünyası 
temsilcileri, akademisyenler ve konunun 
uzmanları ile çeşitli toplantı ve çalıştaylar 
düzenleyip, Antalya OSB özelinde bir rapor 
hazırlanacak. 

GELECEĞE DÖNÜK ÇALIŞMALIYIZ
İklim değişikliğinin hayatın her alanında 

etkili olacağına dikkati çeken Antalya OSB 
Başkanı Ali Bahar, “Bu konuda Antalya’mızın 
bilgilendirilmesi ve farkındalık yaratılması 
gerekiyor. Antalya OSB ve ANSİAD, Antal-
ya’ya fayda ve katma değer yaratmak için 
kurulmuştur, çalışmalarını da bu doğrultuda 
sürdürmektedir. Yapmış olduğumuz görüş-
melerden, karşılıklı istişarelerimizden yine 

ANTALYA OSB 
ve ANSiAD 
SÜRDÜRÜLEBiLiR 
ÇEVRE iÇiN 
ÇALIŞACAK

Antalya OSB ile ANSİAD arasında iklim değişikliği konusunda 
farkındalık yaratılması, ANSİAD üyeleri ve Antalya Organize 
Sanayi Bölgesi genelinde bir eylem planı oluşturulması 
amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
Antalya’ya fayda sağlayacak, önemli ve olumlu 
bir sonuç çıkarmış olduk” dedi. Çalışmalar için 
birlikte çözüm üretilmesi gerektiğinin altını 
çizen Başkan Bahar, “Şehrimizin en değerli 
kurumlarından biri olan ANSİAD ile bir pro-
tokol imzaladık. İhracata, sanayimize, tarım 
ve turizme dokunacak yeşil dönüşüm ile ilgili 
şehrimize neler kazandıracağımızı hep birlikte 
çalışacağız” ifadelerini kullandı.

DOĞAYA KARŞI SORUMLU DAVRANMALIYIZ
Antalya iş insanlarını temsil eden bir sivil 

toplum kuruluşu olarak, öncelikle Antalya ve 
Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki sanayicilerimize 
ulaşmak, döngüsel ekonomi çerçevesinde 
öncelikli sektörler belirlemek amacında olduk-
larını kaydeden ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, 
“ANSİAD olarak 2021 yılından başlattığı-

mız iklim değişikliği ve sürdürülebilir çevre 
çalışmalarımız mevcut. Bununla ilgili de bir 
çalışma masası oluşturduk ve ‘insan dünya 
için - insan yaşam için’ mottosuyla geçtiğimiz 
yıldan itibaren etkinliklerimizi gerçekleştiri-
yoruz. Bu anlamda Antalya OSB ile yaptığı-
mız iş birliği protokolü bizim için önem arz 
ediyor” şeklinde konuştu. Antalya OSB’de 
lokal çözümlere odaklandıklarını dile getiren 
Başkan Akıncı, “İklim değişikliği tüm dünyayı 
globalde etkileyen bir sorun. Çevresel, eko-
nomik ve sosyal sürdürülebilirlik sağlandığı 
takdirde sürdürülebilir gelişme gerçekleşir. Ye-
nilenemeyen enerji kaynakları yerine yenile-
nebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı 
ve doğaya karşı sorumlu davranılması çevresel 
sürdürülebilirliğin gereksinimlerini oluşturu-
yor, bu noktadan hareket ediyoruz” dedi.

TÜRKIYE İstatistik Kurumu (TÜİK) 
geçen yılın son çeyreğine dair açıkladığı 
işgücü verilerini değerlendiren Antalya 
Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) 

Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, genç 
nüfusta işsizlik oranının yüzde 21,4 olduğu-
nu ifade etti. Mevsim etkisinden arındırılmış 
işsizlik oranının yüzde 11,2 olduğuna değinen 
Başkan Sert, “Rakamlar bize ne yazık ki halen 
her 5 gencimizden birinin işsiz olduğunu ifade 
ediyor. Gençlerin işgücüne katılması, üretmesi 
ve cesaretlendirilmesi gerekli” dedi.

GENÇLER IÇIN YENI SÖYLEMLER YARATILMALI
Başkan Sert, işsizliğin Türkiye’nin en önemli 

sorunlarından biri olarak ele alınması gerektiği-
ni ifade etti. Yeni istihdam alanlarının yaratılma-
sı ve özellikle gençlerin işgücüne katılması için 
yeni söylemler oluşturulması gerektiğini ifade 
eden Başkan Sert, “15-24 yaş grubunu kapsa-
yan genç nüfusta TÜİK rakamlarına göre her 5 
gencimizden biri ne yazık ki çalışmıyor. TÜİK’in 
açıkladığı bu rakam dar kapsamlı genç işsizliğini 
gösteriyor. İş aramaktan vazgeçenlerle birlikte 
bu sayının yüzde 30 civarlarında olduğunu ön 

görüyoruz. Aslında neredeyse her 3 gencimiz-
den biri işsiz diyebiliriz” dedi.

Gençlerin çalışıp, üretip, katma değer oluş-
turmasının Türkiye’nin geleceği olduğunu ifade 
eden Başkan Osman Sert, “Gençlerin işgücüne 
dahil olması için yeni bir söylem oluşturulmalı. 
Gençleri girişimciliğe özendirmeli, icat çıkarma-
ya yönlendirmeliyiz. Gençlerin yapay zekayla, 
bilişimle, teknolojiyle üretmesi için teşvik etme-
liyiz” şeklinde konuştu.

BARAJIN KALDIRILMASI BIR SORU IŞARETI
Türkiye’de özellikle ara ve teknik elemanda 

ciddi bir istihdam açığı olduğunu da ifade eden 
Başkan Osman Sert, “Bir yanda üniversite 
mezunu iş arayan gençler. Bir yanda teknik ve 
ara eleman arayan işverenler mevcut. İkisini bir 
araya getirmek için teknik ve mesleki eğitimin 
yeniden güçlendirilmesini uzun zamandır dile 
getiriyoruz. Fakat bugün üniversite sınavlarında 
barajın kaldırılması bizlerde yine bir soru işareti 
oluşturmuştur” ifadelerini kullandı.

Beyaz yakalıdan çok mavi yakalı çalışanların 
arandığı bir dönem olduğunu da ifade eden 
Başkan Osman Sert, “Gençler şu anda asgari üc-

Gençler mesleki eğitime teşvik edilmeli

rete herhangi bir ofis işinde çalışmayı, sanayide 
tezgah başında çalışmaya tercih ediyorlar. Ancak 
bugün sanayide ve fabrikalarda yeterliliğini 
sağlamış bir teknik eleman asgari ücretin 2-3 
katı ücretle çalışıyor. Avrupa’nın birçok ülkesinde 
teknik eğitim alanların sayısı üniversite me-
zunlarından çok daha fazla ve teknik elemanlar 
mühendislerle neredeyse bir tutulmakta” dedi.



BÖLGEDEKI en kapsamlı laboratuvar 
olan ASAT Çevre Koruma Kontrol 
Laboratuvarı, su, atık su ve deniz 
suyu matrikslerinde numune alıyor 

ve deney hizmeti sunarak çevre alanında 
gerekli analizleri gerçekleştiriyor. Laboratuvar 
bu konudaki başarısını denetimler sonucu 
bir kez daha ispatlayarak akreditasyonunu 
yeniledi.

SULAR KONTROL ALTINDA
Laboratuvarda, 2021 yılında Çevre 

Koruma Kontrol Laboratuvarı faaliyetleri 
kapsamında 32 adet Merkezi Atıksu Arıtma 
Tesisinden “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeli-

ği” kapsamında 1045 adet numune alınarak 3 
bin 402 parametre analizi gerçekleştirildi. En-
düstriyel nitelikli tesisler ile otel, hastane gibi 
konvansiyonel atık suya sahip işletmelerin ön 
arıtmalarının atık su kontrolleri yapıldı.

ARITMA SULARINA ANALIZ
Merkezi Atıksu Arıtma Tesislerinin daha 

verimli çalışması ve atık suların çevreye zarar 
vermesini önlemek adına 2021 yılında 954 
adet numune alınarak 5 bin 327 parametrede 
analiz gerçekleştirildi. Su havzalarını koruma 
yönetmeliği kapsamında il sınırları içerisinde 
su kaynağı koruma alanı ilan edilmiş olan 
yerlerde alıcı ortama atık su deşarj eden 

işletmelerin kontrolü için numuneler alınarak 
analizleri yapıldı. Deniz suyu ve yüzeysel su-
lardan 2021 yılında 875 adet numunede 1750 
parametre analizi gerçekleştirildi.

YÜKSEK STANDARTLARDA HIZMET
Antalya’da arıtma faaliyetlerinin sağlıklı 

yürütülmesi ve deniz suyunun temiz kalması 
adına önemli bir hizmeti yerine getiren Çevre 
Koruma Kontrol Laboratuvarı, donanımlı 
cihaz altyapısı ve alanında uzman kadrosuyla 
TÜRKAK Akreditasyon Belgesini yeniledi. 
Tesis Antalya halkına yüksek standartlarda, 
güvenilir şekilde hizmet vermeye devam 
ediyor.
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KONUYLA ilgili değerlendirmede 
bulunan ATSO Başkanı Davut Çetin, 
“ATSO olarak Türkiye’de e-ticaret 
ve dijitalleşme konusunda öncü 

kurumuz. Pandemi süreciyle birlikte, hem 
üyelerimizin işlerini hızlandırmak hem de 
pandemi kuralları gereği e-belge çalışmaları-
mızı hızlandırdık. Bugün üyelerimiz birçok 
hizmeti Oda’ya gelmeden gerçekleştirebiliyor. 
2021 yılında 80 bin civarında belgelendirme 
yaptık. E-belge sayımız 17 bine çıktı. MERSİS 
İmza Verisi ve Yetki Kabul İşlemleri Modülü 
hayata geçmesiyle bu sayı daha da artacaktır” 
dedi. 

MERSIS IMZA VERISI VE YETKI 
KABUL IŞLEMLERI MODÜLÜ NEDIR?

 Ticaret Sicilinde şirket yetkililerinin imza 
örneklerini tasdik ettirmek isteyen ATSO 

üyeleri MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) 
üzerinden giriş yaparak müracaatta buluna-
bilecek. Ticari işletmeye yetkili olarak atanan 
kişilerin TC. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatan-
daşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki 
Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) 
imza örneğinin bulunması halinde imza 
beyannamesi elektronik ortamda düzenlene-
bilecek. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 
40’ıncı maddesi kapsamında MERSİS’te 
şirket/işletme adına imzaya yetkili kişilerin 
imza verilerinin elektronik ortamda temin 
edilerek ticaret sicili dosyasına kaydedilmesi 
işlemleri ve “Yetki Kabul İşlemleri” modülü 
TOBB temsilcilerinin de analizlerine iştirak 
ettiği çalışmalar neticesinde Ticaret Bakanlığı 
tarafından oluşturulmuştu.

 Yeni uygulamalara ilişkin yardım dokü-

iMZA BEYANNAMELERi 
ELEKTRONiK ORTAMA TAŞINIYOR

Ticaret sicili hizmet hızının arttırılması ve hizmet kalitesinin 
yükseltilmesi amacıyla MERSİS İmza Verisi ve Yetki Kabul İş-
lemleri Modülü hayata geçiriliyor. ATSO Başkanı Davut Çetin, 
Oda üyelerinin hizmet binasına ya da notere gitmeden şirket 

yetkililerinin imza beyannamelerini elektronik ortamda ücret-
siz olarak temin edebileceklerini bildirdi. Söz konusu uygula-
ma 1 Mart 2022 tarihi itibarıyla ATSO bünyesinde faaliyet gös-
teren Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde devreye alınacak. 

manlarına, MERSİS ana sayfasında yer alan 
“Kullanım Klavuzu – Dijital İmza Beyanı 
İşlemleri” adımları ya da MERSİS’e kullanıcı 
girişi yapıldıktan sonra sağ üst kısımda yer 
alan “Yardım – Videolar - Dijital İmza İşlemle-
ri” adımları takip edilerek ulaşılması mümkün.

ÇEVREYi KORUYAN 
LABORATUAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel 
Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çevre 

Koruma Kontrol Laboratuarı, yüksek standartlardaki 
hizmetiyle Antalya’nın su ve çevresinin temiz 

kalması için önemli bir görevi yerine getiriyor. Bir 
denetimden daha başarıyla geçen laboratuar, altıncı 

kez TÜRKAK Akreditasyon Belgesi’ni yeniledi.  
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KEPEZ Belediyesi’nin Enerya Antalya 
Gaz Dağıtım A.Ş. ile 2022’de ilçede 
yapacağı yatırımlarla ilgili yaptığı 
toplantıda 5 mahalleye daha doğal 

gaz müjdesi çıktı. Kepez’in temiz enerji olan 
doğal gaz konforuyla buluşmasına özel bir 
önem veren Kepez Belediye Başkanı Hakan 
Tütüncü’nün gayretleriyle ilçede doğal gaz ağı 
büyümeye devam ediyor. Başkan Tütüncü, 
gaz dağıtım şirketi olan Enerya temsilcileriyle 
2022 yılı için yapılacak doğal gaz yatırımları-
nın planlanmasıyla ilgili bir toplantı gerçekleş-
tirdi. Toplantının ardından bir açıklama yapan 
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü “ 
Yaptığımız hizmetlerin birçoğu modern bir 

şehircilik yolculuğunun en önemli köşe taşla-
rıydı. Bize göre bunların başında da şehrimize 
doğal gaz altyapısını getirmek ve hemşe-
rilerimizi temel enerjiyle buluşturmaktı. 
Antalya’da, ilk doğal gazın kullanıldığı merkez 
ilçe olan Kepez’de, son 13 yılda 33 mahallede 
doğal gaz çalışması gerçekleştirdik. 2009 yılın-
dan itibaren Kepez Belediyesi ve gaz dağıtım 
şirketi işbirliğiyle yaklaşık 115 bin konut ve 
işyerinin kapısına doğal gaz hattı götürmeyi 
başardık” dedi. 

ESERLERIMIZE YENILERINI EKLIYORUZ
Kepez’e yapılan yatırımların devam ettiğini 

ifade eden ve 5 mahalleye doğal gaz müjdesi 

Kepez’de 5 mahalleye 
DOĞAL GAZ MÜJDESi
Kepez’in 33 mahallesinde yaklaşık 115 bin konut ve işyerinin 

kapısına doğal gaz hattı götürmeyi başardıklarını belirten Kepez 
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2022 yılı sonuna kadar 5 
mahallenin daha doğal gaza kavuşacağı müjdesini verdi. 

KONYAALTI Belediyesi’nin tarım 
ve hayvancılığa yönelik yaptığı 
destekler dikkat çekiyor. Göreve gel-
diği günden bu yana kırsal alanlara 

yaptığı hizmetlerle gündeme gelen Konyaaltı 
Belediye Başkanı Semih Esen, yaylalardaki 
hayvan yetiştiricilerini sık sık ziyaret ettiğini 
dile getirdi. Yaptığı ziyaretlerden sonra hay-
van üreticilerinin ihtiyaçlarını belirlediklerini 
ifade eden Esen, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın ücretsiz uyguladığı programlı 
aşı ve küpelerin ücretli hale getirilmesinin 
ardından harekete geçti. 

Hayvan üreticilerine büyük bir yük olan aşı 
ücretlerinin Konyaaltı Belediyesi tarafından 
karşılanması için konu, belediyenin meclis 
gündemine taşındı. 2019 yılının Ağustos 
ayında mecliste alınan karar ile hayvanlara 
uygulanan programlı aşı ücretleri Konyaaltı 
Belediyesi tarafından karşılanmaya başlandı. 
Düzenlenen protokol kapsamında 2,5 yıldır 

ilçedeki hayvan yetiştiricilerinin aşı ücretlerini 
karşılamaya devam eden belediye, bu sürede 
15 bin büyükbaş, 40 bin de küçükbaş hayvan 
olmak üzere toplam 55 bin hayvanın aşı 
ücretini ödedi.

ÜRETICIYE OTOMATIK YEMLIK
Mera Islah Projesi kapsamında zoonoz ve 

paraziter hastalıkların önlenmesi için iki adet 
mobil parazit banyoluğu satın aldıklarını akta-
ran Başkan Esen, ilçedeki bütün hayvanların 
ilaçlanmasını sağladıklarını söyledi. Yaylalarda 
hayvanların su ihtiyacının karşılanması için 
üç ayrı bölgeye su deposu ve suluk yaptıkla-
rını belirten Esen, yem kaybının azaltmak ve 
daha iyi beslenme sağlaması amacıyla 50 adet 
otomatik yemliği üreticiye dağıttıklarını dile 
getirdi. Hayvanlar için meralarda gölgelikler 
yaptıklarını vurgulayan Esen, yazın kavurucu 
sıcağında bu gölgeliklerin çok önemli olduğu-
nu söyledi.

Konyaaltı, hayvancılıktaki 
uygulamalarıyla 

Türkiye’ye örnek oldu
Konyaaltı Belediyesi’nin 2019 yılında küçükbaş ve büyükbaş 
hayvanların ücretsiz aşılanmasına yönelik başlattığı proje, 
başka belediyelere de örnek oldu. Hayvan yetiştiricilerinin 

aşı ücretlerini karşılayan Konyaaltı Belediyesi, aynı zamanda 
meraları tohumla zenginleştirirken, hayvanların iç dış 

parazit ilaçlanmasını da üstleniyor.

veren Başkan Tütüncü “2022 yılının çalışma 
programını hazırladık. Eserlerimize yenilerini 
eklemeye devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar 
yapacağımız ilave çalışmalarla 5 mahallemiz 
daha doğal gaz altyapısına kavuşacak. Meh-
met Akif Ersoy, Yeni Emek, Erenköy, Teoman-
paşa ve Santral mahallelerinde bulunan yak-
laşık 12 bin konut ve işyeri doğal gaz hattına 
sahip olacak. Yenilebilir ve temiz enerji olarak 
kullanılan doğal gaz altyapısını, Gaz Dağıtım 
şirketiyle birlikte 2022 yılının sonuna kadar 
bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.



lar şiddete uğradığında bir mekanizmanın 
sağlanması, kadınların istihdama katılması, 
eğitime ulaşması kısaca yerelden üretilecek 
mekanizmaların işlerlik kazanmasıdır. Bu 
çerçevede, hiç çekinmeden bize kapılarını 
açan Sayın Başkanım Ümit Uysal’a çok teşek-
kür ediyorum. Herhangi bir siyasi kimlikle 
değil tamamen hizmet düşüncesiyle yapılmış 
bu hareketinden olumlu sonuçlar çıkacağını 
gördük, görüyoruz.” 

Başkan Uysal ise Muratpaşa Belediyesi’nin 
bir anlamda kadınların belediyesi olduğunu 
söyledi. 35 müdürlüğünün 14’ünün kadınlar 
tarafından yönetildiğini ve 2 kadın belediye 
başkan yardımcısı bulunduğunu aktaran 
Başkan Uysal, “Kadına duyarlı bütçe yapan, 
kadınlarımızın hak ve hukuk mücadelesinde 
sosyal hayatta eşit var olama mücadelesinde 
yanlarında olmaya gayret eden bir belediye-
yiz” diye konuştu. 

‘KADINLARIMIZI YALNIZ BIRAKMIYORUZ’
TKDF ve Başkanı Sayan Canan Güllü’nün 

bu alandaki çalışmalarını simge kurumu ve 
ismi olduğunu belirten Başkan Uysal, “Mu-
ratpaşa’mızda gerek Turunç Masa üzerinden 
gerekse diğer enstrümanlarla kadınlarımızı 
yalnız bırakmıyoruz. Projemiz ve etkinlik-
lerimizle 7/24 ihtiyacı olan kadınlarımızla ara-
mızda bir bağ oluşturabiliyoruz” dedi. Başkan 
Uysal, Türkiye genelinde uygulanan Ev İçi 
Şiddet Acil Yardım Hattı protokolü içinde 
yer almanın kendileri için önemli ve değerli 
olduğunun altını çizdi.

ACIL YARDIM HATTI NEDIR?
Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı, Türkiye’de 

kadına karşı şiddeti önleme ve müdahaleye 
yönelik olarak çalışan ilk acil yardım hattıdır. 
Acil Yardım Hattı ile şiddet gören kadının ön-
celik olarak hayatta kalabilmesinin sağlanma-
sı, sonrasında sırayla hukuka ve rehabilitasyo-
na erişmesi amaçlanmaktadır. Gizlilik esaslı 
olarak çalışan Acil Yardım Hattı 0 (212) 656 
96 96 ve 0 549 656 96 96 numaralı telefonlar-
dan hizmet vermektedir.
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GÜLLÜ, yaptığı konuşmada, imza-
lanan protokolün aynı zamanda ev 
içi şiddete yönelik güçlü bir ‘Hayır’ 
anlamına da geldiğini söyledi. Kadı-

na yönelik şiddete karşı yerelden bir politika 
üretmeye çalıştıklarını aktaran Güllü, şunları 
söyledi: “Yerelden politika üretmek, kadın-

MURATPAŞA 
KADINLARIN 
YANINDA
Muratpaşa Belediyesi ve 
Türkiye Kadın Dernekleri 
Federasyonu (TKDF) arasında 
şiddete uğrayan kadınlara 
destek olmak amacıyla fede-
rasyon bünyesinde hizmet 
veren Ev İçi Şiddet Acil Yar-
dım Hattı protokolü düzenle-
nen törenle imzalandı. Ev içi 
şiddete maruz kalan ya da risk 
altındaki kadın ve kız çocuk-
larının TKDF’ye bağlı destek 
mekanizmalarına 7 gün 24 
saat ulaşmasını sağlayacak 
protokolün imza töreninde 
Belediye Başkanı uysal ve 
TKDF Başkanı Canan Güllü 
yer aldı. 

YAZILI bir açıklama yapan Serap 
Kocaoğlu şunları kaydetti; “Covid-19 
salgının başından bu yana bir taraftan 

sağlık krizinin ekonomiye olumsuz yansıma-
larının sıkıntıları, piyasalardaki değişimlerin 
reel sektöre olumsuz yansımaları geçtiğimiz 
iki yılda ağır travmalar yarattı. 2022 yılından 
iyi gelişmeler yönünde beklentilerimiz devam 
ederken maliyetlerin arttığı, kur farklarından 
doğan sıkıntılar, temel ihtiyaçlardaki fiyat 
artışlarının sonucu olarak tedarikçinin sürdü-
rülebilirliğinin zorlaştığı ve üretim-hizmet ka-
pasitesinin azaldığı, tüketicinin alım gücünün 
düştüğü, istihdamda daralma tehlikesinin 
ortaya çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Son dö-
nemde yaşanan elektrik zamları sektörleri ve 

tüketiciyi iyice zorlayan diğer bir etken olarak 
karşımıza çıktı.

2022 yılına yönelik karamsar olmak iste-
miyoruz ancak reel sektör, tüketici tarafındaki 
taleplerimiz doğrultusunda çözüme yönelik 
devlet politikalarının izleyeceği yol haritası, 
acil eylem planlarının hayata geçirilmesi istik-
rar ve güven sağlanması yönünde desteklerin 
arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi, fiyat 
artışlarının makul değerlere dönüştürülmesi-
oranında toplumsal refahın artması mümkün 
olacaktır. İyileştirmelerin bu zorlu sürece 
olumlu yansıyacak düzeyde olmasını böylece 
ekonomik daralmanın yarattığı hasarlarına-
zaltılmasını ve bu sürecin olabilecek en yakın 
zamanda normale dönmesini umut ediyoruz.”

Kadın Girişimcilerden Elektrik Zammı Tepkisi
TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, pandemi nedeniyle iki yıldır 

sıkıntılı günler geçiren iş dünyasının, 2022 yılına umutlu başladığını, ancak son dönemde 
yaşanan elektrik ve doğal gaz zamlarının sektörleri ve tüketiciyi zorladığını dile getirdi. 
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BILIMFEST’in ev sahibi Kepez Beledi-
ye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiği-
miz günlerde Ankara’daki temasların-
da sanayinin, bilimin ve teknolojinin 

devlerini Antalya’daki büyük buluşmaya davet 
etti. Başkan Tütüncü, Ankara’da Savunma 
Sanayi Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, , TÜ-
BİTAK, TÜBİTAK SAGE ve HAVELSAN yet-
kililerini ziyaret etti. Ankara’daki temasların 
ardından bir açıklama yapan Başkan Tütüncü,  
Dokuma Fabrikasının değişim ve dönüşüm 
sürecini, Akdeniz’in ilk ve tek Bilim Merkezi’ni 
ve 31 Mart- 2 Nisan 2022 tarihlerinde gerçek-
leştirilecek BİLİMFEST’i anlattı. 

ŞEHRE DEĞER KATAN PROJE 
Antalya Pamuklu Dokuma Fabrikası’nın 

her bir binasının tek tek korunarak, şehrin 
bilim, kültür ve sanat adasına dönüştürüldü-
ğünü belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan 

KEPEZ, ‘ANTALYA YA 
BiLiMFEST’E 
HAZIRLANIYOR

Kepez Belediyesi’nin, 
DokumaPark’ta 12.500 

m2 alan üzerine kurduğu 
Akdeniz Bölgesi’nin tek 

bilim merkezi olan Antalya 
Bilim Merkezi, 31 Mart ve 
2 Nisan 2022 tarihlerinde 

BİLİMFEST’e kapılarını 
açmaya hazırlanıyor. Şehre, 
bölgesel nitelik taşıyan göz 

kamaştırıcı bir bilim teknoloji 
festivali hazırladıklarını 
belirten Kepez Belediye 

Başkanı Hakan Tütüncü, 
“Antalya Akdeniz'in bilim 

üssü olacak.” dedi. 

Tütüncü, “Bugün bir kent park olmanın ötesi 
çok farklı sosyal üniteleriyle şehre değer katan 
bir proje olarak yarınlara yürüyor. Göreve 
geldiğimiz 2009’dan bu yana emek emek 
yükselttiğimiz bu proje, titiz bir koruma dü-
şüncemiz ve bu uğurda verdiğimiz çabalarımız 
sonucu 2021 son günlerinde Avrupa Kon-
seyi tarafından ödüle layık görülmüştür. 40 
Avrupa ülkesinin yarıştığı, bizim de Türkiye’yi 
temsil ettiğimiz Avrupa Peyzaj Yarışmasından 
Ödülle dönmek bizim emeklerimizin taltifi 
adına mutluluk verici olmanın ötesinde ül-
kemiz adına da önemli bir iftihar vesile oldu. 
Meselenin bu tarafı daha da sevindirici.” dedi. 

ANTALYA’NIN ILK VE TEK BILIM MERKEZI
Başkan Tütüncü, “2015 yılında Antalya’ya 

Akdeniz’in ilk ve tek Bilim Merkezi olma 
vasfını taşıyacak ufuk açıcı bir eseri var etmek 
için kolları sıvamıştık. 6 yıl boyunca süren bir 
gayretin neticesinde Türkiye’nin en kapsamlı, 
en büyük Bilim Merkezini ortaya çıkardık. 
2021’de hizmet vermeye başlayan bu yüksek 
ufuklu eserimiz sadece Antalya’yı değil, 
bütünüyle Akdeniz Bölgesini bilimin ışığıyla 
aydınlanacak bir hacme sahip. 

BILIM VE TEKNOLOJI FESTIVALI 
Madem ki böyle yüksek ufuk ürünü bir eser 

ortaya çıkardık, o halde şehrimize bu mekanda 
bir de nitelikli Bilim ve Teknoloji Festivali dü-
zenleyelim istedik. Bu düşünce Antalya Bilim 
Fest’i doğurdu. Şimdi şehre, bölgesel nitelik 
taşıyan göz kamaştırıcı bir bilim teknoloji 
festivali hazırlıyoruz. 31 Mart- 2 Nisan 2022 

tarihlerinde düzenlenecek Antalya BilimFEST, 
7’den 77’ye teknolojiye tutkun, bilimsel gelişi-
me ilgi duyan bütün hemşerilerimizi bir araya 
getirecek. Antalya BilimFEST, TÜBİTAK başta 
olmak üzere her biri ülkemizin iftiharı olan 
Bilim ve Teknoloji kurumlarımızın katılımıyla, 
Antalya’daki bütün üniversitelerimizin deste-
ğiyle, şehrimizde bilim ve teknoloji üreten özel 
sektörün katkılarıyla şehrin yeni markası olma 
yolunda ilerliyor.

ÖNEMLI ÇALIŞMALAR SERGILENECEK
Ankara temaslarımız, ülkemizin iftiharı 

olan bilim ve teknoloji kuruluşlarımızın bu 
festivale katılım ve katkıları adına son derece 
sevindirici gelişmelerle sonuçlandı. Bu ülke-
nin vatandaşları olarak başarılarını göğsümüz 
kabararak takip ettiğimiz kurumları, onların 
bilim ve teknoloji adına çalışmalarını bu 
festivalde hep birlikte göreceğiz.Bu festival 
için kalplerini bizimle birleştiren Antalya Mil-
letvekillerimize ve Dışişleri Bakanımız Sayın 
Mevlüt Çavuşoğlu’na da şükranlarımı ifade 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA KURUM BU FESTIVALDE 
Antalya Bilim Şenliği’ne (BİLİMFEST), 

Savunma Sanayi Akademisi, HAVELSAN, 
ROKETSAN, ASELSAN, Türk Havacılık Uzay 
Sanayi, Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK, Tübi-
tak Sage, Tübitak BİLGEM, TÜBİTAK MAM, 
TÜBİTAK UZAY, Solo Türk ve Türk Yıldızları, 
TÜMOSAN gibi Türk sanayisi ile bilim ve 
teknolojisine önemli katkılar sunan kurumlar 
katılacak.
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ANTALYALILARIN anılarında önem-
li bir yeri olan Barbaros Aile Çay 
Bahçesi, yeni yüzüyle vatandaşlara 
hizmet vermeye hazırlanıyor. Murat-

paşa ilçesi Konyaaltı Caddesi’nde denize karşı 
konumu ve keyifli bir ortamı olan Barbaros 
Aile Çay Bahçesi Antalya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yenilendi. Deniz ve çay kokusunun 
buluştuğu yerlerden biri olan çay bahçesi, 
hizmet kalitesini artırmak üzere daha şık ve 
konforlu hale getirildi.

ÖZEL MENÜLER SUNULACAK
Açık oturma alanı 150, kapalı alan 150 

olmak üzere toplam 300 kişiye hizmet verebi-
lecek parkın 500 metrekarelik çocukların oy-
nayabilmesi için çimlendirildi. Sahil bölümüne 
oturma alanları yerleştirilecek parkta, öğlenleri 
özel menüler sunulacak. Çeşitli lezzetlerin 
bulunacağı Barbaros Aile Çay Bahçesi’nde, 
eskiden olduğu gibi dış oturma alanında sema-
verde çay keyfi de yaşanabilecek.

EKDAĞ IŞLETECEK
Barbaros Aile Çay Bahçesi, Düden Balık Evi 

ve Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’nde sunduğu 
kaliteli ve hijyen, hizmet ile Antalyalıların 
beğenisini kazanan Antalya Büyükşehir Beledi-
yesi Şirketi EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilecek. 
Barbaros Aile Çay Bahçesi ferah ortamı ve mo-
dern dekoruyla ziyaretçilerine keyifli bir ortam 
sunarken, leziz ve ekonomik menüsüyle de 
Antalyalıların vazgeçilmezi olmayı sürdürecek. 

ANTALYA Büyükşehir Belediye 
Meclisi, Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’nın Büyükşehir 
Belediyesi tarafından hazırlanan 

Antalya’nın 1/100 binlik Çevre Düzeni Pla-
nı’nı onaylamasının ardından mahkemece 
iptal edilen Kırcami imar planlamasıyla ilgili 
tarihi bir oturum gerçekleştirdi. Başkan Mu-
hittin Böcek başkanlığında olağanüstü top-
lanan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tüm 
siyasi parti gruplarının “evet” oyu ile Kırcami 
halkının yıllardır özlemle beklediği 1/25 bin 
ve 1/5 binlik imar planlarını onaylandı. Karar 
salonda bulunan Kırcami halkı tarafından da 
sevinç ve alkışlarla karşılandı.

SIYASET ÜSTÜ ÇALIŞMA
Meclis Toplantısının açılışında yaptığı 

konuşmada Kırcami ile ilgili süreci anlatan 

Başkan Muhittin Böcek, ortaya çıkan planın 
siyaset üstü bir çalışmanın sonucu olduğunu 
söyledi. Başkan Böcek, “Bütün siyasi partile-
rimize öncelikle teşekkür ediyorum. Siyaset 
üstü bir çalışmadır. Daha önceki planla ilgili 
İdare Mahkemesi’nin ve Konya İstinaf Mah-
kemesi’nin iptal kararları vardı. Bununla ilgili 
Danıştay’da Kırcami’nin anayasası dediğimiz 
Toprak Kurulu ve kamu yararı kararı davası 
devam ediyordu. Bunlarda belediyemizin 
lehine sonuçlandı” dedi. İptal gerekçelerinden 
bir tanesinin de 1/100 binlik Çevre Düzeni 
Planı’nın olmaması olduğunu hatırlatan 
Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Beledi-
yesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımız 
tarafından hazırlanan 100 binlik planın 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
tarafından onaylanmasıyla plan önündeki en 
büyük engelin ortadan kalktığını anlattı. 

TARIHI BIR GÜN 
“Bugün tarihi bir gün” diyen Başkan Böcek 

şunları söyledi: “Bugün burada Kırcami’nin 
yıllardır çözülemeyen konusunu sizlerin de 
desteğiyle çözmüş olacağız. Biz de Antalya 
Büyükşehir Belediyesi olarak gerek ASAT, ge-
rek Fen İşleri ve ilgili daire başkanlıkları ile bu 
plandan sonrada Kırcami’de çalışmalarımıza 
devam edeceğiz” diye konuştu.

UYSAL: BIRLIK SÜRECIMIZI DEVAM ETTIRELIM
Oylama sonunda söz alan Muratpaşa 

Belediye Başkanı Ümit Uysal da, Antalya’nın 
hemen hemen bütün akslarını çıkmaz sokağa 
dönüştüren, temel şehircilik sorunlarından 
birini teşkil eden, Kırcami imar planının 5 
binlik ve 25 binlik aşamasının hayırlı olmasını 
dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. 

40 YILLIK KIRCAMI SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Antalya Büyükşehir Belediye 
Meclisi 40 yıllık Kırcami soru-
nunun çözümü için tarihi bir 
oturum gerçekleştirdi. Olağa-

nüstü toplanan Büyükşehir 
Meclisi, Kırcami bölgesinin 

1/25 binlik ve 1/5 binlik imar 
planlarını oy birliğiyle kabul 
etti. Başkan Muhittin Böcek, 
“Siyaset üstü bir çalışmayla 

herkes üzerine düşeni yaptı. 
Emeği geçen herkese teşek-

kür ederim” dedi.  

BARBAROS BARBAROS 
ÇAY BAHÇESÇAY BAHÇESii  
YAKINDA HYAKINDA HiiZMETTE ZMETTE 
Barbaros Aile Çay Bahçesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
sosyal tesis olarak hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi Şirketi 
EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilecek kafe, mutfak, çay bahçesi, yenilendi. 
Son hazırlıkları yapılan tesisin hizmete açılmasına günler kaldı.
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Bu ay konuğum son derece donanımlı ve renkli bir kişilik sahibi Ortodontist Dr. Ayşegül 
Kalemoğlu… 1992 yılından beri Ortodonti Uzmanı olarak mesleki çalışmalarına devam eden 
Kalemoğlu, 1993 yılından bu yana büyük bağ hissettiği Antalya’da kendi muayenehanesinde 
tedavilerine devam ediyor. Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 
Bölümü’nden mezun olan Dr. Ayşegül Kalemoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Hikaye ve Masal 
Anlatıcılığı Bölümü ile Akıl ve Zeka Oyunları Sertifika Programlarını da tamamlamış. Halen hikaye 
ve masal anlatıcılığı eğitimlerine devam etmekte olan Kalemoğlu, Yin Yoga eğitmeni ve online 
dersler vermeye devam ediyor. Storyteller yönünü yin yoga eğitmenliği ile birleştirerek yoga ve 
masal kampları düzenliyor. Ayrıca serbest ve sırtüstü Türkiye üçüncüsü, madalyalı bir master 
yüzücü olan Ayşegül Hanım binicilik sporuyla da ilgilenmekte. 

“Manevi mirasımız 
ilim, aklın peşinden 
gitmek yolumdur”

ORTODONTİST
DR. AYŞEGÜL 
KALEMOĞLU
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DR. Ayşegül Kalemoğlu’nu, giriş bölü-
münde de bahsettiğim gibi; hayran 
olunacak donanımıyla, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü öncesi genç kızlarımız 

için müthiş bir örnek olarak sizlerle buluşturmak-
tan büyük bir mutluluk duyduğumu da ifade 
etmek isterim…
 
“KÜÇÜK BİR COŞKU 
KIVILCIMININ TÜM 
TOPLUMUN GİDİŞATINI 
DEĞİŞTİREBİLECEĞİNE 
İNANIYORUM. ZİRA COŞKU 
EN BÜYÜK DEVRİMDİR…
MANEVİ MİRASIMIZ İLİM 
VE AKLIN PEŞİNDEN 
GİTMEK İSE; YOLUMDUR.”

m Ayşegül Hanım, öncelikle mesleki anlam-
da sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Ankaralıyım. Orta ve lise eğitimimi Ankara’nın 
ilk ve tek Fransızca eğitim veren okulu olan 
Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi’nde tamamla-
dım. 1982’de Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi’nde üniversite eğitimime başladım. 
1987 yılında mezun olup aynı yıl, aynı fakültenin 
Ortodonti Anabilim Dalı’nda Doktora-Uzmanlık 
Programına başladım ve 1992 yılında Ortodonti 
Uzmanı oldum. 1993 yılında Antalya’ya yerleştim.

Deniz, güneş, tarih ve doğanın olağanüstü 
uyum içinde bütünleştiği bu şehirde 29 yıldan 
beri kendi muayenehanemde hastalarımın orto-
dontik tedavilerini yapmaktayım. Hastalarımın 
kalbindeki güzellik, dürüstlük, doğruluk gibi eşsiz 
özellikler günümüz dünyasında bana ayna olmak-
tadır. Tüm hastalarımdan aldığım pozitif enerji, 
hala ilk günkü heyecanımı canlı tutmakta, beni 
yüreklendirmekte ve çalışma azmimi arttırmak-
tadır. Meslek ahlakı, düzenli ve disiplinli çalışma, 
saygı, sevgi mesleki hayatımın başlıca prensipleri 
olmuştur. Ayrıca, mesleğimdeki son gelişmeleri 
takip etmek ve kendimi geliştirmek amacı ile 
kongre ve seminerleri takip etmekteyim. Mes-
leğimi, severek ve isteyerek elimden gelenin de 
fazlasını yapmaya çalışarak yürütme gayreti için-
deyim. Çocuk ve erişkin tüm hastalarıma tutku, 
cesaret ve farkındalıkla hakkını verecekleri yaşam 
yolculuklarında bir katkım olabilirse kendimi 
mutlu addedeceğim.

Küçük bir coşku kıvılcımının tüm toplumun 
gidişatını değiştirebileceğine inanıyorum. Zira 
coşku en büyük devrimdir…

Manevi mirasımız ilim ve aklın peşinden 
gitmek ise; yolumdur.

m Kliniğinizin fiziki ve teknik donanımları 
hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? Hastalar 
size ne tür tedaviler için size başvurabilirler?

Kliniğime adım atan hastalarımın kendilerini 
rahat ve hijyenik bir ortamda hissetmelerini 
sağlamak ilk amacımdır. Bunun her türlü önlemi 
hassasiyetle almaktayız. Ayrıca ortodontik tedavi 
prosedürlerine uygun teknolojik cihazlarımız 
mevcuttur. Özellikle ‘Dijital Ortodontik’ tedavi 
cihazları ile yapay zeka ile üretilen şeffaf plaklarla 
dişlerdeki çapraşıkları diş teli takmadan düzelt-
mekteyim. Tabii ki braket ve tel sistemine dayalı 
sabit ortodontik enstrümanlarla ortodontik 
tedavilerime de devam etmekteyim. Diş veya 
çenelerinde bozukluk olan hastalar bu rahat-
sızlıklarının düzeltilmesi için muayenehaneme 
başvurmaktadırlar.
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 “ORTODONTİK TEDAVİYE 
BAŞLAMA YAŞI DEĞİŞİKLİK 
GÖSTERMEKTEDİR”

 
m Ortodontik tedavilere, kimler, ne 

zaman başlanmalıdır?
Ortodontik tedaviye başlama yaşı bozuklu-

ğun cinsine ve miktarına göre değişmektedir. 
Çene yapısında bir bozukluk varsa, örneğin alt 
çene ileriliği söz konusu ise 6-7 yaşlarında bile 
çenelik uygulanarak ortopedik çene tedavisi-
ne başlanır ya da alt çene geriliği söz konusu 
ise büyüme atılımı başlamadan hemen önce 
tedaviye başlanmalıdır. Sadece dişlerde bo-
zukluk söz konusu ise erken yaşlarda yapılan 

uygulamalar ile ileride oluşabilecek diş çekimli 
tedavi alternatifinin önüne geçilebilir.

Erişkin dönemde de ortodontik tedaviye 
başlanabilir ama bu yaşta bir çene bozukluğu 
varsa ortodontik cerrahi uygulamaları ile 
başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

m Neden ortodontik tedavi yapılmalı-
dır? Nasıl bir süreçtir, ne kadar uygulan-
malıdır?

Çiğneme fonksiyonunu düzeltmek, 
fonasyon dediğimiz konuşma fonksiyonunun 
normal olmasını sağlamak ve estetik kaygıları 
gidermek amacıyla ortodontik tedavi önerilir. 
Ortodontik tedavi neticesinde düzgün diş, 
çene ve yüz bölgesine kavuşan bireylerin 
kendine olan güvenleri artmakta ve sosyal 
hayatlarında daha faal yer almaktadırlar. Ay-
rıca, ortodontik tedavi sırasında hastalarımız 
düzenli diş fırçalama alışkanlığı edindikleri 
için daha sağlıklı bireyler olarak günlük hayat-
larına devam etmektedirler.

Braket ve tellerin takılması esnasında 
herhangi bir acı ve ağrı hissedilmez. Telle-
rin takılmasından bir kaç saat sonra ağrı 
hissedilebilir. Braketler dişlerin üzerine yerleş-
tirildiğinde dişe kuvvet uygulamaz, pasiftir. 
Üzerine diş tellerinin takılmasından sonra 
kuvvet uygulanmaya başlanır. Bu kuvvetin 
uygulanmasını takiben bir kaç saat sonra ağrı 
başlayabilir. Bu ağrının şiddeti kişinin ağrı 
eşiğine göre değişiklik gösterir. Ağrı ile birlikte 
ısırma esnasında hassasiyet, dişlerde sallanma 
hissedilebilir. Bu semptomlar bir kaç günde 
geçer. Ayrıca braket ve tellerin dudak ve yanak 
yüzeylerine değmesinden dolayı aft şeklinde 
tahrişler olabilir ve bunlar çeşitli sprey ve gar-
garaların yardımı ile en kısa zamanda iyileşir.

Tedavi süresi vakadan vakaya, diş çekimi 
yapılıp yapılmamasına ve hastanın tedaviye 
gösterdiği uyuma göre değişmektedir. Sabit 
tedaviler genelde 9-30 ayda tamamlanmakta-
dır. Çene bozukluğu olan vakalarda ise teda-

viye küçük yaşlarda başlanıldığı için tedaviler 
daha uzun sürmektedir. Teller çıkarıldıktan 
sonra yapılan pekiştirme tedavisi ise uzun 
yıllar devam etmektedir.

 m Hastalar dişlerinde kapanış proble-
mi olduğunu nasıl anlayabilir?

Amerikalı ve Kanadalı Ortodontistler 
Birliği, 7 yaşında veya ortodontik problemin 
fark edildiği en erken zamanda çocuğun ilk 
ortodontik muayenesinin yapılmasını tavsiye 
etmektedir. 7 yaş civarında yapılacak olan or-
todontik muayene, öncelikle bozukluğa sebep 
olabilecek lokal, genel ve genetik faktörleri 
belirlemek açısından çok önemlidir. Yapılan 
ilk muayeneden sonra hastalarımı 6 aylık 
kontrole alarak gerektiği zamanda ortodontik 
tedavilerine başlamaktayım.

Dişlerinizin diziliminde veya kapanışında 
bir problem hissettiğiniz zaman bir orto-
dontiste gitmeniz gerekmektedir. Örneğin; 
ısırma, çiğneme ve konuşmanızda zorluk 
olabilir ya da bazı dişleriniz ileride, geride 
konumlanmış, bazı dişleriniz arasında açıklık 
veya çapraşıklık olabilir. Bu tür problemleri-
niz varsa bir ortodontiste gitmenizin vakti 
gelmiştir. Bu konuda donanımlı, eğitim almış 
olan ortodontistiniz iyi bir teşhis ve tedavi 
planlamasını takiben probleminizi çözecektir.

Diş bölgesi haricindeki bazı belirtiler de bir 
ortodontiste gitmeniz için sebep olabilir. Ör-
neğin; ağız solunumu yapıyor olmanız, gece 
uyurken dişlerinizi sıkmanız, dudaklarınızı 
tam olarak kapatamamanız. Ayrıca, çenenizi 
her seferinde farklı farklı kapatıyorsanız ve 
bu kapatma esnasında çene eklemlerinizden 
ses geliyorsa, yanaklarınızı ısırıyorsanız bir 
ortodontiste gitme vaktiniz gelmiş demektir.

Yüzdeki simetri bozuklukları da diş ve çene 
yapısını olumsuz yönde etkileyebileceği için 
bir ortodontiste görünmeniz gerekecektir.

Dişleriniz ileriye veya geriye doğru dizil-
mişse, çapraşıklık varsa ya da sürme bozuklu-
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ğu varsa bunlar ortodontik tedaviye ihtiyacı-
nız olduğunun göstergeleridir.

Ayrıca, burundan rahat nefes alamayıp ağız 
solunumu yapılması, çenelerin tam kapana-
maması ya da yanağa bakan yüzeylerinde ters 
kapanması, konuşma bozukluğu, 4 – 5 yaşına 
kadar emzik veya parmak emmeye devam 
edilmesi, biberonun uzun süre kullanılması 
kapanış problemi olacağının göstergeleridir.

 

“ŞEFFAF PLAKLARLA 
ORTODONTİK TEDAVİ, HEM 
SAĞLIKLI, HEM KONFORLU, 
HEM DE ESTETİK BİR 
TEDAVİ SÜRECİ SAĞLIYOR”

 
m Şeffaf plaklarla ortodontik tedavi 

hakkında da okuyucularımızı aydınlata-
bilir misiniz?

Dijital ortodontik tedavi dişlerinize göre 
yapılmış şeffaf plaklar ile dişlerinizi düzeltmek 
için uygulanan telsiz ortodontik tedavi yönte-
midir. Dijital ortodontik tedavinin en önemli 
tercih edilme nedeni, dişlerinizin çapraşıklığı-
nı düzeltirken ortodontik tedavi gördüğünü-
zün belli olmamasıdır.

Şeffaf plak sisteminde, başlangıç seansında 
dijital ölçünüz ağız içi tarayıcı ile alınır. Dijital 
kayıt sonrası, tedaviye başlamadan hemen 
önce dişlerinizin düzelmiş halini ekranda 
görmeniz mümkündür. Ayrıca tedavinizin 
başında tedavinin kaç gün süreceği bellidir. 
Dijital olarak alınan kayıtlar Cad-Cam siste-
mine aktarılır ve yapay zeka aracılığıyla şeffaf 
plakların üretimine geçilir.

Tedavide kullanılan plaklar çok ince olduk-
larından size herhangi bir rahatsızlık verme-
den basit ve kolayca günlük hayatınızın bir 
parçası olur. Dışarıdan fark vedilmesi neredey-
se imkansız olan şeffaf plaklar, yemek öncesi 
çıkarıldığından, tedavi sürecinde her gıdanın 
özgürce tüketilebildiği bir tedavi seçeneğidir.

Her bir plak 10 gün boyunca günde en az 
20 saat boyunca takılır ve dişlerinizin 0,05 
mm’lik hareketinden sonra diğer plağa geçilir 
ve bu şekilde dişlerin hedeflenen şekle ulaşma-
sı sağlanır.

Ortodontik tedavilerin hepsinde, tedavi 
süresi her hastaya göre farklılık gösterir. Şeffaf 
plakların en önemli özelliklerinden birisi de 
tedavinin başında tedavinin kaç gün süreceği-
nin bilinmesidir.

Şeffaf plaklara alışmak birkaç günü alabilir. 
Bu süreçte az da olsa konuşurken zorlanabi-
lirsiniz. Ancak birkaç gün sonunda plaklara 
tamamen alışılır ve konuşma zorluğu ortadan 
kalkar.

Ortodontik tedavilerin başlangıcında diş-
lerin hareketinden dolayı hafif ağrı hissedile-
bilir. Ancak bu uzun sürmez. Dişler harekete 
alıştığında ağrı da ortadan kalkar.

m Pekiştirme tedavisi nedir? Hangi te-
davinin, hangi aşamasında, hangi amaçla 
uygulanmaktadır?

Pekiştirme tedavisi ortodontik tedavinin 
en önemli safhasıdır. Düzgün bir teşhis ve te-
davi planlamasından sonra, ortodontik tel ve 
braketlerin çıkartılmasını takiben, pekiştirme 
tedavisine geçilir.

Ortodontik tedavi süresince dişler hareket 
etmektedir. Tedavi sonuna gelindiğinde bu 
dişlerin tekrar eski yerlerine dönmelerine 
engel olmak amacıyla pekiştirme tedavisi 
uygulanır. Pekiştirme tedavisi lingual ark, 

palatal ark, hawley plağı, şeffaf essix (sx) 
plakları ile yapılır. Pekiştirme aygıtlarının 
uygulanması ile diş köklerinin etrafında kemik 
dokusunun oluşması sağlanarak dişler yeni 
yerlerine sabitlenir. Hastalarda tedavi başında 
çene bozukluğu varsa headgear, çenelik gibi 
aygıtların büyüme bitene kadar kullanılması 
sağlanmalıdır. Ayrıca, hastalardan yirmi ya-
şına doğru panoramik film alınarak yirmi yaş 
diş kontrolleri yapılması gereklidir. Yirmi yaş 
dişleri rahat bir şekilde sürerek diş arkındaki 
yerini alacaksa herhangi bir müdahaleye gerek 
yoktur. Ancak, yirmi yaş dişleri tam sürmeyip 
diş arkına olumsuz kuvvet uygulayacak ise 
ağız diş ve çene cerrahına gönderilerek alınma-
sı sağlanmalıdır.

 

“BASİT METALLERİ ALTINA 
ÇEVİRMEYLE UĞRAŞAN 
SİMYACILAR OLDUĞU 
GİBİ BEN DE BEYNİMİ 
BESLEYECEK MALZEMELERİ 
YARATMAKLA MEŞGULÜM. 
BUNU DA AŞKLA, DANSLA 
VE MÜZİKLE YAPABİLME 
YOLUNDA İLERLİYORUM.”

m Uzmanlık konunuzda okuyucuları-
mıza çok faydalı bilgiler verdiniz. Bunun 
için özellikle teşekkür ederim. Ama biraz 
da hobi ve donanımlarınızdan bahsedebi-
lir miyiz?

Ortodontist olmamın yanı sıra hobilerimi 
bir üst seviyeye taşıyabilme adına bazı eğitim 
programlarına katıldım. Öncelikle Açık Öğre-
tim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 
Bölümü’nden mezun oldum. Seyahat etmeyi 
çok sevdiğim için yurt içi ve yurtdışı gezilerimi 
profesyonel makinemle kayıt altına aldığım 
İçin çok mutluyum. Yıldız Teknik Üniversite-
si’nde Hikaye ve Masal Anlatıcılığı Bölümü ile 
Akıl ve Zeka Oyunları Sertifika Programlarını 
tamamladım. Halen hikaye ve masal anlatıcı-
lığı eğitimlerine devam etmekteyim. Yin Yoga 
eğitmeniyim ve online dersler vermekteyim. 
Ayrıca hikaye ve masal anlatıcılığı yönümü 
yin yoga eğitmenliğimle birleştirerek yoga ve 
masal kampları düzenlemekteyim. Master 
yüzücüyüm ve yarışmalara katılmaktayım. Yaş 

aralığımda serbest ve sırtüstü “Türkiye Üçün-
cülüğü” derecelerim var. Ayrıca binicilik sporu 
ile ilgilenmekteyim. Tüm bu almış olduğum 
eğitimlerin yanı sıra en büyük çabamı oğulları-
mı hayata hazırlama yolunda vermekteyim.

Basit metalleri altına çevirmeyle uğraşan 
simyacılar olduğu gibi ben de beynimi besleye-
cek malzemeleri yaratmakla meşgulüm. Bunu 
da aşkla, dansla ve müzikle yapabilme yolunda 
ilerliyorum.
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2005 yılından bu yana 
başta inşaat olmak üzere; 

tekstil, ithalat, ihracat 
ve turizm sektörlerinde 

varlık göstermekte 
olan Note Yapı; insana 

ve insan yaşamına 
verdiği değerle, hayata 
geçirdiği ve geçireceği 

tüm konut projelerinde, 
kişilere sadece dört 

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

ve fonksiyonel yapıların 
oluşturulmasına öncülük 

eden Note Yapı; bu 
bilinçle hayata geçirdiği 

yeni ve çok özel yaşam 
alanları sunan bir 

projeyi daha beğeninize 
sunuyor: NOTE YAŞAM 

VİLLALARI…

NOTE INŞAAT’TAN 
KONFOR VE KALITE EŞLIĞINDE 

ÖZEL BIR YAŞAM ALANI;

CITYADVERTORIAL

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

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

Sektörde gelişigüzel ve alışılagelmiş 

yapıların gün geçtikçe artmasının önüne 
geçmek adına daha yenilikçi, sürdürülebilir 
ve fonksiyonel yapıların oluşturulmasına 
öncülük eden NOTE YAPI; bu bilinçle hayata 
geçirdiği yeni, doğayla baş başa ve özel bir 
dünyanın kapılarını aralıyor: NOTE YAŞAM 
VİLLALARI…

NOTE YAŞAM 
ViLLALARI
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VILLALARDA;
m Akıllı ev otomasyon sistemi.
m VRF iklimlendirme ve yerden ısıtma 
sistemleri.
m İthal doğrama mobilyalar.
m Masif parke.
m Armatürlerde ankastre batarya 
sistemi.
m Jeneratör.
m Ankastre mutfak; ocak fırın 
davlumbaz ve bulaşık makinası.
m Doğal gaz alt yapısı.
m Kapalı otopark.
m Her villa için 2 otopark,1 adet joker 
otopark alanı ve bisiklet için park alanı.
m Led iç ve dış aydınlatmalar
m Üç boyutlu görsellere uygun, 
merdiven, peyzaj, dış cephe ve ortak 
kullanım alanları.

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

ŞUBAT 2022’de inşası başlayan Note 
Yaşam Villaları projesi, konforlu ve kaliteli 
yaşam hayali kuranlara hitap eden ve 6 
villadan oluşan bir proje… Antalya Döşemealtı 
ilçesinde Altınkale mahallesinde 2000 m2 arsa 
alanı üzerinde inşası devam eden projede 2 
adet 300 m2 4+1 villa; 2 adet 300 m2 5+1 villa 
ve 2 adet 400 m2 6+1 villa yer alıyor.

* Döşemealtı, 2008 yılında kurulan Antalya 
ilinin merkez ilçelerinden biri. Antalya’nın 
kuzeyinde yer alan, doğa ile iç içe, yeşilin hayat 
bulduğu bir yerleşim yeri.

NOTE INŞAAT’ın tüm projelerinde olduğu 
gibi NOTE YAŞAM VİLLALARI projesinde de 
imalat süresince; doğal kaynaklara ve çevreye 
duyarlılık, ön planda tutulmaktadır. Bu dik-
katle mimari projeleri hazırlanan villalarda; 
kalite, konfor ve fonksiyonel özellikler ön 
planda tutularak hayata geçirilen yaşam alan-
larının, hem uzun ömürlü hem de estetik bir 
forma sahip olması hedeflenilmiştir.

Böylelikle şehrin karmaşasından uzak 
huzurlu bir yuvanın anahtarına sahip olmak, 
düşünülenden çok daha özel ve ayrıcalıklı 
kılınmıştır. 

300 ve 400 m²’lik NOTE YAŞAM 
VİLLALARI’nda, 4+1, 5+1 ve 6+1 kat planına 
sahip; akıllı ev otomasyon sistemi bulunacak. 
VRF iklimlendirme ve yerden ısıtma 
sistemleri, jeneratör, doğal gaz alt yapısı, 
her villa için özel havuz, 2 otopark, 1 adet 
joker otopark alanı ve bisiklet için park alanı 
sunulan ayrıcalıklar arasında yer alıyor.

NOTE YAŞAM VILLALARI, 7/24 özel 
güvenlikli giriş – çıkışı, kapalı devre kamera ve 
görüntülü diyafon sistemi ile korunaklı ve özel 
bir yaşam güvencesinde mutlu bir gelecek vaat 
etmektedir.

m 2 Adet, 300 m2, 4+1 Villa
m 2 Adet, 300 m2, 5+1 Villa
m 2 Adet, 400 m2, 6+1 Villa

Seçkin 
komşularınızla 
mutlu bir yaşamın 
adresi:
NOTE YAŞAM 
VİLLALARI

Sessiz, sakin 
ve huzurlu bir 
dünya… Bambaşka, 

modern, konforlu 
ve kaliteli bir 
yaşamın yeni 
adresi

Güven içinde…

Bağımsız 
bölüm sayısı 
ve kullanım 
alanları:

CITYADVERTORIAL

NOTE YAŞAM VILLALARI, özel 
mimarisi, son teknolojinin ayrıcalıkları ve 
sosyal imkanlarıyla ulaşılmaz denilen tüm 
hayallerinizi gerçekleştiriyor. Huzurlu ve 
kaliteli yaşam hayalleriniz NOTE YAŞAM 
VİLLALARI ile Döşemealtı’nda hayat buluyor.

NOTE YAŞAM VILLALARI, Antalya’nın 
oksijen deposu Döşemealtın’da, 2000 m² arsa 
üzerine inşa edilmekte... 3000 m²’lik inşaat 
alanı ve etrafında yer alan büyük yeşil alanı ile 
sizi şehrin karmaşasından koparıp özlediğiniz 
huzurla buluşturacak.

Özel ve kaliteli 
bir yaşam…

Doğayı 
kucaklayan 
konfor…

tel:+905325112640
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Özel Dr. Kubilay Yücel Polikliniği
Clinic Manager
Hemşire
Uzman Tıbbi Estetisyen

SELDA ZEREN

ALLOBLAST™

nedi r?
ALLOGENEİK 
FİBROBLAST 

ÜRETİMİ

CITYESTETİK

Yeni doğan sünnet derisinden elde edilen fibroblast 
hücrelerinin, yüksek teknolojiye sahip laboratuvar 

ortamında, biyomühendislik teknikleri ile çoğaltılarak 
kişinin ihtiyaç duyduğu bölgeye enjekte edilmesine 

dayanan allojenik bir tedavi yöntemidir.

YÜKSEK teknoloji sistemine sahip GMP 
onaylı sıfır partikül laboratuvarda, milyonlarca 
yeni fibroblast hücresinin çoğalması sağlanır. 
Bu işlem FDA onay çerçevesinde fibroblast 
üretim tekniğine özgü kritik prosesler dahilin-
de gerçekleştirilir. Üretilen fibroblast hücreleri 
Sağlık Bakanlığı’nın ve Avrupa Standartlarının 
belirlemiş olduğu kalite kontrol süreçlerinden 
geçerek uygulamaya hazır hale gelir.
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ALLOBLAST 
UYGULAMA

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

HASTA kliniğe gelir, ciddi topikalanestezik 
krem ile uyuşturulur. ALLOBLAST hastanın 
istenilen bölgesine enjekte edilir. ALLOBLAST 
uygulaması tek seanstır. ALLOBLAST teda-
visinin diğer tedavilerden çok farklı olduğu, 
içerisinde kolajen ve elastin üreten fibroblast 
hücrelerini içerdiği unutulmamalıdır.
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CITYTASARIM

IÇ Mimar Aslı Arıkan Dayıoğlu liderliğin-
de ulusal ve uluslararası ölçekte ödüllü iç 
mimari projelere imza atan Designist, iF 
Design Awards 2022’de Lamartine Otel 

Taksim projesiyle “Hotels, Spas, Restaurants, 
Bars” kategorisinde, Ulus Evi projesiyle ise 
“Residential” kategorisinde finalist olarak 
yarışıyor. Mimari ve iç mimari kategori-
lerde dünyanın en iyi projelerinin yarıştığı 
Almanya merkezli yarışmanın sonucu Nisan 
2022’de açıklanacak. Mimari, İç Mimari, 

Ürün Tasarımı, Ambalaj Tasarımı, İletişim 
ve Hizmet Tasarımının yanı sıra Profesyonel 
Konsept, UX ve UI Tasarımı alanlarındaki ba-
şarıları onurlandırmak amacıyla 1953 yılında 
kurulan iF Design Awards, her yıl dünyanın 
farklı noktalarından yapılan çok sayıda 
başvuruyu 100 bağımsız uzmandan oluşan 
uluslararası bir jüri paneli ile değerlendiriyor. 

DENIZ KIZI EFTELYA’DAN LAMARTINE OTEL’E
iF Design Awards 2022’de “Hotels, Spas, 

Designist iki projesiyle 
iF Design Awards 2022’de 

FİNALE KALDI!
Designist, Lamartine Otel Taksim ve Ulus Evi projeleri ile mimari ve iç mimari 

kategorilerde dünyanın en iyi projelerinin yarıştığı Almanya merkezli iF Design 
Awards 2022’de finalist olma başarısını gösterdi. Jüri değerlendirme sürecinin devam 

ettiği yarışmanın sonuçları Nisan ayında açıklanacak.  
Restaurants, Bars” kategorisinde finale kalan, 
Taksim Talimhane bölgesindeki Lamartine 
Otel, Aslı Arıkan Dayıoğlu liderliğindeki De-
signist tarafından bir ek yapı ilavesiyle renove 
edildi. Adını otelin bulunduğu sokağa ismini 
veren ve 1800’lü yıllarda İstanbul’da yaşamış, 
İstanbul ile ilgili birçok eser vermiş olan şair 
Alphonse de Lamartine’den alan Lamartine 
Otel’e proje kapsamında ilave edilen apartman 
yapısı ise bir zamanlar İstanbul’un eski ses 
sanatçılarından Deniz Kızı Eftalya’ya aitti. 
Billur Apartmanı karşısında yer alan ve Deniz 
Kızı Eftalya’ya ait asıl ismi Şen Apartmanı olan 
binanın giriş kapısında yer alan “lir” figürü ise 
yapının en dikkat çekici noktalarından biri. 
Yapıların mimarı ise Ankara’daki Etnograf-
ya Müzesi ve Türk Ocağı’nın mimarı, aynı 
zamanda resim, heykel ve alçı süslemelerinde 
usta Arif Hikmet Koyunoğlu olarak biliniyor. 
Bu tarihi ve kültürel bağlam ve iki sanatçının 
hikayesi Designist’in iç mimari tasarımını 
üstlendiği projeyi biçimlendiren en önemli 
çıkış noktaları olmuş. 

İki yapı, orta bölümde oluşturulan amorf 
formlu bir duvar konseptiyle birleştirilmiş. 
Zemin katında resepsiyon bankosu, oturma 
alanları, ofisler ve bir lobi barın bulunduğu 
otel yapısında üst katlarda odalara, bodrum 
katta ise kahvaltı salonuna yer verilmiş. 

Geceleri İstanbul Boğazı kıyısındaki me-
kanlarda şarkı söyleyen ve enfes sesi tüm Bo-
ğaziçi’nde yankılanan Eftalya’dan ilham alan 
Designist, müzik tınılarının dalga hareket-
lerini soyutlaştırılarak otelin iç mekanlarına 
yansıtmış. Lobi tavanında bu dalga formları-

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. Sıra dışı 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 feminen ikonik 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:
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nın güçlü etkisi hissedilirken, zeminde ise özel 
kesim doğal taşlar kullanılmış. Tüm duvarlar 
köşesiz dairesel formlarla oluşturulmuş. 
Asansör ve merdiven kovasının yer aldığı du-
varın sert etkisi koyu renk aynayla kaplanarak 
ve yansıtma yapılarak kırılmış. Ayna kaplı 
duvarın bir bölümünde ise İstanbul Boğazı’nın 
siluetinden esinlenen amorf formdaki doğal 
taş kaplamalara yer verilmiş. Genel olarak 
organik formların hakim olduğu Lamartine 
Otel’de nötr renk tonları kullanılarak sakin ve 
huzurlu bir atmosfer yaratılmış. 

Designist, otel odalarını daha ferah ve 
geniş göstermek için açık renk tonları, açık 
dolap ve banyo sistemleri kullanmış. Deniz 
Kızı Eftalya’nın anısını canlandıran kadın 
siluetlerinden sanat eserlerine, duvarlarda 
Eftalya’ya ait plaklara ve fotoğraflara yer 
verilmiş. Duvar kağıtlarında ise ses dalgalarına 
gönderme yapan desenler kullanılmış. Islak 
hacimlerde büyük boyutlu seramiklere yer ve-
rilerek derz görüntüleri azaltılmış ve separatör 
olarak da ışığı geçirebilen opak cam malzeme 
kullanılmış. 

Katlar arasında dolaşan döner merdivenin 
devamlılığını vurgulamak için merdiven du-
varlarında kontrast renkte bir şerit uygulama-
sı yapılmış. Bodrum kattaki kahvaltı salonuna 
inen döner merdivene ise duvarda koyu ve 
canlı tonlardaki kök ceviz ahşap kaplama eşlik 
etmiş. Kahvaltı salonunda ağırlıklı olarak 
terracotta ve krem tonları tercih edilirken 
zeminde el çizimini andıran seramikler kulla-
nılmış. Kahvaltı salonunun tuvaletlerinde ise 
doğa figürlerinin yer aldığı özel baskı büyük 
boyutlu seramik tercih edilmiş. 

BOĞAZIÇI MANZARASINDA
 MINIMALIST TASARIM: ULUS EVI

iF Design Awards 2022’de “Residential” ka-
tegorisinde finalist olan Ulus Evi, İstanbul'un 
prestijli konut bölgesinde, Boğaz'ın muhteşem 
manzarasına hakim bir konumda yer alıyor. 
İkonik mobilya parçaları kullanılarak, ev sahi-
binin hayranlık uyandıran sanat eseri koleksi-
yonu için zarif bir atmosfer oluşturacak şekil-
de tasarlanmış olan evin büyük salonun tam 
ortasında yer alan iki sütun, mekandaki üç 
bölümün ayırıcısı olacak şekilde planlanmış. 
Tasarım sürecinde bu iki kolono kadar akıllıca 
tasarlanmış ki, tüm konsepte çarpıcı ama aynı 
zamanda incelikli bir dokunuş kazandırmış. 
Bu nedenle bu iki sütunu giydirmek için özel 

LAMARTINE OTEL KÜNYE
Iç Mimari Tasarım: Designist

Tasarım Ekibi: Aslı Arıkan Dayıoğlu, 
Gizem Acun, Görkem Karakan

ProjeYeri: Beyoğlu, İstanbul
ProjeYılı: 2021

Proje Alanı: 1000 m²

ULUS EVI KÜNYE:
Iç Mimari Tasarım: Designist

Tasarım Ekibi: Aslı Arıkan Dayıoğlu, Mer-
ve Komar,  Senanur Çelik, Osman Yılmaz, 

Zafer Akyüz
Proje Yeri: Ulus / İstanbul / Turkey

ProjeYılı: 2019
Proje Alanı: 240 m²

tasarımlı metal paneller kullanılmış. Tavanı 
keserek yukarıdan gelen dolaylı ışıklar eklen-
dikten sonra, bu iki sütun mekanın ince odak 
noktası haline gelmiş.

Evin ilk önemli renovasyon kararlarından 
biri olarak, mevcut koyu kırmızımsı maun par-
ke zeminin, daha koyu kahverengi tonlarında 
yeniden cilalanarak mekanı bütünleştirmesi 
ve sanat eserlerini öne çıkarması hedeflenmiş. 
Salonun karşılıklı iki tarafında biri şömine 
alanı diğeri ise özel tasarlanmış mini bar 
ünitesi olmak üzere iki fonksiyonel mekan 
konumlandırılmış.

Şömine tarafındaki önceden var olan bazalt 
cephenin eski görünümünü yenilemek için 
koyu gri taş levhalar kullanılmış. Şömine du-
varının üzeri kapatılırken, aileye ait kitapların 
ve sanat eserlerinin sergilenmesi için ince raf-
lar yerleştirilmiş. Aynı zamanda, tavana koyu 
aynalı lambriler eklenerek, büyük salonun 
bu dar kısmına bir derinlik kazandırılmış ve 
bahçedeki manolya ağacının görüntüsü salona 
yansıtılmış.

Ailenin çok değerli sanat eserlerine 
yumuşak ve ince bir arka plan oluşturması 
için büyük salonun tüm duvarları süet duvar 
kağıdıyla kaplanmış, bu sayede sanat eserleri-
nin canlı rengi ortaya çıkarak tüm mekana bir 
dinamizm kazandırmış. 20’li ve 50’li yılların 
çok önemli tasarımcılarından ikonik mobilya 
ve aydınlatma parçaları, ev sahibinin de yük-
sek zevkiyle seçilmiş.

iF Design Awards 2022’de “Hotels, Spas, 
Restaurants, Bars” kategorisinde finale kalan 
Lamartine Otel’de sakin ve huzurlu bir şehir 
oteli yaratmak hedeflenirken, “Residential” 
kategorisinde finalist olarak yarışan Ulus 
Evi’nde ise miminalist bir tasarım anlayışı be-
nimsenerek ev sahibinin hayranlık uyandıran 
sanat eseri koleksiyonu için zarif bir atmosfer 
yaratmak amaçlanmış.
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www.tolgatemel.com
Dr. Tolga Temel

Kokuların 
ve yağların 
iyileştiren 
gücünü keşfedin

AROMATERAPi

Sağlıklı, sürdürülebilir bir yaşam ve dünya 
için, sağlıklı bireyler, toplumlar ve dünyayı 
paylaştığımız tüm canlılar için, doğaya 
saygılı, kimyasallardan uzak bir bakış açısının, 
sağlık alanında holistik (bütüncül) bir sağlık 
yaklaşımının parçası olarak; AROMATERA...

Aromaterapi ya da ‘Tıbbi Aromaterapi’; 
bitkilerin yaprağı, kökü ve çiçeğinden 
damıtma, yani distilasyon tekniği ile çok 
yoğun olarak elde edilen uçucu yağ özlerini 
kullanarak ya da doğrudan yine bitkilerden 
elde edilen taşıyıcı yağlarla birilikte 
kullanılabiliyor.  

“ÜLKEMIZ BITKISEL ÇEŞITLILIK 
AÇISINDAN OLDUKÇA ZENGIN”

Burada belirtmek isterim ki; ülkemiz 
bitkisel çeşitlilik açısından oldukça zengin. 
Bu zenginlik üç fitocoğrafik bölgenin 

GÜNLÜK hayatta sürekli temas 
içinde olduğumuz ve kullandığımız 
kokuların ve yağların iyileştirici 
gücünü çok bilmeyiz. Kullandığımız 

parfümler, mağazalardaki kokular, 
baharatlarımızın kokuları gibi bir çok koku 
ve yağ ile aslında fark etmeden günlük 
hayatımızda aromaterapi ile iç içeyiz. 

Bütüncül tedavi yaklaşımının önemli 
tedavi araçlarından biri olan aromaterapi, 
aslında fitoterapinin bir parçası olarak çok 
çeşitli şekillerde ve çeşitli yollarla iyileşme, 
iyi hissetme ve güzellik alanlarında insanlık 
tarihi boyunca kullanılagelmiş. Günümüzde 
de holistik tedavi, planımızın içinde gittikçe 
artan güçlü yanlarını keşfettikçe doğaya 
hayranlımızı artırarak neredeyse tüm 
hastalarımızda tedavilerimizin bir parçası 
haline geldi. 
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Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı 
No: 76/A 31102 Muratpaşa/ANTALYA

0 242 324 21 21  / 0 532 234 84 27

drtolgatemel

CITYSAĞLIK

NOT: Erkekler için hazırlanacak formülas-
yonda, Biberiye Verbenon tip (Verbenone 

Rosemary) uçucu yağı yerine, Kekik Linalol tip 
(Linalol Thyme) tercih edilmelidir. 

HAZIRLANIŞI: Kadınlar için; uçucu yağ 
karışımı (Toplam 11 damla) 20 ml Çuha 

Çiçeği-Evening Primrose-(Latince: 
Oenothera biennis) sabit yağı içine 

damlatılarak hazırlanır. 
Erkekler için hazırlanacak formülas-
yonda Biberiye uçucu yağı yerine 
Kekik -Linalol tip (Linalol Thyme) 
tercihi uygundur. Sabit 

yağ olarak ise 
aynı miktarda 
Argan kul-

lanılır. 

kesiştiği bölge olmasından, Güney Avrupa 
ile Güneybatı Asya floraları arasında köprü 
olmasından, pek çok cins ve seksiyonun 
orjin ve farklılaşım merkezi olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu zengin florada çok 
sayıda tıbbi ve aromatik bitkiyi de bünyesinde 
barındırmakla kalmayıp aynı zamanda pek 
çoğunda gen merkezi konumundadır.  

Tıp biliminin kurucuları tarafından 
keşfedilmiş ve literatüre geçmiş oldukça 
eski bir tıbbi yöntem olan aromaterapi, 
kullanılan yağın esansına veya yağ karışımına 
göre çeşitli fiziksel ve ruhsal faydalar sağlar. 
Bazı yağlar ve doz aşımları yan etkilere yol 
açabileceğinden ve sağlığımızı olumsuz 
etkileyebileceğinden bu tekniğin aromaterapi 
konusunda eğitim almış doktorlar tarafından 
uygun görüldüğü takdirde bilinçli bir şekilde 
kullanılması gerekmektedir.

Ciltten çok hızlı emilen, koklama yoluyla 
merkezi sinir sistemine çok hızlı ulaşan bu 
doğal yağların güçlü ve hızlı etkileri ile kronik 
hastalıklardan enfeksiyon hastalıklarına, 
ruhsal hastalıklardan kozmetik alana 
kadar çok yaygın bir kullanım alanı vardır. 
Aromaterapide kullanılan yağlar anti-aging, 
doku onarıcı, analjezik, anti-mikrobiyal, 
anti-inflamatuar, anksiyolitik, doku ve 
damarları sıklaştırıcı, yatıştırıcı, spazm çözücü 
ve idrar söktürücü ve daha sayılacak birçok 
tıbbi etkileri yağların tek başlarına veya özel 
karışım ve oranlarla bilimsel çalışmalarla 
belirlenen dozlarla kullanılmaktadır. 
Uluslararası tıbbi literatürde oldukça çok 
yayının olduğu bu alanda, ülkemizde de artık 
çalışmalar yapılarak aromaterapinin önemi 
gittikçe artmaktadır. 

Ayrıca bu yağlar sindirim sistemi 
rahatsızlıkları, cilt hastalıkları, menstrüel 
ağrı ve düzensizlikler, stresle ilgili problemler, 

duygu-durum bozuklukları, dolaşım 
problemleri, solunum yolu enfeksiyonları ve 
yaralar dahil olmak üzere çok çeşitli belirtileri 
ve durumları tedavi etmek için kullanılabilir.

“MUTLAKA BU KONUDA EĞITIMLI 
BIR DOKTOR TARAFINDAN TEDAVININ 

PLANLANMASI GEREKIR”
Aroma terapi çocuklarda da birçok 

durumda güvenle kullanılabilmektedir. Güneş 
koruyucu, gaz, kabızlık, pişik, cilt sorunları 
egzama, dermatit, sivilce, uçuk siğil, alerjiler, 
dikkat eksikliği, uyku sorunları, soğuk 
algınlığı, öksürük, haşerelerin uzaklaştırılması 
gibi erişkinlerde de kullanılan birçok alanda 
çocuklarda da kullanılmaktadır. Burada iki 
nokta çok önemli: Kullanılan yağın kimyasal 
olarak temiz, organik bir yağ olması ve 
mutlaka bu konuda eğitimli bir doktor 
tarafından tedavinin planlanıp yürütülmesi…

Biz kliniğimizde burada saydığım tüm 
alanlarda ve daha birçok alanda bazen tek 
başına, bazen diğer bütüncül tedavilere 
ek olarak tıbbi organik aromaterapiyi 
kullanıyoruz. Özellikle cilt sorunları ve 
anti-aging’de yaptığımız işlemlere destek 
olarak sonuçlarımızın etkinliğini artırdığını 
her seferinde görüyoruz. Yine bütüncül 
tedavilerde metabolik hastalıklardan, 
sindirim sistemi sorunları, ülser ve barsak 
problemlerine, allerjik sorunlara, anksiyete, 
depresyon, uyku bozukluğu gibi psikiyatrik 
kökenli sorunlara kadar birçok alanda 
tedavilerimize aromaterapiyi ekleyerek hem 
daha hızlı sonuç alıyoruz hem de iyileşme 
süreci daha konforlu oluyor.

Buna rağmen bu bitki zenginliğinden 
yeterince yararlanmıyoruz. Bir yerlerden 
başlamanız için sizlere günlük olarak 
kullanabileceğimiz birkaç yağ ve karışım 
önereceğim.

Sevgiyle ve doğayla kalın… 

INCE KIRIŞIKLIK VE 
GÖZ ÇEVRESI BAKIMI: 

SAÇ DÖKÜLMESI (KADINLARDA): 

UÇUK (HERPES LABIALIS) 

AYAK MANTARI:

20 damla Ölmezçiçek yağı, 50 ml Kayısı Çekir-
deği yağı içine karıştırılır. Hazırlanan karışım, 
göz çevresindeki kazayağı bölgesine akşam 

veya sabah/akşam uygulanır.

3 damla Atlas Sediri, 
3 damla Tıbbi Lavanta (Fine Lavender) 

3 damla Biberiye (Verbenon tip) 
2 damla Ylang Ylang 

Toplam: 11 damla 

Uçuk yeni çıktığında; tek başına çay ağacı yağı 
günde 5-6 kez bir iki saat arayla uygulanırsa 

genelde tek başına aynı gün uçuğu iyileştirir. 
Daha dirençli vakalarda 

15 damla Ravintsara, 15 damla Tea Tree, 15 
damla Kayeput karışımı, yine günde 4 kez 

uygulanabilir.

1 ml Tea tree, 25 ml Tatlı Badem Yağı ile hazır-
lanan karışım ayağa masaj yaparak uygulanır. 

Her gün 1 ya da 2 kez yeterlidir. 



SU, bir gece şöyle yazmaya başladı; 
“Annecik! Bir yönetmenle kahve 
içicem. Kadına hikayemi anlattım, 
dedemi. Babası alzheimer onunla ilgili 

film çekmiş. Dedim ki filminiz çok yardımcı 
oldu bana. İkimizin de gözleri doldu. E mailini 
verdi, bir ara kahve içelim, konuşalım dedi. 
Kitap önerdi bana. Lütfen o filmi izle anne!”

Evet, o yönetmen Kristen Johnson. Bu 
filmi bir ben, bir de Su anlar ve ağlayarak, 
gülümseyerek izler. Çoğu sahnede ağladım, 
hele sonunda koyuverdim.
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ZİÇEV Antalya Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Aylin Ayaz Yılmaz

Baharın ilk 
ayından merhaba,

İlk yazmak 
istediğim film; 

Dick Johnson 
is Dead

Alzheimer çağımızın hastalığı 
ve hepimizin ailesinde 

yaşanıyor. İlk önerim bu konu 
üzerine bir film; Dick Johnson 

Is Dead.
Yönetmen: Kristen Johnson

Bir yerde Dick; “Ben burada cennette 
yaşıyorum, sizlerle” dedi.

Sonunda Kristen’ın giysi dolabında
Dick Johnson öldü.
Dick Johnson öldü…
Vee, Dick Johnson sen çok yaşa dedi, 

dolaptan çıktı ve babasına sımsıkı sarıldı. 
Sanki filmle büyüdüm… Serkan 

Türk’ün dediği gibi; “Yaşlılık biraz da 
hatırlayabildiklerimiz olabilir mi?”
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İkinci olarak; Ben 
is Back/ Filmini 

yazmak istiyorum

Üçüncü olarak 
Munich- The Edge 
of War filminden 
bahsetmek 
istiyorum

Yönetmen: Peter Hedges

Yönetmen: Christian Schwochow
Film müziğinin bestecisi: Isobel 
Waller-Bridge
Yapımcı: Andrew Eaton
Öykü: Robert Harris
Senaryo: Robert Harris, Ben Power

ANNE olmak  kaygılı olmaktır, 
aidiyetin dibini bulmaktır, 
fena halde sevmektir, sevmek 
kelamının yetmediği durumdur, 

bile isteye kendini ötelemektir, şuurlu olma 
halinin bulanıklaşmasıdır, kirpi yavrusunu 
“Pamuğum” diye sevme halidir… Anneliğin 
baskın duygusu kaygıdır. Sağlam ve sağlıklı 
olarak hayatta ve ayakta tutmakla mükellef 
olduğumuz çocuğumuza bu duyguyu az-çok 
satarız. Yatırım koşulsuz, patronaj mutlaktır. 

Malum babalık, annenin izin verdiği kadar 
yapılır. Yolunuz açık, ümidiniz bol olsun 
babalar.

Böyle yazmış @drgulcanozer. 
Ben is Back’i izlerken, Nihan Kaya 

hatırlatması Cafe de Flore filmini düşünürken 
hep bu karmakarışık duygular içindeyim. 
Annelik işte o kaygılı olma hali ile başlayıp 
öyle bitiyor. Julia Roberts şahane oynuyor. 
Onun çaresizliği, yalnızlığı, nerde ne oldu da 
böyle oldu dediği yer size de geçiyor. Sıkışmış 
olarak izliyorsunuz filmi. 

Ben rolünde izlediğimiz ve daha önce 
Oscar ödüllü Manchester by the Sea (Yaşamın 
Kıyısında) filmiyle iyi bir oyuncu olacağının 
sinyallerini veren Lucas Hedges, bu filmde de 
madde bağımlısı bir genci başarı ile ekrana 
yansıtmış. Julia Roberts da özellikle filmin 
son sekanslarında daha baskın olan annenin 
oğlu üzerinde titremesi gerçeğini başarı 
ile ete kemiğe kavuşturmuş. Üstelik bunu 
dengeli ve duygu istismarına girmeyecek bir 
yalınlıkta yapmış. Filmin bence asıl önemli 
yanı, devlet işleyişinin madde bağımlıları ile 
olan mücadelesindeki zaaflarını ya da göz 
ardı eden yaklaşımlarını başarılı bir şekilde 
yansıtması. Tedavi sürecinde devlet katkısının 
azlığı, sigorta sisteminin çökmesi, doktorların 
tedavi yöntemlerinin etkisizliği, eczanelerin 
müptelalara ilişkin tutarsız yaklaşımları ve 
nehir kenarındaki o büyük uyuşturucu pazarı 
ile sefalet içindeki dilenciler. 

Nihan Kaya’nın dediği gibi; “Önermek ne 
haddime ama izlerseniz güzel film”. 

FILM Oxford Üniversitesi 
kampüsünde bir parti ile başlar. İki 
Alman, bir İngiliz arkadaş birbirine 
sarılmış, hayata atılmak için heyecanlı 

ve mutlu…

Mutluluk?!! Yıllar onları nerelere, ne 
konumlara getirir birlikte görürüz.

Hitler’i durdurmak, politikalar, dünyanın 
dinamikleri, işte o Oxford’daki bahçede gibi 
değildir. 

Robert Harris’in Münih kitabından 
yorumlanan film insanın kalbine dokunuyor. 
Hele hele o üç arkadaştan en hayat dolu, en 
mutlu, en akıllı Lena’nın başına gelenler..

İngeborg Bachmann Malina kitabında 
dediği gibi; “Savaş ve Barış yoktur! Sadece 
savaş vardır!” 

Gelecek ay görüşmek üzere sevgi ve 
saygılarımla.
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Hareketsizlik ve oturarak çalışmak gibi nedenler insülin 
metabolizmasını bozarken, pek çok kişide sık yeme isteğini 
pompalıyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve 

Diyet Uzmanı İpek Ertan, sürekli acıkmaya yol açan 8 hatayı 
anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

SÜREKLİ 
ACIKMAYA 
YOL AÇAN
8 HATA!

BESLENME ve Diyet Uzmanı İpek 
Ertan, “İnsülin metabolizmasında 
oluşan değişiklikler ve diyabet gibi 
sağlık problemlerinin yanı sıra, 

günlük yaşantıda yapılan bazı hatalar da 
sık yeme isteğini artırabiliyor. Vücuda giren 
enerji harcanmayınca yağ olarak depolanı-
yor. Yağlandıkça da iştah artıyor ve daha 

fazla yemek yeniyor. Çok sık yemek yemek, 
sindirim sisteminin sürekli çalışmasına neden 
oluyor. Bu da safra kesesinde taş oluşumu, 
insülin direnci, bağırsak hastalıkları ve gastrit 
gibi birçok sağlık sorununa yol açıyor” diyor. 
Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, sürekli 
acıkmaya yol açan 8 hatayı anlattı, önemli 
uyarılar ve önerilerde bulundu. 

Beslenme ve Diyet 
Uzmanı 
Dr. İpek Ertan
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Uyku düzenindeki 
bozukluk

Duygusal açlık

Az su içilmesi

Bol kalorili 
içecekler

Hareketsizlik

Ana öğünde 
yetersiz beslenme

Basit 
karbonhidrat 

tüketimi

Öğün içeriğinin 
dengesiz olması

METABOLIZMANIN iyi çalışması için 
kaliteli uyku şart. Vücudun ritmini bozan 

yaşam tarzında sirkadyen ritim bozulduğu 
için hormonların çalışması da bozulabiliyor. 
Gece çok geç yatıp öğle saatlerinde uyanma-
nın da vücut ritmini bozan en önemli etmen 

olduğuna dikkat çeken İpek Ertan, “Yeterli ve 
kaliteli uyku, metabolizmanın iyi çalışması 

için şarttır. Geç yatıp geç kalkanlar genellikle 
düzenli beslenmez ve geceleri özellikle sık 

yeme istekleri çok fazla olur” diyor.

MIDEMIZ dolu olduğu halde can sıkıntısı, 
gerginlik, öfke, üzüntü, yalnızlık gibi 
duygulardan dolayı oluşan yapay açlık hissi, 
duygusal açlık olarak tanımlanıyor. Duygusal 
boşluğu doldurmak için yemek yeme isteği 
ile başa çıkılması gerektiğini vurgulayan 
Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan şöyle 
konuşuyor: “Öncelikle açlığın fiziksel mi 
duygusal mı olduğunu saptamak gerekir. 
Duygusal açlık, aniden ortaya çıkar ve yemek 
yeme dürtüsü üst düzeydedir. Ani oluşan 
açlıklarda mutfağa gidip hemen bir şeyler 
yemek yerine, önce açlığı değerlendirmek 
gerekir. Sofradan yeni kalkılmışsa bir şeyler 
yemek yerine su içmek ve başka uğraşlara 
yönelmek en iyi yoldur. En son öğünün 
üzerinden 3-4 saat geçmişse bol posalı 
sebze veya meyve ile yanında proteini olan 
ve çiğneme gerektiren bir besin tüketmek,  
açlığın sonlandırılması için iyi olacaktır.” 

SUSUZLUK, bazen açlık gibi 
hissettirebiliyor. Yoğun günlerde açlık ve 
susuzluk ayrımına varmanın güç olduğunu 
belirten İpek Ertan, yeterli sıvı alımı ile bu 
durumun önüne geçilebileceğini söylüyor. 
Herkesin ihtiyaç duyduğu su miktarının, 
kişinin kilosuna bağlı olduğunu ve kilogram 
başına 30 ml tüketmenin yeteceğini anlatan 
İpek Ertan, “Ancak çay ve kahveyi su tüketimi 
olarak düşünmemek gerek. Su grubuna; bitki-
meyve çayları, maden suları, ayran gibi sağlıklı 
sıvılar giriyor” diye konuşuyor. 

SAĞLIK için bol sıvı tüketimi kadar önemli 
olan bir nokta da o sıvıların içeriği. Şekerli 
ve tatlandırıcılı sıvıların insülin salınımını 
artırdığına dikkat çeken Beslenme ve Diyet 
Uzmanı İpek Ertan, “Artan insülin miktarı da 
sık yeme isteğini doğuruyor. Gün içerisinde 
düzenli ve sık şekerli içecekleri tüketmekten 
kesinlikle kaçınılmalıdır” uyarısında 
bulunuyor.

DÜZENLI hareket etmek ve egzersiz 
yapmak insülin salınımının kontrol edilme-
sinde çok etkili. Gün içinde çok hareketsiz 
kalmanın insülin salınımının artmasına neden 
olabildiğini kaydeden İpek Ertan “Buna engel 
olabilmek için günde 8 bin adım atmayı ya da 
haftada 2 saat eg

DÜZENLI yemek yediği halde birçok kişi 
sık acıkmaktan yakınıyor. Ana öğünlerde 

yeterli enerjiyi içeren besinlerin olmamasının 
bu duruma yol açtığını kaydeden İpek Ertan, 

“Sadece salata yemek, sadece çorba içmek ana 
öğünlerde kalori ihtiyacını karşılamaz. Bu da 

yemekten kısa bir süre sonra yeniden acıkma-
ya neden olabilir” diye konuşuyor.

GÜNLÜK karbonhidrat ihtiyacının en fazla 
yüzde 10’unun basit karbonhidratlardan alın-

ması gerekiyor. Ne kadar fazla basit karbon-
hidrat tüketilirse tatlı tüketme ihtiyacı da o 

kadar artıyor. “Bir porsiyon tatlı genellikle 50-
60 gr karbonhidrat içerir ki bu da yetişkin bir 

kadının günlük basit karbonhidrat miktarının 
yaklaşık 3 katıdır” diyen İpek Ertan, haftada 

en fazla iki kez tatlı tüketilmesini öneriyor.

BIR öğünün sadece proteinden veya sadece 
karbonhidrattan oluşması çabuk acıkmaya 
neden oluyor. Sadece et ve salata tüketmek 

ya da makarna yemek, çoğu zaman enerji 
ve karbonhidrat yetersizliğine yol açtığı için 

yemek yedikten 1-2 saat sonra yeniden yeme 
isteği oluşuyor. Yeterli ve dengeli bir öğün için 
sağlıklı tabak modelini uygulamak gerektiğini 
vurgulayan İpek Ertan, “Tabağınızı dörde böl-
düğünüzü düşünün. Her bir parçayı; protein, 

sebze, süt-yoğurt ve tahıllarla doldurmanız 
gerekir” diyor. 
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ÇOCUKLARIMIZI koşulsuz kabul 
ederken onlarda oluşturduğumuz 
koşulsuz güven ve onaylanma 
hissi onların kendini ifade 

edebilmelerine uygun ortam oluşturuyor. 
Soru sorabiliyor, cevapları alabileceğini 
biliyor, kendini ifade edebiliyor, herhangi 
bir durumu, seçeneği vb… kabul etmeme 
seçeneğinin olduğunu deneyimlemiş 
oluyor, ebeveynlerinin onaylamadıkları 
bir durum için onları -akılcı sebepleri 
varsa- ikna edebileceğini biliyor. 
Heyecanının görüleceğine inanıyor. 
Keşfetme yolculuğuna çıktığında yanı 
başındaki ebeveynlerinin desteğini fark 
edebiliyor. ‘Yine mi yapamadın, zaten 
böyle başarısızlıkla sonuçlandıracağını 
biliyordum’ gibi, utanç duygusunu 

oluşturacak ifadelerle test edilmeyeceğine 
emin olabiliyor. Yapamadıklarına değil 
yapabildiklerine odaklanıldığını bildiğinde 
o da olumlu davranış ve duygulara 
yöneliyor. ‘Bak arkadaşına nasıl da 
başarılı, …kadar olamadın, onun gibi 
konuşamadın’ vb… ifadeleri duymayan 
çocuk, kimseyle kıyaslanmadığını bilir. 
Sınırlarını ve potansiyelini keşfetmesine 
olanak sağlayabileceği ortamlara ihtiyaç 
duyduğunda ebeveynlerinin yanında 
olacağına her zaman emindir. 

Kalbimize yönelmek, empati kurabilmek 
ve sağduyu içerisinde hareket edebilmek 
çok, çok değerli. Yaptıklarımızın ve 
söylediklerimizin ne hissettirdiğini, hangi 
duyguyu yansıttığını fark edebildiğimizde 
ASLINDA ÇOK KOLAY!

Aslında 
Çok 

Kolay!

CITYKÖŞE CITYKÖŞE

A&D Kids Konyaaltı 
Anaokulu Müdürü

devrim.bati@adkids.com.tr

Gül Devrim Batı

devrimogretmenim

Duygulara yoğunlaşmak, duygulardan ibaret 
olduğumuza odaklanmak, davranışların nedenlerini 
anlamamızı kolaylaştırıyor. Azarlandığımızda 
hissettiklerimizle cesaretlendirildiğimizde hissettiklerimiz 
birbirinden çok farklı. Üstelik olumlu duyguların ilişkiler 
için anlamlı katkıları da mevcut: Kişiler birbirlerini çok 
seviyor ve birbirlerine yakınlaşıyor, bağlılığı arttırıyor, 
kişiler kendilerini güvende hissediyorlar.
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Okulda Verilen Ödevleri 
Ebeveynler Değil, 

Öğrenciler Yapmalı!
Yarıyıl tatilinin bitmesi ile birlikte okullar ikinci döneme baş-
ladı. Okul çağındaki çocukların akademik kaygıları, ödevler, 
sınavlar derken ebeveynlere de birtakım görevler düşüyor. 

Bu noktada ödevlerin artık okul ile çocuğun kendisi arasında 
kalmadığını, bu sürece ebeveynlerin de dahil olduğunu vur-

gulayan Eğitim Danışmanı ve Öğrenci Koçu Murat Karcıoğlu; 
ödevlerin ebeveynler için stres kaynağını olduğunu bu kap-

samda neler yapılması gerektiği ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Çocukları 
hata yapma 

özgürlüğünden 
mahrum bırakmayın

Ödevler aile içi 
ilişkinizi 

zedelemesin!

Ödevler sizin değil, 
öğrencinin 

sorumluluğunda 
olmalı

Çocuğa tembel 
etiketini 

yapıştırmayın

Unutmayın: Siz 
Çocuğunuzun 

Okuldaki Öğretmeni 
Değil, Ebeveynisiniz!

OKULDA öğrencilere verilen ödevler 
kimi zaman aileler içinde zorlayıcı olabiliyor. 

Öğretmenin verdiği ödevi yapmak istemeyen 
çocuklar ise yanlış yapılmış ödevlerle okula 

gidebiliyor. Bu durumun doğal bir süreç oldu-
ğunu ifade eden Eğitim Danışmanı ve Öğrenci 

Koçu Murat Karcıoğlu, ‘’Mükemmeliyetçi 
kişilik özellikleri ile donatılan ve yetiştirilen 

çocuklar, sınav ve başarı kaygısıyla yaşamaya 
eğilim gösterirler. Bu durum çocuklarınızda 
sürekli olarak bir denetlenme isteği ve onay 

alma gibi duyguları beraberinde getiren ve 
çocuğun özgürlüğünü elinden alarak çocuğu-

nuzu bağımlı bir kişiliğe dönüştürür’’ dedi.

ÖDEVLER ile amaçlanan durum öğren-
cinin, öğretmen yanında yok iken çalışmayı 

öğrenebilmesi ve okul dışında da öğrendikleri-
ni pekiştirilmesini sağlamaktır. Çocuğunuzun 

ödevlerinin olması gerekenden fazla olduğunu 
düşünüyorsanız ve bu ödevlerin aile olmanın 

önüne geçtiği düşünceniz belirmeye başla-
dıysa bu konu hakkındaki düşüncelerinizden 
ziyade gözlemlerinizi okul idaresi veya öğret-
menleri ile paylaşın. Olması gerekenden fazla 

ödev, çocuğun kendisini yetersiz hissetmesine 
ve ebeveyni olarak çocuğunuz üzerindeki 

kontrolünüzü kaybetmenize sebep olduğunu 
unutmamalısınız.

ÖDEVLER ile amaçlanan öğrencinin 
öğrenme performansını ortaya koymak, 

öğrenme yolculuğundaki yol haritasını 
çıkarmaktır. Amaçlanan, çocuğun öğretmen 
yanında yokken çalışmayı öğrenebilmesi ve 

okul öğrenmelerinin okul dışında da pekiştiril-
mesini sağlamaktır. Ebeveynler olarak çocuğun 

ödevleri ile ilgili yönergeleri anlama ve ödev 
ile ilgili temin edilmesi gereken araç-gereç gibi 

malzemeleri temin etme de çocuğa yardımcı 
olmalıdır. Ancakolması gereken dışında çocuğa 
yardım etmek çocuğun hedeflerine ulaşma yol-
culuğundan sapmasına neden olabilmektedir. 

ÇOCUĞUNUZ ödevini yapamadığında 
çocuğunuza “tembel” etiketini yapıştırmayın. 

Çocuğa karşı söylenen olumsuz söylemler 
öğrenciyi yaşam boyu kendine dönük olumsuz 

bir yargı geliştirmesine neden oluyor. Sizin 
çocuğunuz için ödev yapmak diğer çocuklarla 

karşılaştırıldığında (!) daha zor ve zaman 
alıyor olabilir. Verilen ödevlerin değerlendi-

rilmesinde dikkat edilmesi gereken bir husus 
da ödevin kendisinin çocuğun kapasitesine 

uygun olup olmadığıdır. Belki de çocuğunuz o 
ödevi yapabilecek akademik bir hazırlığa sahip 

değildir. Çocuğunuz ödevini yapamadığında 
kendisini kötü hissetmesine neden olmak 

yerine öğrenme açığını nasıl kapatabileceğine 
dair çözüm yoluna gitmelisiniz.

ÖDEVLERIN varlığının sizin çocuğunuz 
üzerindeki rolünüzü anne-baba olmaktan öte 
öğretmene dönüştürmesine ve çocuğunuz ile 
olan bağınızın zedelenmesine izin vermeyiniz.  
Çocuğunuzun okula ödevi eksik veya yanlış 
yapılmış olarak gitmesi sizi ilgisiz bir ebeveyn 
olmanızı düşündürmemeli çünkü ödevler size 

değil, öğrencinin öğrenmesi için verilen bir 
derstir diyebiliriz. Aksi halde çocuğun ödevi 
yapmaması veya eksik, hatalı yapması konu-
sunda okulun çocuğa uygulayacağı yaptırımla-
rın çocuğun kendi sorumluluğunda olduğunu 
vurgulayın.
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ELEKTRiK FATURALARINDA TÜKETiCiLERE 
SOSYAL KORUMA

Elektrik tüketicilerinin bazı hakları kanun ve 
yönetmeliklerle korunuyor. Son zamanlarda elektrik 

faturaları üzerindeki tartışmalar artsa da elektrik 
tüketicilerinin sosyal hakları aslında koruma altında. 

Ancak birçok kişi bu konuda sahip olduğu hakları 
bilmiyor. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi 

encazip.com, elektrik tüketicilerinin haklarını ve ihtiyaç 
sahibi ailelerin alabilecekleri yardımları derledi.

ELEKTRIĞE gelen zamlarla birlikte bazı 
tüketiciler faturalarını düşürmenin 
yollarını ararken dar gelirli vatandaşlar 
da kabarık faturaları nasıl ödeyeceğini 

araştırıyor. Ancak elektrik tüketicilerinin 
sosyal hakları mevcut ve bu haklar kanun 
ve yönetmeliklerle korunuyor. Peki, elektrik 
tüketicisinin hakları neler? İhtiyaç sahibi aileler 
elektrik desteğinden yararlanabilmek için ne 
yapmalı? Elektrik tedarikçileri karşılaştırma 
sitesi encazip.com, tüketicilerin aklına takılan 
bu soruların yanıtlarını araştırdı. İşte elektrik 
tüketicilerinin hakları ve devletin ihtiyaç 
sahiplerine sağladığı elektrik desteklerinin 
şartları:

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde, 
tüketicilerin korunması ve desteklenmesi 
kapsamında birçok madde yer alıyor. 
Yönetmeliğe göre elektrik dağıtım şirketleri, 
elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, 
solunum cihazı ve benzeri nitelikte yaşam 
destek cihazlarına bağımlı olan ve destekleyici 
belgelere sahip tüketicilerin yazılı başvuru 
yapması koşuluyla bu tüketicilerin yaşadığı 
kullanım yerlerine ait perakende satış 
sözleşmeleri ve ikili anlaşmaları kayıt altına 
almakla yükümlü. Tüketici bu kullanımından 

dolayı elektrik faturasını ödeyemezse 
dahi elektriği kesilemez. Tüketici borcun 
ödenmesine yönelik taksitlendirme isterse 
tedarikçi bu taksitlendirmeyi yapmak 
zorunda. Taksitlendirme süresi ise azami dört 
ay. Dağıtım şirketi tüketiciye sağlık raporunun 
süresinin sona ereceğine ilişkin bilgilendirmeyi 
raporun süresinin sona erme tarihinden en 
az 20 gün önce yapmak zorunda. Tüketici 
de geçerli raporu 30 gün içerisinde şirkete 
bildirmekle yükümlü. Eğer sağlık raporunun 
süresi dolduysa ve tüketici 30 gün içerisinde 

yeni raporu bildirmediyse, bu tüketiciye 
tanınan 30 günlük süreyi takip eden 3 iş günü 
içerisinde bildirilir ve tüketicinin elektriği 
mevzuatın düzenlediği hallerde kesilebilir. 
Ayrıca planlı elektrik kesintileri olacaksa 
bu tüketiciler elektrik dağıtım şirketleri 
tarafından tüketicinin belirlediği iletişim 
aracıyla öncelikle bilgilendirilmeliler. Eğer 
plansız elektrik kesintileri söz konusuysa 
yine bu tüketiciler kesinti ile ilgili durum 
hakkında elektrik dağıtım şirketleri tarafından 
bilgilendirilmek zorundalar.

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, 
kendi adına perakende satış sözleşmesi olan 
mesken tüketici grubunda bulunan 65 yaş 
üstü tüketicilerin, yüzde 40’ın üzerinde engelli 
olduğuna dair sağlık kurulu raporunu görevli 
tedarik şirketine ibraz eden engelli tüketicile-
rin ve Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler 
mesken alt tüketici grubunda bulunan tüketi-
cilerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait fa-

turaların aralıksız olarak yıl içerisinde en az üç 
dönem boyunca zamanında ödenmemesi ve 
tüketicinin kesme yapılacağı hakkında görevli 
tedarik şirketi tarafından bilgilendirildiğinin 
ispatı hallerinde kesilebiliyor. Borcun öden-
mesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi 
halinde taksitlendirme tedarikçiler tarafından 
yapılmak durumunda. Taksitlendirme süresi 
azami dört aydır olarak belirli.

YAŞAM DESTEK CIHAZLARINA BAĞIMLI OLAN 
TÜKETICILERIN ELEKTRIĞI KESILEMEZ

65 YAŞ ÜSTÜ TÜKETICILERIN 
ELEKTRIĞI SADECE 

ÜÇ FATURA ÜST ÜSTE 
ÖDENMEZSE KESILEBILIR

https://www.encazip.com
https://www.encazip.com/elektrik-dagitim
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Yine yönetmeliğe göre, dağıtım 
şirketleriyle görevli tedarik şirketleri 
tarafından, faaliyet konularıyla ilgili olarak arıza 
bildirimi, kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi 
kullanım ihbarları, ödeme bildirimlerine ilişkin 
itirazlar, şikâyetler ve benzeri konularda 
yapılan başvuruların cevaplandırılması için, 
yeterli donanım ve personele sahip tüketici 
hizmetleri merkezleri kurulması zorunlu. 
Bu merkez, tüketicilere yönelik 24 saat 
kesintisiz hizmet verecek şekilde kurulur. 
Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri 
tüketicilere yönelik çağrı hizmetleriyle ilgili 
olarak birbirlerinden veya aynı kaynaktan 
hizmet alımı yapabilirler. Bu kapsamdaki 
hizmet alımı, herhangi bir süre sınırlamasına 
tabi değil. Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik 
şirketlerinin internet sitelerinde, kolayca 
görülebilecek ve erişilebilecek şekilde “İtiraz 
veya Şikâyet Başvurusu” erişimine yer 
verilmesi de zorunlu olarak yer alıyor.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın sosyal 
yardım programları içerisinde dar gelirli ve 
ihtiyaç sahibi vatandaşlar için düzenlediği 
elektrikle ilgili yardım programları da mevcut. 
“Elektrik Tüketim Desteği”nden 3294 ve 2022 
sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal 
yardım programlarından veya engelli yaşlı 
aylığından faydalanan ihtiyaç sahibi haneler 
yararlanabiliyor. Destekten faydalanabilecek 
ihtiyaç sahibi ailelerin belirlenmesi için de 
hanede kişi başına düşen gelire bakılıyor. 
2022 itibariyle bu tutar 1417,80 TL olarak 
belirlendi. Dört kişilik bir ailenin geliri 3.409 
TL’nin altındaysa ihtiyaç sahibi hanelerin 
elektrik tüketimi belirlenen kWh limitine kadar 
karşılanıyor. Bu yardımdan yararlanabilmek 
için herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına 
gerek yok. Hak sahiplerinin kimlik kartı ve 
elektrik faturası ile PTT şubesine gitmeleri 
yeterli oluyor. Bu yardım programı 
kapsamında 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 
1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh (103 TL), 3 
kişilik hanelere aylık 100 kWh (137,33 TL), 4 
kişilik hanelere aylık 125 kWh (171,67 TL), 5 ve 
daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh (206 
TL) karşılığı tutarınca nakdi destek sağlanıyor. 
Ödemeler aylık olarak yapılıyor. 

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, kronik 
hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olarak 
hayatını sürdürmek durumunda kalan 
kişilere de destek veriyor. Elektrikle ilgili 
bir başka yardım programı ise “Kronik 
Hastalara Elektrik Tüketim Desteği”. Bu 
destekle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
(SYD) Vakıfları tarafından 2828 sayılı Kanun 
kapsamında evde bakım yardımı almayan, 
kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan 
3294 sayılı Kanun kapsamındaki hastaların 
yaşadığı hanelere “Elektrik Tüketim Desteği”, 
“Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği” ve 
“Birikmiş Elektrik Borcu Desteği” verilmesi 
şeklinde yardımlar yapılıyor. Bu desteğe 
hastanın kendisi, hastanın sağlık gerekçesiyle 
evden çıkamayacak durumda bulunması 
durumundaysa hastanın vekili, vasisi veya velisi 
tarafından hasta adına başvuru yapılabiliyor. 
Bu kişilerin bulunmaması durumunda 
hastanın hanesinde vakıf personeli tarafından 
da başvuru alınabiliyor. Başvuru için kimlik 
kartı, sağlık raporu ve vakıftan temin edilen 
başvuru formu gerekiyor. Elektrik Tüketim 
Desteği kapsamında cihazın tüketim düzeyine 
göre aylık 200 TL’ye kadar destek veriliyor. 
“Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği” ve “Birikmiş 
Elektrik Borcu Desteği” için ise herhangi 
bir üst sınır yok. Vakıf mali imkanlarınca 
yapılabiliyor. “Elektrik Tüketim Desteği” 
ödemeleri aylık, “Birikmiş Elektrik Borcu 
Desteği” ve “Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği” 
ise tek seferlik yapılıyor.Dağıtım şirketiyle görevli tedarik şirketleri, 

aldıkları hizmetle ilgili gerekli bilgilendirmeleri 
tüketicilere yapmak zorunda. Tüketicilere 
ücretsiz olarak broşür, katalog gibi araçlar 
dağıtabilir ya da elektronik posta veya 
kısa mesaj gönderebilirler. Tüketici talep 
ederse dağıtım şirketi, yılda iki defadan fazla 
olmamak üzere tüketicinin geçmiş 24 aya 
yönelik elektrik enerjisi tüketimini tek zamanlı 
veya çok zamanlı olarak kWh cinsinden 
gösteren belgeyi ücretsiz olarak tüketiciye 
sunmak zorunda. Ayrıca dağıtım şirketlerinin 
tüketicileri, dağıtım veya iletim sisteminde 
programlanmış bir müdahale nedeniyle 
meydana gelecek programlı kesintiler 
hakkında yazılı, işitsel veya görsel basın yayın 
kuruluşları aracılığıyla ve internet sitesinde, 
ayrıca isteyen kullanıcılara kısa mesaj ya da 
elektronik postayla kesintinin tarih, başlangıç 
ve sona erme zamanının, kesintinin başlama 
zamanından en az kırk sekiz saat önce 
bilgilendirmesi gerekiyor.

TÜKETICI HIZMETLERI 
MERKEZLERI 24 SAAT 
KESINTISIZ HIZMET VERIR

BEŞ VE DAHA FAZLA KIŞILIK 
HANELERE AYLIK 206 TL 
DESTEK

CIHAZA BAĞIMLI HASTALARA 
GÜÇ DESTEĞI YARDIMI

TÜKETICI YILDA IKI KEZ 
TÜKETIM ORANLARINI 
ÖĞRENEBILIR

2013 yılında kurulan encazip.com, 
ücretsiz, tarafsız bir karşılaştırma ve 
internetten elektrik tedarikçisi değiştirme 
servisidir. Tüketicilere doğru bilgiler ve 
güncel veriler ile elektrik tedarikçilerinin 
tarifelerini saniyeler içinde karşılaştırarak 
en cazip elektrik tedarikçisini bulmalarını 

sağlayan EnCazip, kolayca tedarikçi 
değişikliği işlemlerini gerçekleştirilmesine 
olanak sağlıyor. Çağada Kırım ve 
Onur Orakçıoğlu tarafından kurulan 
şirketin ortakları arasında uluslararası 
yatırımcılardan oluşan Cazip Enerji 
Holdings Limited bulunuyor.

encazip.com hakkında

https://www.encazip.com/gorevli-elektrik-tedarik-sirketleri
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TURP iLE GELEN
8 FAYDA

Siyah, beyaz, mor, yeşil, kırmızı… Rengarenk 
görünümleriyle tezgahları süsleyen, içerdiği 
çok sayıda vitamin ve mineralle kış aylarının 
sağlık deposu olan turp, bu sayede kışı ‘turp gibi’ 
geçirmemize de katkı sağlıyor. Acıbadem Üniversitesi 
Atakent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz 
Uzunoğlu, özellikle de Covid-19 pandemi sürecinde 
riskin arttığı kış aylarında, turp ile gelen 8 faydayı 
anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

BESLENME ve Diyet Uzmanı 
Deniz Uzunoğlu, günde bir orta 
boy turp tüketerek, günlük C 
vitamini ihtiyacınızın dörtte birini 

karşılayabileceğinizi belirterek “Faydaları 
saymakla bitmeyen turp; antioksidan, 
çinko, demir, magnezyum, E, A, C, K ve 
B6 vitaminleri yönünden zengin içeriğiyle 
bağışıklığınızı güçlendirerek sizi hastalıklara 

Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Deniz Uzunoğlu

karşı koruyacaktır. Yüksek antioksidan 
kapasitesi sayesinde vücut direncinizi 
artıracak, virüs ve mikroplarla daha iyi 
savaşmanızı sağlayacaktır. Buna karşın 
gastrit, ülser gibi sindirim sistemi problemi 
veya gaz-şişkinlik şikayeti yaşayan kişilerin 
tüketmemesi önerilir. Kan sulandırıcı ilaç 
kullanan kişilerin de turp gibi K vitamininden 
zengin sebzeleri daha seyrek tüketmesi 
önerilmektedir” diyor. Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Deniz Uzunoğlu, özellikle de Covid-19 
pandemi sürecinde riskin arttığı kış aylarında, 
turp ile gelen 8 faydayı anlattı, önemli uyarılar 
ve önerilerde bulundu.
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, 
soğuk algınlığı ve kış aylarında çok görülen 
öksürük ile savaşmada turpun yardımcı ola-
bileceğini belirterek; şöyle konuşuyor: “Turp, 
solunum yolundaki mukusun temizlenmesin-
de antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Yüksek 
antosiyanin seviyelerine sahip olduğundan 
vücuttan iltihabı uzaklaştırmada etkilidir. 
Evde turp ile hazırlayacağınız kür, öksürük 
ve soğuk algınlığı semptomlarının azaltıl-

masında faydalı olabilir. Turpun üst kısmı 
kesilir, iç kısmı oyulur ve 1 tatlı kaşığı bal 
eklenerek gece boyu bekletilir. Hazırlanan 
turp küründen her gün 1 tatlı kaşığı tükete-
bilirsiniz. Daha koyu renkli turpların, beyaz 
turpa göre antioksidan değeri daha yüksek 
oluyor ama hem siyah hem kırmızı turpla 
da yapılabilir. Bu turp kürü bal içerdiği için 
1 yaş altı bebeklerin kesinlikle tüketmemesi 
gerekmektedir.”

ÖKSÜRÜĞE KARŞI BALLI TURP TARIFI:

Bağışıklığı 
destekliyor

Bağırsak 
faaliyetlerini 
düzenliyor

Kansere karşı 
savaşıyor

Kalbi koruyor

Kilo kontrolü 
sağlıyor

Cildi besliyor

Karaciğeri 
kuvvetlendiriyor

Kan şekerini 
düzenliyor

Turp içerdiği E, A, C, B6 ve K 
vitaminlerinin yanı sıra potasyum, kalsiyum, 
fosfor, magnezyum gibi mineraller sayesinde 
vücuttaki sistemlerin iyi bir şekilde 
çalışmasına destek veriyor. Bağışıklığı 
güçlendirerek kış mevsiminde hastalıklardan 
korunmaya katkı sağlarken, yüksek 
antioksidan kapasitesi sayesinde vücut 
direncini artırıyor, virüs ve mikroplarla daha 
iyi savaşmanızı sağlıyor.

Yetersiz su tüketimi ve liften fakir 
beslenme sonucu kabızlık gelişebiliyor. Turp 
içerdiği su ve liften zengin yapısı sayesinde 
sindirim problemlerine karşı fayda sağlıyor, 
bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesine 
yardımcı oluyor.

Antioksidan kapasitesi yüksek olan 
turp, içerdiği flavonoidler sayesinde vücutta 
oluşabilecek kanserli hücrelere karşı savaşıyor 
ve vücudu koruyor. Özellikle kırmızı turp 
sülfürlü bileşiklerden zengin yapısıyla vücutta 
oluşabilecek hücre hasarlarını önlemeye katkı 
sağlıyor. 

Yapılan bilimsel çalışmalar; turpun 
potasyumdan zengin yapısıyla yüksek kan 
basıncını düşürmede etkili olduğunu ortaya 
koyuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz 
Uzunoğlu “Özellikle kırmızı turp içerdiği 
yüksek antosiyanin içeriğiyle kalp dostudur. 
Antosiyaninler vücutta antioksidan etki 
gösterir ve serbest radikallerle savaşır. Düşük 
kolesterol ve yüksek lif içeriğiyle kolesterol 
değerlerini düşürmede etki sağlamaktadır” 
diyor. 

Düşük kalori ve yüksek lif içeriği sayesinde 
uzun süre tokluk sağlayan turp, doygunluğu 
artırarak kilo kontrolüne yardımcı oluyor. 
Ayrıca turp ile hazırlayacağınız çorba ve 
salatalarla daha yüksek hacimde düşük kalorili 
öğün seçenekleri oluşturabilirsiniz.

Cilt sağlığı için çok önemli bir vitamin 
olan C vitamini, ciltteki kırışıklıkların en aza 
indirgenmesinde ve cilt pürüzsüzlüğünde kilit 
rol oynuyor. Turp C vitamini yönünden çok 
zengin bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Her 
gün 1 adet orta boy turp tüketerek günlük C 
vitamini ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 25’ini 
karşılayabilirsiniz.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz 
Uzunoğlu “Hava kirliliği, tarım ilaçları, stres, 
sigara gibi vücutta zararlı etkiler yaratan 
faktörlere maruziyet sonucu antioksidan 
kapasite zarar görür. Sülfürlü bileşiklerden 
zengin yapısıyla turp; vücutta antioksidan 
sistemlerin çalışmasını destekler ve bu 
sistemde önemli rolü bulunan karaciğere 
destek sağlar, karaciğeri kuvvetlendirir” diyor. 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz 
Uzunoğlu “Liften zengin yapısıyla kan şekeri 
dengesini  düzenleyen turp, kan şekerinde 
oluşabilecek ani dalgalanmaların önüne 
geçmede önemli rol oynuyor. Düşük glisemik 
indekse sahip turp ile hazırlayacağınız 
salatalarla C vitamini tüketiminizi artırabilir 
ve öğünlerinizdeki demir emiliminin de 
artmasına katkı sağlayabilirsiniz” diyor. 
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ÖFKE duygusu diğer duygular gibi 
insana ait temel duygular arasında-
dır ancak yıkıcı etkileri dolayısıyla 
sözel ve davranışsal olarak doğru 

ifadesi hayati önem arz etmektedir. İnsan-
ların çoğu zamanla saldırgan dürtülerini 
denetlemeyi ve toplum tarafından daha kabul 
gören etkinliklere yöneltmeyi öğrenirler. Bu 
öğrenimin temeli ilk olarak ailede gerçek-
leşmektedir. Fiziksel ya da psikolojik olarak 
bir başkasına zarar veren her türlü davra-
nış saldırganlık olarak tanımlanmaktadır. 
Dolayısıyla saldırganlığın içerisinde şiddet 
davranışlarını da barındırdığı söylenebilir. 
Şiddet ise bireyin yaralanmasına ölümüne ya 
da biyo-psiko-sosyal açıdan gelişmesine engel 
olan her türlü davranış ve sözdür. Şiddet ister 
fiziksel ister psikolojik ögeler içersin ister 
canlıya ister cansız bir nesneye yönelik olsun 
her türlü yıkıcı bir eylemdir. Şiddet bir sonuç-
tur ve ancak bu sonuca nelerin etken olduğu 

Şiddet Öğrenilen 
Bir Davranıştır! 

Günümüzde ne yazık ki toplumda birçok birey doğrudan ya da 
dolaylı olarak şiddete maruz kalmaktadır.  Pandemi nedeniyle 

güvenli alan olarak gördüğümüz evlerimiz şiddete maruz 
kalan çocuklar ve kadınlar açısından ne yazık ki virüsün 

kendisinden daha büyük tehlike barındırmaktadır. İstanbul 
Okan Üniversitesi Hastanesi Psikoloji Uzmanı Kln. Psk. Müge 

Leblebicioğlu Arslan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

konusunda bilinçlenerek şiddet davranışını 
ortadan kaldırmak mümkün olabilmektedir.  
Saldırgan tutum ve davranışların ebeveyn tu-
tumu, sosyo-ekonomik durum, toplum yapısı 
ve özellikle cinsiyete dayalı sosyal normlar gibi 
bir çok faktörle ilişkili olduğu söylenebilir. 

AILE YAPISI ÇOCUKLARIN 
GELIŞIMINDE ÖNEMLI ROL OYNAR

Çocuk ilk sosyal deneyimlerini aile 
içerisinde deneyimler. Kişiliğin oluşumunda 
önemli bir yeri olan özdeşim kurmak, 
çocuklarda aile bireylerini modelleme yoluyla 
gerçekleşir. Böylece model alınan ailenin 
yapısı çocuğun ileriki yaşantısında, duygusal 
ve toplumsal gelişiminde belirleyici bir 
rol oynar. Bu noktada ebeveyn tutumları 
oldukça önemlidir. Anlayışlı ve tutarlı 
ailelerde büyüyen çocuklar ilişkilerinde 
daha sosyal ve duyarlıyken kendi duygu 
ve düşüncelerini ifade etme konusunda 

da oldukça başarılı olabilmektedirler. Bu 
tür çocuklarda davranışlarını denetleme 
becerisinin daha yüksek düzeyde olduğu da 
görülmektedir. Buna karşılık katı ve otoriter 
tutum sergileyen ailelerin çocuklarının ise 
duygu ve düşüncelerini daha çok saldırgan 
tutumlarla ifade etme eğilimlerinin olduğu 
ve kendi iç dünyalarını açıklamakta zorluk 
yaşadıkları görülmektedir. Katı ve otoriter 
tutuma maruz kalan çocuk, yaşamı boyunca 
sürekli birileri tarafından kontrol edilme 
ihtiyacı ya da aşırı kontrol etme ihtiyacı 
duyabilmektedir. Yetişkinlikte ise ikili 
ilişkilerde güven ve anlayıştan uzak, baskıcı ve 
katı tutum sergileyebilmektedirler. Bununla 
birlikte dürtülerini denetleme yetisi düşük 
olan çocukların ebeveyn tutumlarının aşırı 
rahat, serbest her istediğini gerçekleştiren 
sınırların olmadığı tutumlar olduğu da 
dikkat çekmektedir. Dolayısıyla güven verici, 
destekleyici ve hoşgörülü tutumun sağlıklı bir 
psikososyal gelişim için oldukça önemli olduğu 
söylenebilir. 

SÖZLER AĞIZDAN BIRKAÇ SANIYEDE 
KARŞI TARAFA GIDIYOR. 

ANCAK IZLERI ISE BIR ÖMÜR KALIYOR
İhmal edilen çocukluk dönemi, olumlu 

davranışların yerine sürekli olarak olumsuz 
davranışların vurgulanması, hayal kırıklığı, 
aşağılanma ve öfkeye maruz kalma gibi olum-
suz çocukluk yaşantıların saldıran davranışın 
altında yatan en temel etkenlerden olduk-
ları söylenebilir. ‘’Şiddet dilde başlar eyleme 
döner‘’. Çocuğunuz istenmeyen bir davranış 
yaptığında ya da bir söz söylediğinde aşağı-
layıcı söz ve davranışlarınızdan uzak durun. 
Şiddet davranışı çocuğun duygusal ihtiyacının 
karşılanmamasının dışa vurumudur. Duygusal 
ihtiyaçları karşılanmayan çocuk toplum tara-
fından kabul görmeyen tutumlarla ihtiyacını 
gidermeye çalışabilir. Örneğin, kardeşi doğ-
duktan sonra duygusal ya da fiziksel anlamda 
ihtiyaçları karşılanmayan, görülmeyen ya da 
günlük rutinleri bozulan çocuk, kardeşine ya 
da etrafa zarar verici davranışlar sergileyerek 
duygusal ihtiyaçlarını ifade edebilir. Bu sebep-
le çocuğun öfkesinin altında yatan ihtiyaçları 
anne ve babalar tarafından dikkatle takip 
edilmelidir.

Psikoloji Uzmanı Kln. Psk. 
Müge Leblebicioğlu Arslan
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İlişkilerinizde tutarlı olun, istenilen 
davranışın gerçekleşmesinde ebeveynlerin 
eylemleri sözlerinden daha etkilidir. Örneğin 
çocuklarından arkadaşına vurmamasını, 
eşyalarını kırmaması isterken siz onlara 
istenmeyen bir davranışı ortadan kaldırmak 
amacıyla kaba davranırsanız çocuğunuzu iki-
leme düşürmüş olursunuz. Buradaki davranış 
öğrenimi çocuğun sadece çevresindekilerin 
kendisine nasıl davrandığı ile ilişkili değildir. 
Çevresindeki bireylerin de birbirlerine nasıl 
davrandıkları, problem karşısında hangi 
tutumları sergiledikleri oldukça önemlidir. 
Ebeveynlerinin problemler karşısında şiddet 
davranışı gösterdiklerini gören çocuklar 

yetişkinliklerinde bunu sorun çözmede doğal 
bir seçenek olarak görebilmektedir. Çünkü 
çocuklar sözlerinizden ziyade yaptıklarınız-
dan öğrenme eğilimindedirler. Çocuklara 
sürekli olarak neyi yapıp neleri yapmamaları 
konusunda uyarmak yerine istenilen davranı-
şın nasıl yapıldığı ve niçin yapılması gerektiği 
gelişimsel sürecine uygun bir dil kullanılarak 
anlatılmalıdır. Sonuç olarak çocuğunuzun sağ-
lıklı gelişimi için, ona güven duygusu aşılayın, 
yönlendirmeyin rehber olun, yeteneklerini 
keşfetmesine izin verin, doğru bir model 
olun, çocuğun arzu ve ihtiyaçlarını karşılayın 
ve sorunlarla baş ederken destekleyici tutum 
sergileyin.
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Yeraltındaki Pamukkkale

Yeşim Özkoç

Kaklık  Mağarası

Türkiye’miz sürprizlerle dolu bir mücevher kutusu… 
Nerede hangi güzellikle karşılaşacağınızı gerçekten 
kestiremiyorsunuz. Defalarca ziyaret ettiğiniz, çok aşina 
bölgelerde bile yepyeni keşifler yapabiliyorsunuz. Binlerce 
yıldır insana ve medeniyetlerine ev sahipliği yapan bu cömert 
topraklar, bazen bir antik kenti saklıyor bağrında, bazen de 
doğal güzelliklerini sunuyor kaşif ruhlara… İşte Denizli - 
Ankara karayolunda, Denizli il merkezine 30 km. mesafede 
Honaz ilçesi Kaklık kasabasında yer alan Kaklık Mağarası da 
benim için bu Bahar’ın keşfi oldu.



BÜYÜK bir yer altı deresinin 
oluşturduğu yer altı boşluğunun 
tavanının çökmesi sonucu oluşan 
Kaklık Mağarası, son derece ilginç 

özelliklere sahip bir mağara. Geniş ve açık 
bir girişi olan mağaraya ahşap basamaklarla 
iniyorsunuz. Yaklaşık 50-60 basamaktan 
oluşan bu rahat, kolay ve ferah girişte size 
mağarayı oluşturan şelaleler eşlik ediyor. Asıl 
büyük sürpriz mağaranın kalbinde bekliyor 
kaşifleri: Bembeyaz, parıltılı traverten 
oluşumlar tıpkı devasa bir kremalı pasta gibi 
çıkıveriyor karşınıza! Kendinizi bir masalın 
içinde zannediyorsunuz ! 

KOKAR HAMAM PINARI’NDAN 
OLUŞAN TRAVERTENLER

Şekil olarak obruk gelişim özelliği gösteren 
mağaranın içinde, büyük bir doğa harikası 
olarak vücut bulmuş bu traverten kitlesi, 
mağaranın hemen yakınında bulunan Kokar 
Hamam Pınarı (Haydar Baba Pınarı) sularının 
mağaraya şelaleler yaparak akması sonucu 
oluşmuştur. Basamaklar halinde havuzlardan 
meydana gelen bu muhteşem travertenlerin 
gelişimleri, hala devam etmektedir. Ayrıca 
mağaranın kuzey duvarından küçük şelaleler 
şeklinde sızan sular da yer yer duvar 
travertenleri oluşturmaktadır. Adeta mağara 
içerisindeki Pamukkkale olan Kaklık Mağarası, 
pek çok damlataşı sarkıt ve dikitleriyle de 
süslü.

Daire şekilli geniş bir ağzı olan Kaklık 
Mağarası’nın büyük bir bölümü güneş ışınları 
almaktadır. Bu nedenle mağara duvarlarında 
sık bir yosun ve küçük yapraklı sarmaşıklar 
gelişmiştir. Gün içinde yeşilin değişik 
tonlarında renkler alan bu bitkiler, mağaraya 
son derece ilginç bir güzellik katmaktadır. 
Ayrıca fotoğraf tutkunları için de şahane 
kareler oluşturmaktadır.

ŞIFALI SU KAYNAĞI
Düden-kaynak, çöküntü obruğu konumlu 

aktif bir mağara olan “Kaklık Mağarası”nın 
çevresi; mesozoik kireçtaşları, eeosen marn, 
kil, kumtaşı ve konglomeraları, miyosen-

CITYGEZİ

51

pliyosen yaşlı kil, kum, marn ve kalkerler ile 
kuveternere ait traverten ve alüvyonlardan 
meydana gelmiştir. Mağara içerisinde 
bol miktarda termal su bulunmaktadır. 
Berrak, renksiz ve kükürt kokulu olan bu su 
varlığının bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği 
bilinmektedir. 

Kaklık Mağarası’nın içinden ve 
yakınında yüzeyden çıkan termal 
kaynakların hidrojeo kimyasal özellikleri 
ise aşağıdaki gibidir:

Görünüş: Berrak PH 6.85
Renk: Renksiz Toplam Sertlik (FS ) 116.9 
Koku: Kükürt Kokusu Klorür (mg/lt) 31.6 
Tat: Amonyak Yok 
Tortu: Yok
Organik maddeler için 
Nifrit: Yok
Sarfedilen Oksijen (mg/lt) 0.7 
Aktif Klor (mg/lt): Yok
Kalsiyum (mg/lt): 286.17
Magnezyum (mg/lt): 110.62 
2002 yılında mağaranın girişinde 

ve Çevresinde yapılan düzenlemelerle 
ziyaretçilerin istifadesine sunulmak üzere 
yapılan yüzme havuzu, küçük amfi tiyatro, 
seyir alanları, kafeterya ve kameriyeler 
hizmete açılmıştır. 

İnsanoğlunun ilk doğal barınaklarını 
oluşturan mağaralar uzun yıllardan beri 
araştırmacıların dikkatlerini üzerlerine çekmiş 
ve ayrıntılı araştırmalara konu olmuştur. 
Son yıllarda bilim dalı olarak kabul edilen 
mağaracılık, insanın keşfetme ve öğrenme 
arzusunun sonucu olarak gelişmiştir. Bu 

konuda da zengin doğa harikalarına sahip 
ülkemiz son yıllarda mağaraların içlerinde 
sakladıkları gizli güzelliklerin keşif ve seyrinin 
verdiği mutluluğun peşinde olan kaşiflerin 
ve doğa sporcularının ilgisini haklı olarak 
üzerinde toplamaktadır. Ben de bu keşif 
gezisinden payıma düşen, beni büyüleyen 
Kaklık Mağarası’nı paylaşmak istedim 
sizlerle... Siz de bilin, merak edin, keşfedin 
diye... Keyifli keşifler...
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Anadolu topraklarında 
yaşamış, doğurma, 

yaratma, çoğalma ve 
besleme özelliklerinden 

dolayı binyıllar boyu kutsal 
kabul edilmiş olan kadın 
imgeleri: Ana Tanrıça ve 

İdol’ler…

Anadolu’nun gizemli kadınları; 
ANA TANRIÇALAR VE İDOLLER  

BU ‘Küçük Kadın Heykelcikleri’, 
Neolitik Çağ’dan bugüne, uygarlığın 
gelişimi içinde hep varolmuş ve 
insanlar bu kadın heykelciklerinin 

sunduğu berekete ve yaratma gücüne asırlar 
boyunca inanmışlar ve kutsal kabul etmişler…

Birçok örneğini bugün müzelerde 
gördüğümüz bu küçük heykelcikler,  
pişmiş toprak, bronz, mermer gibi çeşitli 
materyallerden yapılmış... Antalya Müzesi’nde 
de örneklerine rastladığımız bu kutsal 
Anadolu Kadın Heykelcikleri,Antalya 
ve çevresindeki pek çok kazı alanından 
çıkarılmış.

Gül Yasa Aslıhan

Küçük, inceltilmiş, yassılaşmış IDOL 
adı verilen baş, boyun ve gövdeden oluşan 
soyut biçimlere sahip heykelcikler ve ANA 
TANRIÇA heykelleri onbin yıl öncesinden 
bugüne sanatçılara ilham vermeye de 
devam etmekte… Üzerinde yaşadığımız 
ve Anadolu diye adlandırdığımız topraklar, 
dünya kültür mozaiğinin merkezinde ve 
kültürün gelişmesi ve yayılması noktasında 
Batı ile Doğu kültürlerinin tam ortasında, 
iki kutuplu, çok kültürlü ve çok önemli bir 
coğrafyada yer almakta... Anadolu’da ilk insan 
yerleşimlerinin kurulduğu yerlerden biri de 
Antalya’da bulunan Beldibi ve Karain bölgeleri. 
Anadolu uygarlığında Paleolitik ve Mezolitik 
Çağ (600.000 – 8.000), avcı ve toplayıcı olarak 
insanların yerleştiği dönem olarak kabul 
ediliyor. Bu bölgelerde bulunan ana tanrıça 
heykelcikleri de tarihte görülen ilk örnekler 
olarak tarihe geçiyor. Antalya bölgesinde 
Karain, Beldibi, Belbaşı, Öküzini, Kumbucağı, 
Isparta yakınlarında Kapalıin, Antalya’da 
Musa Dağı yamaçlarındaki mağaracıklarda 
yapılan araştırmalara göre, Konya, Burdur, 
Antalya gibi merkezler Anadolu’nun en eski 
yerleşimlerine ev sahipliği yapmış bölgeler.

Erken paleolitik çağ ile birlikte 
asıl tapılan varlık olan ANA kavramı, 
sonraları ‘AnaTanrıça’ adını alan ve 
bereket sembolü olan heykelcikler olarak 
günümüze dek gelmiştir… Hacılar ve 
Çatalhöyük te yapılan kazılarda Tanrı Ana’nın 
birçok heykelciği bulunmuş, bunlardan 
birçoğu doğum yaparken tasvir edilmiş ana 
tanrıça figürleriydi. Bilimsel veriler, Anadolu 
uygarlığının başlangıcı olarak kabul edilen 
Paleolitik Çağ’da yapılmış, insanlık tarihinin 
en eski sanat formları olarak kabul edilen ana 
tanrıça heykelcikleri ve idollerin çıkış yerini 
bugün üzerinde yaşadığımız Beldibi, Karain, 
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Hacılar, Çatalhöyük ve Beycesultan olarak 
işaret ediyor…

Antalya ve göller bölgesi Burdur 
Hacılar’da bulunan stilize heykelcikler 
ilk olarak Tunç Çağında görülecek olan 
Ana Tanrıça sembollerinden IDOL 
tiplerinin de öncüleridir… Neolitik bir 
yerleşim olan Kültepe kazılarında bulunan 
yassı ana tanrıça idoller  ve iki başlı örnek ile 
Alacahöyük ikiz idolleri de Çatalhöyük’teki 
ilk örneklerin devamıdır. Bu formlar bu 
topraklarda yaşayan birçok sanatçıya da ilham 
vermiştir…

Zengin bir kültürel çeşitliliğe sahip bu 
topraklarda yaşayan bir sanatçı olarak ben 
de, asırlar içinde ortak paydada bir şeyler 
bulma peşine düştüm. Bu topraklarda oluşan 
ve gelişen birçok uygarlığınbinyıllar süren 
bir sentezi olarak Anadolu’ya özgü simgesel 
ve özgün bir anlatım dilinin oluşturduğunu 
gözlemledim ve ‘Kadın’ denilen varlığın 
asırlar öncesinden bu güne gelmiş 
formlarını yeniden yorumlamaya çalıştım.                                                                                                                                     
Bu simgesel dilde benim farkındalığıma giren 
en dikkat çekici form hiç kuşkusuz ki ‘Ana 
Tanrıça Heykelcikleri ve İdoller’ oldu… Halı 
ve kilimlerimizde yer alan dişiliğin simgesi 
‘Eli belinde’ motiflerinin de bu heykelciklerle 
benzer formlarda olduğunu belirtmek 
isterim…

Çoğalma ve doğurganlığın ötesinde 
aynı zamanda uğur, bereket, kısmet 
mutluluk ve neşeyi de anlatan 
bu formlarbenim için hayatın ilk 
geliştiği, oluştuğu kaynağı ifade ediyor 
diyebilirim. Anadolu topraklarında var 
olmuş her uygarlık, bir sonraki uygarlık için 
alt yapı oluşturmuş hiç kuşkusuz. Bugün 
bizim de üzerinde yaşadığımız, ilk insan 
yerleşimlerinden birisi olarak kabul edilen 
bu toprakların kültürü de, üzerinden gelip 
geçmiş onlarca uygarlığın bileşiminden 
oluşan bir sentezdir… Anadolu’dangelmiş 
geçmiş tüm uygarlıklar, bereket ve çoğalmayı 
simgeleyen bu kadınları farklı isimlerle 
yüceltmiştir… 

Sümerlerde İnanna, İnan, Akad’lar daİştar, 
Mısır’da İsis, Likya’da Lat, Hitit’te Hupapa, 
Pers’te Sitare, Efes’te Artemis, Selena, Roma’ 
da Vesta, Magna, Mater olarak karşımıza 
çıkarlar… Nintu, Aruru, Mah, Kore Afrodit, 

Hera, Rhea, Kibele, Havva, Athena, Leto, 
Hepa, Gaia… vb. diye uzatabiliriz bu listeyi… 
Toprak ve deniz de bu bağlamda ANA olma 
durumu ile özdeşleşmiştir… Bu topraklarda 
oluşmuş, gelişmiş ve yayılmış olan Ana 
Tanrıça kavramından ve formlarından 
etkilenmemek mümkün değildir diye 
düşünüyorum… 

Ben de değişen çağlara rağmen 
değişim dediğimiz şeyin aslında 
teknolojik gelişmeler olduğunu,  
insanlığın ve insana dair olan temel 
özelliklerin çok fazla değişmediğine 
inanıyorum… Bu noktada Kadınların 
da çağlar boyu ortak paydaları var diye 
düşünüyorum, onlar tıpkı on bin yıl 
öncesinde olduğu gibi ANA olma özellikleri 
dolayısıyla çoğalma, bolluk ve bereketin de 
sembolü…

Benim de, bu form ve figürlerin 
uzantısında yeniden yorumladığım 
ANADOLU KADINLARI resimlerimi,  8 Mart 
- 8Mayıs tarihleri arasında Dokuma Park 
Modern Sanatlar Galerisi’nde gerçekleştirilen 
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin gelenekselleşen 
‘8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
ULUSAL KARMA SERGİSİ’nde sizlerle 
paylaşacağım…

Asırlardan bugüne baktığımda benim 
için ‘Anadolu kadını’ kavramında ortak 
payda, Kadın figürü nün ‘SEVGININ 
SEMBOLÜ’ olmasıdır… Neşe, bereket, 
sevinç ve sevgi sembolleri olarak gelişen, 
içsel bir yansımanın motifleri olarak sizlerle 
buluşturacağım resimler de, insanlığın 
varoluşundan bu yana Anadolu kültüründen 
bize miras olan ANA TANRIÇA figürlerinden 
bana yansıyanların çağdaş yorumları olarak 
karşınıza çıkacaklar. Umarım seversiniz…

Sonuç olarak şunu söylemek isterim ki, 
‘Ana Tanrıça’ kavramının doğup yayıldığı 
yer Anadolu topraklarıdır. Erken Anadolu 
uygarlıklarında ‘Kadın’ın doğurma yetisi 
nedeniyle tanrıçalaştırılması ve bu inancın 
daha sonra gelen uygarlıkların kültürlerinde 
de devam etmiş olması bu kültürel mirasın 
günümüze dek geldiği gerçeğini de ortaya 
koyar. Bugün bize düşen görev de bu kültürel 
mirasa sahip çıkmak, ‘Anadolu Kadını’na ve 
tüm dünya kadınlarına güzellikleri layığı ile 
yaşayabilmeleri için katkıda bulunmaktır… 
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EN YAYGIN EN YAYGIN 
6 iŞ YERi 6 iŞ YERi 

TEHLiKESi VE TEHLiKESi VE 
KORUNMA KORUNMA 

TAVSiYELERiTAVSiYELERi

Hem çalışanlar hem de işverenler için çalışma 
ortamlarında birçok tehlike bulunuyor. Bu 
tehlikelerden bazılarının sonuçları çok ciddi olabiliyor, 
sakatlıklara veya can kaybına yol açabiliyor. İş yerinde 
oluşabilecek tehlikelere dikkat çeken Ülke Endüstriyel 
Kurumsal Çözümler Direktörü Murat Şengül, en 
yaygın 6 iş yeri tehlikesini ve bunlara karşı alınabilecek 
önlemleri paylaşıyor.

IŞ yerlerindeki fiziki çalışma 
koşullarından kaynaklı, yönetilmesi 
gereken birçok risk noktası bulunuyor. 
Bu alanların her biri için gereken 

yönetim süreçlerinin göz ardı edilmesi halinde 
ise en başta çalışan sağlığı olmak üzere iş 
kaybı ve verimsiz iş çıktılarına varabilen 

farklı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Çalışma 
ortamlarında ortaya çıkabilecek tehlikeleri 
6 grupta ele alarak bunların önemine dikkat 
çeken Ülke Endüstriyel Kurumsal Çözümler 
Direktörü Murat Şengül, söz konusu risklere 
karşın alınabilecek önlemler konusunda 
önemli ayrıntılar paylaşıyor.
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IŞ yerinde gerçekleşen kazaların birçoğu 
gerekli iş güvenliği prosedürlerinin göz ardı 
edilmesi ve kişisel koruyucu donanımlarının 
eksik kullanımından kaynaklanıyor. Bu kaza-
ların başında da iş ortamında gerçekleşen düş-
me kazaları geliyor. Bu gibi durumlar yüksekte 
çalışma projeleri sırasında ortaya çıkabilirken, 
zemin çalışmalarında yüzeydeki kayganlık 
durumu da kazalara davetiye çıkarıyor. Olası 
kazalar baş ve sırt yaralanmalarına, kesikle-
re, zedelenmelere veya kas rahatsızlıklarına 
neden olabiliyor. Bu nedenle işverenlerin, 
çalışanların güvenliği için önlemler almaları 
gerektiğine dikkat çeken Murat Şengül düşüş 
korumasına karşın emniyet kemeri, halat ve 
baret gibi ürünlerde doğru donanım seçimin-
den başlayarak bu ekipmanların kontrollerinin 
eksiksiz yapılmasını, ıslak zeminler başta 
olmak üzere çeşitli alanlara uyarı işaretlerinin 
koyulmasını ve çalışma güvenliğini zedeleye-
cek gereksiz kablo, cihaz vb. eşyaların ortamda 
bulundurulmamasını öneriyor.

ELEKTRIK kaçağı yaşanma riskleri çalı-
şanlar için büyük tehlike arz ediyor. Bu gibi 
durumlarda ağır kayıplar yaşanabildiği gibi 
çalışma alanında büyük zararlar yaşatabilecek 
yangınlar da baş gösterebiliyor. Bu türden 
kazalar yaşamamak adına çalışma alanındaki 
elektrik tesisatının denetimi, elektrik kaçak-
larından korunma ve önlemlerinin önden 
tasarlanması konusunda uzman iş sağlığı ve 
güvenliği ekipleri tarafından düzenli sıklıkta 
yapılmalı, bakımı yine konusunda yetkin ve 
sertifikasyona sahip teknik ekipler tarafından 
karşılanmalı.

OLASI bir yangın durumuna karşı çalışma 
ortamında mutlaka yangın dedektörü, yangın 
alarmı ve yangın söndürücü olmalı ve bu 
unsurların muayene ve bakımları düzenli 
aralıklarla uzman ekipler tarafından yapılmalı. 
Aynı zamanda, çalışanlara alarm sisteminin ve 
yangın söndürücünün nasıl çalıştığı hakkında 
eğitim verilmeli. Çalışanlar, mesai saatleri 
içerisinde oluşabilecek her türlü yangın 
durumuna karşı önceden hazırlıklı olmalı. 
Bunu sağlamanın öncelikli yolu da çalışanlar 
ile önceden hazırlanmış kaçış planı eğitimi ve 
tatbikat uygulamaktan geçiyor.

ÇALIŞANLAR gün içerisinde uzun saatler 
boyunca aynı pozisyonda kalabiliyor. Oturarak 
çalışanlar ve ayakta çalışanlar uzun süre aynı 
pozisyonda kaldığında vücutlarında çeşitli 
fizyolojik rahatsızlıklar baş gösterebiliyor. Bu 
gibi tehlikeleri önlemek adına çalışanların belli 
aralıklarla mola vermeleri konusunda tavizsiz 
olması ve çalışma ortamlarının (tezgâh, 
sandalye, vb.) üretim süreci de gözetilerek 
ergonomik şekilde tasarlanması gerekiyor.

ÇALIŞANLAR ortak çalışma ortamlarında 
birçok biyolojik tehlikeyle karşı karşıya kalabi-
liyor. Örneğin, iş yerine hasta gelen bir çalışan 
diğer çalışanlara hastalık bulaştırabiliyor ya 
da günümüzün en büyük sağlık problemi olan 
koronavirüs ile temas halinde olabiliyor. Bu 
gibi durumlarda diğer çalışanların güvenliği 
için hasta olan kişi bu durumu bildirmeli ve 
çalışma ortamında bulunmamalı. Kişisel hij-
yenin ve mesafe kurallarının temiz bir çalışma 
ortamı sağlamak adına büyük önem taşıdığı 
unutulmamalı. Tüm çalışanlar kişisel hijyeni-
ne önem vermeli ve ortak çalışma ortamlarını 
temiz tutmalı. Hastalıkların yanı sıra, çalışan 
sağlığını solunum yoluyla olumsuz etkileye-
bilecek kimyasal ve parçacık riskleri de analiz 
edilmeli, tek kullanımlık maskelerden motorlu 
veya tüplü solunum sistemlerine kadar geniş 
çözüm seçenekleri bir uzman eşliğinde değer-
lendirilmeli.

Yüksek sesler işitme duyusuna ciddi zarar-
lar verebiliyor. Özellikle patlayıcı sesler işitme 
kaybına yol açabiliyor. Bazı çalışma ortam-
larında yüksek sesten kaçınmak mümkün 
olmayabilir fakat bu konuda önlem alınmalı. 
Örneğin, işverenler çalışanlara ihtiyaç duyulan 
alanlarda işitme koruması sağlamalı ve bun-
ların kullanımını teşvik etmeli. Öte yandan, 
işitme koruması ile ilgili donanım seçiminde 
de iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının görüşle-
ri oldukça önemlidir. Çalışanları yüksek sesten 
koruma amacıyla malzeme seçilirken ortam 
ses analizi doğru yapılmalı, çalışanların iş ve 
güvenlik gereği almaları gereken komutlar 
yalıtılmamalıdır.

Düşme 
tehlikelerine karşı 
önlem alınmalı

Elektrik tehlikeleri 
konusunda dikkat 
edilmeli

Yangın 
tehlikelerine 
karşı farkındalık 
oluşturulmalı

Ergonomik 
tehlikeler 
konusuna önem 
verilmeli

Biyolojik tehlikeler 
en aza indirilmeli

Gürültü 
tehlikeleri göz 
ardı edilmemeli
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TÜIK verilerine göre Türkiye gene-
linde 2021 yılında 1 milyon 491 
bin 856 konut satışı gerçekleşirken, 
aralık ayında yaklaşık 226 bin 500 

ile yılın en çok konut satışının gerçekleştiği ay 
oldu. Türkiye genelinde 2021 yılında kiralık 
konutların ortalama fiyatı yüzde 83, satılık 
konutların fiyatı ise yüzde 97 oranında artış 
gösterdi. Satılık konutların en çok değer ka-
zandığı iller sıralamasında yüzde 156 artış ile 
Aydın açık ara lider olurken, Gaziantep, İzmir 
ve Ankara Türkiye ortalamasının altında 

kalan şehirler oldu. 

2021 YILINDA KIRA FIYATLARININ EN ÇOK 
ARTTIĞI ŞEHIR ISE ISTANBUL OLDU

Ayda 60 milyon sayfa görüntülenme sayısı 
ve 15 milyon ziyaretçisi ile emlak seri ilan 
sektörünün öncü platformu Emlakjet, 400 
bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından 
oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareket-
ler doğrultusunda hazırladığı 2021 yılı emlak 
verilerini yayınladı.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 

2021 GAYRiMENKUL 
ÖZETi DiKKAT ÇEKiCi

Emlak danışmanlığı 
sektörüne yeni bir soluk 

getiren Emlakjet, 400 bine 
ulaşan satılık ve kiralık 

emlak ilanından oluşan bir 
veri tabanında gerçekleşen 

hareketler doğrultusunda 
hazırladığı 2021 yılına yönelik 

emlak verilerini yayınladı.



CITYARAŞTIRMA

57

2021 yılında 1 milyon 491 bin 856 konut 
satışı gerçekleştirilirken, 2020 yılına göre satış 
adetleri (1.499.316 adet) neredeyse aynı kaldı. 
2021 konut satışlarında İstanbul, 276 bin 223 
konut satışı ve %18,5 ile en yüksek paya sahip 
oldu. 

Özellikle yılın ilk 5 ayında oldukça düşük 
seyreden konut satışları aylık ortalama 83 bin 
civarında gerçekleşirken, Haziran ayı ile bir-
likte artışa geçen konut satış ortalaması yılın 
genelinde aylık 124 bin adet oldu. 2021 yılı 
içerisinde en çok konut satışı ise yaklaşık 226 
bin 500 adet ile aralık ayında gerçekleşti. 

KIRA ARTIŞINDA LIDER ISTANBUL’U 
ANTALYA TAKIP EDIYOR!

Emlakjet verilerine göre 2021 yılında 
Türkiye’de satılık konut fiyatları ortalama 
yüzde 97 artarken, kiralık konut fiyatlarındaki 
artış ise ortalama yüzde 83 oldu. 2021 yılında 
satılık konutların en çok değer kazandığı 
iller arasında Aydın yüzde 156’lık artış ile 
birinci sırayı alırken, onu yüzde 117 artış ile 
Tekirdağ ve yüzde 116 ile Balıkesir takip etti. 

İstanbul yüzde 105’lik artış ile 5. sırada yer 
alırken, Gaziantep (yüzde 92), İzmir (yüzde 
87) ve Ankara (yüzde 79) satılık konut değer 
artışında Türkiye ortalamasının altında kalan 
şehirler oldu. 

Konut satışlarının türüne bakıldığında ise, 
2020 yılına benzer şekilde, büyük oranda bir 
kredi faiz teşvikinin uygulanmadığı 2021 yı-
lında satışların yüzde 80’ini ipoteksiz satışlar 
oluştururken, konut satışlarının yüzde 31’i ilk 
el, yüzde 69’unu ise ikinci el satışlar oluşturdu.

2021 yılında Türkiye genelinde yüzde 83 
artış gerçekleşen kira fiyatlarında ise İstanbul 
yüzde 150 artışla açık ara lider oldu. İstanbul’u 
yüzde 122 artış ile Antalya ve yüzde 114 ile 
Mersin takip etti. Ortalama kira fiyatlarının 
en çok artış gösterdiği ilk 10 şehir arasında 
sadece Balıkesir yüzde 82 artışla Türkiye orta-
lamasının altında yer aldı. 

Emlakjet 2021 verilerine göre ayrıca konut 
arayanların çoğunluğunu kadınlar oluşturdu. 
Konut arayanların yüzde 54’ü kadın olurken, 
pandemi sonrası normalleşmenin artığı 2021 
yılında 45 yaş üstü kullanıcıların konut arama-
sının 2 kattan fazla arttığı da tespit edildi. 

MAHALLE YAŞAMINDAN, 
SITE YAŞAMINA YÖNELIYORUZ

Emlakjet.com’da yapılan araştırmalara göre 
ise ilginç detaylar tespit edildi. Emlakjet.com 
kullanıcılarının ev sahipliğine yönelik araş-
tırmada, kullanıcıların yüzde 49’unun henüz 
hiç ev almamış olduğu tespit edilirken, bir evi 
olanların oranı ise yüzde 27 civarında. 2 ve 
daha fazla evi olanlar ise kullanıcıların yüzde 
30’unu oluşturuyor. 

2021 konut tercihlerine bakıldığında 
kullanıcıların yaklaşık yarısı (yüzde 49) site 
içinde yaşamak isterken, yüzde 30’u müstakil 
evde yaşamak istiyor. Mahalle içinde apart-
man dairesinde yaşamak isteyenlerin oranı ise 
yüzde 21’de kaldı. 

Emlakjet.com kullanıcıları 2021 yılında 
çoğunlukla (yüzde 48) 3+1 konutlar arasında 
arama yaparken, yüzde 31’i 2+1, yüzde 14’ü 
4+1 ve üzeri ve yüzde 7’si ise 1+1 evler arasın-
da arama gerçekleştirdi. 

Emlakjet.com kullanıcılarının ilanlarda 
inceledikleri detaylara bakıldığında ise, mutfak 
ve banyoyu inceleyenler yüzde 61 ile açık ara 
ilk sırada yer alırken, yüzde 26’sı odaları ve 
yüzde 13’ü ise salonu inceliyor. 

ÖĞRENCILER ARKADAŞLARIYLA YA DA 
YALNIZ EV TUTMAK ISTIYOR

2021 yılında üniversitelerin yüz yüze 
eğitime başlaması, başta İstanbul olmak üzere 
bütün şehirlerde kira artışı gözlemlenirken, 
öğrencilerin yaşam alanı tercihleri de bu konu-
da etkili oldu. Emlakjet.com’un araştırmasına 
göre öğrencilerin yüzde 74’ü arkadaşlarıyla ya 
da yalnız ev tutmak isterken, okul yurdunda 
yaşamak isteyenlerin oranı sadece yüzde 5’te 
kaldı. Özel yurtta yaşamak isteyen öğrenciler 
ise yüzde 6 ile düşük bir oranda kalırken, ailey-
le yaşamak isteyen öğrencilerin oranı yüzde 
15 oldu. 

Diğer yandan öğrenciler için ev seçiminde 
tercih ettiği en önemli özellik, yüzde 47 ile 
ulaşım olanaklarına yakınlık oldu. Öğrencile-
rin yüzde 39’u için okula yakınlık en çok tercih 
edilen ikinci kriter olurken, üçüncü sırada ise 
yüzde 14 ile eğlence ve yeme-içme yerlerine 
yakınlık yer aldı.
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LOHUSALIK DEPRESYONU 
SADECE ANNEYi DEĞiL 
BEBEĞi DE ETKiLiYOR

CITYANNE ÇOCUK

HEM hamilelik hem de lohusalık 
döneminde kadınlarda fizyolojik, 
psikolojik ve sosyolojik bakım-
dan birçok farklılık görülüyor. 

Çoğu anne adayı ya da anne bu farklılıklara 
rahatlıkla alışabilirken, kimileri ise bu deği-
şimlere uyum sağlayamıyor. Bebeğin doğması 
ile anneler için bu durum pozitif yönde ve 
tatmin edici bir yaşamsal standart olsa bile, 
bazı anneler için duygusal dengeyi sağlaya-
madıklarında psikolojik olarak sorunlara yol 
açıyor. Bu dönemin doğum sonrası depres-
yon, lohusalık depresyonu ya da ‘Peripartum 
Depresyon’ olarak adlandırıldığını belirten 
DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psk. 
Tuğçe Giray, “Lohusalık depresyonu, doğum-
dan sonraki ilk dört hafta içerisinde ortaya 
çıkar. Bu durum doğumun ardından annenin 
suçluluk, tükenmişlik, yüksek kaygı, uyku so-
runları ve somatik belirtiler göstermesi olarak 
da tanımlanabilir. Bu durumu yaşayan kişiler 
kendilerini benlikleri kaybolmuş, bebeğin me-
suliyetini alma konusunda kendisini güçsüz 
ve yetersiz hissetmiş olarak ifade etmektedir” 
diyor.

Doğum sonrası depresyonda görülen 
semptomlar doğum yapmayan kadınların 
geçirdiği depresyondan farksız değil. Ancak 

bununla birlikte lohusalık depresyonunda 
olan annede ailesine karşı sevgi hissetme-
mesi, kendisine ve bebeğine ilgisiz kalması, 
çaresizlik hissetmesi gibi durumların da 
gözlemlenebildiğini anlatan Psk. Giray, bu du-
rumun lohusalık döneminin ilk zamanlarında 
yüzde 50 ila 70 annede gözlemlenen annelik 
sıkıntısından ayırt edilmesinin zor olduğuna 
dikkat çekiyor. Psk. Giray, doğum sonrası 
depresyon nedeniyle annenin çocuğuyla ilk 
bağ kurulumunu sağlayamadığı ve ailesine 
karşı olan duygusal değişimlerin yaşadığı için 
hem annenin hem de bebeğin negatif yönde 
etkilediğinin altını çiziyor.

Hamilelik ve doğum normal bir evreymiş 
gibi görünse de aslında anne ve anne adayları 
için yüksek bir stres noktası olabildiğini hatır-
latan Psk. Tuğçe Giray, sözlerini şöyle sürdü-
rüyor: “Bu dönemde her anne ve anne adayı 
için hafif olarak veya yoğun bir şekilde kaygı 
yaşanması muhtemeldir. Genellikle anneler 
bu değişimlere ayak uydurabilmektedir fakat 
bir kısmının ise yoğun depresyon evresinin 
getirmiş olduğu duygu ve durum bozukları ile 
baş edememesi de görülebilmektedir. Bu gibi 
durum yaşayan yeni doğum yapmış annelerin 
geç kalmadan psikolojik destek almaktan çe-
kinmeyerek bir uzmana başvurması gerekir.”

Doğumdan sonra ilk dört 
hafta içinde ortaya çıkan 

lohusalık depresyonu, 
annenin suçluluk, 

tükenmişlik, yüksek kaygı, 
uyku sorunları yaşamasıyla 

kendi gösteriyor. Bu 
dönemde anne bebeğiyle 

bağ kurmakta zorlandığı için 
bebeğini ihmal edebiliyor. 

DoktorTakvimi.com 
uzmanlarından Psk. Tuğçe 

Giray, lohusalık sendromuyla 
ilgili merak edilenleri 

anlatıyor.
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CITYEGZERSİZ

DOĞRU yapılandırılmış ve sürdürüle-
bilir bir egzersiz programının obezite 
tedavisinin başarısını arttırdığının 
altını çizen Doç. Dr. Meral Küçük 

Yetgin, egzersizin verilen kiloların geri alın-
masını önlemede koruyucu bir güç olduğuna 
da dikkat çekti. Doç. Dr. Meral Küçük Yetgin, 
doğru bilinen yanlışları ve yapmamız gereken-
leri anlattı. Toplumun en önemli eksikliğinin 
fiziksel aktivite ve egzersiz arasındaki ayrımı 
yapamaması olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. 
Meral Küçük Yetgin, “Fiziksel olarak aktif 
olmak obezitesi olsun ya da olmasın toplumun 
her kesiminden bireyin sağlık için sorumlu-
luğudur. Türk toplumunun yaklaşık %75’i ne 
yazık ki fiziksel olarak aktif değil. Hareketsiz 
bir yaşam tarzı obeziteye neden olan en önemli 
faktörlerden birisidir. Ancak obeziteli bireylerin 
fiziksel olarak aktif olmanın yanı sıra yapılan-
dırılmış bir egzersiz programını düzenli olarak 
takip etmeleri gereklidir.” şeklinde konuştu.

10.000 ADIM ATMA BIREYLERDE EGZERSIZ 
YAPMIŞ OLMA YANILGISINA YOL AÇIYOR
Sık yapılan yanlışlardan bir tanesinin, daha 

uzun süreli ve aşırı yüklenme içeren egzersiz-
lerin daha faydalı olduğu inancıyla, bıktırıcı bir 
yoğunlukta egzersiz yapmak olduğunun altını 
çizen Doç. Dr. Meral Küçük Yetgin şöyle devam 
etti: “Önemli olan vücut yağını azaltırken kas 
kütlesini koruyan bir egzersiz modelini kişiye 
özel olarak, doğru şiddet, süre ve sıklıkta 
sürdürmek, gerektiğinde ise değiştirmektir. 
Son zamanlarda popüler olan günde 10.000 
adım atma akımı bireylerde egzersiz yaptık-
ları yanılgısına yol açıyor. Günün sonunda bu 
hedefe ulaşmış olmak elbette fiziksel olarak 
aktif olunduğunun bir göstergesi ancak bunun 
yanında yapılandırılmış egzersiz yapmak da ge-
rekli. Günde 10.000 adım atarak fiziksel olarak 
aktif olmanın yanında haftada 3-4 günde 30 
dakikada 3.000-3.500 adımla yürüyüşümüzü 

EGZERSiZ OBEZiTE 
TEDAViSiNiN 
VAZGEÇiLMEZ BiR 
PARÇASI

Obezite günümüzün en sık 
yaşanan sağlık sorunlarından 
bir tanesi. Sağlıksız besinlere 

kolay ulaşımın ve fiziksel hare-
ketsizliğin obezitenin altyapısı-
nı oluşturduğuna dikkat çeken 
Egzersiz Uzmanı Doç. Dr. Meral 

Küçük Yetgin, egzersiz ve sağ-
lıklı beslenmenin obezite teda-

visindeki önemine vurgu yaptı. 

sağlık için gerekli seviye olan orta şiddetli 
egzersiz hedefine taşımış olmamız mümkün 
olacaktır.”

EGZERSIZ VE BESLENME DAVRANIŞIMIZI 
DEĞIŞTIREBILMEK ELIMIZDE

Doç. Dr. Meral Küçük Yetgin, “Son araş-
tırmalara göre dünya genelinde obezitenin 
nedenlerinden hareketsiz yaşam davranışının 
sağlıksız beslenme sorunlarının önüne geçti-
ğini gösteriyor. Bu durum Covid-19 pandemisi 
sürecindeki kısıtlılıklar nedeniyle daha da arttı. 
Fiziksel aktiviteye erişim imkanlarının geçmişe 
göre daha iyi durumda olmasına rağmen, 
insanların aktivite düzeyinin azalıyor olması-
nın üzerinde durulması gerekli. Ülkemizde bu 
sorun çocukluk çağında başlıyor. Eğitim sistemi 
içerisinde çocuklar bir spor programına ulaşma 
konusunda kısıtlı imkanlara sahip. Ailelerin 
spora bakış açısı da bunu etkiliyor. Spor kültü-
rü yeterince olgunlaşmamış çocuklar geleceğin 
yetişkinleri olarak, hareketsiz toplumun alt 
yapısını oluşturuyorlar. Sağlıksız besinlere eri-
şimin de eskiye oranla daha ucuz ve erişilebilir 
olması da hareketsiz yaşam tarzıyla birleş-
tiğinde obezitenin iki nedeninin altyapısını 
oluşturuyor. 

OBEZITELI BIREYLERIN EGZERSIZLERINDE 
DOĞRU YÖNLENDIRILMESI ÇOK ÖNEMLI
Obeziteli bireyin, tedavi sürecinde ilk temas 

ettiği sağlık profesyonelinin doğru yönlendir-
me yapmasının önemine vurgu yapan Egzersiz 
Uzmanı Doç. Dr. Meral Küçük Yetgin, sözlerine 
şöyle devam etti: “Obeziteli birey tedavi amaçlı, 
önce bir diyetisyene ya da bir egzersiz uzmanı-
na danışmış olabilir. Böyle durumlarda bireyin 
mutlaka bir hekime yönlendirilerek, obezitesi-
nin altında yatan nedenler sorgulanmalı, gerek-
li ise tıbbi tedavisinin düzenlenmesi sağlanma-
lı, sonrasında tedaviye destek olacak beslenme, 
psikolojik destek ve egzersiz müdahaleleri ele 

alınmalı. Obezite başlı başına egzersiz öncesin-
de kişi için kardiyovasküler bir risk faktörüdür. 
Bu sebeple birey egzersize başlamadan önce bu 
riskler bakımından değerlendirilmeli. Obezite-
sine eşlik eden ek hastalıkları varsa ele alınmalı. 
Öte yandan egzersiz kişiye özel olmalı. Bireyin 
öncelikle yapmaktan keyif alacağı bir egzersiz 
modeli, doğru süre, sıklık ve şiddette yapılan-
dırılarak bireyin fiziksel uygunluk ve sağlık 
kazanımlarına göre gerektiğinde değiştirilmeli. 
Egzersiz yapmanın sadece kilo kaybetmeye 
katkısı yok. Aynı zamanda metabolik sağlık 
kazanımları da var. Obeziteli bireylerde en 
güvenli egzersiz yürüyüş yapmak. Yüzme, 
büyük beden kitle endeksine sahip bireylere 
tavsiye edilebilecek diğer bir egzersiz türüdür. 
Bu tür kardiyovasküler sistem üzerinde etkili 
egzersizleri haftada en az üç kez, en az 30 da-
kika, orta şiddetli bir tempoda yapmaları ya da 
haftada toplam en az 250 dakika süreli bir orta 
şiddetli egzersiz hedefine ulaşmaları gerekli. 
Ancak obezitesi olan bireylerin bunun gibi 
kardiyovasküler sistem üzerinde etkili egzer-
sizlerin yanında kaslarına yönelik egzersizleri 
de ihmal etmemeleri gerekli. Bu amaçla pilates, 
lastik bant egzersizleri ya da ağırlık kaldırmak 
gibi direnç egzersizleri de haftada en az 2 gün 
olacak şekilde programa eklenmeli. Obeziteli 
bireylerde en etkili egzersiz modeli, aerobik 
ve direnç egzersizlerinin bu şekilde kombine 
edilmesidir. Egzersiz öncesi ısınma ve sonrası 
soğuma aşamaları kas ve tendonları korumak 
bakımından da ihmal edilmemelidir.”

EGZERSIZ OBEZITE TEDAVISINDE 
GERI KILO ALIMINDA KORUYUCU BIR GÜÇ

Doç. Dr. Meral Küçük Yetgin, obezite teda-
visi sonrası sağlıklı bir yaşam için egzersizin 
önemini vurgulayarak, sözlerini tamamladı: 
“Obezitenin tedavisi uzun süren, hatta yaşam 
boyu davranış değişikliği gerektiren bir süreçtir. 
Egzersiz yapma alışkanlığı edindikten sonra 
bunu sürdürmek sağlık kazanımlarını korumak 
için de gereklidir. Hali hazırda egzersiz yapan 
obeziteli birey, duraklama zamanlarında 
egzersiz modelinde yapılacak değişikliklerle 
kilo verme sürecini sürdürebilir. Ayrıca verilen 
kiloların geri alınmasını önlemek için de 
egzersiz önemli bir bileşendir. Egzersiz yapmak 
obezitenin önlenmesinde, obezitenin tedavi-
sinde ve tedavi sonrası verilen kiloların geri 
alınmasında koruyucu bir güç olarak her zaman 
değerini korumaktadır.”
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SAHIP olduğu metodolojiyle 1992 
yılından bu yana 100 milyonun 
üzerinde çalışanla anket gerçekleştiren 
Great PlacetoWork®, 2022 ve sonrası 

için iş dünyasının yeni olmazsa olmazları 
konusunda şirketleri uyarıyor. Pandeminin 
zorunlu hale getirdiği evden veya uzaktan 
çalışma modelleri, mevcut çalışanlara yeni iş 
olanakları için yeni fırsatlar sunmaya başladı. 
Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Great 
PlacetoWork® Türkiye Kurucusu ve Genel 
Müdürü Eyüp Toprak, insan kaynakları ve 
şirket yöneticileri için yeni bir zorlu döneme 
işaret ediyor.

“ÇALIŞANIN ELINDEKI FIRSATLAR, 
ORGANIZASYONLARIN KENDILERINE ÇEKI 

DÜZEN VERME GEREĞI DOĞURDU!”
Toprak, “Pandemi sürecinde dünyanın 

dört bir yanında yaşanan kapanmalar, işteki 
sorumlulukların büyük bir bölümünün 
rahat bir şekilde evden veya herhangi bir 
lokasyondan yapılabileceğini gösterdi. Bu yeni 
çalışma sistemi sayesinde artık ülke, bölge 
veya kıta bağımlılığı ortadan kalktı. Bugüne 
kadar fiziki gerçekleşen beyin göçü, artık 
laptop üzerinden sanal olarak gerçekleşir hale 
geldi. Bu, organizasyonların yeni yeteneklere 
erişimini zorlaştırmak bir yana, ellerindeki 
yetenekleri tutmaları konusunda da yeni bir 
meydan okuma anlamına geliyor. Eskiden 
çalışma koşulları, maddi imkanlar veya ek 
haklarla kısmen memnuniyet sağlanabilen 
çalışanlar, artık bambaşka kriterlere 
bakıyorlar. Bunlar ise; işyerinde çalışanlar ile 
yöneticiler arasında, çalışanlar ile yaptıkları iş 
arasında ve birlikte çalıştığı takım arkadaşları 
ile arasındaki ilişkiler” dedi.

“FARKI YARATMAK ISTEYEN 
ŞIRKETLER KURUM KÜLTÜRLERINDEKI 

DEĞERLERE ODAKLANMALI!”
Değişen dünyada yatırımcıların artık ilk 

baktıkları yerin kurum kültürü olduğunu 
söyleyen Toprak, “Anlıyoruz ki çalışanlar, 
huzur içerisinde çalışabilecekleri ortamlar 
istiyorlar. Great PlacetoWork® olarak 
yaptığımız anketlerde, çalışanlar tarafında 
maddiyatın hiç de düşünüldüğü kadar 
önemli olmadığını gördük. Bugün çalışanın 
bir işyerinde önceliklendirdiği konular; 
güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve 

2022’de 
çalışanlar 

için yeni 
FIRSATLAR

Pandemiyle birlikte uzaktan 
veya hibrit çalışma, çalışan 

nezdinde hem iş değiştirmeyi 
hem de yurtdışında 

çalışma olanaklarını 
kolaylaştırdı. Çalışan 

memnuniyeti sağlayamayan 
organizasyonlar, ellerindeki 
yetenekleri kaçırma riskiyle 

karşı karşıya. Harika işyeri 
olduğunu belgeleyemeyen 

organizasyonlar ise 
potansiyel yeteneklere 

erişmekte daha da 
zorlanacaklar.

ve bu unvanı 1 yıl boyunca tüm iletişim 
çalışmalarında kullanmak için şirketlerin, 60 
kapalı uçlu ve 2 açık uçlu soru setine sahip 
çalışan cevaplarına dayanan TrustIndex©’ten 
65 ve üzerinde skor elde etmeleri gerekiyor. 
Great PlacetoWork®sertifikasına ek olarak 
Türkiye’nin En iyi İşverenleri Listesi’ni 
açıklayan enstitü ayrıca Kadınlar İçin Harika 
İşyerleri, Avrupa’nın En İyi İşyerleri gibi 
listeler de yayımlıyor. Listeler sayesinde bir 
yandan çalışan deneyiminin en iyiler ile 
kıyaslanabilecek benzersiz veri içerikleri 
sağlanırken diğer taraftan güçlü ve 
harika çalışan deneyimine sahip şirketler 
ödüllendirilmiş oluyor. Böylece ödül alan 
organizasyonlar, işveren markası olarak hem 
yetenekli iş gücünün dikkatini çekebiliyor 
hem de mevcut çalışanın motivasyonunu üst 
seviyeye çıkartıyor.

takım ruhu. Bu yüzden özellikle insan 
kaynakları gibi kurum kültüründen öncelikli 
sorumlu departmanlar, mevcut durum ile 
varılmak istenilen hedefi net olarak bilmeli 
ve stratejisini buna göre kurgulamalı. Great 
PlacetoWork® olarak bizler, organizasyonların 
çalışan deneyimini ölçmelerine ve geri 
bildirim toplamalarına yardımcı oluyoruz. 
Trust Index© anketimiz ve kurum kültürü 
analizine dayanan CultureAudit© analiz 
metodolojimizle kurumların performans 
değerlerini tespit edip, raporlayabiliyoruz. 
Her yıl dünyanın dört bir yanında farklı 
sektör ve büyüklükten 10 binden fazla 
şirket ve 10 milyonun üzerinde çalışanla 
gerçekleştirdiğimiz anketlerle global çapta 
kıyaslanabilir sonuçlar elde ediyoruz. 
Böylece kuruluşlar, mevcut yetenekleri elde 
tutabilmek ve yeni yetenekleri bünyelerine 
katabilmek için yönelmeleri gereken yolu 
görebilir hale geliyorlar. Her şeyin veriyle ifade 
edildiği bir dünyada güvenilir ve kıyaslanabilir 
bilgiler olmadan hareket etmek, kaptansız bir 
gemide yol almaktan farksızdır” dedi.

Gerçekleştirdikleri çalışmalarla Great 
PlaceToWork® sertifikasını elde edebilmek 

Eyüp
Toprak
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Bu yıla damga vuracak Bu yıla damga vuracak 
E-TE-TiiCARET TRENDLERCARET TRENDLERii

Dünyanın en hızlı e-ticaret 
altyapısını sağlayan ikas, 
2022’ye damga vurması 

beklenen e-ticaret trendlerini 
açıkladı. Sosyal ticaret, 

blockchain teknolojisinin 
e-ticarette kullanılması ve 
D2C (doğrudan tüketiciye 

satış) öne çıkan trendler 
arasında yer aldı.

SOSYAL ticaret, kullanıcıların Facebook ve 
Instagram gibi sosyal medya kanallarında alış-
veriş yapmaları olarak tanımlanabilir. Sosyal 
ticaret sayesinde kullanıcılar; sosyal medya ka-
nallarında gördükleri bir ürünü, sosyal medya 
sayfasını hiç terk etmeden seçebilir, ödemesini 
yapabilir ve satın alabilir.  

2021 yıllında sosyal ticaretin küresel pazar 
değeri 51,2 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. 
Bu rakamın 2026 yılına kadar 2,9 trilyon dolar 
gibi devasa bir rakama ulaşması bekleniyor. 
E-ticaret ile ilgilenenlerin sosyal ticaret yön-
temlerine şimdiden yatırım yapmaları gelecek-
te kazançlarını katlamalarını sağlayabilir.

D2C’yi (doğrudan tüketiciye satış) 
üreticilerin hiç bir üçüncü taraf olmadan 
direkt olarak tüketicilere satış yapmaları 
olarak tanımlamak mümkün. İş modelinde, 
arada herhangi bir dağıtımcı veya komisyoncu 
olmadığı için bu modeli ile satılan ürünler 
tüketiciye daha uygun bir fiyata ulaşabiliyor 
ve bu iş modelini benimseyen şirketlerin her 
bir üründen kazançları da daha fazla oluyor. 

D2C yeni bir konsept değil, ancak 
e-ticaretin yaygınlaşması sayesinde çok 
daha kolay ve popüler bir hale gelmeyi 
sürdürmekte. Geçtiğimiz dönemde, 

üreticilerin herhangi bir dağıtımcı veya bayii 
olmadan satış yapması çok zordu, ancak artık 
sadece bir e-ticaret sitesi kurarak üreticilerin 
tüketicilere erişmesi mümkün. 

2019 ve 2020 yılları arasında D2C pazarı % 
45,5 oranında büyüdü. eMarketer tarafından 
yapılan araştırmaya göre D2C e-ticaret 
satışlarının 2022 yılında 151 milyar dolara 
erişmesi bekleniyor. Diğer yandan 2022’de; 
canlı yayın satışları, doğa dostu ürünler, 
kişiselleştirilmiş paketleme ve omnichannel 
pazarlamanın da etkisini daha çok artırması 
öngörülüyor.

BITCOIN, Etherium gibi kripto paralardan 
bilinen blockchain teknolojisi, yüzünü e-tica-
ret dünyasının farklı alanlarında göstermeyi 
sürdürürken bu teknolojiyi kullanan pazaryer-
lerinin sayısı da artmaya başladı. Blockchain 
teknolojisinin e-ticaret üzerinde kullanılması 
sayesinde yapılan her alışveriş bir blockc-
hain tokeni olarak kaydedilebiliyor. Böylece 
kullanıcılar herhangi bir üçüncü şahısa gerek 
olmadan kendi aralarında alışveriş yapabiliyor, 
teknoloji bu sayede dolandırıcılığın da önüne 
geçmiş oluyor.

“Sosyal ticaret” 
2026 yılına kadar 
2,9 trilyon dolara 
ulaşacak

Blockchain 
teknolojisi 
e-ticarette daha 
çok kullanılacak

D2C e-ticaret 
satışlarının 2022’de 

151 milyar dolara 
erişmesi bekleniyor

İkas Mustafa 
Namoglu



Dünyada olduğu gibi Türkiye’deki çoğu şir-
ket de bu teknolojiye olan yatırımlarını sürdü-
rüyor. Turkcell tarafından yapılan açıklamaya 
göre şirket, Metaverse’de mağaza açmaya 
hazırlanıyor. Açılacak sanal mağazada kullanı-
cılar hem ürün satın alabilecek hem de Turk-
cell’in dijital servislerini deneyimleyebilecek. 
Kullanıcılar sanal mağazaya sanal kimliklerini 
temsil eden avatarlarla katılabilecek.

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, konuyla ilgili 
söyledi: ”Türkiye’de ilklerin öncüsü Turkcell 
olarak, mağazacılıkta da doğru yerde ve doğru 
zamanda müşterilerimize ulaşabilmek ama-
cıyla her ortamda bulunmayı hedefliyoruz. 
Bu bağlamda yenilikçi bakış açımızla Meta-
verse’de de yer alacağız. Turkcell kalitesini ve 
güvenini sanal dünyaya da taşıyarak, burada 

müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya 
devam edeceğiz.”

Turkcell bununla birlikte teknoloji zirvele-
rini de Metaverse evrenine taşımayı planlıyor. 
İnsan Kaynakları alanında Turkcell’in iş 
ilanları, işe alım ve oryantasyon süreçlerinin 
de bu ortamda yürütülmesi düşünülüyor.

ŞU an piyasada çok ilginç çok sayıda 
PC kasası bulmak mümkün. An-
cak her zaman rakiplerinin önüne 
geçmeyi başararak dikkat çekebilen 

birileri oluyor. Örneğin CES 2022’de tanıtılan 
detaylarına burada yer verdiğimiz kasa çok ses 
getirmişti. Bunlardan birisine de Cooler Mas-
ter imzasını attı. Firmanın Case Mod World 
Series 2020 merkezli yarışma üzerinde JMDF 
ile ortaklaşa geliştirdiği Sneaker X PC, gerçek 
anlamda spor ayakkabı formunda hazırlan-
mış bir bilgisayar kasası. Şimdilik iki farklı 
renkte görülen ve oldukça ufak olan ürün, 
buna karşın firmaya göre modern tüm CPU ve 
GPU’lar ile kullanılabilecek kurumlara destek 
veriyor. Elbette her donanım parçasına uygun 
olmayan ürün, birçok kişinin dikkatini çeke-
bilecek izlenimi oluşturuyor. Yan tarafındaki 

amortisör ile endüstriyel yapısı güçlendirilen 
Cooler Master Sneaker X PC, açık yapısıyla so-
ğutma konusunda büyük bir sorun yaratacak 
gibi durmuyor ve söylendiği kadarıyla 600W 
güç kaynağı üzerine kurulabiliyor. Ancak bu 
kesin değil çünkü ürün hakkında birçok detay 
henüz tam olarak paylaşılmıyor. Henüz Sne-
aker X PC için bir fiyat da vermeyen Cooler 
Master, bu ürünü 30. yaş gününe özel olarak 
hazırlamış durumda. Az sayıda üretilmesi 
beklenen ürünün fiyatının da oldukça yüksek 
olması bekleniyor.

62

CITYTEKNOLOJİ

teknoamigo@gmail.com 
dgoz33@hotmail.com

Deniz Gözükızıl

Yeni bir Deco Mesh 
modeli geliyor

Turkcell’den Metaverse Mağazası hazırlığı

Instagram “Hikaye Beğenme”yi duyurdu

COOLERMASTER’DAN 
AYAKKABI ŞEKLiNDE 
PC KASASI

ARTIK Instagram içerisinde takip ettiğiniz 
kişilerden / firmalardan gelen Hikayeleri beğe-
nebileceksiniz. Bu beğenileri sadece Hikaye’yi 
paylaşan kişiler görebilecek ve burada herkese 
açık bir beğenme sayısı gösterilmeyecek. Bu 
sayede eski sistemden çok daha güzel ve basit 
bir yapıya geçilmiş olacak. Biliyorsunuz daha 
önce Hikayelere direkt mesaj göndermeden 
ifade bırakılamıyordu ve bu durum Hikaye’yi 
paylaşan kişiler, özellikle de büyük hesaplar 
için bir sorun oluyordu. Artık basit bir beğen-
me için direkt mesaj gönderilmeyecek ve çift 
taraflı kazanım elde edilecek. Yakında eksiksiz 
olarak hem iOS hem de Android tarafında 
herkese açılacak sistem, 2022’de gelecek 
Instagram yeniliklerinden sadece birisi olacak. 
Firma birçok başka özellik üzerinde de aktif 
olarak çalışma gösteriyor. Örneğin platform 
yakında Reels süresini artıracak. Testler, başta 
15 saniye olan ve daha sonra 30 saniyeye 

çıkarılan Reels süresinin yakında 60 saniyeye 
çıkarılacağını gösteriyor. Ayrıca Instagram 
içerisine yakında Reels’leri direkt olarak tek 
tuşla Facebook’a atma özelliği de gelecek gibi 
görünüyor. Böylece platform içerisinde payla-
şılan her Reels, bağlı Facebook hesabına da gi-
decek. Yakında Hikaye ve Reels altyapılarının 
paylaşım süreci için yardımcı kılavuz çizgilerini 
daha efektif hale getirecek gibi görünen firma, 
gelen sesli ve görüntülü aramaları mesaj ile 
reddetme sistemini de kullanıma sunacak.

Çevre birimleri konusunda dünya 
devi isimlerden Cooler Master, bu 
sefer şaşırttı ve ayakkabı formun-
daki PC kasası “Sneaker X PC” ile 

dikkat çekti.

MESH WiFi teknolojisi denilince ilk akla 
gelen marka olan TP-Link, Deco Mesh ev 
sistemlerine yeni bir model daha ekledi. Deco 
X50 model adına sahip olan yeni üye, WiFi 6 
teknolojili ve yüksek WiFi performansı isteyen 
kullanıcıları hedefliyor.

WiFi 6 teknolojisinin getirdiği çok yüksek 
kablosuz hızlara sahip olan ürün, toplamda 3 
Gbps (3000 Mbps) gibi son derece yüksek kab-
losuz hızlara ulaşabiliyor. WiFi kapsama alanı 
da bir hayli geniş olan Deco X50, aynı anda 
150 cihaza kadar destek veren bir ağ oluşturu-
yor. Bu nedenle evinde çok sayıda cihazın ağa 
bağlı olduğu ve yüksek hız bekleyen kullanı-
cılar, Deco X50 ile bu beklentilerine fazlasıyla 
karşılık bulabiliyorlar. WiFi kapsama alanını 4 
kat daha genişleten WiFi 6 teknolojisi sayesin-
de evin her noktasına WiFi sinyalleri güçlü bir 
şekilde ulaşabiliyor. Çift bant desteğine sahip 
olan ürün aynı zamanda HE160 teknolojisiyle 
bant genişliğini ikiye katlıyor ve ağ perfor-
mansı çok daha iyi hale geliyor. Daha eski WiFi 
standartlarıyla da geriye dönük uyumlu olan 
ürün, AC ya da daha eski teknolojili ağ ürünle-
riyle birlikte kullanılabiliyor.

Deco X50, ev ağının ve ağa bağlı cihazların 
daha güvenli olması için de özelliklere sahip. 
TP-Link’in HomeShield güçlü güvenlik paketi, 
kullanıcıların güvenlik konusundaki beklen-
tilerini kolayca karşılıyor.  HomeShield ile 
güvenlik açıkları tespit edilebiliyor; çocukların 
internette geçirdikleri süreler sınırlandırı-
labiliyor ya da web siteleri engellenebiliyor. 
Ağ güvenliği için gereken tüm araçları sunan 
HomeShield, telefonlar üzerinden kolayca 
yönetilebiliyor. Deco uygulaması üzerinden 
hızlıca kurulan Deco X50, yine bu uygulama 
ile her yerden, her zaman yönetilebiliyor. 

Çok şık ve sade tasarıma 
sahip olan ürün, evlerdeki 
WiFi sorunlarını çözüyor 
ve çok güçlü ve yüksek 
performanslı bir WiFi ağı 
oluşturuyor. Deco X50 2’li 
paketin tavsiye edilen satış 
fiyatı ise KDV dahil 282 
USD olarak açıklanıyor.

http://www.tp-link.com/
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ARAŞTIRMACILARA göre, 2021 
istatistiklerinde parola tahmin 
saldırılarından hemen sonra gelen 
ProxyLogon güvenlik açığı, en sık 

karşılaşılan ikinci harici saldırı vektörü oldu. 
2021 yılı Ağustos ayında Microsoft Exchange 
sunucuları ProxyLogon’un “küçük kardeşi” 
ProxyShell tarafından saldırıya uğradı dünya 
genelinde çeşitli tehdit grupları bu güvenlik 
açığından faydalandı. Raporda, Aralık ayı 
ortalarında yaygın olarak görülen Log4j ara-
cındaki başka bir kritik sorun olan Log4Shell 
güvenlik açığına da yer veriliyor. Dünya gene-
lindeki BT ekipleri, bir kez daha sistemlerin-
deki bu sorunun yerini tespit etmede ve ya-
mamada zorluk yaşadı. ESET’in Araştırmadan 
Sorumlu Başkanı Roman Kováč bu durumu 
şöyle açıklıyor: “Yaygın Güvenlik Açığı Puan 
Sisteminde 10 puan alan bu güvenlik açığı, 
sayısız sunucunun kontrolünü tamamen ele 
alma riskini barındırıyor, dolayısıyla siber 
suçluların bu güvenlik açığını derhal suisti-
mal etmeye başlaması sürpriz değil. Log4j 
saldırılarının, geçtiğimiz yılın yalnızca son üç 
haftasında biliniyor olmasına rağmen 2021 
yılıyla ilgili istatistiklerimizde en yaygın harici 
yetkisiz giriş vektörü sıralamasında beşinci 
sırada yer alması, tehdit aktörlerinin yeni 
ortaya çıkan kritik güvenlik açıklarından hızlı 
bir şekilde yararlanabildiğini gösteriyor.”

UZAKTAN MASAÜSTÜ PROTOKOLÜ 
SALDIRILARINDA REKOR ARTIŞ

ESET telemetrisine göre yılın sonunda 
Uzaktan Masaüstü Protokolü (RDP) saldırıları 
da çalkantılı bir döneme girerek, 2020 ve 
2021 yılı boyunca artışa geçti. 2021’de 
kısıtlamalarla ilgili bir kaos yaşanmamasına 
ve uzaktan çalışmaya geçiş süreci artık hızını 
kaybetmiş olmasına rağmen, 2021 yılı üçüncü 
döneminin son haftalarında bu saldırılar 
rekor sayılara ulaştı ve engellenen toplam 
saldırı girişimleri yüzde 897’lik bir artış 
gösterdi.

NFT’LER ILE BIRLIKTE SALDIRILAR DA ARTTI 
2021’in ilk yarısında görülen kritik 

altyapılara yönelik saldırılar, fahiş fidye 
talepleri ve 5 milyar ABD dolarından daha 
fazla değere sahip potansiyel bitcoin işlemi, 
fidye yazılımlarıyla ilgili 2021 yılındaki en 
kötü beklentilerin çok üstüne çıktı. Fidye 
yazılımı, ESET 2020 Dördüncü Çeyrek Tehdit 
Raporu’nda “her zamankinden daha agresif” 
olarak tanımlanmıştı. Kasım ayında bitcoin 
kurları en yüksek oranına ulaşırken, ESET 
uzmanları kriptoparayı hedef alan tehditlere 
yönelim olduğunu gözlemledi ve NFT’lerin 
son zamanlarda popüler olmasıyla bu yönelim 
arttı.

E-POSTA SALDIRILARINDAKI ARTIŞ 
DIKKAT ÇEKICI 

ESET, mobil dünyada Android kötü amaçlı 
bankacılık yazılım algılamalarının çok büyük 
bir artış gösterdiğini belirtti. Bu algılamalar, 
2020’e kıyasla yüzde 428 arttı ve Android 
platformunda yaygın görülen bir sorun olan 
reklam destekli bilgisayar yazılımı algılamala-
rıyla aynı seviyelere ulaştı. Birçok saldırıya kapı 
açan e-posta tehditlerinin yıllık olarak algılama 
oranları iki kattan daha fazla artış gösterdi. 
E-posta eklerinde Emotet’e özgü kötü amaçlı 
makroların hızlı bir şekilde düşüş göstermesi-
ne oranla çok daha hızlı bir artış gösteren bu 
akım, özellikle kimlik avı hırsızlığı e-postala-
rındaki artışla öne çıkıyor. Raporda belirtildiği 
üzere, yılın büyük bir kısmında görülmeyen, 
kötü bir üne sahip truva atı Emotet, üçüncü 
dönemde yeniden görülmeye başlandı.

EN ÇOK KARŞILAŞILAN 
SALDIRI TÜRÜ 

PAROLA TAHMiNi 

ESET, 30 yılı aşkın süredir tüm dünyadaki 
kuruluşlar ve tüketiciler için güvenlik yazılımları 

ve hizmetleri geliştiriyor. Aralarında uç nokta 
ve mobil cihaz güvenliğinden, şifreleme ve 

iki etkenli yetkilendirmeye kadar uzanan 
çözümlerin yer aldığı ESET’in yüksek perfor-

manslı ve kullanımı kolay ürünleri, tüketicilere 
ve kuruluşlara teknolojiden tam anlamıyla 

yararlanmalarına imkan veriyor. ESET NOD32 
Antivirus, ESET Internet Security, ESET Smart 

Security Premium ve Mac için ESET Cyber 
Security dünya genelinde milyonlarca kullanıcı 
tarafından güvenilir bulunarak tavsiye ediliyor. 

Genel Merkezi Bratislava/Slovakya’da bulunan 
ESET’in; San Diego/ABD, Buenos Aires/Arjan-

tin, Prag/Çek Cumhuriyeti, Jena/Almanya ve 
Singapur’da bölge ofisleri bulunuyor. Ayrıca 

Bratislava, San Diego, Prag, Krakow/Polonya, 
Montreal/Kanada, Moskova/Rusya ve İaşi/

Romanya’da zararlı yazılım araştırma merkezle-
ri var. ESET’in 200’den fazla ülkede iş ortakları 
mevcut. ESET ve ürünleri hakkında daha fazla 
bilgi için www.eset.com.tr veya www.nod32.

com.tr sayfaları ziyaret edilebilir. 

ESET Tehdit Raporu’nda 
yer alan verilere göre ESET 
2021 istatistiklerindeen sık 
karşılaşılan saldırı türü parola 
tahmin saldırıları olurken,  
ProxyLogon güvenlik açığı en 
sık karşılaşılan ikinci harici 
saldırı vektörü oldu. 

ESET Hakkında

http://www.eset.com/int/
http://www.eset.com.tr
http://www.nod32.com.tr
http://www.nod32.com.tr
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“KiLO MU 
ALDIN SEN?”

Günümüzde birçok kişinin 
maruz kaldığı beden şekli ve 

kilosu üzerinden eleştirilmek, 
bedeni üzerinden utandırıl-
mak, yeme bozukluklarının 

tetiklenmesinin yanı sıra, 
birçok psikolojik problemin 

de ortaya çıkmasında büyük 
rol oynuyor. 

EN yaygın görülen yeme bozuklukların-
dan bir tanesinin, aşırı yeme atakla-
rında alınan kalorilerden kurtulmak 
için başvurulan ve sağlığı ciddi şekilde 

tehdit eden kusma, müshil kullanımı gibi 
telafi edici davranışlarla tanımlanan bulimiya 
nervoza olduğunu belirten Psikolog Dr. Feyza 
Bayraktar, yeme ataklarını takip eden kusma 
veya müshil kullanımının, sanıldığının aksine 
birçok insanda kilo alımına sebep olduğu ger-
çeğine açıklık getirdi. İnsanın beden şekli veya 
kilosuna dair eleştirilmesi ve zorbalığa maruz 
kalması, ölümle sonuçlanan, psikolojik kökenli 
bazı hastalıklara neden olabiliyor. Yeme atakla-
rı sonrası, kişinin aldığı kalorilerden kurtulmak 
ve kilo alımını engellemek amacıyla ciddi sağlık 
problemlerine yol açabilecek telafi edici davra-
nışlara başvurması ile kendisini gösteren bir 
yeme bozukluğu türü olan bulimiya nervozanın 
da, bu hastalıklardan bir tanesi olduğunu belir-
ten Psikolog Dr. Feyza Bayraktar, bu telafi edici 
davranışların başında kusma, müshil kullanımı 
ve aşırı egzersizin yer aldığını söylüyor. 

“AŞIRI YEME VE KUSMA 
BAĞIMLILIK HALINE GELIR”

Kişinin, genellikle kısa sürede çok miktar-
da yemek yedikten sonra kilo alma korkusu 
nedeniyle tükettiği kalorilerden kurtulmak için 
kendini kusturmaya zorlaması veya müshil et-

kisi gösteren ilaçlara, bitkilere, çaylara başvur-
ması gibi yöntemler kullanabileceğini belirten 
Bayraktar, sanıldığının aksine bu tür yöntemle-
rin, kilo alımı ile sonuçlanabileceğini söylüyor. 
Bayraktar, “Yeme bozukluklarıyla ilgili yapılan 
araştırmalar; bir yeme atağı sırasında yaklaşık 
5000-30000 kalori alınabileceğini, sindirim 
ağızda başladığından kusma esnasında alınan 
kalorilerin en fazla %40’nın çıkarılabileceğini 
ve yeme atağı-kusma döngüsü sıklığının artma-
sının zamanla bağımlılık benzeri bir davranış 
şeklini alarak kilo alımına sebep olabileceğini 
ortaya koyuyor” açıklamasında bulundu.  

Yeme bozuklukları hakkında yapılan 
araştırmalarda, bir diğer telafi edici davranışın 
sıklıkla kullanılan müshil ilaçlarının olduğu-
nu belirten Bayraktar, müshil kullanımının 
alınan kalorinin %10’nun dışarı atılmasında rol 
oynadığından, sanılanın aksine kilo verdirici bir 
etkisi olmadığını, bunun yanı sıra ciddi sağlık 
problemlerine yol açabileceğini söyleyerek 
sözlerine şöyle devam etti: “Yeme bozuklukları 
belirtileri her ne kadar benzerlik gösterse de, 
her bireyin yeme bozukluğu süreci farklıdır. 

Feyza 
Bayraktar 
hakkında:

1980, Adapazarı doğumlu Feyza Bayraktar, 
Koç Özel Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 
lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde 
tamamladı. New York Üniversitesi’nde 
Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans 
çalışması yapan Bayraktar, aynı zamanda 
Kadın Ruh Sağlığı ve Yeme Bozuklukları 
alanlarında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 
New Orleans’da meydana gelen kasırga 
üzerine, bölgede yaşayan kişilere psikolojik 
destek veren başarılı isim, özellikle kadın ruh 
sağlığı ve yeme bozuklukları alanında birçok 
klinikte psikolojik danışmanlık hizmeti verdi. 
Princeton Üniversitesi Sağlık Merkezi’nin 
klinik eğitim programına kabul edilip doktora 
eğitimine başlamadan, bu klinik eğitimi almaya 
hak kazanan ilk kişi oldu ve hemen ardından 
doktora çalışması için kognisyon, algı, özellikle 
de beden algısı konuları üzerine yoğunlaştı.

Kognitif ve davranış terapileri ile ilgilenen 
ve bu alanda birçok uluslararası eğitime 
katılan Bayraktar, yeme bozuklukları 
alanındaki çalışmalarıyla tanınan, alandaki 
en saygın isimlerden Prof. Dr. Christopher 
Fairburn’un referansı ile Oxford Üniversitesi 
Psikiyatri Bölümü tarafından verilen bireye 
özel biçimlendirilmiş, bilişsel davranışçı terapi 
eğitimini almaya hak kazandı ve dünyada, 
bu eğitimi alan ilk uzmanlardan biri oldu. 

ABD’de, Walden Üniversitesi Klinik Psikoloji 
Doktora Programını da duygu yönetme 
becerileri ve yeme bozuklukları üzerine yazdığı 
tez ile tamamlayan Bayraktar, ABD’de Yale 
Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi’nde yeme 
bozuklukları ve obezite psikolojisi alanında 
lider olarak tanımlanan bilim insanları ile çalıştı. 
Böylece, ismi yeme bozuklukları ve obezite 
psikolojisi alanında uluslararası eğitimciler 
listesindeki yerini aldı. 

International Association of Eating 
Disorders Professionals Foundation tarafından 
belirlenen Yeme Bozuklukları Uzmanlığı 
Sertifikasyon kriterlerini karşılayarak yeme 
bozuklukları uzmanı (Certified Eating Disorders 
Specialist-CEDS) unvanını alan Bayraktar, aynı 
zamanda Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı 
öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. 
Yayın ve basın organlarında zaman zaman 
yer alan Feyza Bayraktar, 2014-2015 yayın 
döneminde, 24TV’de, psikolojik problemleri 
ele alan “Ne Yapmalı?” adlı bir program 
yapmıştır. Aynı zamanda, 2011- 2016 yılları 
arasında faaliyet gösteren Yeme Bozuklukları 
Destek Derneği’nin kurucusu olup bu süre 
içinde derneğin başkanlığını yapmıştır. 1994 
yılında, 14 yaşındayken yayınlanan; “Karanlıkta 
Doğan Güneş” adlı bir romanı ve 2011 
senesinde Doğan Kitap aracılığıyla yayınlanan 
“Yemek ya da Yememek” adlı bir kitabı vardır.

Yeme bozukluklarının türü ne olursa olsun 
ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğinden, 
sürecin bir hekim gözetiminde sürdürülmesi 
çok önemlidir.” 

 “BEDEN ŞEKLI VE KILOYA YAPILAN 
ELEŞTIRILERE SINIR KOYMAYI 

ÖĞRENMELIYIZ”
Başkaları tarafından yapılan beden şekli 

eleştirileri karşısında, çoğu zaman olumsuz 
etkilensek de, bunu dile getiremediğimizi söyle-
yen Bayraktar, “Günümüzde insanların birbiri-
nin beden şekli ve kilosunu eleştirmesi oldukça 
yaygınlaştı ve ne yazık ki, normalleştirildi. Bu 
sözlere maruz kalan kişinin, eleştiriyi yapan 
kişilere karşı bu durumun kendisini nasıl his-
settirdiğini söylemesi ve bu davranışı bir daha 
tekrarlamaması konusunda uyarması, sağlıklı 
bir sınır koyma biçimi olarak ele alınabilir. Sınır 
koymaya çalışmak, eleştiriyi yapan kişinin bu 
davranışının farkında olmadan da olsa, karşı-
sındaki kişiye zarar verebileceğini anlamasına 
yardımcı olur” açıklamasında bulundu. 
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2022 İlkbahar-Yaz sezonu tırnak 
trendlerin de her biri birbirinden 
güzel, dokunmaya kıyamayacağınız 
nail artlar ön plana çıkıyor. Gökkuşağı 

renklerinin bir arada kullanılarak harmanlan-
dığı, geometrik desenler ve parıltılı taşlar ile 
işlenmiş tırnaklar ellerinizde adeta bir sanat 
eseri haline geliyor. Son yıllarda özellikle 
tırnak bakım süresini uzatan yepyeni uygula-
malar geliştiriliyor. Başarılı tırnak sanatçısı ve 
protez tırnak eğitmeni Atiye Çolaklı, düzenli 
manikür yaptırmanın önemli olduğunun ve 
doğru yerde, kaliteli malzeme ile işlem yapıl-
ması gerektiğinin altını çiziyor.

UZUN SÜRELI BAKIM IÇIN 
PROTEZ TIRNAKLAR TERCIH EDILIYOR
Temiz ve güzel ellere sahip olmak için 

tırnak bakımının düzenli yapılması gerektiğini 
belirten Atiye Çolaklı, “Kalıcı oje ve protez 

2022 iLKBAHAR/YAZ 
SEZONUNDA

TIRNAKLARDA 
SANAT VAR

Bakımlı, özenli ve güzel görünen eller için tırnak bakımı büyük 
önem taşıyor. Tırnak süsleme sanatı olarak bilinen Nail Art, 

neredeyse her kadının güzellik rutinleri arasında. Özellikle son 
yıllarda göze çarpan çeşitli taşlar, özel boyama teknikleri, çizimler 

ve kullanılan farklı materyallerle uygulanan nail art formları, 
protez tırnaklar ve kalıcı oje ile tırnaklar adeta bir sanat eserine 

dönüştürülüyor. Başarılı tırnak sanatçısı ve protez tırnak eğitmeni 
Atiye Çolaklı, günümüzde oldukça popülerleşen tırnak tasarımlarına 
değinerek, 2022 İlkbahar/Yaz tırnak modası hakkında ipuçları verdi.

tırnak uygulamaları ellerimizde uzun ömürlü 
bir bakımın garantisini veriyor. Protez tırnak 
birçok çeşidi bulunan, tırnakların daha sağlıklı 
ve uzun görünmesini sağlayan bir uygulama. 
Tırnağın üstüne yapılan işlem tırnağı kalınlaş-
tırıyor ve kırılmasını önleyerek kişileri istediği 
kalın, uzun ve bakımlı tırnaklara ulaştırmış 
oluyor. Protez tırnak kalıcılık açısından da en 
çok tercih edilen teknik ve ben de bir uzman 
olarak eğitimlerini veriyorum.” ifadelerini 
kullandı.

CANLI RENKLER VE GÖZ ALICI 
DESENLER ÖN PLANDA

Tırnaklarda farklı renkleri buluşturan 
desenler ve göz alıcı nail artlar en çok tercih 
edilenler arasında yer alıyor. Gökkuşağı renk-
lerinin her tonu kullanılırken neon renkler ve 
renkli frenchler en sevilen modeller arasında. 
Oje renkleri için sonbahar aylarında daha çok 
toprak tonları, kahve tonları, yeşil ve nude 
tonların ön plana çıktığını belirten Atiye 
Çolaklı, yaz aylarında ise daha çok canlı renk 
ve desenlerin tercih edildiğini belirtti. Hatta 
birçok farklı ve canlı renk tonları bir arada 
kullanılabiliyor. Daha dikkat çekici olmak 
isteyenlerin tercihe bağlı olarak neon renkler, 
taşlar ve desenlerin tırnak sanatına işlenebil-
diğini söyledi.

UZUN VE BAKIMLI TIRNAKLARIN SIRRI
Tırnak süsleme sanatında önceliğin bakımlı 

tırnaklar olması gerektiğini belirten Çolaklı, 
“Manikür ve tırnak uzunluğu müşterinin 
isteğine göre ve uzman yönlendirmesine göre 
değişebiliyor. Müşterilerimiz genel olarak me-
dikal manikürü tercih etseler de tırnak boyutu 
kişiden kişiye fark gösteriyor. Uzmanlar olarak 
bizler de onlara bu konuda yol gösteriyoruz. 
2022 İlkbahar/Yaz sezonunda sanatla işlenmiş 
nail artlar, renkli frenchler ve uzun tırnaklar 
revaçta olsa da elbette son sözü müşterileri-
miz söylüyor. İşlem sonrasında onların iste-
dikleri tırnaklara kavuştuğunu görmek bizleri 
çok mutlu ediyor” diye konuştu.
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PANDEMI yüzünden daha da hızla-
nan dijital çağla ilgili konuşan Bahar 
Üner Anahmias “Devir öğrenme ve 
adapte olma devri. Gelişen tekno-

lojiye adapte olup, hemen de işimize yansıt-
mamız lazım. Ben pazarlama kariyerimde 
geçirdiğim senelerin üzerine Dijital Pazarlama 
ve Teknoloji konularını ekleyeli çok oldu. Ama 
öğrenme bitmez. Öğrenme hayat boyu süren 
bir yolculuktur. Hele ki bu dönemde Metaver-
se’den bahsediyoruz, AR, VR teknolojilerine 
adapte olmaya çalışıyoruz, o zaman dijital-
de hayatta kalmayı öğrenmeliyiz. Hayatta 
kalmak için de yenilikleri öğrenmeliyiz. 
Öğrenmek yetmez, işimize de uygulamalıyız.” 
derken, sosyal medyada da nasıl var olacakla-
rını bilemeyenlere tavsiyelerde bulundu. 

IŞTE O TAVSIYELER:
m Türkiye’de sosyal medyada en çok kulla-

nılan platform Youtube, onu Instagram takip 
ediyor. Instagram kendinizi ve markanızı 
tanıtmak için en iyi platform. Yönetebilece-
ğiniz, yetişebileceğiniz kadar platformda yer 
almanızı tavsiye ederim.

m Sosyal medya platformları istikrar ve 
süreklilik sever. Düzenli paylaşım şart.

m Instagram’da sosyal medyayı yönetmeyi 
öğrenmek lazım. Açıkçası eğer sosyal med-

yanızı başkası yönetiyorsa, daha soğuk, daha 
mesafeli bir hava oluyor. Evet, kurumsal ve 
ciddi gözüküyor ama Instagram’da insanların 
iletişim kurmak için var olduğunu unutma-
yalım. Eski tip medya artık öldü. Tek taraflı 
iletişim yok. Sosyal medya adı gibi sosyal ve 
karşılıklı iletişim içeriyor. Ben danışanlarıma 
sosyal medyalarını kendilerinin yönetmesini 
öğütlüyorum.

m Instagram yeni çıkardığı özellikleri daha 
çok gösteriyor, açıkçası o da yeni çıkardığı 
özelliklerin reklamını yapıyor. Bu nedenle 
Instagram’ı iyi takip edin, yeniliklere hemen 
adapte olun. Son 1 senedir Instagram’da var 
olan Reels özelliğini markanıza uyarlayın. 
Etkileşimlerde fark göreceksiniz.

m Instagram’da paylaştığınız her postu 
testten geçirin; 

1. Bu içerik müşteri adayım, takipçim için 
faydalı mı?

2. Takipçim bu gönderiyi paylaşır mı, 
kaydeder mi?

3. Bu özgün bir post mu, benden başkası 
da bu içeriği üretebilir mi? 

Eğer bu 3 sorudan 2 sine “Evet” diyorsanız, 
gönderiyi paylaşabilirsiniz. Doğru yoldasınız.

Son olarak unutmayın, kişiler sosyal med-
yada takip edecekleri kişiden fayda görüyor-
larsa takip ediyorlar. Fayda sağlamak şart.

Bahar Üner Anahmias, İşletme Eğitimi 
ardından uzun yıllar Beiersdorf ve Henkel gibi 
uluslararası firmalarda Pazarlama konusunda 

çalışmalar yapmıştır. 2011 yılında Yeni 
Medya Yüksek Lisansı’nın ardından Dijital 

Pazarlama ve Yeni Medya İletişimi konusunda 
danışmanlıklar vermeye başlamıştır. 

Öğrenme ve öğrendiklerini paylaşma 
konusunda bir tutkusu vardır. Bu tutkusu ile 

gazetelerde ve bloglarda yazılar yazmaktadır. 
Kendine ait Bir Kahve Molası adında da bir 

blogu vardır.
Anne olduktan sonra eğtim ve 

ebeveynlik konularına ilgi duymuştur. Bu 
konuda i-Mom adında bir uygulamanın da 

kurucu ortağıdır. 
Halen Digibranding markası ile bilgilerini 

paylaştığı eğitimler vermektedir. www.
digibranding.co

Harvard Universities, , UPenn, Yale, 
Northwestern University ve University of San 

Diego’da Dijital Pazarlama, SEO, Mobil Dizayn 
ve Eğitim üzerine online kurslar tamamlamıştır.

Eğitimleri: 
Harvard University Graduate School of 

Education / Education Redesign / Building A 
Model for All

Kadir Has University / Digital Media & 
Internet Technologies

Istanbul University / Bachelor of Business 
Administration

SOSYAL MEDYADA 
DOĞRU PAYLAŞIM 

YAPMAK iÇiN iPUÇLARI
Digibranding kurucu ortağı Bahar Üner Anahmias Sosyal 

Medya İletişimi konusunda ipuçları verdi. Gelişime inanan 
ve markasına yatırım yapmak isteyen kadın girişimcilerle 

bir araya gelen Bahar Üner Anahmias sosyal medyada 
paylaşım yapmak ile ilgili ipuçlarını paylaştı.

DIGIBRANDING KURUCUSU 
BAHAR ÜNER ANAHMIAS 

KIMDIR?

http://www.birkahvemolasi.co/
http://www.i-mom.org/
http://www.digibranding.co/
http://www.digibranding.co/
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m Influenza ve COVID-19 arasındaki 
farklar nelerdir?

Şu anki Influenza A salgını, çocuklarda 
COVID-19’a göre daha şiddetli bir tabloya yol 
açabiliyor. Yüksek ateş, burun akıntısı ve öksü-
rük daha şiddetli olabiliyor ve karın ağrısı da 
sık görülüyor. COVID-19’da ise burun akıntısı 
ve hafif öksürük sık görülüyor ve hastalık daha 
hafif seyredebiliyor. Ancak bu belirtiler hasta 
çocuğa, aldığı virüs miktarına göre değişebilir. 
Influenza ve COVID-19 belirtilerinin çoğu 
aynı olduğundan test yapılmasını öneriyoruz. 
Influenza için hızlı antijen testi 2 saatte sonuç 
veriyor ve yapması kolay, maliyeti düşük. CO-
VID-19 içinse PCR testi yapılması daha doğru 
sonuç veriyor.

m Son dönemde çocuklarda görülen 
COVID-19 ve influenza oranları ne kadar 
arttı?

Son bir ayda her ikisi de oldukça sık görülse 
de Influenzaya daha sık rastlandığını söyleye-
biliriz.

m Çocuklarda görülen COVID-19 (Del-
ta ve Omicron) belirtileri nelerdir? 

Şu anda hastanemizde yapılan PCR testle-
rinin yüzde 75’inde Omicron, geri kalan kıs-
mında ise Delta varyantı görülüyor. Omicron 
varyantı öne geçti ve bu varyantın belirtileri 
Delta’ya göre daha hafif, genelde sadece nezle 
gibi geçiriliyor.

m Çocuklarda COVID-19’un tedavisi 
nasıldır? Ilaç kullanılabilir mi?

COVID-19 olan çocuklarda sadece destekle-
yici tedavi uyguluyoruz. Ateş için parasetamol, 
öksürük için bitkisel öksürük şurupları veriyo-
ruz. Burnun hep açık kalmasını, düzenli olarak  
serum fizyolojikle temizlenmesini ve doğal 
yollarla bol C vitamini alınmasını öneriyoruz.

m Hastalığı önlemek için alınabilecek 
önlemler nelerdir? Salgın döneminde 
takviye vitamin vb alınmalı mı? 

1 yaş üstü çocuklara sadece kış aylarında 
D vitamini almalarını öneriyoruz. 1 yaş altın-
daki çocuklara ise damla şeklinde D vitamini 

veriyoruz. Her çocuğa verilmesi gereken doz 
farklıdır. Bu konuda hekime danışmak önemli.

m Okulda ve evde nelere dikkat edil-
meli?

Okulda maske ve mesafeye, sınıfların ve 
okulun havalandırılmasına dikkat etmek 
gerekiyor. Özellikle yemek yerken maskeler 
çıkacağından yemekhane koşullarında da 
mesafeye önem verilmeli. Evde ise yine odalar 
havalandırılmalı. Bardak, havlu, yastık gibi eş-
yalar ortak kullanılmamalı. COVID-19 hastası 
kişiler evde ayrı bir odada izolasyonda olmalı.

m Ebeveynlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Çocuklarını COVID-19 konusunda 

eğitmelerini, özellikle de korunma önlemleri 
konusunda bilgilendirmelerini öneririm.

m Kimler COVID-19 aşısını mutlaka 
yaptırmalı?

Ülkemizde tanımlandığı üzere 12 yaş 
üstü ve aşısı e-nabız sistemine tanımlanmış 
herkesin aşı olmasını öneririm. Sadece aşı 
yapılmasına doktoru tarafından engel konan 
hastalar hariç tabii. Maske, mesafe ve aşı bir 
arada uygulanırsa COVID-19’dan korunabili-
riz. Herhangi biri eksik olduğunda hastalıktan 
korunma ihtimalimiz maalesef çok azalıyor. 

m Çocuklarda COVID-19’u ağır geçire-
bilecek belli bir risk grubu var mı?

Yine erişkinlerdeki gibi altta yatan kronik 
bir hastalığı olanların, alerjik bronşiti olanla-
rın, bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullananların, 
kanser ve romatoloji hastalarının COVID-19’u 
ağır geçirme riskleri yüksek. 

m Çocuklarda hangi aşı tercih 
edilmeli?

Çocuklara 12 yaşını geçer geçmez e-nabızda 
tanımlandığı zaman aşı yaptırmalı. Hastalığa 
yakalanmamak için çok fazla vakit kaybetme-
den aşı olmalarında yarar var. Çocuklarda aşı 
olarak Biontech tercih edilmeli, çünkü dünya-
da en çok denenen ve etkin olduğu saptanarak 
ülkemizde uygulanan aşı budur. Biontech’e 
bağlı olarak çocuklarda ciddi bir yan etki de 
tüm dünyada bildirilmemiştir. 

10 soruda 10 soruda çocuklarda çocuklarda 
COVID-19 COVID-19 

COVID-19’un Omicron var-
yantının daha bulaşıcı olma-

sı, koruyucu önlemlerin ise 
toplum içinde sık sık gevşe-

tilmesi nedeniyle özellikle 
son haftalarda vaka sayıları 
ciddi oranda arttı. Yetişkin-

lerin yanı sıra çocuklarda da 
COVID-19’un ve bunun yanı 

sıra influenzanın da ciddi 
oranda artış gösterdiğini be-

lirten Anadolu Sağlık Merkezi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Uzmanı Dr. F. Ela Tahmaz 
Gündoğdu, anne-babalara 
COVID-19 ile ilgili önemli 

bilgiler verirken, en çok me-
rak edilen sorulara da yanıt 

verdi... 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı 

Dr. F. Ela Tahmaz 



CITYDİKKAT

68

DOĞAL gaz tüm dünyada en güvenli 
yakıt olarak kabul edilirken, 
alternatif ısınma yöntemlerine göre 
de tasarruf sağlıyor. Aynı zamanda 

hava, ortam ve çevre kirliliğine yol açmıyor. 
Doğal gazı güvenli bir şekilde kullanmak için 
ise kullanıcıların birtakım önlemler alması 
gerekiyor. ‘Doğal gazsız ev kalmayacak’ 
anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Enerya, 
toplumsal sorumluluk bilinciyle hazırladığı 
güvenli doğal gaz kullanımı yol haritasıyla 
vatandaşlara alınacak basit önlemler 
konusunda yol gösteriyor.

IŞTE 10 ADIMDA GÜVENLI 
DOĞAL GAZ KULLANIMI:  

Doğal gazı güvenle kullanmak için;
m Herhangi bir acil durumda 187 doğal gaz 

acil hattını arayın. 
m Soba, kombi ve ocak gibi cihazların 

bulunduğu kapalı alanlarda açılmış olan 
150 cm² kesitli havalandırma menfezlerini 
kesinlikle kapatmayın.

m Bacalı cihazları banyoya, yatak odalarına 
yerleştirmeyin. Bu tip cihaz bulunan yerlerde 
uyumayın.

m İstenmeyen durumlar yaşamamak 
için yakıcı cihazlarınızın baca ve emniyet 
sensörünü iptal etmeyin.

m Açık balkonda kullanılacak hermetik 
cihazları, havalandırılmış koruyucu bir kutu 
içinde muhafaza edin ve radyatör gidiş-dönüş 
borularının izolasyonunu yaptırın. Kapalı 
balkonda çalıştırılan açık yanmalı veya bacalı 
cihazlar için havalandırma menfezi açtırın.

m Hermetik veya bacalı cihaz bacalarında 
değişiklik için yetkili servis desteği alın ve 
orijinal yedek parça kullanın.

m Gaz dedektörlerini ve gaz alarm 
cihazlarınızı belirli aralıklarla kontrol ettirin.

m Tesisatta yapılacak değişiklikleri 
sertifikalı firmalara uygulatın. Dağıtım 
şirketini işlemler konusunda bilgilendirin.

m Güvenli tüketim için doğal gaz tesisatı, 
yakıcı cihazlar ve bacalarınızı yılda bir defa 
yetkili firmalara kontrol ettirin.

m Tesisatınızın daha uzun ömürlü ve gü-
venli olması için tesisat borularınızı boyatın.

Doğal gaz kullanıcılarının baca temizliğini 
düzenli olarak yapmaları ve baca montajının 
yalnızca yetkili servisler tarafından yapılması 
büyük önem taşıyor. 

10 ADIMDA DOĞAL GAZI DAHA
GÜVENLi KULLANMAK MÜMKÜN

En sağlıklı ısınma sistemi, temiz enerji kaynağı doğal gaz; hava, ortam ve çevre 
kirliliğine yol açmıyor. Ekonomik bir enerji kaynağı olan doğalgazı alınacak 

basit önlemlerle daha güvenli kullanmak mümkün. Türkiye’nin en yaygın 2’inci 
özel doğal gaz dağıtım şirketi olan Enerya, daha güvenli doğal gaz kullanımı için 

vatandaşlara 10 maddeden oluşan bir yol haritası sunuyor.

Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet 
gösteren Enerya Enerji, 2003 yılından 

bugüne doğal gaz dağıtımında kesintisiz 
hizmet sağlamaya devam ediyor. 

Türkiye’nin en yaygın 2’inci özel doğal 
gaz dağıtım şirketi olan Enerya Enerji, 

10 şehirde 30 yıl süreyle doğalgaz 
dağıtım lisansına sahip olup, 1 milyon 

500 bini aşkın aboneye hizmet sunuyor. 
Şirket, her geçen gün yeni yatırımlarla 

büyümeye, abonelerini doğal gaz 
konforu ile tanıştırmaya ve yaptığı sosyal 
sorumluluk projeleri ile toplumsal fayda 

sağlamaya devam ediyor.

ENERYA ENERJI HAKKINDA
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GÜNÜMÜZDE hızla gelişen yeni 
teknolojilere ve trendlere hızla 
adapte olmak kurumların en 
öncelikli hedeflerinden biri haline 

gelirken, işverenlerin ve çalışanların bu 
değişikliklere tamamen uyum sağlayabilmesi 
son derece önem arz ediyor. Bir işyerinde 
bilgi ve becerileri geliştirmenin en iyi 
yollarından birinin eğitim olduğu bilinse de 
birçok kurum, çalışan eğitiminin önemini ve 
bunun ölçülebilir etkisini göz ardı edebiliyor. 
Çalışanları düzenli eğitimlerle desteklemenin; 
iş yerindeki performansın iyileştirilmesine, 
becerilerin geliştirilmesine ve doğru sonuca 
ulaşılmasına yardımcı olduğuna dikkat çeken 
uluslararası eğitim platformu Laba’nın Ülke 
Müdürü Elif Tuzlakoğlu, çalışan eğitimine 
önem veren kurumların kazanacağı 10 farklı 
avantajı sıralıyor.

m İş yerindeki üretkenliği ve performansı 
artırır. Eğitim almak çalışanların işle ilgili 
bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı 
olurken, yeteneklerine olan güvenlerini de 
arıtır. Bu durum, performanslarını artıracak 
ve daha verimli çalışmalarını sağlayacaktır.

m İş süreçlerini kolaylaştırır. Çalışan 
eğitimleri, iş sürecinin standartlaşmasına 
yardımcı olur. Çalışanlar, benzer eğitimleri 
almalarının bir sonucu olarak benzer 
prosedürleri uygulayacak ve izleyecektir.

m Aşırı denetimi azaltmaya yardımcı 
olur. Çalışanları eğitmek, denetim ihtiyacını 
tamamen ortadan kaldırmasa da işyerinde 
aşırı denetim ihtiyacını önemli ölçüde 
azaltabilir.

m İhtiyaç duyulan profesyonellerin 
içeriden yetişmesine olanak tanır. 

Kurumlar, yeni veya belirli becerilere 
sahip profesyonellere ihtiyaç duyduğunda, 
dış kaynaklardan yeni profesyoneller 
istihdam etmek yerine kendi çalışanlarını 
değerlendirebilir. Böylece, eğitildikten sonra 
kurumun ihtiyaç duyduğu bu yeni beceriler 
için terfi alabilecek, gelecek vaat eden çalışanı 
seçebilirler.

m Geliştirilmiş organizasyon yapısı 
kurmaya katkıda bulunur. Bir şirket, 
çalışanlar için organize bir eğitim 
sistemine sahip olduğunda onların tutarlı 
ve sistematik bir şekilde öğrenmelerine 
yardımcı olur. Ayrıca bu durum, çalışanların 
deneme yanılma yoluyla öğrenmesini de 
engelleyecektir.

m Motivasyonu artırır. Eğitim 
programlarına katılan kurum çalışanları, 
takdir edildikleri ve destekleyici bir çalışma 
ortamının parçası olduklarını hissedecekleri 
için moralleri yükselir. Bu, çalışanların 
görevlerine daha özgüvenli yaklaşmalarını 
sağlayacaktır.

m Politikaların ve hedeflerin daha iyi 
anlaşılmasına yardımcı olur. İyi bir eğitim 
programı çalışanların; kurumlarının 
etik ilkelerini, değerlerini, politikalarını, 
vizyonlarını ve misyonlarını tanımalarına 
yardımcı olacaktır.

m Müşterilerin daha mutlu olmasını 
sağlar. Bir iş yerindeki çalışanlar düzenli 
eğitim aldıklarında, işteki becerilerini geliştirir 
ve daha profesyonel, üretken çalışırlar. 
Müşteriler bu yükseltilmiş hizmetin etkisini 
hissedeceği için şirket hakkındaki görüşleri 
olumlu yönde olacaktır.

m İş yerindeki etkileşimi artırır. Eğitim 

Teknoloji ve şirket stratejileri 
geliştikçe işverenlerin ve 
çalışanların; bilgi, beceri, 

değerler ve yetenekler 
açısından bu değişikliklere 

uyum sağlaması bir 
hayli önem kazanıyor. 

Bir işyerinde bilgi ve 
becerileri geliştirmenin 

en iyi yollarından birinin 
eğitim olduğunu aktaran 

uluslararası eğitim platformu 
Laba’nın Ülke Müdürü Elif 

Tuzlakoğlu, çalışan eğitimine 
önem veren kurumların 

kazanacağı 10 avantajı 
paylaşıyor.

ŞiRKETLER ÇALIŞANLARINI
NEDEN SÜREKLi EĞiTMELi?

yoluyla, çalışanlar ve işverenler arasındaki 
karşılıklı iletişimini sağlamak mümkündür. 
Eğitimlerde görüşler paylaşılır ve bu durum, 
onların duygusal bağ oluşturmalarına olanak 
tanır. Çalışanlar eğitimlerle rollerini daha çok 
önemserler ve zamanlarını, enerjilerini şirkete 
adamaya istekli hale gelirler.

m Geliştirilmiş ve güncellenmiş 
teknolojiye uyum sağlamayı kolaylaştırır. 
Tüm endüstrilerde teknolojide sürekli 
artan değişimle birlikte çalışanları ileri 
teknolojideki yeni tekniklere adapte etmek, 
organizasyondaki verimliliği ve üretkenliği 
artırmaya yardımcı olacaktır.

Elif 
Tuzlakoğlu
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Yağları 
eritmek için 
5 EGZERSiZ

CITYEGZERSİZ

Artık fit olma zamanı... 
Özellikle bel çevresindeki 
yağlanmayı azaltabilmek 
için iyi egzersiz gerekiyor. 
MACFit Fulya Eğitmeni 
Çağla Anter, bu yağları 
eritebilmek için en iyi 
yerin spor salonlarında 
yapılacak egzersiz olduğunu 
vurguladı. Anter, yağ 
yakmak için yapılabilecek 
beş egzersizi sıraladı…

EGZERSIZ planının bir parçası olarak sabit 
bisiklet, kalori yakmanın mükemmel, çok 
zorlamasa da etkili bir yoludur. Başlangıç 
kilosuna bağlı olarak, yarım saatte yaklaşık 
200-300 kalori yakılabiliyor. Farklı hızları, 
zorluk seviyelerini deneyebilir ve hatta HIIT 
bisiklet antrenmanları yapılabilir.

TÜM alt vücudu çalıştırabilmek için deadlift 
iyi bir harekettir. Karın bölgesini, sırtı ve 
bacakları hedef alarak kalori yakmaya ve kas 
kazanmaya yardımcı olur. Avuç içleri birbirine 
bakacak şekilde dumbbel’lar veya halteri alınır. 
Ayaklar omuz genişliğinde açılır, daha sonra 
dizleri biraz kırarak sırt düz olacak şekilde 
yere doğru eğilinir. Eğilirken ağırlık vücuda 
yakın tutulur. Son olarak başlanılan pozisyona 
yavaşça geri dönülür. Bu sırada kalça kasları 
sıkılır.

Sabit bisiklet

Deadlift

Dumbell 
Overhead Lunge

Mountain Climbers

Farklı egzersizleri 
birleştir

ZORLUK seviyesini iki katına çıkarmak için 
dumbell overhead lunge yapılabilir. Bu hareket 
sırtın ve kalça kaslarının yanı sıra gövdedeki 
tüm kasları da çalıştırıyor. Yani hem güçlendi-
yor hem de metabolizmayı hızlandırıyor. Avuç 
içleri birbirine bakacak şekilde orta ağırlıkta 
dumbbel’lar alınır. Daha sonra lunge için bir 
adım atılarak, arka diz yerle arasında az bir 
mesafe olacak şekilde yaklaştırılır. Bir saniye 
kadar durduktan sonra tekrar dikleşip, ters 
ayakla aynı hareket tekrarlanır.

MOUNTAIN climbers hareketi kalp atış hızını 
artırır, kalori yakmayı sağlar ve bacaklardan 
karın bölgesine, sırta ve omuzlara kadar güç 
kazandırır. Dizler mümkün olduğunca hızlı bir 
şekilde göğüs hizasına kadar çekilir ve o sırada 
eller yere dik bir şekilde baskı uygulanır. Hare-
ket kardiyo sayılsa da aynı zamanda vücudu da 
güçlendirir.

BIR antrenmandan maksimum fayda görmek 
için farklı egzersizler yapılabilir. Örneğin; 
burpees ile lunge’ı birlikte yapmak hem kalori 
yakmayı sağlar hem de güçlenmek için uygula-
nabilecek bir egzersizdir.

Çağla 
Anter
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BESLENME ve Diyet Uzmanı Ezgi 
Hazal Çelik, “Güçlü bağışıklık deyince 
akla ilk olarak C vitamini geliyor. 
Solunum yolu enfeksiyonları, grip ve 

Covid-19’a karşı vücuda etkin olarak destek 
verdiği düşünülen C vitaminini doğal kaynak-
lardan, yeterli ve doğru şekilde almak oldukça 
önemli. Kışın sağlık deposu portakal, günde 
bir orta boy tüketildiğinde günlük C vitamini 
ihtiyacımızı neredeyse karşılıyor. İçerdiği yük-
sek C vitaminin yanı sıra, potasyum, folik asit 
ve sitrat ile hücre hasarını engelliyor, bağışık-
lık sistemini destekleyerek mikroorganizma-
lara karşı vücudu koruyor. Ancak portakaldan 
en yüksek faydayı alabilmek için bazı kurallara 
dikkat etmek gerekiyor” diyor. 

PORTAKALI HEMEN TÜKETIN
Portakal, özellikle vitaminler içerisinde 

en dayanıksız olarak bilinen C vitaminin-
den oldukça zengindir. İçerisindeki vitamin 
düzeyi havadaki oksijen ile etkileşime girerek 
aktivitesini kaybeder. Portakalın soyulması, 
kesilmesi, ezilme veya kurutma gibi işlemlere 
maruz kalması bu durumun başlıca sebep-
lerindendir. Bu nedenle portakalı yemeden 
hemen önce soymanız, bıçakla kesmeden 
mümkün olduğunca dişlerinizle parçalayarak 
tüketmeniz faydalı olacaktır.

POSASI ILE BIRLIKTE YIYIN
Portakalın suyunu sıkıp içmek yerine, 

posasıyla tüketin. 1 bardak meyve suyu için 
3-4 adet portakal kullanılması aldığınız kar-
bonhidrat miktarıyla birlikte kalori içeriğini de 
artıracaktır. Üstelik C vitamini kaynağı olduğu 
düşünülerek kahvaltı sofralarında kışın sık sık 
yer verilen taze sıkılmış portakal suyunun C 
vitamini içeriği ezilme gibi işlemler nedeniyle 
düşündüğümüzden daha azdır. Portakalın 
sadece suyunu içmek; uzun süre tokluk veren, 
kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağ-
layan ve bağırsaklarımızdaki bakteriler için iyi 
bir besin olan posanın da atılmasına yol açar. 
Meyve suyu yerine meyvenin kendisini tüket-
meniz vücuda yararının daha etkin olmasını 
sağlayacaktır. Sıklığına ve miktarına dikkat 
ederek taze sıkılmış meyve suyunu tüketebi-
lirsiniz ancak 1 porsiyon portakalın suyu 1 çay 
bardağına eşit olduğu için aşırıya kaçmayın.

 

Günde Günde 
1 portakal, 1 portakal, 
10 FAYDA!10 FAYDA!

Doğal C vitamini kaynaklarından biri olarak bağışıklığı 
güçlendirici etkisiyle öne çıkan, kışın sağlık deposu portakalı 
tüketirken bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. Acıbadem 
Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal 
Çelik o kuralları anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

BEYAZ KISMI MUTLAKA TÜKETIN
C vitamini içeriğinin yanı sıra iyi bir posa 

kaynağı olan portakalın soyulduktan sonra 
kabuğu ve meyvesi arasında kalan beyaz 
kısmı tüketilmelidir. Böylece diyet lifi alımını 
destekleyerek, bağışıklık sisteminde ilk savun-
ma hattı olan sindirim sistemi sağlığının da 
sürdürülmesinde  önemli rol oynar.

GECE GEÇ SAATLERDE YEMEYIN
Asitli bir meyve olan portakal, özellikle 

reflü, gastrit ve mide yanması gibi sindirim 
sistemi hastalığı olan kişilerde midedeki 
şişkinlik, yanma ve gaz şikayetlerini artırabilir. 
Bu nedenle geç saatlerde yememek, soğuk 
tüketmemek, yerken yeterince çiğnemek ve 
kabuk ile meyve arasında kalan beyaz kısmı-
yemek bu hastalar için şikayetlerin azalmasını 
destekleyecektir.

DIYABETTE DIKKAT!
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik 

“Diyabet, insülin direnci gibi hastalıkları olan 
kişiler, kan şekeri regülasyonunun sağlanma-
sında portakalın posa içeriğini kaybetmemesi 
için meyve suyu olarak değil, bütün olarak 
tüketmelidirler. Ara öğünlerde yanına çiğ 
kuruyemiş gibi sağlıklı yağ kaynakları veya 
süt, yoğurt gibi protein kaynakları ekleyerek 1 
porsiyon yani 1 orta boy portakal tüketebilir-
ler” diyor. 

AŞIRIYA KAÇMAYIN
Hastalık öncesi koruyucu, hastalık süre-

cinde tedaviyi hızlandırıcı olumlu etkileri olan 
her besini fazla miktarda tüketme hatasını 
portakal için de yapabiliyoruz. Ancak gerek-
sinimden fazla diyetle C vitamini aldığınızda, 
vücuttaki emilimi düşer. Kişinin ihtiyacına 
göre günlük 1-2 adet portakal tüketmesi 

yeterli olacaktır. Sigara içen bireylerde C 
vitamini ihtiyacı arttığından diğer C vitami-
ni kaynakları tüketilmiyorsa günde 2 adet 
tüketilebilir.

YEŞIL SEBZELERLE TÜKETIN
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal 

Çelik “Diyetle alınan demirin yaklaşık yüzde 
80’i bitkisel kaynaklı hem-olmayan demirdir. 
Emilimi hayvansal kaynaklı demirden daha az 
olan bu demir türü C vitamini varlığında emi-
lebilir forma gelir. Kurubaklagiller, tahıllar, 
ıspanak gibi yeşil sebzelerde bulunan hem-ol-
mayan demirin vücutta alımını artırmak ve 
domates kullanamadığımız kış salatalarını 
renklendirmek için salatalarınıza portakal 
dilimleyebilirsiniz” diyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal 
Çelik, portakalın 10 önemli faydasını 
şöyle sıralıyor;
m Bağışıklık sistemini destekler, mikroor-
ganizmalara karşı vücudu korur.
m Romatoid artrit gibi hastalıklarda infla-
masyonu azaltır.
m Daha dinç, enerjik hissetmenizi sağlar.
m İçerdiği lif ve potasyum ile kalp sağlığı 
için faydalıdır.
m Kolesterolü düşürür.
m Zengin A vitamini içeriği ile göz sağlığı-
na iyi gelir.
m Yara iyileşmesini hızlandırır.
m Kolajen sentezini destekleyerek cilt 
sağlığını korur.
m Böbrek taşı oluşumunu engeller.
m Hücre hasarını engelleme ve kansere 
neden olan serbest radikallerle savaşan 
antioksidanlardan zengindir.

PORTAKALIN 
10 ÖNEMLI FAYDASI

Beslenme ve 
Diyet Uzmanı 
Ezgi Hazal Çelik
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MALZEMELER:
m Bir tatlı kaşığı biberiye,
m Bir tatlı kaşığı yeşil çay,
m Bir tatlı kaşığı kadar lavanta.
YAPILIŞI:
Malzemeleri cam bir sürahi ya da bardağa 

koyun. Üzerine kaynar su ekledikten sonra 5 
ile 10 dakika demlenmesini bekleyin. Günde 3 

bardağa kadar tüketebilirsiniz.
BIBERIYE: stres yönetimine karşı bire bir 

kullanılan bir bitki olarak biliniyor. Koklan-
dığında vücutta salgılanan kortizol hormonu 
sinirin yatışmasını sağlıyor.

YEŞIL ÇAY: İçerisinde bulunan theanine 
amino asid sayesinde yeşil çay, vücutta sakin-
leştirici etkisi ile biliniyor. Bu yüzden yeşil çay 

anksiyete ve stresi azaltmaya yardımcı oluyor.
LAVANTA: Lavanta yağı, stres ile başa 

çıkmak için önerilen ilk bitkilerin başında 
geliyor. Kokusu ile sakinleştirici ve sinir sis-
temini yatıştırıcı özelliği olan lavanta, kaygı, 
uykusuzluk, depresyon, mide bulantısı gibi 
birçok probleme de çare oluyor.

Modern çağın sorunu haline gelen mutsuzluk 
hissi, kişilerin günlük hayatını derinden etkiliyor. 
Özellikle şehir hayatı, kalabalık, ekonomik kaygılar 
derken insanlarda artan depresyon hali birçok 
kişide görülmeye başladı. Bu kapsamda uzun 
yıllardır birçok hastalıkta kullanılan bitkiler, 
insanları rahatlatıcı özellikleri ile de doktorların 
hastalara verdiği doğal kür tariflerinde yerini 
alıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, stres 
ve depresyon etkilerine karşı iyi gelecek doğal kür 
tarifini paylaştı.

UZMANINDAN 
DEPRESYONA 
iYi GELEN 
DOĞAL KÜR 
TARiFi
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BU yıl 10-20 Şubat tarihleri arasında 
düzenlenen Berlin Film Festivali’nde 
“Klondike” filminin galası Zoo Palast 
sinemasında gerçekleşti. Ukrayna 

Devlet Film Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel 
Müdürlüğü ve TRT 12 Punto ortak yapımı 
“Klondike”, festivalde gerçekleştirdiği 
Avrupa prömiyeri sonrası seyirciyle bir araya 
geldi. Filmin sunumu Berlin Film Festivali 
yöneticisi Mariette Rissenbeek tarafından 
yapıldı. Mariette Rissenbeek konuşmasında 
Klondike’nin 2014 yılında geçen bir film 
olmasına rağmen gerçekliği neredeyse 
bugün yaşanıyormuşçasına hissedilen 
sanatsal bir başyapıt olduğunu vurguladı. 
Yönetmen Maryna Er Gorbach ile filmin 
ortak yapımcılığını üstlenen Mehmet Bahadır 

Yönetmen: Maryna Er Gorbach
Yapımcı: SviatoslavBulakovskyi (Kedr Film, 
Ukrayna), Mehmet Bahadır Er (Protim V.P, 
Türkiye), Maryna Er Gorbach (Ukrayna)
Görüntü Yönetmeni: Sviatoslav Bulakovskyi
Süpervizör Sanat Yönetmeni: Marketa 
Korinkova - Taplin
Oyuncular: (Ira) Oxana Cherkashyna, (Tolik) 
Sergiy Shadrin, (Yaroslav) Oleg Scherbina, 
(Sanya) Oleg Shevchuk, (Paralı Asker) Arthur 
Aramyan, (Şef) Evgenij Efremov
Filmin Konusu: Ukrayna – Rusya sınırında 
yaşayan Irka (İrka) köyü ayrılıkçı gruplar 
tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini 
terk etmeyi reddeden hamile bir kadındır. 
Ne var ki 17 Temmuz 2014 günü Ira ve 
ailesi kendilerini uluslararası bir uçak kazası 
felaketinin merkezinde bulacaktır.

KLONDIKE
Maryna Er Gorbach’ın 

yönetmenliğini, Mehmet 
Bahadır Er’in ortak 

yapımcılığını üstlendiği 
Ukrayna-Türkiye ortak 
yapımı ‘Klondike’ filmi, 

‘Avrupa Prömiyeri’ni 
72. Berlin Uluslararası Film 

Festivali’nin “Panorama 
Bölümü”nde yaptı.

Er, Berlinale’de olmaktan mutlu olduklarını 
dile getirirken; filmin hikayesinin çok sıcak 
bir gündem olduğunu ve filmin Ukrayna›nın 
sesi olması, sekiz yıldır süren şiddet ve işgali 
seyirciye aktarabilmenin çok önemli olduğunu 
dile getirdiler. İlk kez fiziki olarak seyirci ile 
buluşan film ekibi izleyenlerden de övgü aldı. 
Filmi izlemeye gelen seyirci ile uzun süren 
soru cevabın ardına ekip ve seyirci sinema 
çıkışında da film hakkında konuşmaya devam 
etti. 

Ukrayna – Rusya sınırında yaşayan, 
köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış 
olmasına rağmen evini terk etmeyi reddeden 
hamile bir kadının hikayesine odaklanan film, 
sivil bir yolcu uçağının 17 Temmuz 2014’de 
Ukrayna’da düşürülmesi olayını da beyaz 
perdeye taşıyor.  

Ukrayna-Türkiye ortak yapımı “Klondike” 
filmi dünya prömiyerini 20-30 Ocak’ta 
çevrimiçi düzenlenen Sundance Film 
Festivali’nin ana yarışma bölümüne yaparak 
“En İyi Yönetmen” ödülünün sahibi olmuştu. 

ÜÇ yıl önce aramızdan ayrılan ses 
sanatçısı Dilber Ay’a sahip çıkan 
ve beyazperde de yalnız bırakma-
yan sinemaseverler filmi zirveden 

indirmiyor. Erken ölümüyle hayranlarını 
üzen sanatçıya saygı duruşu niteliği taşıyan 
“DİLBERAY” filmi; Aytaç Medya, Fikri Harika 
Prodüksiyon ve Metronom Film Yapım ortak 
yapımcılığıyla çekildi. Ketche’nin yönettiği, 
yetenekli oyuncu Büşra Pekin’in Dilber Ay’ı 
canlandırdığı filmde, Ayberk Pekcan, Nursel 
Köse, Zeliha Kendirci, Selen Uçer, Deniz Ham-
zaoğlu, Doğukan Güngör, Deniz  Erdoğan gibi 
birbirinden değerli isimler rol alıyor.

“DİLBERAY”ın vizyon yolculuğu CJ Enter-
tainment aracılığıyla tüm Türkiye’de sürüyor.

“DILBERAY”

Dilber Ay’ın hayatında hem 
herkesin bildiği hem de hiç 

bilinmeyen yönleri gözler 
önüne seren, kadınların 

yıllardır yaşadığı baskı 
ve eziyetleri sanatçının 

hayatından yola çıkarak 
sinemanın gücüyle anlatan 

“DİLBERAY” zirvede…
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EDEBIYATÇI, 
sanatçı ve fikir 
işçisi kimliğiyle 
tanınan Zülfü 

Livaneli, yayımlandığı 
günden bugüne çok ses 
getiren romanı Son Ada 
ile yeniden uluslararası 
arenada boy gösteriyor. 
Yaşar Kemal’in önsöz 
yazısıyla açılan Son 
Ada, İnkılâp Kitabevi 
basımında usta kalemin 
yeni eklediği sürpriz bir 
epigraf ile sonlanıyor. 

Gözden uzakta, kendi oluşturduğu adil bir 
sistem içinde huzurla yaşayan ada halkının 
değişen hayatını anlatan bu klasik roman, bir 
diktatörün halka ve doğaya nasıl düşmanca 
davrandığı alegorik bir anlatımla göz önüne 
seriyor.  Kindle, eBook sürümler ile de okurun 
kolay ulaşabileceği hale gelen eserle Zülfü Li-
vaneli, hem dünya hem de Türk edebiyatı için 
değeri büyük bir romana imza atıyor. 

LIVANELI’NIN BIR KITABI DAHA 
YABANCI DILDE!

Eleştirmenlerce beğenilen, 37 dile tercüme 
edilen, çok sayıda uluslararası edebiyat ödülü 
kazanan, filme, sahne oyunlarına ve operalara 
dönüştürülen, Mutluluk (Barnes & Noble 
Discover Great New Writers Ödülü sahibi), 
Serenad, Huzursuzluk, Leyla’nın Evi ve Kar-
deşimin Hikâyesi tarihsel geçmişleri, figürleri 
ve olayları birbirine bağlayan romanları ile ta-
nınan Livaneli, Son Ada romanıyla bu geçmişe 
bir başarı daha ekliyor. Türkiye’nin çok satan 
yazarı Livaneli, Son Ada kitabı ile New York’ta 
da okurla buluşuyor.

TÜRK sinemasında 
komedi türü denilince 
akla ilk gelen, Türkiye’yi güldüren 
adam Cem Yılmaz’ın çok sevilen 

Karakomik filmleri serilerinin senaryoları ve 
senaryo notlarının yer aldığı kitaplar İnkılap 
Kitabevi aracılığıyla okuyucuyla buluşuyor. 
İki ayrı kitaptan oluşan serinin ilk kitabı 
Karakomik filmlerinin de ilki olan “2 Arada” 
ve “Kaçamak” ikinci kitapta ise “Deli” ve 

Son Ada, The 
Other Press 
tarafından 
yayımlandı!

Ezgi Ayçe’nin yeni teklisi 
“Hayırdır” tüm dijital 

platformlarda!

Karakomik 
senaryolar 

raflarda!

Zülfü Livaneli’nin romanı, 
Türkiye’de İnkılâp Kitabevi 
etiketiyle yayımlanan “Son Ada”, 
New York’ta okurla bir araya 
geliyor. Çevirisini Ayşe A. Şahin’in 
yaptığı Son Ada’nın Kindle, eBook 
dürümleri de okurla buluşuyor.

Ünlü Komedyen Cem 
Yılmaz’ın çok sevilen 

Karakomik film 
serilerinin senaryosu 

inkılap kitabevi etiketiyle 
raflarda yerini alıyor.

Kendi şarkılarını yazan, güçlü 
sesi ve yorumculuğu ile genç 
neslin en üretken ve başarılı ses-
lerinden biri olan Ezgi Ayçe son 
teklisi “Hayırdır”ı Pasion Turca 
etiketiyle tüm dijital platformlar-
da dinleyici ile buluşturdu.

“Emanet” serilerinin senaryoları bulunuyor. 2 
Arada filminin karakteri Ayzek’le kusurlarını 
sevemeyenlere ışık tutan Cem Yılmaz 
“Emanet” filminde ise evlenme programında 
gördüğü kızla evlenmek isteyen Birol 
aracılığıyla teknoloji çağında sıkışmış kalmış 
insanların sorunlarına odaklanıp bizleri 
düşünmeye zorluyor. 

SÖZLERI Ezgi Ayçe veNehir 
Kıyıcı, bestesi de Ezgi Ayçe’ye ait 
olan “Hayırdır”ın düzenlemesi 

Serdar Ayyıldız’a ait. “Ayrılık sonrası 
hayatına devam eden güçlü kadınların 
hikayesini ve ayrılığa, yalnızlığa bakış 
açımı anlattım” dediği şarkının klibini ise 
Ahmet Can Tekin çekti. Müzik öğretmeni 
olan anne babanın çocuğu olarak 
küçüklüğünden bu yana müzikle büyüyen 

ve aynı yıllarda kendi şarkılarını da 
yazmaya başlayan Ezgi Ayçe, Enbe 

Orkestrası’nın 2018 yılında 
yayınladığı albümünün çıkış 
parçası olan ve klibi Barcelona’da 
çekilen “Yarım Sevda” ile müzik 

dünyasına merhaba derken, başta 
Ajda Pekkan olmak üzere birçok 

sanatçı ile aynı sahneyi paylaşmıştı. 
2019 yılında Serdar Ayyıldız ile ortak 

bir çalışmaya imza atan ve sözü müziği 
Sezen Aksu’ya ait “Ateş Böceği” ile kısa 
sürede büyük ilgi gören Ezgi Ayçe’nin 
yorumladığı şarkı, Serdar Ayyıldız’ın proje 
albümünün çıkış parçası oldu. Sanatçı 
2020 yılında sözü müziği kendisine 
ait olan “Derin Yemin”i dinleyici ile 
buluşturmuştu. 
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MITSUBISHI L200,2021 yılında 
3775 adet satılarak tüm pick-up 
satışlarından yüzde 34.1 pay aldı 
ve 4 yıl üst üste bu segmentteki 

satışlarda lider oldu. 
L200, Mitsubishi Motors’un yetmiş yıllık 

pick-up teknolojisi ile tasarlandı. Yüksek 
donanım seviyesine sahip olan Mitsubishi 
L200, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay ma-

nevra kabiliyetiyle kullanıcılarının hayatını 
kolaylaştırıyor. Bir pick-up’ın sağlamlığının 
ve dayanıklılığının yanı sıra sınıfında öncü 
konfor ve güvenlik özelliklerine sahip olan 
Mitsubishi L200, RISE gövde yapısı, darbe 
emici şasisi ve gelişmiş süspansiyon sistemi 
sayesinde her türlü yol koşulunda rahatlıkla 
yolalıyor.

1978 yılından bu yana dünya çapında 

4,7milyon adetten fazla satılan Mitsubishi 
L200, güvenlik donanımları, geliştirilmiş yol 
ve arazi performansı, tam zamanlı “Super 
Select 4WD II”dört tekerlekten çekiş sistemi, 
yeni eklenen “Off Road”modu, “Yokuş İniş 
Kontrolü” sistemi ve otomobil konforunu 
aratmayan iç tasarım özellikleriyle L200, 
en iddialı4x4pick-upmodeli olarak sınıfında 
standartları belirliyor.

Mitsubishi L200, Mitsubishi L200, 
4. KEZ EN ÇOK TERC4. KEZ EN ÇOK TERCiiH EDH EDiiLEN LEN 

PPiiCK-UP OLDUCK-UP OLDU

Temsa Motorlu Araçlar 
tarafından Türkiye’de satışa 

sunulan Mitsubishi L200, 4 yıl 
üst üste pick-up satışlarında 

lider olmayı başardı. 
Otomotiv Distribütörleri 

Derneği (ODD) tarafından 
açıklanan rakamlara göre 

L200, 2018, 2019, 2020 
yıllarının ardından, 2021 

yılında da en çok tercih edilen 
pick-up oldu. 
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul’da 
bu yıl 25’ncisi düzenlenen dünyanın 
en büyük turizm fuarlarından biri 

olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuarı (EMITT) açılış törenine katıldı.

Tüm destinasyonları tek çatı altında buluş-
turan Antalya standı, fuarda yoğun ilgi gördü. 
Antalya ekibi, 510 metrekarelik podyumda 
Antalya’yı dünyaya en iyi şekilde tanıtmak ve 
kentin güzelliğini ziyaretçilere sunmak için 
çalıştı. Antalya’nın 12 ilçesinin farklı özellikle-
riyle tanıtıldığı ve replikalarının sunulduğu fu-
arda her ilçe kendine özgü kültürünü ön plana 
çıkararak kentin tanıtımına katkı sağladı. 

Antalya EMITT Fuarı’nda tanıtıldı
Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Muhittin Böcek, 
İstanbul’da bu yıl 25’ncisi 
düzenlenen dünyanın en 
büyük turizm fuarlarından 
biri olan Doğu Akdeniz 
Uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuarı’na (EMITT) 
katıldı. 12 ilçesiyle birlikte 
fuarda yer alan Antalya 
standı ziyaretçilerden yoğun 
ilgi gördü. 

https://www.sondakika.com/istanbul/
https://www.sondakika.com/dogu-akdeniz/
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FUAR NERGIS KOKTU
Başkan Böcek, Antalya standını ziyaret 

eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da ağırlayarak, 
tanıtım ve turizm çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Fuarda Alanya-Gazipaşa muzundan, 
Finike’nin portakalına, Döşemealtı halısından, 
Kumluca’nın Sulu Adası’na kadar tüm ilçelerin 
eşsiz güzellikleri ve değerleri tanıtıldı. Antalya 
standında Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 
Döşemealtılı kadınlar tarafından yetiştirilen 
nergisler de ziyaretçilere dağıtılırken, EMİTT 
alanını mis gibi kokuttu. 
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ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetimi, 2022 yılının ilk alım he-
yeti programı kapsamında Kosovalı 
iş insanları ile sektör temsilcileri-

ni konuk etti. Kosova Ticaret Odası Genel 
Sekreteri Parim Bajrami başkanlığındaki 21 
kişilik heyete 2 gün boyunca ev sahipliği yapan 
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Kosovalı iş insanları ile Bölge 
sanayicilerinin yüz yüze görüşmeler yapmasını 
sağladı. Antalya Organize Sanayi Bölge Mü-
dürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen 
toplantılarda Bölge sanayicileri ile Kosovalı iş 
insanları arasında ihracat odaklı 154 görüşme 

ANTALYA OSB, ANTALYA OSB, 
YABANCI iŞ YABANCI iŞ 
iNSANLARINI iNSANLARINI 
BÖLGEDE BÖLGEDE 
MiSAFiR EDiYORMiSAFiR EDiYOR

Antalya OSB Yönetim 
Kurulu, Kosova Ticaret Odası 

işbirliği ile gerçekleştirdiği 
alım heyeti programı 

kapsamında, Kosova’nın 
önde gelen 21 iş insanı ile 

Bölge sanayicilerinin ihracat 
odaklı 154 yüz yüze görüşme 

yapmasını sağladı. 

gerçekleşti. Heyet toplantıların ardından fir-
ma ziyaretleri yaparak ilgilendikleri ürünlerin 
üretim süreçlerini yakından inceledi. 

154 YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
Son dönemde Kosova pazarına yönelik 

çalışmaları artırdıklarını, sektör ve iş dünyası 
temsilcilerine kadar birçok alanda temas-
ları yoğunlaştırdıklarını belirten Antalya 
OSB Başkanı Ali Bahar, “Türkiye Kosova ile 
yaptığı ticarette net ihracatçı konumundadır. 
İhracat potansiyelimizin daha da artması 
için düzenlediğimiz alım heyeti programına 
Bölgemizden 52 firma katıldı. Dış Ticaret Mü-
dürlüğümüz, Bölge firmalarımızı Kosova’daki 
doğru firmalar ile eşleştirerek, temsilcilerini 
heyete dahil etti. Yürütülen titiz çalışmalar 
sonucu yapılan eşleştirmelerle sanayicile-
rimiz, tamamı ihracat odaklı olmak üzere 
toplam 154 yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. 
Heyet,görüşmeler sonucunda 6 firmamız ile 

el sıkıştı, 16 firmamız ile anlaşma yapacak 
noktaya geldi” dedi. 

HAFTAYA YENI BIR HEYET DAHA GELECEK
Birbiri ardına gerçekleştirdikleri alım heye-

ti programlarının Bölge ihracatının artma-
sında önemli bir rol oynadığına dikkat çeken 
Bahar, “Kasım ayında gerçekleşen İran-Kish 
Alım Heyeti Programında, pandemi koşulları-
na rağmen üst düzey bir başarı yakalanmıştı. 
Kosova programında da aynı başarıyı elde 
etmekten dolayı mutluyuz. Sanayicimize yeni 
ihracat pazarları yaratmak adına sürdürdü-
ğümüz çalışmalar artarak devam edecektir. 
Önümüzdeki günlerde Sırbistan ve Bosna 
Hersek’in önde gelen iş insanlarından oluşan 
bir alım heyetini daha Bölgemizde konuk 
edip, sanayicilerimiz ile görüştüreceğiz. Bu 
programında yeni ihracat anlaşmalarına gebe 
olduğunu, sanayicilerimize yeni pazarlar yara-
tacağını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.
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ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetimi, 2022 yılının ikinci alım 
heyeti programında Bosna Her-
sek ve Sırbistan’ın önde gelen iş 

insanları ile sektör temsilcilerini konuk etti. 
Bosna Hersek Ticaret Odası Başkanı Mir-
sad Jasarspahic ve Sırbistan Ticaret Odası 
Yetkilisi Danica Selakovic önderliğindeki 15 
kişilik heyeti, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar 
karşıladı. Başkan Bahar, heyete Antalya bölge 
ve bölge firmaları hakkında bilgi verdi. Heyet 
toplantıların ardından Bölge firmalarından 
Hanedan Lokum ve Göksu Global firmalarını 
ziyaret ederek, ilgilendikleri ürünlerin üretim 
süreçlerini yakından inceledi.

TOPLAM 341 GÖRÜŞME
Antalya OSB Dış Ticaret Müdürlüğü 

organizasyonu ile Bölgeye gelen alım heyeti, 
programın ikinci gününde Bölge sanayicileri 
ile yüz yüze görüşmeler yaparak, olası işbirliği 
fırsatlarını değerlendirdi. Antalya Organize 
Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet 
Binasında gerçekleşen toplantılarda, Bölge 
sanayicileri ile Bosna Hersek ve Sırbistanlı 
iş insanları arasında ihracat odaklı 187 
görüşme gerçekleşti. Bir hafta önce Kosovalı 
iş insanlarından oluşan alım heyetine ev 
sahipliği yapan Antalya OSB’de, 7 günlük süre 
zarfında, Balkan ülkelerine yönelik, ihracat 
odaklı toplam 341 yüz yüze görüşme yapılmış 
oldu.

17 GÖRÜŞME IHRACATA DÖNÜYOR
Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ticare-

ti, kısa sürede daha yukarı seviyelere çıkarma-
yı hedeflediklerini ifade eden Başkan Ali Ba-
har, düzenledikleri Alım Heyeti programlarıyla 
Bosna Hersek’te faaliyet gösteren firmaları 
Antalya OSB’ye davet ederek, Bölge sanayi-
cileri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmele-
rini sağladıklarını aktardı. Bosna Hersek’in 
otomotiv, tekstil, inşaat malzemeleri, mobilya 
yan sanayi, işlenmiş tarım ürünleri, ambalaj 
malzemeleri ve elektrikli makineler alanında 
ihracat potansiyeli yüksek bir ülke olduğuna 
dikkat çeken Bahar, bu alanlarda üretim yapan 
17 Bölge firması ile anlaşma yapılacak noktaya 
gelindiğini bildirdi. 

HEDEF ODAKLI
Türkiye-Sırbistan ticaretinde, ülkemiz 

lehine bir denge söz konusu olduğunu belirten 

BOSNA HERSEK 
VE SIRBiSTAN 

ANTALYA OSB’DE
Antalya OSB Yönetim 

Kurulu, Bosna Hersek ve 
Sırbistan Ticaret Odası 

işbirliği ile gerçekleştirdiği 
karma alım heyeti programı 

kapsamında, iki ülkenin 
önde gelen 15 iş insanı ile 

Bölge sanayicilerinin ihracat 
odaklı 187 yüz yüze görüşme 

yapmasını sağladı. 

Bahar, “Sırbistan ile ülkemiz arasındaki dış 
ticaret, Covid-19 pandemisine rağmen artış 
göstermektedir. İki ülke ilişkileri bakımından 
tarihinin en iyi dönemini yaşamaktadır. Bu 
durumu fırsata çevrilerek iki ülke arasındaki 

ticareti daha da yukarıya taşımayı, hedeflenen 
2 milyar dolarlık ticaret hacmine, karşılıklı 
yatırımlar ve alım/ticaret heyeti etkinliklerin 
de yardımıyla çok daha hızlı varabilmeyi umut 
ediyoruz” dedi.
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TOPLANTININ açılış konuşmasını 
gerçekleştiren ANSİAD Başkanı 
Akın Akıncı, Isparta’da yaşanan 
elektrik kesintisinin çok ciddi bir 

krizin işareti olduğunu kaydederek, elektrik 
dağıtım şirketlerinin özelleştirilme sürecine 
değindi. Başkan Akıncı, “2004’lerde başlayan 
ve 2013’te tamamlanan elektrik şirketlerinin 
özelleştirilmesi konusunun yeniden masaya 
yatırılarak tartışılması gerektiğini düşünüyo-
rum. Kamuya kaynak sağlamak amacıyla bir 
takım yük görülen yerlerin özelleştirilmesi söz 
konusuydu ancak bunların sonucunda çıkan 
handikapları gerek faturalarda gerekse altyapı 
yetersizliğinde hep birlikte yaşıyor ve görüyo-
ruz. Mercek altına alınması gerekiyor” dedi. 

RIZI BEKLIYOR
“2022’de Türkiye ve Dünyada Turizm” ko-

nusunda konuşmasını gerçekleştiren ANSİAD 
Üyesi Ceylan İşletme İnşaat Turizm Yatırım 
San. Tic. A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Hasan Ali Ceylan 
ise, Türkiye’nin 2020 yılı sonu itibariyle 1 
milyon 20 bin turizm işletme belgeli yatak ka-
pasitesi olduğunu kaydetti. Türkiye’de turizme 
arz edilen yatağın yüzde 40’ını Antalya’nın 
karşıladığını dile getiren Ceylan, “Antalya 
Türkiye’ye varışı olan turistin yüzde 30’una 
ev sahipliği yapıyor. Bu da bizim turizmimizin 
Nisan-Kasım arasında yoğunlaşmasından 
kaynaklanıyor. Aslında Antalya turizmi diğer 
aylarda da yolcu alıyor olsaydı 2019’daki 
15 milyon yolcusu tahminen 20 milyonlara 
geliyor olacaktı” diye konuştu. 2022 yılında 
Türkiye ve Dünya’da birçok mal ve hizmetin 
fiyatının artmasına rağmen fiyatı artmayan 

ender şeylerden birinin seyahat ve konakla-
ma olduğunun altını çizen Hasan Ali Ceylan, 
“Ciddi manada elektronikten emtiaya kadar 
her türlü ürünün fiyatı artarken turizmde 
fiyatların artmadığını görüyoruz. Bu şekilde 
devam etmesi halinde 2022 yılında turizmi 
ciddi manada bir gider krizi bekliyor” dedi.

2051’E KADAR FRAPORT AG VE TAV 
ORTAKLIĞINDA IŞLETILECEK

Antalya Havalimanı’nın mevcut duru-
mu hakkında bilgiler paylaşan Fraport TAV 
Antalya Airport Direktörü Ercan Kuruçırak, 
“Havalimanında 3 adet paralel pist, 4 terminal 
binası, 192 bin metrekare kapalı alan, 40 gate, 
215 chech-in kontuarı, 118 pasaport kontrol 
ve 28 yolcu köprüsü yer alıyor” dedi. Antalya 
havalimanının uluslararası krizlere rağmen 
2019 yılında 35,7 milyona ulaştığını belirten 
Kuruçırak, “En kritik yolcu azalışı 2020 yılında 
yüzde 72,7 ile ikinci olarak 2016 yılında yüzde 
32,7 ile yaşandı. 2021 yılında toplam 21,9 
milyon yolcu sayısına ulaşılmıştır. En yüksek 
yolcu sayısına ulaşılan 2019 yılındaki toplam 
yolcu sayısının yüzde 62 ’sine ulaşılmıştır” diye 
konuştu. Antalya Havalimanı işletme imtiyazı 
7,25 milyar Euro bedel karşılığında 2051 yılına 
kadar 25 yıllığına Fraport AG ve TAV ortaklığı 
tarafından kazanıldığını kaydeden Kuruçırak, 
“Kargo alanları, tesisler ve apron gibi birçok 
alanda genişleme yapılması söz konusu” dedi. 

ANTALYA HAVALIMANINA 
765 MILYON EURO YATIRIM

Antalya Havalimanı Genişleme Projesi’nin 
aşama ve kapsamında bahseden Kuruçırak, 

ANSIAD YILIN 3. OLAĞAN 
TOPLANTISINDA BULUŞTU

ANSİAD 2022 yılı 3. Olağan 
Toplantısı “2022’de Türkiye 

ve Dünyada Turizm & Antalya 
Havalimanı Genişleme 

Projesi” konusunda Graphx 
Ajans Başkanı & ANSİAD 

Yönetim Kurulu Genel 
Sekreteri Necdet Alkandemir 

moderasyonunda 
gerçekleştirildi. ANSİAD 

Üyesi Ceylan İşletme İnşaat 
Turizm Yatırım San. Tic. 

A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Hasan 
Ali Ceylan & ANSİAD 

Üyesi Fraport TAV Antalya 
Airport’un Direktörü Ercan 

Kuruçırak’ın konuşmacı 
olduğu toplantıya, ANSİAD 

üyesi iş insanları ve çok 
sayıda davetli katıldı. 

“Yeni mütemmim bina yapımında hangarlar, 
kargo binası, genel havacılık binası, devlet 
konukevi, CIP/VIP terminalleri, yakıt çiftliği, 
yeme-içme firma alanları yapılacak” diye ko-
nuştu. Toplam yolcu kapasitesinin 80 milyona 
ulaşacağını kaydeden Kuruçırak, “Bütün pro-
jenin toplam yatırım bedeli 765 milyon Euro. 
Terminalin genişletilmesi, apronların genişle-
tilerek uçakların park alanlarının artırılması, 
yeni bir terminal ve otopark yapımı gerçekleş-
tirilecek” dedi. 

Toplantı, ANSİAD Başkanı Akın Akıncı ve 
Yönetim Kurulu üyesi Necdet Alkandemir’in, 
ANSİAD Üyesi Ceylan İşletme İnşaat Turizm 
Yatırım San. Tic. A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Hasan 
Ali Ceylan &Fraport TAV Antalya Airport 
Direktörü Ercan Kuruçırak’a teşekkür belgesi 
takdimiyle sona erdi.
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INSANLARIN hayatlarını sürdürebilme-
leri için ekonomik ve teknik bir sorumlu-
luğu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yusuf 
Örnek, “Aynı zamanda başka insanlarla 

bir arada yaşadığımız için bir etik sorum-
luluğumuz var. Çünkü biz tek başımıza bir 
fabrikanın CEO’su olsak ne olacak? Fabrikada 
onlarca yüzlerce insan çalışıyor, onların aile-
leri var, ayrıca onların yaşadıkları paydaşlar 
var. Biz bütün bu paydaşlara bir sorumluluk 
üstlenmek durumundayız” dedi. 

ETIK LIDER NELERDEN SORUMLUDUR
İş dünyasında yöneticiler olarak birçok yü-

kün üzerlerinde olduğunu kaydeden Prof. Dr. 
Yusuf Örnek, “Biz yönetici olarak işletmeleri-
mizin refahını düşünmek zorundayız, çünkü 
ekonomik boyutumuz var, ayrıca etik sorum-
luluklarımız söz konusu, tabi ki tüm çevremizi 
de düşünmek zorundayız” diye konuştu. 

Bir etik liderin sorumlukları olduğunu dile 
getiren Örnek, “O halde etik bir lider, tabi 
ki yaptıklarından sorumludur, yapmadıkla-
rından sorumludur, bazen belirli bir karar 
aldığında mutlaka sonuçları olur. Bu yüzden 
kararlarından ve eylemlerinden sorumludur. 
Etik lider, bireylerin, paydaşların ve şirketin 
ortaklarının önünde sorumludur. Vicdanı, 
ilkeleri ve hakim karşısında sorumludur” dedi.  

FAYDACI ETIK INSANLARI 
ZOR DURUMDA BIRAKIR

Doğal çevreye uyumlu ve saygılı olmanın 
toplumsal, doğal bir sorumluluk olduğunu 
kaydeden Prof. Dr. Örnek, “Günlük hayatın 
gayelerine kapıldığımızda biz bunların farkın-
da olamayız, ancak biz böyle bir sorumluluk 
dünyası içerisindeyiz, baktığımız zaman 

işimiz hiç kolay değil” diye konuştu. Faydacı 
etik görüşünün insanları zor durumda bıra-
kabileceğini dile getiren Örnek sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Bir yönetici olduğunuzu düşünün, 
Çernobil 1986 faciasında radyasyonlu bölgede 
bulunan arazinin temizlenmesi gerekiyor, 
çünkü etrafında milyonlarca insan etkilenmiş 
ve o alanın birileri tarafından temizlenmesi 
gerekiyor. Bunun için birinin emir vermesi ge-
rekli. Kim için verdi bu emri? Orada yaşayan 
insanların sağlığı için. 500 bin tane işçinin 
radyasyona maruz kalması gerekiyor. Bu 
örnekte olduğu gibi çoğunluğun bekası için, 
azınlığı feda etmek gerekir düşüncesi tam bir 
faydacı etiktir.”

INSAN OLMAK AMAÇ EDINILMELI
Ödev etiğinde ise “Eylemin ahlaki değeri 

nerede bulunur?” sorusunun sorulduğunu 
dile getiren Prof. Dr. Yusuf Örnek, “Peki ödev 
ne? Ödev ise doğru eylemi doğru sebepten 
ötürü yapmak. Diyeceksiniz ki doğru eylem 
doğru eylemdir, bunun bir de sebebine mi 
bakacağız? Evet, Immanuel Kant diyor ki; 
eylemin ahlaki değerinin olması için mutla-
ka onun doğru bir sebepten ötürü yapılmış 
olması gerekir” dedi. Örnek, “Çünkü insan bir 
değere sahiptir. Akıl sahibi bir varlık olduğu 
için insana saygı bu demektir. İnsan saygı dü-
şüncesi, insan hakları düşüncesinin temelinde 
var” diye konuştu. 

ITINALI OLMAK GEREK
Konuşmasında üç temel etik konusundan 

bahseden Prof. Dr. Yusuf Örnek, “Aristote-
les’in erdem etiğinden bahsetmek gerekir, 
yani aşırılıklardan kaçınmak anlamına gelen 
bir etik. Orta yolu bulmak demek. İster Kant 

ANSIAD iŞ DÜNYASINDA ANSIAD iŞ DÜNYASINDA 
ETiK LiDERLiĞi KONUŞTUETiK LiDERLiĞi KONUŞTU

ANSİAD 2022 yılı 4. Olağan Toplantısı ‘İş Dünyasında Etik 
Liderlik’ konusunda ANSİAD Üyesi & Ender Yapı Malzemeleri 
Ltd. Şti. Yöneticisi Ender Kuzucu’nun moderasyonunda ger-

çekleştirildi. ANSİAD Üyesi & Antalya Bilim Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Örnek’in konuşmacı olduğu toplantı-

ya, ANSİAD üyesi iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

ister Aristoteles ister bir başka etik olsun, 
sonuç itibariyle bunların hepsinde biz günlük 
ve iş hayatımızda yararlanıyoruz” diye konuş-
tu. ‘Yaptığımız her işi en iyi şekilde yapmaya 
çalışmalıyız çünkü insanları araç olarak kullan-
mamalıyız’ diyen Örnek, “Farkındayız ya da 
değiliz önemli olan bu farkındalıkla kendimiz 
için, kendi hayatımız için ilkeleri edinmek, 
hayatımızı belirli ilkeler çerçevesinde yaşamak 
ve gerçekleştirmek isteriz. İster fabrika sahibi 
ister düz bir işçi olalım o zaman böyle ilkeli ya-
şıyorsak insan bizim için her zaman amaç olur 
ve biz yaptığımız işi bir ödev olarak telakki 
ederiz ona göre yaparız işte o zaman anlamlı 
ve değerli bir hayatı sürebiliriz” dedi.

Toplantı, soru ve cevapların ardından AN-
SİAD Başkanı Akın Akıncı ve moderatör Ender 
Kuzucu’nun, Prof. Dr. Yusuf Örnek’e günün 
anısına teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.
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Iklim değişikliğine farkındalık
için pedal 
çevirdiler

Tour of Antalya 2022 
Bisiklet Turu kapsamında 
Antalya Müzesi önünden 
başlayan ‘İklim Değişikliği 
Farkındalık Sürüşü’ temalı 
tur gerçekleştirildi. Turun 
son etabında Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, Antalya Valisi 
Ersin Yazıcı ve Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Muhittin Böcek birlikte pedal 
çevirdi.
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TURUN sonunda Cumhuriyet Meyda-
nı’nda düzenlenen ödül töreninde; 
Tour of Antalya’nın son etabında 
Genel Ferdi Klasman liderliğini 

koruyan Uno-X takımından Jacob Hindsgaul 
şampiyon oldu. Corendon Airlines sponsor-
luğundaki Dağların Kralı Mayosunu kazanan 
Felbermayr Simplon Wels takımından Daniel 
Turek’e turuncu mayoyu ve ödülünü Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 
Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı 
Yıldıray Karaer ile birlikte verdi.

DÜNYA IZLEDI
Etkinliği değerlendiren Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalya olarak 
bir çok fuar ve etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. 
Tour of Antalya’ya 17 ülkeden 70 takım ve 
161 sporcu katıldı. Dünya bu etkinliği canlı 
olarak izledi. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Bu etkinliği sorunsuz bir şekilde 
tamamlıyoruz. Ödül kazanan sporcuları tebrik 
ediyorum” dedi.
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TÜRKIYE’nin ilk ve en büyük ‘lifesty-
le’ maraton etkinliği olan “RUN-
TALYA Presented by Fraport TAV”, 
bu yıl 6 Mart Pazar günü 17. kez 

start aldı. 2006 yılından bu yana gerçekleşen 
ve TURSET Project Management tarafından 
organize edilen koşu, aynı zamanda 2022 yı-
lının ülkemizde koşulacak ilk maratonu olma 
özelliğini de taşıyor.

Sporu ve sağlıklı yaşamı hayat tarzı olarak 
benimsemiş profesyonel ve amatör koşucular 
ile sivil toplum örgütleri ve markaları, bir 
festival atmosferinde buluşturan “RUNTAL-
YA Presented by Fraport TAV”, bu yıl da üst 
düzey uluslararası bir katılıma sahne oldu. 22 
ülkeden 1150 yabancı atlet, İstanbul, Ankara, 
İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere 
55 şehirden yaklaşık 7500 sporcu, 86 Sivil 
Toplum Kuruluşu ve 110 şirketin katılım 
gösterdiği yarış, Antalya’yı koşu tutkunlarının 
buluşma noktası haline getirdi.

Bu yıl Fraport TAV isim sponsorluğunda 
organize edilen RUNTALYA’ya, Ana Sponsor-
lar Anadolu Hastaneleri, Asics, Sunexpress, 
Terracity ve Co-Sponsor Decathlon ile su 
sponsoru Ceysu ve ödül sponsoru Paloma 
Hotels destek verdi.

Lansmanda bir konuşma yapan TURSET 
Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Emeklioğlu, 
maratonu Türkiye aşığı bir Alman çiftin öne-
risi ile hayata geçirdiklerini hatırlatarak; “17 
yıl önce 800 sporcu ile başlattığımız RUNTAL-
YA Maratonu,  bugün 20’yi aşkın ülke ve 55 
şehirden yaklaşık 10 bin sporcuyu ağırlayan 
uluslararası bir etkinlik haline geldi. RUNTAL-

YA Presented by Fraport TAV’ın, aradan geçen 
sürede sporu ve sağlıklı yaşamı hayat tarzı 
olarak benimsemiş profesyonel ve amatör ko-
şucular ile sivil toplum örgütleri ve markaları 
buluşturan bir festival niteliği kazanmasından 
mutluluk duyuyoruz” dedi. 

Özgür Emeklioğlu, RUNTALYA Presented 
by Fraport TAV’ın 5 yıllık hedefini de açıkladı: 
“Ülkemizdeki düzenli yapılan atletizm orga-
nizasyonları açısından baktığımızda en çok 
yabancı sporcu katılımlı organizasyon olarak 
Ironman’in ardından Runtalya 2. sırada yer 
alıyor. Önümüzdeki dönemde, yabancı sporcu 
katılımını her yıl 2 katına çıkararak, 5 yılın 
sonunda Avrupa’nın en çok tercih edilen ilk 
10 yarışı arasına girmeyi ve en yüksek karma 
yabancı sporcu katılımlı ilk 3 yarışından birisi 
olmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizin gerçek-
leşmesi için, katılımcılara uçak, otel, transfer 
ve yarış kaydını paket halinde sunmak üzere 
yurtdışı bağlantılarımızı kurduk.  BDT ülkeleri 
için Best Travel, Avrupa ülkeleri için Bentur, 
İngiltere pazarı için de Diana Travel ile işbirli-
ği süreçlerini başlattık” dedi.

Basın Lansmanı’nda son konuşmayı ise 
Antalya Valisi Ersin Yazıcı yaptı. Antalya’da ya-
pılan organizasyonlara büyük önem ve destek 
veren Vali Yazıcı, “Şehre değer katan bu güzel 
organizasyon için hepinize teşekkür ederim. 
Türkiye’nin misafir odası olan ve Türkiye’yi 
başarıyla tanıtan Antalya bu organizasyonu 
her manada hak ediyor. Antalya olarak dünya 
standartlarında hizmet veriyoruz. Otelleri-
mizde sunulan hizmette dünyada birinciyiz. 
Tüm kamu ve kuruluşlarımızla böyle önemli 

17. RUNTALYA ÖNCESi BASIN 
LANSMANI GERÇEKLEŞTiRiLDi
6 Mart Pazar günü 17. kez koşulan Türkiye’nin en büyük ‘lifestyle’ maratonu “RUNTALYA 
Presented by Fraport TAV”ın Lansmanı Hotel Su’da gerçekleştirildi. Lansmana; Antalya Valisi 
Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ile onur konukları 
Olimpiyat ve Dünya şampiyonu ünlü atlet Gabriela Szabo ve Türk atletizminin sembol 
isimlerinden İsmail Akçay katıldı. Lansmanda konuşan TURSET Yönetim Kurulu Başkanı 
Özgür Emeklioğlu, RUNTALYA’nın 5 yıllık hedefini açıklayarak “Avrupa’nın en çok tercih 
edilen ilk 10 yarışı arasına girmek istiyoruz” dedi.

organizasyonların arkasındayız” dedi.
Lansmana;  RUNTALYA’nın fikir annesi ve 

babası Uwe ve Antje Cizinski çifti de katıldı. 
Sahneye çıkarak duygu ve düşüncelerini pay-
laşan Cizinski çiftine ve organizasyona katkı 
sağlayan diğer kişi ve kurumlara birer plaket 
takdim edildi.
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HEM Antalya’nın kurtuluşunun 
kutlandığı hem de 17’nci RUNTAL-
YA koşusunun gerçekleştirildiği çok 
özel bir gün yaşandığını ifade eden 

Başkan Muhittin Böcek, “Ata’mızın dünyanın 
en güzel yeri olarak nitelendirdiği Antalya’ya 
gelişinin 92. yılını kutluyoruz. Ata’mızı silah 
arkadaşlarını, gazi ve şehitlerimizi rahmet, 
minnet ve özlemle anıyorum. Bu güzel günde 
1200’ü yabancı, 8 bin 500 sporcunun katılımıy-
la RUNTALYA koşumuzu da gerçekleştirdik. 
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

RUNTALYA, Atatürk’ün Antalya’ya RUNTALYA, Atatürk’ün Antalya’ya 
ziyaretinin yıldönümüne rastladıziyaretinin yıldönümüne rastladı

Hem Antalya’nın kurtuluşunun kutlandığı 
hem de 17’nci RUNTALYA koşusunun 

gerçekleştirildiği Pazar gününde Cumuhriyet 
Meydanı’na çelenk bırakıldı. Antalya Büyükşehir 

Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk’ün 
Antalya’ya gelişinin 92’nci yılı nedeniyle 

Atatürkçü Düşünce Derneği ile birlikte 
Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na 

çelenk koydu.

“RUNTALYA Presented by Fraport TAV”, 
yapılan basın lansmanı ardından Cumartesi 
günü gerçekleştirilen üç farklı yarış ile 
start aldı. Muratpaşa Kent Meydanı’nda 
gerçekleştirilen ve halkın yoğun ilgi gösterdiği 
Minik Adımlar Koşusu, Yüksek Topuklar 
Koşusu ve BabyRun keyifli görüntülere sahne 
oldu. 

ILK ETKINLIKTE ÇOCUKLAR COŞTU
Bir spor festivali şeklinde gerçekleşen 

RUNTALYA kapsamında günün ilk spor 
etkinliği çocukların spor aktivitelerine farkın-

dalığını artırmak amacıyla düzenlenen Minik 
Adımlar Koşusu oldu. Yaşlarına göre 3 farklı 
grupta 4 ila 12 yaş arası yaklaşık 500 çocuğun 
katılım gösterdiği yarışta,  minik adımla-
rın mücadelesi büyük takdir topladı. Yarış 
esnasında anne ve babaların pist kenarından 
çocuklarına verdiği destek de görülmeye 
değerdi. Yarış sonunda tüm katılımcılara 
madalya takdim edildi.

GÜNÜN IKINCI ETKINLIĞI 
YÜKSEK TOPUKLAR KOŞUSU OLDU

Günün ikinci etkinliği Yüksek Topuklar 

Koşusu’nda ise eğlence ve yarış bir aradaydı. 
15 kadın, topukları en az 7 cm yüksekliğinde 
ve 1.5 cm kalınlığında olan ayakkabıları ile 
100 metrede mücadele etti. 

SON KOŞU BABYRUN
Günün son koşusu ise BabyRun’dı.  9 ila 11 

ay arasındaki 30 bebek, 6 metrelik parkurda 
emeklemeye ve ailelerine ulaşmaya çalıştı. 
Daha yürümeyi bile bilmeyen bebeklerin mü-
cadele ettiği yarış eğlenceli anlara sahne oldu. 
Runtalya, Pazar günü koşulan 42K, 21K ve 
10K koşuları ile devam etti.

Renkli görüntülerle başladıRenkli görüntülerle başladı

RUNTALYA, Minik Adımlar, 
Yüksek Topuklar Koşusu ve 

BabyRun ile renkli bir başlangıç yaptı.
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BiNLERCE KOŞU TUTKUNUNU BiNLERCE KOŞU TUTKUNUNU 
YAĞMUR DURDURAMADI YAĞMUR DURDURAMADI 
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“RUNTALYA Presented by Fraport TAV”, 6 Mart Pazar günü 17. kez, yağmura rağmen yaklaşık 
8 bin 500 koşu tutkununun katılımıyla start aldı. RUNTALYA’ya; 42K, 21K, 10K ve 10K Team 
kategorilerinde 20 ülke ve 55 şehirden 1200’ü yabancı yaklaşık 8 bin 500 sporcu ile 90 Sivil 
Toplum Kuruluşu (STK) ve 126 ulusal- uluslararası şirket de takım olarak katılım sağladı. 

RUNTALYA, Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Muhittin Böcek, Atletizm Fede-
rasyonu Başkanı Fatih Çintimar, koşunun 
onur konukları Gabriela Szabo ve İsmail 
Akçay’ın da katıldığı ödül töreniyle sona 
erdi. Yarış sonuçları şöyle:
42K kategorisi (Maraton) erkekler
Üzeyir Söylemez 02:23:04
Mestan Turhan 02:26:53
Valeriy Peremitin 02:28:19
42K kategorisi (Maraton) kadınlar
Elmina Saksi 02:59:01
Julia Fernas 03:17:21
Merve Güney 03:20:28
21K kategorisi erkekler
Mohammadjafar Moradi 01:08:35
Stanislav Ryabenkov 01:08:43
Yannick Von Soosten 01:10:19
21K kategorisi kadınlar
Anna Yusupova 01:20:53
Luliia Zianterekova 01:25:11
Yuliya Kaladkevich 01:25:29
10K kategorisi erkekler
Yegor Martynenko 31:26 
Mohammad Bogheritajamir 31:48 
Mehmet Koçoğlu 32:16
10K kategorisi kadınlar
Daryna Moskalenko 35.53 
Ekaterina Savkina 37:36 
Aslı Sertçelik 38:55
10K Takım kategorisi:
Nike Family Runs for Saçev 02:40:51
Team Ultratrail 03:01:18
Di’a Performance 03:33:11
Tekerlekli Sandalye Maraton erkekler
Ömer Cantay 03:15:51
Tekerlekli Sandalye Maraton kadınlar
Zübeyde Süpürgeci 03:15:58

TÜRKIYE’nin ilk ve en büyük ‘lifesty-
le’ maraton etkinliği olan “RUNTAL-
YA Presented by Fraport TAV”, bu 
yıl 6 Mart Pazar günü 17. kez start 

aldı. Yaklaşık 8 bin 500 sporcunun katıldığı 
yarışların startını; Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhit-
tin Böcek, Antalya İl Gençlik ve Spor Müdürü 
Yavuz Gürhan, Türkiye Atletizm Federasyonu 
Başkanı Fatih Çintimar, Fraport TAV Antalya 
Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol verdi. 
Protokol, 10K koşusuna da katılarak Antal-
ya’nın sporcu kimliğini gözler önüne sererken, 
organizasyonda, bu yılın onur konukları 
Olimpiyat ve Dünya şampiyonu ünlü atlet 
Gabriela Szabo ve Türk atletizminin sembol 
isimlerinden İsmail Akçay da yer aldı.

Antalya’nın spor kimliğine büyük katkı 
sağlayan “RUNTALYA Presented by Fraport 
TAV”, dün gerçekleştirilen üç farklı yarış ile 
start vermişti. Muratpaşa Kent Meydanı’nda 
gerçekleştirilen ve halkın yoğun ilgi gös-
terdiği Minik Adımlar, Yüksek Topuklar ve 
BabyRun koşusu ile başlayan yarış bugün 

gerçekleştirilen 42K, 21K ve 10K ve 
tekerlekli sandalye yarışları 

ile yine binlerce koşu tutkununu ağırladı. 
Yağan yağmura aldırmayan binlerce koşucu, 
start alanını doldurdu. Sporu ve sağlıklı yaşa-
mı hayat tarzı olarak benimsemiş profesyonel 
ve amatör koşucular ile sivil toplum kuru-
luşları ve markaları bir festival atmosferinde 
buluşturan “RUNTALYA Presented by Fraport 
TAV”, bu yıl da üst düzey uluslararası bir 
katılıma sahne oldu.

42K kategorisinde 750, 21K kategorisinde 
2500,10K kategorisinde 3000 ve 10K Team 
kategorisinde 2100 olmak üzere yaklaşık 
8500 sporcunun katıldığı “RUNTALYA Pre-
sented by Fraport TAV”da sporcular, zaman 
zaman artan yağışa rağmen finişi gördü.

BU YILIN TEMASI “HAREKETE GEÇ!”
RUNTALYA’da 2022 yılının teması 

“Harekete Geç” olarak belirlendi.  Teknoloji 
bağımlılığının ve bu bağımlılığın beraberin-
de getirdiği hareketsiz yaşamın her yaştan 
insanda önemli duygusal ve fiziksel sorunları 
tetiklediğine dikkat çekmeyi hedefleyen orga-
nizasyon, “Harekete Geç” mottosuyla bir spor 
festivali niteliğinde gerçekleşti.  

2022 yılının ülkemizde koşulan ilk mara-

tonu olma özelliğini de taşıyan RUNTALYA, 
bu yıl Fraport TAV isim sponsorluğunda, 
Ana Sponsorlar Anadolu Hastaneleri, Asics, 
Sunexpress, Terracity ve Co-Sponsor Decath-
lon ile su sponsoru Ceysu ve ödül sponsoru 
Paloma Hotels desteğiyle düzenlendi.
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YÖNETIMSEL liderliğin yeni kavramı 
Agile, Türkiye’de ve alanında bir 
ilk olan “Çevik Liderler Zirvesi” ile 
sektörün liderlerini bir araya getirdi. 

19 Şubat Cumartesi günü Regnum Carya’da 
gerçekleşen zirve Agile dünyasına giren 
farklı sektörleri, şirketlerin çevik dönüşüm 
liderlerini ve üst düzey yöneticilerini bir 
araya getirdi. Türkiye’nin bu alanda bir ilke 
imza atan zirve Regnum Carya, Deloitte ve 
ACM Agile iş birliği ile düzenlendi. Regnum 
Carya ev sahipliğinde gerçekleşen ve yoğun 
ilgi gören Çevik Liderler Zirvesi’de söz alan 
Regnum Carya Yönetim Kurulu Üyesi Deniz 
Üstertuna: “Agile felsefesinin keşfiyle aynı 
zamanda dönüşen dünyanın dinamiklerini 
yakından takip ederek iş yapış biçimlerimizde 
esneklik ve adaptasyon başta olmak üzere 

etkin ve çözüm odaklı bir anlayışı da keşfettik. 
RegnumCarya olarak bu etkili modeli 
benimseyerek daha hızlı aksiyon alabildiğimiz 
ve çözüm odaklı bir yönetim stratejisine sahip 
olmayı amaçlıyoruz. Tüm sektörlerin zamanla 
bu yönetim anlayışına adapte olarak çok daha 
başarılı bir yönetim algısına sahip olacaklarını 
düşünüyorum” dedi. 

Zirveye; Vodafone Türkiye Yetenek 
Stratejisi ve Gelişimi Direktörü Sevil Kayaş 
Yılmaz, Eczacıbaşı Dijital Dönüşüm Projeler 
Müdürü Murat Ergün, Latro Kimya kurucu 
ismi Haluk Can Hür, OpetFuchsBilgi 
Teknolojileri ve Strateji Geliştirme Direktörü 
Nilay Azizoğlu’nun yanı sıra RegnumCarya 
Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna ve LC 
WaikikiAgile Dönüşüm Lideri Fatma Tartar 
Doğanay gibi çok sayıda lider isim katıldı.

TÜRKiYE’NiN iLK ÇEViK 
LiDERLER ZiRVESi GERÇEKLEŞTi

ACM Agile ve Deloitte işbirliği ile hayata geçen ve 
Türkiye’de bir ilk olan Çevik Liderler Zirvesi şubat ayında 
Regnum Carya’da geniş bir katılımla gerçekleşti. Çeviklik 
felsefesi Agile yönetimini uygulayan alanında güçlü 
kuruluşların ve temsilcilerin katıldığı zirvede liderliğin 
yeni kavramı olan Agile mercek altına alındı. 
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TÜRKIYE Bankalar Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, 
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’ın 

konuğu olarak, Bölgeyi ziyaret etti. Başkan 
Çakar ve beraberindeki heyet ile birlikte 
bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren 
Başkan Ali Bahar, Antalya OSB’de 
sürdürdükleri çalışmalar, firmalar ve üretim 
kapasiteleri ile sektörün durumu hakkında 
bilgi verdi. Firmaların finansmana erişiminin 
aciliyeti ve önemini bir kez daha hatırlatan 
Bahar, sanayi sicil belgesi olan firmalara 
öncelik verilmesini talep etti. 

LIMITLER GÖZDEN GEÇIRILMELI
Başkan Çakar ile çok verimli bir iletişim 

içinde olduklarını, gerek duydukları her 
an kendisine kolayca ulaşabildiklerine 
vurgu yapan Başkan Bahar, bu sayede 
sahadaki doğru bilgiyi, beklentiyi ve çözüm 
yollarını hızlı bir şekilde gerekli makamlara 
iletebildiklerini söyledi. Sanayicinin üretim 

TÜRKiYE BANKALAR BiRLiĞi BAŞKANI
ALi BAHAR’I ZiYARET ETTi

Türkiye Bankalar Birliği 
Başkanı Alpaslan Çakar’ı 

misafir eden Antalya OSB 
Başkanı Ali Bahar, görüşmede 

sahadaki doğru bilgiyi, 
beklentiyi ve çözüm yollarını 

aktardıklarını söyledi. 

maliyetlerindeki fahiş artışlar nedeniyle 
işletme sermayesine hiç olmadığı kadar 
ihtiyaç duyduğunu belirten Başkan Bahar, 
“Önceleri 100 TL’ye mal olan 10 birim 
üretim, şu an 400 TL’ye üretilebilmektedir. 
Sanayicinin bu 10 birim üretim için ihtiyaç 
duyduğu finansman da aynı oranda artmıştır. 
Devletimiz, Hazine ve Maliye Bakanlığımız 
özelinde alınacağı kararlar ve özellikle kamu 
bankaları nezdinde atacağı adımlar ile 
sanayicimize gereken desteği sağlayabilir. 
Sanayici ihtiyaç duyduğu işletme sermayesini 
bulamazsa, yapacağı ilk şey üretimi düşürmek 
olacaktır.Üretim düşer ise arz düşer, arz 
düşerse enflasyon yükselir. Kredi Garanti 

Fonu desteklerinin, bankaların ve hatta 
şubelerin limitlerinin gözden geçirilmesi ve 
artırılması elzemdir” dedi. 

TESISI GEZDI, ÜRÜNLERI INCELEDI
Toplantının ardından Başkan Ali Bahar’a 

ait Bahar Hindi AŞ’nin üretim tesislerine 
geçen Çakar ve beraberindeki heyet, şirketin 
sürdürdüğü ar-ge çalışmalarına özel ilgi 
gösterdi. Piyasaya yeni sürülen inovatif 
ürünlerin üretim süreçlerini yakından 
inceleyen Başkan Çakar, nihai ürünlerin de 
tadına baktı. Firma çalışanları ve yetkilileri 
ile de sohbet eden Çakar, Başkan Bahar’a ev 
sahipliği ve verdiği bilgiler için teşekkür etti. 
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ANTGIAD olarak pandemi dönemine 
rağmen çok yoğun bir çalışma 
dönemi geçirdiklerini belirten 
Başkan Osman Sert, bu süreçte 

Yönetim Kurulu, Komisyonlar ve ANTGİAD 
üyelerinin büyük bir fedakarlık ile çalıştıklarını 
iletti. Üyelerinden aldıkları güç ile Yönetim 
Kurulu olarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını 
ve bu çalışmaların karşılığını her geçen gün 
yaptıkları projelerle aldıklarını ifade eden 
Başkan Sert, “Bizler büyük bir aileyiz. Ben 
ve Yönetim Kurulu’nda bulunan arkadaşla-
rımız sizlerin bizlere verdiği güçlü destek ile 
üretiyoruz. Yaptığımız her proje, attığımız her 
adımda ANTGİAD’ı bir adım daha ileri götürü-
yoruz. Birlikte ilerliyoruz” dedi.

ANTGIAD BU KENTI, GENÇLIĞI, 
ENERJIYI TEMSIL EDIYOR

ANTGİAD’ın başta gençlik olmak üzere 
kentin her alanında projeler ürettiğini ifade 
eden Başkan Osman Sert, “ANTGİAD bu ken-
ti, gençliği, enerjiyi temsil ediyor. ANTGİAD 
bu kentin ve ülkenin geleceğini temsil ediyor. 
Bugün burada bizler büyük bir sorumlulukla 
ve özveriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Gençlikten aldığımız enerjimizi yansıtıyoruz. 
Ben tüm ANTGİAD aileme ortaya koyduk-
ları bu dinamizm ve enerji için çok teşekkür 
ediyorum. Bu kenti, bu ülkeyi bizler daha iyiye 
taşıyacağız. Bizler geleceğin ta kendisiyiz” diye 
konuştu. 

ANTALYA EKONOMISI YENI BIR YOL ÇIZMELI
Ekonomi üzerine konuşmasına devam 

eden Başkan Osman Sert, Antalya ekonomisi-
nin pandemide yaşadığı sıkıntının izlerinin az 

da olsa devam ettiğini ifade etti. Kent ekono-
misinin güçlenmesi için artık yeni adımlar atıl-
ması gerektiğini de ifade eden Başkan Osman 
Sert, “Yarın pandemi etkisi bitecek başka bir 
şey başlayacak. Turizm dünyanın her yerinde 
pamuk ipliğine bağlı bir sektör. Tarım dünyada 
farklı bir noktaya geldi. Artık ne ürettiğine 
değil, nasıl ürettiğine bakıyorlar. Antalya gibi 
bir güneşin en çok alındığı kentte bile enerji 
problemi hissediyoruz. Antalya enerjisini 
güneşten almalı, Antalya tarımsal üretimi 
teknolojiyle birleştirip özel ürünler ile katma 
değer yükseltmeli, Antalya turizmde çeşitliliği 
artırmalı 12 ay yüksek kaliteli turizm projeleri 
üretmeli. Bunlar Antalya’nın geleceği. Bizlerin 
geleceği. Bizler hepsi için fikirler üretmeye 
çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Osman Sert’in konuşmasının 
ardından 2021 yılı faaliyet raporu hakkında 
Genel Sekreter Serkan Sarıdaş, üyeleri bilgilen-
dirdi. Sarıdaş’ın ardından komisyon başkanları 
söz alarak yapılan çalışmaları aktardı. Bilişim, 
Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Komisyonu,  
Eğitim ve Kariyer Komisyonu,  Mali Kaynak 
Yaratma ve Ortak Girişim Komisyonu,  Sos-
yal Kalkınma ve Dayanışma Komisyonu ve 
Üye Alım Komisyonlarının raporlarının da 
okunduğu Genel Kurul’da, Dernek Saymanı 
Uğur Can Karakuş’un sunumunun ardından 
2021 yılı mali tabloları ve denetim raporları oy 
birliği ile ibra edildi.

“ANTGIAD ÖDÜL TÖRENI 2022“  
Genel Kurulun ardından Antgiad Ödülleri 

sahiplerini buldu. Belirlenen kategorilerde 
2021 yılı için yapılan değerlendirmeler sonucu 
kazananlara ödülleri takdim edildi. 

ANTGIAD Olağan Genel Kurul Toplantısı 
ve Ödül Töreni gerçekleştirdi

m SGK -En Fazla İstihdam Sağlayan Firma 
Kategorisi ödülü Mevlana Petrol Ltd.Şti.
m ANTGİAD İnovasyon Ödülü Khartalya 

Ürünleri Ltd. Şti.
m ANTGİAD İnovasyon Ödülü TSR Orman 

Ürünleri
m ANTGİAD İnovasyon Ödülü Hasvet Medikal 

Yazılım Sağlık Hizmetleri San.ve Tic. A.Ş.
m Döviz Kazandırıcı Hizmetler Ödülü Serenad 

Turizm ve  Tic.Ltd.Şti
Ayrıca Dernek aktif üyeliğinde 15. yılını 

dolduran Bülent Sağıroğlu’na teşekkür plaketi 
Başkan Osman SERT tarafından takdim edile-
rek çekilen toplu fotoğrafın ardından program 

son buldu.
 

ANTGIAD ÖDÜLLERI ILGILI 
KATEGORI VE KAZANAN FIRMALAR

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyelerin yoğun 
katılımı ile gerçekleştirildi. Divan Başkanlığına Bahattin Ereş, Divan Katipliklerine de Anıl Akbağ 

ve Alper Demir’in seçildiği Genel Kurul’da, ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert 
dernek çalışmaları, gelecek projeleri ve ekonomi üzerine bilgiler verdi. 2021 yılı mali tabloları ve 

denetim raporu üyelerin oy birliği ile ibra edildi.
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DOUBLETREEBY Hilton Antalya 
City Center Otel’de gerçekleştirilen 
yemekli toplantıya çok sayıda der-
nek üyesi iş insanı, basın mensupla-

rı katıldı. ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Sert, Manavgat Belediye Başkanı 
Şükrü Sözen’i büyük bir nezaketle kapıda kar-
şıladı. Hep birlikte yenen yemeğin ardından 
söz alan ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Sert, dernek olarak Manavgat’ın 
geçirmiş olduğu yangın sürecinde Manavgat 
Belediyesi ile koordineli çalışarak yaraları 
sarmaya çalıştıklarını söyledi.

SERT; “YANGINDA MANAVGAT’IN 
YANINDA OLDUK”

Osman Sert, “Manavgat yangını, Cum-
huriyet tarihinin en büyük yangını olarak 
kayıtlara geçti. Dernek olarak da gerçekten 
çok duyarlı olduğumuzu, duyarlı bir toplu-
mun bir araya geldiğini göstermiş olduk. 
Umut ediyorum ki Manavgat yangın süreci 
bizlere önemli bir tecrübe olmuştur. İklim 
değişikliğini ve alınması gerekli önlemleri 

afet öncesinde gerekli önlemlerin alınmasıyla 
ilgili hepimiz toplum olarak gerekli dersleri 
çıkartmalıyız. Yaşadığımız süreçten yılmadan 
yorulmadan dernek olarak almamız gere-
ken önlemleri almaya çalışıyoruz. Bununla 
ilgili çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 
Manavgat’ta Şükrü Başkanla koordineli bir 
şekilde çalışan dernek üyelerimize teşekkür 
ediyoruz. Onlar sayesinde bu acıları paylaşa-
bildik. Biz o süreçte elimizden geldiği kadar 
ihtiyaçlara destek olduk. Çorbada tuzumuz 
varsa ne mutlu.” dedi. 

SÖZEN’DEN ANTGIAD AILESINE TEŞEKKÜR
“Manavgat Yangını ve Manavgat’ın Gele-

ceği” başlıklı sunumunu gerçekleştirmek için 
kürsüye çıkan Manavgat Belediye Başkanı 
Şükrü Sözen, yangın sürecinde ANTGİAD 
üyelerinin büyük desteklerini gördüklerini 
belirterek teşekkür ederek konuşmasına baş-
ladı. Başkan Sözen, “Gerçek anlamda desteğe 
ihtiyaç hissettiğimiz bir dönemde Manavgat’ı-
mıza katkı koyarak bizlerle olan ANTGİAD 
ailesinin konuğu olmaktan son derece onur 

BAŞKAN ŞÜKRÜ SÖZEN 
ANTGIAD’IN KONUĞU OLDU

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen Antalya Genç İş 
İnsanları Derneği’nin (ANTGİAD) Olağan Genişletilmiş 
Üye Toplantısı’na konuk olarak “Manavgat Yangını ve 

Manavgat’ın Geleceği” konulu bir sunum gerçekleştirdi. 

duyuyorum. İş insanlarına yangın sürecinde 
vermiş oldukları destek nedeniyle sonsuz te-
şekkürlerimi sunuyorum” dedi. Başkan Şükrü 
Sözen, Manavgat’la ilgili bilgiler aktararak, 3 
dönemdir de taşın altına elini koyarak kente 
hizmet vermekten gurur duyduğunu söyledi. 

MANAVGAT’A YENI PROJELER
Başkan Sözen, Manavgat’ta hayata geçir-

diği hizmetlerden ve yeni projelerinden de 
görseller eşliğinde bahsetti. Başkan Sözen, 
kısa zamanda canlı hayvan pazarı, Manavgat 
ırmağı üzerine yat marina, araç köprüsü, 
güneş enerjisi santrali, denizcilik müzesi, Side 
Limanı yenileme, Kargıhan ve Hamamı resto-
rasyonu, etüd eğitim merkezi projelerinden de 
bahsetti.   
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17.’si gerçekleşen Runtalya 
Uluslararası Antalya Mara-
tonu’nda ZİÇEV’in gönüllü 
koşucuları özel gereksinimli 

çocukların eğitimine destek olmak için koştu. 
Gönüllü koşucular, yardımseverlik koşusu 

yapmak isteyen sivil toplum kuruluşlarını 
ve gönüllüleri bir araya getiren Adım Adım 
oluşumu aracılığıyla bağış topladılar. ATSO 
Başkanı Davut Çetin’in de aralarında bulundu-
ğu ZİÇEV’li koşucular, maraton öncesi keyifli 
anlar yaşadılar. Runtalya’nın şehir için çok 
önemli bir organizasyon olduğunu vurgula-
yan ZİÇEV Antalya Şube Başkanı Aylin Ayaz 
Yılmaz; adımlarını ZİÇEV’in özel çocukları için 
atan tüm gönüllü koşuculara teşekkür ederek 
bir sonraki sene için hedefini yükselttiğini 
ve daha fazla gönüllü koşucu ile buluşmak 
istediklerini belirtti.

Runtalya’da Adımlar 
ZIÇEV’li çocuklar için atıldı

ZİÇEV ilk kez katıldığı 
Runtalya Maratonu’nda 
gönüllü koşucuları ile özel 
gereksinimli çocukların 
eğitimine destek olmak 
için bağış topladı. 



RÖNESANS döneminin dahi ismi 
Leonardo da Vinci’nin ölümünün 
500’üncü yılında, Türkiye’den bir 
grup ressam, heykeltıraş, yazar, şair, 

yönetmen ve gazeteci bir yolculuğa çıktı. Pa-
ris’te yaşayan ressam Onay Akbaş’ın düşlediği 
“Leonardo da Vinci’ye Saygı” projesini hayata 
geçirmek üzere gerçekleşen yolculuk, Leonardo 
da Vinci’nin ömrünün son üç yılın geçirdiği 
Fransa’nın Amboise kasabasında noktalandı. 

Amboise’de, Leonardo da Vinci’nin yaşadığı 
evde, bahçesinde, atölyesinde, anısına yapılan 
müzede onun izlerini süren grup, bu özel 
ortamlarda duyumsadıklarını yolculuk sonrası 
kendi alanlarında yorumladı. Türkiye’nin önde 
gelen kültür ve sanat insanlarının bu yolcu-
luğun ardından yaptığı eserler, Emre Sefer’in 
yapımcılığını, İbrahim Karaoğlu’nun küratör-
lüğüyle “Leonardo da Vinci’ye Saygı” sergisinde 
bir araya getirildi. 

YOĞUN ILGI
Sergi, İstanbul, İzmir, Bodrum, Ankara 

ve Mersin’in ardından Antalya’da Muratpaşa 
Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde 
sanatseverlerle buluştu. Açılış, Antalya’nın iş, 
sanat ve siyaset dünyasını buluşturdu. Belediye 
Başkanı Ümit Uysal ve Ümran Uysal’ın ev 
sahipliğinde gerçekleşen açılışta sergide eserleri 
bulunan sanatçılardan Bedri Baykam, Tülin 
Onat, Mehmet Erbil, Barış Sarıbaş, Yalçın Gök-
çebağ, Mustafa Tolay, Sercan Meriç de yer aldı. 

21’INCI YÜZYIL INSANI GIBI YAŞADI
Açılışta konuşan ressam Bedri Baykam, 

“Muratpaşa Belediyesi, Sayın Belediye Başkanı 
Ümit Uysal’a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Ev sahipliği için sağ olun var olun” dedi. Leo-
nardo da Vinci’nin bugün dünyanın en büyük 
sanatçılarından biri olarak anılmasının boşuna 
olmadığını belirten Baykam, “Saymakla bitmez 

“Leonardo da Vinci’ye Saygı” “Leonardo da Vinci’ye Saygı” 
sergisi Antalya’ya yakıştısergisi Antalya’ya yakıştı
Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merke-
zi’nde Leonardo da Vinci’nin ölümünün 500’üncü yılı anısına 
Türkiye’nin önde gelen kültür ve sanat insanlarının çalışmala-
rından oluşan “Leonardo da Vinci’ye Saygı” sergisi açıldı.

meziyetleri. Bugün eskimemesinin nedeni, 
21’inci yüzyıldainsanlar birden fazla konuyla 
ilgilenmesi, birçok konuyla donanımlı olmaları 
gerektiren bir hayat yaşıyorsa Leonardo da 
Vinci de yaşadığı dönemde gerçekten öyle bir 
insandı” diye konuştu.

TABLO GIBI DEMLENEN ANTALYA
Başkan Uysal ise “Sergimiz Antalya’mı-

za, Muratpaşa’mıza yakıştı. Türkiye’mizde, 
hepimizin içinden şeyleri Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk söylemiş. Antalya için,‘Burası dünyanın 
en güzel yeri’ demiş. Bir tablo gibi yaşayan, 
yaşayan bir tablo gibi demlenen Antalya’mız-
da bu sergiyi sizlere buluşturmaktan gurur 
duyuyoruz” şeklinde konuştu. Konuşmaların 
ardından Başkan Uysal, sanatçılara plaketlerini 
takdim etti. Törenin ardından Başkan Uysal ve 
davetliler sergiyi gezdi. 

9 MART’A KADAR AÇIK KALACAK
Onay Akbaş, Bedri Baykam, Mercan Dede, 

Devrim Erbil, Burçin Erdi, Yalçın Gökçebağ, 
Ergin İnan, Fevzi Karakoç, Bahar Oganer, 
Tülin Onat, Cem Sağbil, Barış Sarıbaş’ın resim 
ve heykellerinin yer aldığı sergi Mart’a kadar 
ücretsiz gezilebilecek. Türkan Şoray Kültür 
Merkezi’nde 1 ay boyunca açık kalacak sergide, 
yönetmen Durmuş Akbulut’un Leonardo 
da Vinci Belgeseli de izlenebilecek. Tiyatro 
Sanatçısı Mehmet Erbil’in Mekan Tiyatrosu 
konseptiyle çocuklar için yazıp sahneye koy-
duğu “Da Vinci Bana Dedi ki” tiyatro oyunu da 
belli aralıklarla sahnelenecek.
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RIBA Yatırım 2021 Çeyrek Dönem 
ve Yıllık Ödüllendirme töreni, Akra 
Barut Otel’de Özgecan Güven ve 
ekibinin muhteşem müzik şöleni 

eşliğinde gerçekleşen akşam yemeğinde 
gerçekleştirildi. Yasemin Morissey, Serkan 
Türk ve Bayram Şimşek ortaklığında 
faaliyetlerine devam eden Riba Yatırım’ın 
Ödül Töreni gecesine Oğuz Gözek, Emrah 
Aris, Hicran Yıldırım, Hülya Gürtan, Kayhan 
Yıldırım, Kadir Altınpınar, Emine Karan, 
Makbule Açılan, Begüm Karayaka, Alaaddin 
Kürkçü, Canan Emre, Meltem Aykuter, Gonca 
Doğan, Hande Özbek, Mehmetcan Özcan, 
Gizem Turşucu, Tomris Naz Evrandır, Mustafa 
Oğul, Hasan Keleş, Göksel Özalp, Dilara 
Değer , Metin Aydoğmuş, Çiçek Kurtoğlu, 
Ela Öztekin, Onur Kapağan, Nagihan Çopur, 
Sevtap Candan, Sevcan Derin, Anna Aşık, 
Demirhan Parscan, Derya Sayar, Hilal Sarıhan, 
Özlem Halıcı Lucas, Larissa Sklyarenko,Asya 
- Nihan Çetindağ, Deniz Morrissey katılım 
gösterdi.

RİBA YATIRIM 2021 ÖDÜL TÖRENİ
BÜYÜK BİR COŞKUYLA 

GERÇEKLEŞTİ
Riba Yatırım 2021 
Çeyrek Dönem ve Yıllık 
Ödüllendirme Töreni, Akra 
Barut otelde yapıldı. Geniş bir 
katılımla gerçekleşen gece, 
renkli görüntülere sahne 
oldu.
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“BIZ ÖNCE AILE OLMAYI BAŞARDIK”
Ödül töreninin ardından duygularını dile 
getiren Yasemin Morissey, Serkan Türk 
ve Bayram Şimşek; “Bu gece tüm Riba 
Yatırım ailesi olarak bir araya gelmekten 
müthiş mutluluk duyuyoruz. En büyük 
mutluluğumuz ise; emlak sektörünün 
ezberlerini bozarak önce aile olmayı başarmış 
bir ekip olmayı başarmış olmamızdır. 

“MESLEĞIMIZE ITIBAR KAZANDIRMAK 
BiRiNCiL HEDEFiMiZ”

‘OLMAYANI OLDURMAK’ düsturuyla yola 
çıkarak sadece emlak alıp satmayı değil, değer 
yaratmayı amaçlayarak yolumuza devam 
ediyoruz. Ve bu yolda kazanç sağladığımız ve 
hayat konforumuzu elde etmemizi sağlayan 
mesleğimize itibar kazandırmak da birincil 
hedefimiz olarak tüm ekip arkadaşlarımızın 
yüreklerindeki yerini koruyor. Başarılarımızı 
kutladığımız, onurlandığımız nice günde, 
nice keyifli gecede Riba ailesi olarak bir araya 
gelmek dileklerimizle, tüm arkadaşlarımıza 
teşekkür ederiz.” açıklamasında bulundular.
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Mo-
ğollar konseri düzenledi. Atatürk Kül-

tür Merkezi Aspendos Salonu’nda düzenlenen 
ve Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği konser-
de Şubat ayında kaybedilen Cem Karaca, Barış 
Manço gibi Anadolu Rock ustaları anıldı. Cahit 
Berkay, Taner Öngür, Serhat Ersöz, Kemal 
Küçükbakkal ve Emrah Karaca’dan oluşan 
Moğollar’ınperformansı izleyenleri büyüledi.

EN SEVILEN ŞARKILARI SESLENDIRILDI
Moğollar, 1 Şubat 1999’da hayatını kaybe-

den Barış Manço, 8 Şubat 2004 yılında kaybet-
tiğimiz Cem Karaca ve diğer rock ustalarının 
en sevilen parçalarını söyledi. Moğollar,‘Selvi 
boylum al yazmalım’, ‘Dinleyiverin gari’, ‘7/8-
9/8’ gibi unutulmaz parçalarını da seslendirdi. 

NOSTALJI YAŞANDI
Antalyalılar, nostalji dolu unutulmaz bir 

gece geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, 3 saat 
süren konserin sonunda grup üyelerine Altın 
Portakal Hatıra Ormanı’nda kendileri için di-
kilen fidanların sertifikalarını takdim ederek, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 
adına teşekkür etti.

Moğollar Antalyalıları büyüledi
Antalya Büyükşehir Beledi-
yesi, Anadolu Rock müziği-
nin efsane grubu Moğollar’ı 

Antalyalılarla buluşturdu. 
Anadolu Rock ustaları anısına 
düzenlenen konserde Moğol-
lar sevenlerine unutulmaz bir 

gece yaşattı.
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GASTRONOMI Sanatı ve Sunumu-
nun gelişmesini amaçlayan derne-
ğin Antalya yöneticileri, üyeleri ve 
misafirlerinin katıldığı yemek öncesi 

bir kokteyl verildi. Kokteyl sonunda Antalyalı 
lezzet ustaları F Mutfak ekibi tarafından ha-
zırlanan ve titiz bir görsellikle sunulan lezzetli 
yemeklerin tadına baktı. Enginar Salatası ve 
Dolma, Pastırmalı ve ıspanaklı, dağ kekikli, 
kremalı Kiş Tartı, Taglietella Makarnası, Ege 
Usulü Keşkek Yatağında Dana Tandır, Manda-
lina Likörü ve Kalburabastı, Amical Dinner’ın 
menüsünü oluşturdu. Chaine des Rotisseurs 
Derneği Antalya Başkanı M. Nihat Tümkaya 
gecede yaptığı konuşmada, F Mutfak Lara res-
toran sahipleri Fatma Girgin ve Metin Girgin’e 
yaptıkları muhteşem ev sahipliği nedeniyle 
Chaine des Rotisseurs Türkiye ve Antalya 
adına teşekkür etti. Dernek yönetim kurulu 
üyeleri de, hazırladıkları lezzetli yemekler ve 
sunumları nedeni ile F Mutfak Restoran Mü-
dür yardımcısı Ogün Yılmaz, Executive Chef 
Mehmet Sarısoy, Şef Büşra Doğanay ve Şef 
yardımcısı Gül Torabay ile mutfakta emeği ge-
çenlere teşekkür etti ve sertifikalarını sundu.

Lezzetin 
ustaları 

F Mutfak’ta 
buluştu

Mutfak Sanatları, Şarap ve 
Yüksek kaliteli yemekle il-

gilenen profesyonellerin 
oluşturduğu Paris merkezli 

Uluslararası Gastronomi Top-
luluğu Chaine des Rotisseurs 

Derneği’nin Antalya üyeleri 
F Mutfak Lara’da düzenlenen 

Amical Dinner’da buluştu.

Chaine des rotisseurs 
antalya yöneticileri F 
Mutfak sahipleri Fatma 
Girgin ve Metin Girgin 
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ZIYARETTE Hesapçıoğlu’na Antal-
yaspor Kulübü Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi Kıvanç Kuzay eşlik etti. 
Samimi bir havada gerçekleşen ziya-

retin sonunda Emin Kemal Hesapçıoğlu üze-
rinde Müdür Ahmet Gülşen’in adı ve soyadının 
yazılı olduğu Antalyaspor formasını, Kıvanç 
Kuzay ise Antalyaspopr logolu porselen plaketi 
hediye ederek Gülşen’i Antalyaspor müsabaka-
larına davet etti. Makamına yapılan ziyaretten 
dolayı memnuniyetini belirten Ahmet Gülşen; 
“Antalyaspor Kulübü şehrin önemli bir mar-
kası. Elde ettiği başarılarla herkes gibi ben de 
gurur duyuyorum, Antalyaspor’un sezonu hak 
ettiği yerde bitireceğine de yürekten inanıyor 
ve başarılar diliyorum.” dedi.

KADINLAR Voleybol 2’inci Lig takımı 
Kepez Belediyesi’nin smaçörü 
Afra Ilgın Tankaya, Yaprak Kağıt 
Megaspor karşılaşması sonunda 

arkadaşlarının yaptığı sürpriz ile yeni yaşını 
kutladı. Maçın 3-2 skor ile kazanılmasında 

büyük rolü olan Tankaya, soyunma odasında 
arkadaşlarının daveti üzerine tekrar salona 
girdi. Takım arkadaşlarının elindeki doğum 
günü pastasıyla çok mutlu olan Tankaya, 
18’inci yaşını unutamayacağı bir anısıyla 
kutlamış oldu.

Başkan Hesapçıoğlu’ndan, Ahmet 
Gülşen’e “Hoş Geldin” ziyareti

Antalyaspor Kulübü Derneği başkanı 
Emin Kemal Hesapçıoğlu, Karayolları 

Antalya 13. Bölge Müdürlüğü’ne 
yılbaşında atanan Ahmet Gülşen’e 
“hoş geldin” ziyaretinde bulundu.

Emin Kemal
Hesapçıoğlu

Ahmet 
Gülşen

Kıvanç 
Kuzay

Afra Ilgın 
Tankaya’ya 

doğum günü 
sürprizi

Kepez Belediyesi voleybol 
takımının smaçörü Afra 

Ilgın Tankaya, maç sonunda 
arkadaşlarının yaptığı sürpriz 

ile yeni yaşını kutladı.
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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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Mart ayında duygusal konularda daha 
güçlü bir duruş sergilemeye başlı-
yorsunuz. Sorumluluklarınızla alakalı 
olarak harekete geçirici gelişmeleriniz 
var. Uzun süredir oyalandığınız geri plana attınız 
meselelerinize artık çözüm unutuyorsunuz. Günlük 
rutinlerini değiştiren yeni bir kararda gündeme 
gelebilir. Sağlıklı yaşam, beslenme düzeni, güzellik 
estetik odağınızda yer alabilir. Bu süreçte köklü bir 
konunuz var ise artık karar aşamasına gelebilir veya 
aile ve iş konularında bir durum harekete geçmenizi 
sebebiyet verebilir. Sevgi sorunu yaşadığınız, güven 
problemi yaşadınız konularda daha net bir duruş 
sergileyebilirsiniz. İş konusunda sürprizi teklifler 
gündeme gelebilir. 
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AYLIK BURÇ 
YORUMLARI

astrolog_nurgulduzenli
nurgul.duzenli@hotmail.com

Astrolog 
Nurgül Düzenli

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ OLANLAR  

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ OLANLAR

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA OLANLAR  

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN OLANLAR YAY VE YÜKSELEN YAY OLANLAR

KOVA VE YÜKSELEN KOVA OLANLAR

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK OLANLAR

BALIK VE YÜKSELEN BALIK OLANLAR

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER OLANLA

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK OLANLAR

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ OLANLAR  

AKREP VE YÜKSELEN AKREP OLANLAR  

Mart ayında iç dünyanızda sizi yoran konu-
larda yeni çözümler üretmeye başlıyorsunuz. 
Manevi konularda, sağlık konularında, içinize 
attığınız durumlarla ilgili yenilenmeler var, 
rüyalarda artış olabilir.  Ritüeller yapmak, manevi çalış-
malara yönelmek, arınma ve şifalanma çalışmaları yap-
mak iyi gelecektir. Ayrıca geride kalan bazı konularda 
bırakma kararı alabilirsiniz, sigara, diyet vb konular için  
kararlar alınabilir. Bu dönem sizin için hazırlık dönemi 
gibi geçen bir süreç olabilir. Aynı zamanda uzun süredir 
sizi yoran ev, aile ile ilgili konularda kararlar alabilirsiniz. 
İş için ilerleme sağlama ve yeni teklifler anlaşmalar 
gündeme gelebilir. Mart ayı sizin için ruhsal arınma, 
bırakma ve sağlığa özen gösterme dönemi olacaktır. 

Mart ayında şans fırsatlar sizlerle, harekete 
geçin ve geçmişle oyalanmayın. Size gelen 
teklifleri güven sorunlarına takılı kalmadan, 
kabul etmeniz fayda sağlayacaktır. Uzaklar 
şehir dışı, yurtdışı ile ilgili yeni adımlar atılabilir. Kendi-
nize inancınızın güçlendiği bu dönem, uzaktaki tanı-
dıklarınızdan destekler alabilirsiniz seyahat planlarınız 
artabilir. Bu yenilenme süresinde iş koşullarınızı da etki-
si altına alacağı durumlar açığa çıkıyor. İlişkilerle alakalı 
evlilikle alakalı yeni güçlü adımlar devreye girebilir. Bu 
ay sizler için manevi olarak yükselme süreci sağlayacak, 
eskide kalan sorunlara çözümler üreteceksiniz. Sorun 
olan konuları geride bırakmaya gönüllü olacaksınız.

Mart ayında sizler için sosyal hayatı-
nızın desteğini aldığınız bir dönemde 
olacaksınız. Yeni bir çevre, sosyal olarak 
destekleyen kişilerle olmak iyi gelecek-
tir. Bazılarınız ise arkadaşlarla ilgili yeni durumlar 
yaşayabilir, gruplar içerisinde yoğunluğunuz artabilir, 
ekip çalışmalarından faydalar görebilirsiniz. Ön plan-
da olmak için destekler alabilirsiniz, yeter ki ne iste-
diğiniz konusunda kararlı olun. Manevi olarak güçlü, 
yaratıcılığınızın açığa çıkacağı etkiler var, ilişkilerde 
duygularınızı net ifade edebilirsiniz. Diğer taraftan 
şehir dışı yurtdışı uzaklar eğitim hukuksal konularda 
güçlü dönüştürücü yeni kararlar gündeme gelebilir.

Mart ayında maddi konularda ve iş konula-
rında yeni fırsatlar sürecinde olacaksınız. 
Buay ortaklı işler fırsatları gündeme gele-
bilir uzun süredir alamadığınız alacağınızı 
tahsil edebilirsiniz. Bazıları için kredi sigor-
ta miras tazminat gibi konulardan faydalar olabilir, 
resmî kurumlardan faydalar görebilir. Bu ayda içsel 
olarak daha huzurlu hissetmeye başlayacaksınız. Aynı 
zamanda sağlıklı yaşam, fiziksel ve ruhsal sağlığınız 
açısından yeni kararlar gündeme gelebilir. Sizi yoran 
sigara, kilo vb konularla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz.

Mart ayında maneviyatınız artıyor ve 
güçlü bir yön belirlemeye başlıyorsunuz. 
Aile, ev, yuva konularından, şans fırsat 
ilerleme bolluk bereket genişleme sağla-
yacağınız bir dönemdesiniz. Ev, arsa alımı yapılabilir, 
bazıları için taşınmalar gerçekleşebilir. Bazılarınız ise 
eve yeni eşya alabilir, bulunduğu alanı güzelleştir-
mek isteyebilir veya yer değişimi yapabilir. Diğer 
taraftan gelir gider dengenizi planlayabilirsiniz yeni 
teklifler alabilir güçlü yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. 
İşinizide yön vermek isteyeceğiniz bu dönem önyar-
gılardan uzak kalabilmek gerekiyor. Genel olarak iş 
ve ev yaşamına yön vereceğiniz bir ayda olacaksınız.

Mart ayında maddi konularda ve iş 
konularında yeni başlangıçlar zamanın-
da olacaksınız. Gelir artış olabilir, yeni 
teklifler alabilirsiniz, sizi yoran konulara 
yeni çözümler üretebilirsiniz. Gerçekçi düşünüp, so-
runlara odaklanmak yerine yeni hedefler belirlemek 
gerekiyor. Sağlığınıza özen göstermek, detokslar 
yapmak iyi gelecektir. Arkadaşlıklar dostlar veya 
ilişkilerle ilgili iç dünyanızda geri planda sizi yoran 
meseleleri artık daha akılcı çözümler ürete bilme-
lisiniz. Bu ay finansal planlar yapabilmelisiniz. Aynı 
zamanda bolluk bereketli ilgili ritüeller yapılabilir, 
alma verme dengesi dönüştürülebilir.

Mart ayında yakın çevre ilişkileri, 
sosyal yaşamınızla alakalı yeni kararlar 
devrede. Arkadaşlıklardan, akrabalar-
dan destekler olabilirsiniz. Yeni bilgiler 
öğrenmek, anlaşmalar imzalama, ticaretle ilgilenme, 
yolculuklar, eğitimler gündeme gelebilir. Karşılaştığı-
nız olumsuzluklar çözülmeye başlıyor. Bazılarınızın iş 
ile ilgili yeni planlar yapmaya ihtiyacı olabilir. Güçlü 
bir karar alarak, yeni bir başlangıç dönemine geçiş 
yapıyorsunuz. Fiziksel olarak imajınızı değiştirmek 
isteyebilirsiniz, estetik güzellik sağlık ile ilgilenebilir-
siniz. Mart ayında yeni bilgiler öğrenmek, seyahat 
etmek iyi gelecektir.

Mart ayında sizler için ilerletici şanslı 
etkiler var. Niyetlerinizi, dileklerinizi 
hayata geçirme zamanındasınız. Sizler 
için bu durum yaşamınızın geneli ile il-
gili bir karar verebileceğinizi işaret ediyor. Değişkenli-
ğe kapılmadan, iradeli yaklaşımlar sergileyebilmeliler. 
İlişkilerden ve iş hayatından destekler alacağınız bu 
dönem kararlı duruş sergilemeniz önemli. Karşınıza 
gelen fırsatları değerlendirebilmek gerekiyor. Yaratıcı-
lığımızın artacağı bu dönem, İyimserlik ve sevgi 
enerjisi hissedeceksiniz. Terapiler almak, şifalanmak 
için değerlendirilebilir süreçtesiniz. Hayatınızla ilgili 
önemli kararlar vereceğiniz bir dönemde olacaksınız.

Mart ayında işe kariyerinizden fırsatlar 
sizleri bekliyor. Mesleğinizde uzun 
süredir olan belirsizlikler için harekete 
geçmek isteyeceğiniz durumlar olabilir. 
Bazılarınızın terfi alabileceği bir süreçte, bazılarınızın 
ise ortaklı işler yapmak için yeni oluşumların olabi-
leceği bir süreç diyebiliriz. Diğer taraftan kazançla-
rınızı artma potansiyelinin olacağı bu süreçte ortaklı 
işler, tazminat vergi miras kredi ve benzeri konularla 
alakalı gelir artışınız olabilir. Bu ay daha net bir duruş 
sergileyip ilerlemeye başlıyorsunuz. Uzun süredir 
atalet, harekete geçememe enerjisi artık bitiyor.

Mart ayında şans ve fırsatlar sizi 
bekliyor. Fazla muhasebe yapmadan, 
sorunlara takılı kalmadan İlerlemek iyi 
olacaktır. İlişkilerle ilgili veya ortaklı işler 
ile ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Bazı kişiler yer deği-
şimi, aile ev konularında hareketlilik yaşayabilir. Diğer 
taraftan aşk hayatınızla ilgili uzun süredir uğraştığın 
konulara çözüm üretebilirsiniz. İlişkilerle ilgili güçlü 
kararlar zamanı aynı zamanda bazılarınız çocuklarla 
ilgili olarak net kararlar alıp yeni bir yöne gidebilir. 
Bazıları için evlenmem yeni ortaklı iş girişimi fırsatları 
açığa çıkabilir.

Mart ayında duygularınızın ruhunuzun 
sesine kulak vereceğiniz bir dönemde 
olacaksınız, yaratıcılığınız artıyor, yete-
neklerinize odaklanın. İlişkiler cephesin-
de yeniliklere açık olduğunuz bir dönemdesiniz, aşk 
ve çocuklar konularında yeni fırsatlar gündemde. 
Bazılarınız çocuk sahip olabilir bazılarınız ise yeni 
tanışmalar gündeme gelebilir. Kendinizi ortaya 
koyduğunuz, sahneye olduğunuz alanlarda çevrenin 
desteğini alabilirsiniz. Duygusal olarak sizi yoran geri 
çeken akrabalar arkadaşlıklar en yakınlarınızla alakalı 
konuları artık yeni bir çözüm üretiyorsunuz. Bu ay 
size iyi gelecek umutlarınız hayallerin için harekete 
geçiyorsunuz.
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Cemre toğrağa düşerken…
Türkiye’de yaygın inanışa göre; üç tane olan cemrenin birincisi 19-20 

Şubat’ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat’ta suya ve üçüncüsü de 5-6 Mart toprağa 
düşer. Her cemrenin düşüşüyle de hava sıcaklığı artar, yani bahar gelir. Tam 

da bu günlere ulaşmışken, bahar müjdesiyle alışverişe hazır mısınız?
İşte sizler için seçtiklerimiz…

Luxe Eye Shadow 420 TL Soothing Cleansing Oil 
540 TLSoothing Cleansing Oil 

540 TL

Luxe Shine Intense 
430 TL Bobbi Brown Claret Koleksiyonu  Bobbi Brown Claret Koleksiyonu

Extra Lip Tint
450 TL

Sheer Finish Pressed Powder 
430 TL

Darphin Hydraskin Light 
50ml 515TL

Intra Active 
Stabilizing Lotion 

100ml 809TL

Intral 
Lightweight 
Shield 30ml 

529TL

Hydraskin Cooling Gel Mask 
50ml 485TL

Darüşşafaka 
4 adet lavantalı 

el ve vucut 
sabunu bağış 
tutarı 65 TL

Darüşşafaka seramik mug 9x13 cm 
bağış tutarı 85 TL

Linens 199 TL

Linens 219 TL

Linens 499 TL

Linens 499 TL

Linens 579 TL

Linens 349 TL

Darüşşafaka 
Bez çanta 
45x40 cm 

bağış tutarı 
100 TL

Darüşşafaka 
içi paslanmaz 
çelik, termos 
400 ml bağış 
tutarı 220 TL
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Cotton Box - Pudra Bej - Nakışlı 
Aile Bornoz Seti - 1.000 TL

TOM FORD COSTA AZZURRA 
50ML 1.320TL

NINE WEST 
329 TL

NINE WEST 
379 TL

NINE WEST 
479 TL

NINE WEST 
379 TL

NINE WEST 
399 TL

TOM FORD COSTA AZZURRA
100ML 1.870TL

TOM FORD COSTA AZZURRA 
100ML SHADOW 1.870TL

MAC WildCherry 
Brushstroke24HRLiner 

Brushblack 269TL

MAC WildCherry 
LoveMeLipstick SakuraSzn 

279TL

 MAC WildCherry 
PrepandPrimeLip 

Product 259TL

MAC WildCherry 
FixPlus CherryBlossom 

359TL

MAC WildCherry 
ExtraDimensionSkinfinish 

PetallicMetallic 549TL

SIKILAŞTIRICI GÖZ KREMi 
330 TL

KONSANTRE GECE KREMİ  350 TL

SIKILAŞTIRICI KADİFEMSİ KREM 
350 TL

SIKILAŞTIRICI VE AKTiVE 
EDiCi YAĞ SERUM 380 TL

SIKILAŞTIRICI PUDRALI KREM
350 TL

MAC WildCherry 
GlowPlayBlush 
HDCherryTree 

449TL

Cotton Box - Lila Beyaz - Nakışlı 
Aile Bornoz Seti - 1.000 TL

Cotton Box - Krem Toprak - Nakışlı 
Aile Bornoz Seti - 1.000 TL

Cotton Box - Beyaz Mavi - Nakışlı 
Aile Bornoz Seti - 1.000 TL

Cotton Box - Mint Gri - 3D Nakışlı 
Bambu Aile Bornoz Seti 1.351 TL

Cotton Box - Gri Antrasit - 3D Nakışlı 
Bambu Aile Bornoz Seti - 1.351 TL
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EĞLENCELİ MÜZİKAL 
‘KANLI NİGAR’

MART AYINDAKİ KONSERLER

KOMİK OPERA ‘SEVİL BERBERİ’ BU SEZON SON KEZ SAHNEDE

SEZONUN İLK BALE PRÖMİYERİ 
“KAMELYALI KADIN”

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi, Ocak 
ayında prömiyeri gerçekleştirilen ve sanatse-
verlerin büyük beğenisini kazanan Geleneksel 
Türk Tiyatrosu’nun en önemli eserlerinden 
“Kanlı Nigar” müzikalini Cem İdiz’in besteleri 
ile 1 Mart Salı ve 19 Mart Cumartesi saat: 
20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde 
tekrar sahneleyecek.

Kendi ayakları üzerinde duran, kocasından 
şiddet görmüş kadınları çatısı altında topla-
yan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak 
geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anla-
tan ve metinleri Özlem Belkıs’a ait olan eser 
Haldun Özörten tarafından sahneye koyuldu. 
Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer 
Yöndem yönetirken, Antalya DOB korosu 
Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi 5 
Mart Cumartesi saat: 20.00’de ‘Ope-
retlerden Seçkiler’, 8 Mart Salı saat: 
20.00’de ‘Dünya Kadınlar Günü Kon-
seri’, 10 Mart Perşembe saat: 15.00’te 
Antalya Müzesi’nde ‘Müze Konseri’, 17 
Mart Perşembe saat: 20.00’de ‘Azer-
baycan ve Türkiye Ezgileri’ ve 24 Mart 
Perşembe saat: 20.00’de ‘Çello Yıldızla-
rı’ konserleri ile Antalyalı sanatseverlerle 
sahnesinde buluşmaya hazırlanıyor. 
Biletler Haşim İşcan Kültür Merkezi 
ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera 
gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com  
internet adresinden de temin edilebilir.

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi, büyü-
leyici ezgileri, ince ve eğlendirici müziği ile 
İtalyan komik operasının şaheserlerinden biri 
olan Rossini’nin ‘Sevil Berberi’ operasını bu 
sezon son kez 3 Mart Perşembe ve 22 Mart 

Salı saat: 20.00’de sahneleyecek. Haldun 
Özörten tarafından sahneye koyulan eserde 
Antalya DOB orkestrasını Zdravko Georgiev 
Lazarov, Antalya DOB korosu şef Mahir Sey-
rek tarafından çalıştırılıyor.

ANTALYALI SANATSEVERLER 
MART AYINDA SANATA DOYACAK

Mart ayında zengin bir program ile sezona devam eden Antalya Devlet Opera ve Balesi, opera, 
bale, müzikal, çocuk oyunu ve konser olmak üzere toplam 12 temsil ile izleyici karşısına çıkacak. 

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi 12 Mart 
Cumartesi saat: 20.00’de “Kamelyalı Kadın” 

balesinin prömiyerini gerçekleştirecek. Fran-
sız yazar Alexandre Dumas (Oğul) tarafından 

1848 yılında, henüz 24 yaşında yazdığı aynı 
adı taşıyan ilk romanından baleye uyarlanan 

“Kamelyalı Kadın”, Dumas’nın gerçek hayatta-
ki sevgilisi Marie Duplessis’ten esinlendiği ve-
rem hastası Marguerite Gautier ile prestijli bir 
ailenin avukat oğlu Armand Duval’ın tutkulu 

ve dramatik aşkını anlatmaktadır. Koreografi-
si Volkan Ersoy ve Armağan Davran’a ait olan 
balenin müzikleri, Giuseppe Verdi’nin bilinen 

eserlerinin yanı sıra Türkiye’de daha önce 
hiç icra edilmemiş eserlerinden de seçilerek 
Tolga Taviş tarafından düzenlenirken, ünlü 

balet Tan Sağtürk’te eserde Alexandre Dumas 
(Oğul) rolüne hayat verecek. Eser 15 Mart 
Salı ve 26 Mart Cumartesi akşamları saat: 

20.00’de tekrar sahnelenecek.

http://www.biletinial.com
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