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SEViMLi
DOSTUNUZUN
SAĞLIK
KONTROLLERiNi
AKSATMAYIN
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akdenizhayvanhastanesi
bizi takipte kalın

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

(0242) 321 98 99

Canların sağlığı
bize emanet;
• Koruyucu Hekimlik
• Cerrahi Veteriner Hekimlik
• Doğum ve Jinekoloji
• İç Hastalıkları
• Oftalmoloji
• Ortopedi
• Görüntüleme (Röntgen-Ultrason)
• Yoğun Bakım
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NISAN sözcüğünün; Farsça nisan, 
Süryanice nisanna, Sümerce nisag 
yani; ilk meyveler, Akadca nisānu ve 
İbranice nîsān sözcüklerinden geldi-

ği söylenir... İlk meyvelerin toplandığı zaman, 
yani ilkbahar… Aslında doğanın uyanışının ve 
bize gülümseyişinin müjdecisi de diyebiliriz. 
İlkbahar’ın ilk ayı her ne kadar takvimlerde 
Mart olarak görülse de, Mart’ın ‘kapıdan 
baktırıp kazma kürek yaktırdığı’ da atasözle-
riyle sabit… O yüzden, “Hoş geldin bahar, hoş 
geldin nisan” diyerek başlamak istedim söze…

NİSANIN ÖNEMLİ BİR YANI DAHA VAR: 
23 NİSAN!

Bilindiği gibi; Atatürk, çocukları çok seven, 
onlara büyük değer ve önem veren, bu nedenle 
de onlarla vakit geçirmekten büyük mutluluk 
duyan bir liderdi. Ülkenin gelişip yükselme-
sinin ve çağdaş medeniyetleri yakalamasının 
tek yolunun çocuklarımızın en iyi şekilde 
yetiştirilmesinden geçtiğine inanır, bu sebeple 
de millî eğitim işleriyle yakından ilgilenirdi.

O’na göre, birçok konuşmasında da değin-
diği gibi; bu memleketin geleceğini çocuklar 
temsil ediyordu. “Bu bayramı Türk çocuklarına 
armağan ediyorum.” diyerek TBMM’nin açılış 
sevincini çocuklarla paylaşabilme yüceliğini 
belki de bu yüzden göstermişti. Bu nedenle, 
23 Nisan bir anlamda “Çocuk Bayramı” olarak 
gelenekselleşmiş ve Anadolu topraklarında 
adeta bir tören halini almıştır.  

SEVGİLİ ÇOCUKLAR, BU ÖZEL, BU GÜ-
ZEL VE DÜNYADA SADECE TÜRK ÇOCUK-
LARININ SAHİP OLDUĞU BAYRAMINIZI, 
EN İÇTEN DİLEKLERİMİZLE KUTLUYORUZ!

Ve gelelim dopdolu nisan sayfalarımı-
za…

Bu ay, “Güldal’la 5 Çayı” bölümümüzün 
ve kapağımızın konuğu; Dr. Asel Seda Bal… 
Asel Seda Bal, uzmanlığı olan ‘Kadın Doğum’ 
alanında mutlu olmadığını fark ederek, radikal 
bir kararla yapmaktan büyük keyif aldığı 
‘Medikal Estetik’ alanına geçerek yaklaşık 7 
yıldır bu alanda hizmet veren ve aldığı başarılı 
sonuçlarla da adından söz ettiren bir hekim. 
Güldal Siğinç, bugün danışanlarına özel klini-
ğinde hizmet veren Asel Seda Bal ile medikal 
estetik alanındaki uygulamalar, son trendler 
ve önem verilmesi gereken noktalar hakkında, 
sizler için çok faydalı olacağına inandığımız 
birçok detayı konuştu.

Beslenme bölümümüzde; İstanbul Okan 
Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Dyt. İrem Aksoy, Ramazan ayında 
beslenme ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Dikkat bölümümüzde Gastroenteroloji Uz-
manı Doç. Dr. Suna Yapalı, reflü başta olmak 
üzere sindirim sistemi sorunları yaşamamak, 
sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek için kaçınıl-
ması gereken 8 hatayı anlattı, önemli uyarılar 
ve önerilerde bulundu.

Psikoloji bölümümüzde Psikolog Dr. Feyza 
Bayraktar, ergenlik döneminde yeme bozuklu-
ğu ve beraberinde oluşan problemler konusun-
da ailelere önerilerde bulundu. 

Şarkıları sevilen, rol aldığı filmler yüksek 
gişe yapan, televizyondaki sempatik halleriyle 
gönüllerde taht kuran yakışıklı sanatçı Murat 
Boz, Özgür Aras PR tarafından gerçekleştirilen 
röportajıyla sayfalarımıza konuk oldu.

Elbette bu kadar değil! 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, 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: Nisan 2022
Türü: Yerel süreli yayın

editörden...
Ayşen Ovalı Binbir

İçimizi kıpır kıpır yapan Çocuk 
Bayramı, sıcacık sarmalayan 

havası ve en önemlisi manevi 
huzurla karşıladığımız Ramazan’ı 

ile dopdolu ve muhteşem 
bir ay oldu bu yıl NİSAN… İlk 

günlerinden itibaren mübarek 
Ramazan’ı misafir eden nisan ayı, 

aynı zamanda 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 

coşkusuyla da hepimizi sarıp 
sarmalıyor. Ve baharın mis gibi 
portakal, limon, yasemin çiçeği 
kokularıyla da içimizi ısıtıyor. O 

zaman hoş gelmiş Ramazan, hoş 
gelmiş nisan, iyi ki gelmiş bahar!

Hoş geldin 
NİSAN,

hoş geldin 
BAHAR!
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VİTRİN

FİRMA HABER

NİSAN ‘22

DUYURU TAHTASI

GÜNDEM

DR. 
ASEL SEDA BAL

ALIŞVERİŞ

MODA

KİTAP&MÜZİK

TEKNOLOJİ
RÖPORTAJ
MURAT BOZ

İPUCU

İŞ DÜNYASI

EĞİTİM

DİYET

PSİKOLOJİ

AKTÜEL

ESTETİK

AJANDA

GEZİ HIERAPOLISSAĞLIK

KÖŞE

12

18

20

24

100
98

102

68
52

56

58
59
60

62

70

104

42

64
38 Opr. Dr. Eser Çatal
48 Dr. Tolga Temel

44 Aylin Ayaz Yılmaz

Selda Zeren
Özel Kubilay Yücel Polikliniği

Deniz Gözükızıl 

30

Yeşim Özkoç 



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

9



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

1010

Yaz aylarının tatil cenneti, kış aylarının da doğa ile iç 
içe huzur ve konforun buluştuğu, günün stresinden 

ve şehrin yorgunluğundan uzak, eşsiz bir kaçış 
noktası… Muhteşem Olimpos Dağı manzaralı, masmavi 

Çıralı sahiline birkaç dakikalık yürüme mesafesinde, 
muhteşem ve saklı bir cennet; VİLLA LUKKA…

Doğa, huzur ve konforun 
buluşma noktası:

VILLA LUKKA

Muhteşem bir 
tatil için…
ŞEHRIN keşmekeşinden, gürültüsünden ve iş 
stresinden uzak birkaç gün geçirmek için yaz 
aylarını beklemek zorunda değilsiniz. Sakin, 
huzurlu ve doğayla iç içe bir Akdeniz köyü olan 
Çıralı’da, iç rahatlatıcı doğanın içerisinde, her 
türlü konforla sizi kucaklayan özel tasarım bun-
galov villalarda, gözlerden uzak bir hafta sonu ya 
da minik bir kaçamak tatil için size muhteşem 
bir önerimiz var: VİLLA LUKKA…
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Lezzet şöleni… Son söz…

Tarihte minik 
bir yolculuk…

Dağ ve deniz 
eşliğinde bir 

nefes…

UYARMALIYIZ ki; Villa Luka’nın sahilde yer 
alan Karakuş Restoranları’nda yapacağınız 
eşsiz bir Akdeniz kahvaltısı ile başladığınız 
huzur deposu günlerinizde, keyfin tadı 
damağınızda kalabilir. Elbette akşam ve öğle 
yemekleri için de Karakuş Restoranları gün 
boyu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor olacak. 
Bol bol lezzet çeşidi, çok özel gün batımı kok-
teylleri ve daha birçok damak zevki, deneyim-
lerinizi bekliyor.

DOĞA, huzur ve konforu aynı anda sunan, ye-
şillikler arasında rengarenk bir bahçe içerisinde 
özenle tasarlanmış bungalovlarda size eşsiz bir 
dinlence vaat eden Villa Lukka’da, rezervasyo-
nunuzu erkenden yaptırmayı unutmayın…

OLIMPOS Dağının kucaklayıcı eteklerin-
de, doğanın ritmiyle nefes almanızı sağlayan 

bahçesi, size huzur veren bitki örtüsüne 
komşu olan şömineli ve jakuzili özel bungalov 
villanızda kendinize enerji depolayabilir, bey-
ninizin yaratıcı hücrelerini oksijenle besleye-

bilirsiniz. 
Burada geçireceğiniz keyifli birkaç gün, 

kaliteli saatler, sahilde yağacağınız keyifli 
yürüyüşler sonrası günlük yaşamınıza bomba 

gibi dönebilirsiniz. Eğer birlikte yaşadığınız 
tüylü bir dostunuz varsa, Bu kaçamağa onunla 

birlikte imza atabilirsiniz.

VE tabi ki, bu çok özel tatilin diğer eşlikçileri, 
Çıralı’nın olmazsa olmazları; akıl almaz güzel-
likteki Olympos Antik Kenti ve Khimera’nın 
sönmeyen ateşi...

Adres: Ulupınar Köyü, Çıralı Mahallesi, PK117, 07980, Kemer, Antalya, Türkiye
Web: www.villalukka.com E-Posta: info@villalukka.com
Telefon: +90 242 825 73 76 GSM: +90 533 650 92 50 

Instagram: @karakusrestaurantcirali  @villalukka

mailto:info@villalukka.com
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İftar 
sofralarına 
renk 
katın

Saç rengini 
canlandıran 
ve yenileyen 

vegan saç 
bakım 

maskesi

Temiz hava 
ve gürültüsüz 
bir dünyanın 

kapıları 
aralanıyor

BEYAZ porselene işlenmiş 
özgün tasarımlarıyla sofra 
sunumlarına farklılık kazan-
dıran Bambum Moderna 

porselen yemek takımları, kaliteli ve 
kusursuz görünümüyle şık bir görü-
nüm sunuyor. 24 parçadan oluşan 6 
kişilik Bambum Moderna porselen 
takımları, rengarenk desenleriyle 
kalabalık sofralara neşe getiriyor. 

Zarafetle işlenmiş birinci kalite 
fine porselen ürünlerinden oluşan 
Bambum Moderna porselen yemek 
takımları, birbirinden farklı renk ve 
desenleriyle iftar davetlerinize şıklık 
kazandırıyor.

% 98 doğal türevli yeni vegan Color 
Renewal Saç Rengi Canlandıran ve Parlaklık 
Katan Saç Bakım Maskeleri, hem boyalı 
hem de işlem görmemiş saçlarda saç rengini 
canlandırmak ve parlaklık katmak için 
geliştirilmiş ve ilk kullanımdan sonra bile 
yüksek performanslı sonuçlar sunuyor. 

YENİ Color Renewal Saç Rengi 

Canlandıran ve Parlaklık Katan Saç Bakım 
Maskeleri, içeriğindeki shea, çilek, kayısı 
ve ahududu çekirdeği içeren meyve yağı 
karışımı sayesinde ilk kullanımdan sonra bile 
daha yumuşak, ipeksi ve canlı bir görünüm 
sunuyor.

* Antalya’da Aveda ürünlerini MD 
KUAFÖR’den tedarik edebilirsiniz. 

DYSON Zone kulaklık seti, yüksek 
kalitede ses verip gürültü önleye-
bilirken, burun ve ağza temiz hava 
akışı sağlıyor. On yılı aşkın hava ka-

litesi Ar-Ge çalışmalarının sonucu olan Dyson 
Zone hava temizleyici kulaklıklar, şehrin hava 
ve gürültü kirliliği sorunlarının üstesinden 
aynı anda geliyor.

Dünya nüfusu artmaya devam ederken, 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), küresel olarak 

her 10 kişiden 9’unun DSÖ’nün kirletici li-
mitlerinin  çok üstünde kirli hava soluduğunu 
tahmin ediyor. Covid-19 pandemisi sırasında 
şehirlerde NO2 (Azot Dioksit) kirliliğinin 
azaldığı yerlerde, kirlilik seviyeleri artık hızla 
normale dönerken, birçok şehirde pandemi 
öncesi seviyeleri geçti. Avrupa nüfusunun 
yaklaşık yüzde 20’si olan 100 milyondan 
fazla insanın, DSÖ verilerine göre uzun süreli 
gürültüye maruz kaldığı da tahmin ediliyor.

Birbirinden göz alıcı 
ürünleriyle zarafeti 
sofralara taşıyan 
Bambum, Moderna 
porselen yemek 
takımları ile Ramazan 
davetlerine renk katıyor.

Dyson’ın ilk giyilebilir hava temizleyicisi olan Dyson Zone, şehir 
kirliliğinden dolayı günlük hayatta maruz kaldığımız gaz, alerjen 
ve partikülleri yakalarken, gelişmiş gürültü engelleme özelliğiy-
le istenmeyen sesleri ortadan kaldırıp, kullanıcılara pürüzsüz ve 

yüksek ses kalitesi sunuyor. 

Yüksek performanslı ve doğa 
dostu saç bakım markası 
Aveda, evde de kolaylıkla 

uygulanabilen, 4 farklı saç 
tonunu hedefleyen, saçı 

anında besleyen ve rengi 
yenileyen yeni saç bakım 

maskelerini sunuyor. 

https://www.dyson.com.tr/newsroom/overview
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SONSUZ 
YAZA 

DAVET  
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DOĞADAN, hızla değişen dünyadan 
ve sanattan ilham alan Beymen 
Club 2022 İlkbahar Yaz koleksiyonu 
yazı sonsuza dek yaşamak 

isteyenlere dinamik, cesur, konforlu, daha 
iyi bir dünya için doğaya saygılı seçenekler 
sunuyor. 

Feminenliği dengeli bir yalınlıkla 
harmanlayan Beymen Club Kadın 2022 

İlkbahar Yaz Koleksiyonu, cesur renkleri, 
konforlu ve güncel tasarımları, dinamik form 
ve kalıplarıyla her yaştan modern kadınlara 
kendini özgür ve yaratıcı ifade etme fırsatı 
tanıyor. Beymen Club 2021 İlkbahar Yaz 
Koleksiyonu ise; zıt doku birliktelikleri, 
aksent renk kullanımları, canlı ve güçlü grafik 
desenleriyle sezonu bambaşka bir heyecanla 
selamlıyor.

Beymen Club, yol arkadaş-
ları Büşra Develi ve Birkan 

Sokullu ile birlikte sıcak yaz 
günlerinin her anını ve güne-
şin pozitif enerjisini doyasıya 

yaşamak isteyen, yaz daha 
bitmeden bir sonrakini iple 

çeken herkesi sonsuz bir yaz 
yolculuğuna davet ediyor.

Saç oluşumunu destekleyen 
ve dökülmeyi engelleyen 

şampuan, saç kremi ve 
uzman saç bakım küründen 

oluşan Yves Rocher Anti 
Chute Serisi daha az saç 

kaybı ile daha fazla doğallığın 
sözünü veriyor! 

Saç 
dökülme-

lerine 
karşı önlem 

alın! Hayallerinizdeki yaşam sizleri bekliyor.

6 Villadan oluşan doğayla iç içe yepyeni bir yaşam tarzı... 

YVES Rocher, Anti Chute kampanyası 
ile sağlıklı saçlara giden en doğal 
yolu arayanlar için 28 Mart - 27 
Nisan tarihleri arası, 31 gün boyunca 

tüm saç bakım ürünlerinde 3 Al 2 Öde fırsatı 
sunuyor!

Saç dökülmesine karşı doğal içeriklere 
sahip, yüksek etkili uzman bakım serisi Anti 
Chute, içeriğinde yer alan beyaz acı bakla saç 
köklerini uyarıyor, dökülmeye sebep olan 
mekanizmaların çalışmasını yavaşlatarak saç 

sayısında artışı destekliyor. Yves Rocher’nin 
Bitkisel Laboratuvarları tarafından geliştirilen 
Organik Agav ise saç köklerinin daha iyi bes-
lenmesinde yardımcı olurken sağlıklı ve güçlü 
saçlara kavuşmanıza yardımı oluyor.

Dökülme Karşıtı Saç Bakım Kürü likit 
yapısı ve kolay emilimi ile kullanım kolaylığı 
sağlarken, 1 aylık kullanımda 6480 yeni saç 
teli oluşumunu sağlayarak saçlarınızın gözle 
görünür bir şekilde gürleşmesine ve canlan-
masına yardımcı oluyor. 
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Hayallerinizdeki yaşam sizleri bekliyor.

6 Villadan oluşan doğayla iç içe yepyeni bir yaşam tarzı... 

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

tel:+905325112640
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Cildinizin 
potansiyelini 

arttırın

Tabureye modern yorum

Ayaklarınızda Venedik 
ilhamlı modern dokunuşlar

CILDIN yaşlanmasını geciktirme 
amacıyla yıllarca süren araş-
tırmalara dayanan koleksiyon, 
şimdi cildin sıkılaşmasına ve 

daha canlı görünmesine yardımcı 
olmak için olağanüstü kolajen 
gücüne sahip ve biyoaktif bir 
bitki özü olan Hibiscus Sabah Çi-
çeği özü içeriyor. Ayrıca Hibiscus 
Sabah Çiçeği özü, EstéeLau-
der’in özel moringa özü ve güçlü 
kolajen kompleksinin faydala-
rını artırmaya yardımcı oluyor. 

İlk kez, Revitalizing Supreme 
+ nemlendiriciler, üç önemli 
yüz bölgesinde - yanaklar, 
nazolabial kıvrımlar ve çene 
çizgisi - daha sıkı bir görünüm 
ortaya koyuyor ve yüz hatları-
nın daha belirgin görünmesini 

sağlıyor.

Yüksek performanslı 
nemlendiricilerde 

ustalığını tüm dünyaya 
kanıtlamış EstéeLauder, 
en son yaşlanma karşıtı 
teknolojisi ile geliştirilen 
Revitalizing Supreme+ 

Koleksiyonunu sunuyor.

ISTER bahçede ister kumsalda rahatlıkla 
kullanılabilecek, ergonomik formuyla 
gün boyu rahat oturma konforu sunan, 
çanta, kitap, gazete gibi eşyaları koymak 

için alt bölmesi de bulunan Tabouret Z, klasik 
tabure formunun zamansız, özgün, konforlu, 
doğal çevreyle dost, renkli ve neşeli, yüksek 
standart tasarımlı yorumuyla öne çıkıyor. 
Koleksiyonu tamamlayan Tabouret Table ise 
minderi ile tabure minderi kaldırılınca sehpa 
olarak kullanılabiliyor.

DIVARESE İlkbahar/Yaz 2022 
koleksiyonu, ‘Nostaljik Minimalizm’ 
temasıyla stilini zamansız tasa-
rımlarla tamamlamak isteyenlere 

yüksek kalite anlayışı ile vazgeçilmez parçalar 
sunuyor. Konforlu ve şık detayları bir araya 
getiren tasarımlar günümüz minimalizm tren-
dini Divarese tarzında yeniden yorumluyor. 
Minimal ayakkabı tasarımlarını tamamlayan 
yaz aylarının vazgeçilmezi hasır çantalar, farklı 
boyutları ve deri detaylarıyla günün her anına 
uyacak alternatifler sunuyor. Sırt ve omuz 
çantaları, clutchlar ve bucket çantalar her stile 
uyum sağlıyor.

Hem iç hem dış mekanda 
kullanılabilecek ZA ZA ZING 
Tabouret Z” ile IDA Uluslara-
rası Tasarım Ödülleri 2021’de 

IDA International Design 
Awards (Honorable Mention) 

Şeref Ödülü alan Ceren Moca-
chen, kaliteli lüks dokunuşu 

dış mekanlara da taşıyor.

İtalyan sokaklarının renkli dünyasından ilham alan Divarese 
İlkbahar/Yaz 2022 Koleksiyonu, Nostaljik Minimalizm teması 

ile yalın ve modern yaz şıklığını stilinize taşıyor.
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TÜRKIYE’nin öncü teknoloji markası 
Vestel, online alışveriş deneyimini 
fiziksel perakende ile buluşturduğu 
Vestel Ekspres mağazalarını Antalyalı 

tüketicileriyle buluşturmaya devam ediyor. An-
talya’daki Vestel Ekspres mağazalarının sayısı 
Muratpaşa Cebesoy’da bulunan mağaza açılı-
şıyla 7’ye çıktı. Antalya’nın Kepez ve Muratpaşa 

ilçelerinde açılan yeni mağazalar ile Türkiye 
genelindeki Vestel Ekspres sayısı 82’ye ulaştı.

Elektrikli süpürge, küçük ev aletleri, kişisel 
bakım ürünlerinin teşhir edildiği 55 metreka-
relik Vestel Ekspres’lerde müşteriler satışların 
büyük kısmının yapıldığı dijital ekranlardan 
tüm ürünlerin özelliklerine ve karşılaştırmala-
rına ulaşabiliyor. Yeni nesil alışveriş deneyimi 

sunan Vestel Ekspres mağazaları, müşteriye 
istediği ürünü anında bulma ve hızlı karşılaş-
tırma imkanı tanıyor. Ayrıca Vestel Ekspres 
sayesinde müşteriler aynı gün teslimat ve 
montaj hizmetine ulaşıyor. Yeni nesil alışveriş 
deneyimi sunan Vestel Ekspres mağazaları 
Muratpaşa ve Kepez’de Antalyalı tüketicileri 
bekliyor. 
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INGILIZ turistlerin Türkiye’ye yoğun 
ilgisini de göz önünde tutarak İngiltere – 
Türkiye uçuş programını genişleten Co-
rendon Airlines, Londra’dan Antalya’ya 

günlük uçuşlar gerçekleştirecek. Corendon 
Airlines geniş bir uçuş planı sunduğu İngiltere 
pazarında 5 havalimanından gerçekleştireceği 
uçuşlara 1 Nisan itibariyle başlıyor.

Londra’nın yanı sıra Birmingham, Manc-
hester, Newcastle ve Glasgow’dan da Antalya, 
Bodrum ve Dalaman’a uçuşlar gerçekleşti-
recek Corendon Airlines, böylece ülkemize 
gelecek yabancı turist sayısının artışına ciddi 
katkıda bulunacak. Corendon Airlines’ın yeni 
uçuş planlaması, bu şehirlerde yaşayan vatan-
daşlarımızı da çok mutlu edecek.

Vestel Antalya’da 
ekspres mağazaları ile büyüyor

Corendon Airlines 
Londra - Antalya arası 
her gün uçmaya başlıyor

Vestel’in müşteri odaklı 
hizmetleri kapsamında 

sunduğu, dijital alışveriş 
deneyimini fiziki mağazada 

yaşatan Vestel Ekspres 
konsepti, Antalya’da 7’ye 

ulaştı. Muratpaşa ve Kepez 
ilçelerinde yer alan Vestel 

Ekspres mağazaları tüketiciye 
hızlı teslimat, stok bulma, 

fiyat ve özellik karşılaştırma 
gibi kolaylık sunuyor.

Avrupa’yı Türkiye’ye ve en çok 
tercih edilen tatil destinas-

yonlarına bağlayan Corendon 
Airlines, 2022 yaz sezonunda 
uçuş ağına yeni destinasyon-

lar ekleyecek ve uçuş fre-
kanslarını artıracak. Covid-19 
salgınından kaynaklı seyahat 

kısıtlamalarının daha da hafif-
letilmesiyle birlikte yaptıkları 

seyahat rezervasyonlarının 
sayısını artıran İngiliz turistler 

ise Corendon Airlines’ın 
yeni uçuşlarıyla birlikte 

ülkemize daha da 
konforlu şekilde 
seyahat edecek.



LÜKS ve konforu bir arada sunan özgür 
ruhlu marka BadBear, Türkiye’nin 
farklı bölgelerindeki moda severlerle 
buluşmaya devam ediyor. Stil sahibi 

tüm kullanıcılara alternatif şıklık sağlayan 
Bad Bear, farklı stil kodlarını bir araya getirdi-
ği ürünleri ile Antalya Deepo’da açılıyor. Bad 
Bear; asi, modern ve zamansız görünümler 
sergilemeye olanak sağlayan, kış ve ilkbahar 

& yaz koleksiyonlarından ürün gruplarından 
tasarım parçalarıyla Antalya’daki kullanıcıla-
rın beğenisine sunulacak.

ANTALYA’DA SOKAK MODASININ YENİ ADRESİ 
Erkek ve kadın kategorisindeki ürünleri-

nin tasarımlarıyla fark yaratan Bad Bear’ın 
Antalya’daki ilk mağazası, kullanıcılarına 
geniş bir ürün çeşitliliği sunacak. Bad Bear’ın 

en çok tercih edilen ürünlerinin yanı sıra her 
sezonda yeni ürünlerin de ilk kez kullanıcı-
larla buluşacağı mağaza, özgür bir alışveriş 
deneyimi sunmanın yanı sıra sokak modasına 
dönüş için bir buluşma noktası olacak.

Fark yaratan ürünleriyle sokak modasının 
öncü markası olan Bad Bear’ın Antalya’daki 
mağazası Depo Outlet Center’ın giriş katında 
hizmet verecek.
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SOKAK 
TARZININ 
ÖNCÜSÜ 

BAD BEAR 
ANTALYA’DA Yenilikçi ve ilham veren tarzıyla dikkat çeken BadBear, Nisan 

ayında Antalya Deepo Outlet Center’da açılıyor. 

TÜRKIYE’nin önde gelen ticari yük ve 
kruvaziyer limanı QTerminals Antal-
ya, 2022 sezonunun ilk kruvaziyer 
gemisine ev sahipliği yaptı. Limana 

demirleyen Emerald Azzurra, yolcuları ile 
QTerminals Antalya Limanında karşılandı.

Sezonun ilk kruvaziyer gemisi için limanda 
plaket ve karşılama töreni düzenlendi. 
QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür 
Sert geminin kaptanlarına plaket takdim 
etti. Gemiden inen yolcular Perge, Aspendos 
ve Kaleiçi’ni gezdikten sora Antalya sokakla-
rında alışveriş yaptı. Sonsuzluk havuzu, spa, 
spor salonu ve geniş teras bulunan lüks gemi 
Antalya’dan Rodos’a devam etti.

35 BİN KRUVAZİYER YOLCUSU BEKLENİYOR
QTerminals Antalya’da bu yıl rezervas-

yonlar doğrultusunda 38 kruvaziyer gemi-
siyle 35 bin yolcu ağırlanması bekleniyor. 
Modern yolcu terminali ile QTerminals 
Antalya, toplam 370 metre uzunluğunda iki 
kruvaziyer iskelesi, bin 830 metrekare yolcu 
terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet 
veren 1.000 metrekare bagaj alanına sahip-
tir. QTerminals Antalya’da; yolcu gemilerine 
kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, barınma, 
güvenlik, temiz su temini ve atık toplama 
hizmetlerinin yanı sıra bagaj işlemleri de 
dahil olmak üzere tam terminal hizmetleri 
sunuluyor. 

QTerminals 
Antalya lüks 

Emerald Azzurra 
gemisini 
ağırladı

QTerminals Antalya’ya 2022 
sezonunun ilk kruvaziyer 
gemisi yanaştı. 110 metre 
uzunluğundaki lüks gemi 
Emerald Azzurra, Antalya’ya 
üst gelir grubundan 
Amerikalı 105 yolcu getirdi. 
Turistler Perge, Aspendos 
ve Kaleiçi’ni gezdikten 
sonra Antalya sokaklarında 
alışveriş yaptı. 
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ANTGIAD olarak ilk olarak Kepez 
Belediyesi ile işbirliği yaparak Cem 
Karaca Gençlik Kütüphanesi’ni 
kente kazandırdıklarını ifade eden 

Başkan Osman Sert, Antalya’nın en önemli 
markalarından olan Antalyaspor işbirliği ile de 
ikinci bir kütüphaneyi kazandırmanın mutlu-
luğunu yaşadıklarını söyledi. Genç iş insanları 
olarak kentin geleceği olan gençlere her zaman 
pozitif bir yaklaşım içerisinde olduklarını ifade 
eden Başkan Sert, “Cem Karaca Gençlik Kü-
tüphanemizde 5 bini aşkın kitap bulunuyor. 

ANTGİAD ile Antalyaspor’dan
DÖŞEMEALTI GENÇLERiNE 

YENi BiR KÜTÜPHANE 

Gençler ve çocuklar buraya büyük ilgi gösterip 
hem okuyorlar hem öğrenip gelişiyorlar. Biz 
bu kütüphaneyi kazandırırken tek bir şey 
arzu ettik. Bir tek gencimizin yoluna küçük 
bir ışık bile olsak bize yetecekti. Şimdi burayı 
dolu gördükçe mutluluğumuz ve gururumuz 
artıyor” ifadelerini kullandı. 

GÜÇLERİMİZİN BİRLEŞMESİ DAHA 
BÜYÜK BİR ENERJİ ORTAYA ÇIKARIYOR
Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi’nde 

yaşadıkları gururu Antalyaspor ile Döşemealtı 
İlçesi’nin Ekşili Mahellesi’nde yeni bir Gençlik 
Kütüphanesi’ne taşıdıklarını dile getiren Baş-

kan Osman Sert, “İlk tecrübemizin ardından 
oradaki gençlerin gözlerinde ışık bizlere ikinci 
bir kütüphane için cesaretlendirdi. Bu konuda 
ilk kütüphanemizde olduğu gibi bir işbirliği 
yapmak istedik. Biz ANTGİAD olarak her 
projede bir işbirliği bir birliktelik ile çalışmak 
istiyoruz. Çünkü güçlerimizin birleşmesi daha 
büyük bir enerji ortaya çıkarıyor. Bu projeyi de 
aynı şekilde düşünerek Antalyaspor’a sunduk. 
Başkan Aziz Çetin ve ekibi bu projemize çok 
sıcak baktılar ve hemen çalışmalara başladık. 
Ben kendilerine çok teşekkür etmek istiyo-
rum” diye konuştu.

GENÇLİK İÇİN KİTAP BAĞIŞI DAVETİ
Birliktelik kültürünü her alana taşımak için 

çaba gösterdiklerini ifade eden Başkan Osman 
Sert, “Kütüphanemizin bitmesine çok kısa bir 
süre kaldı. Bizler ANTGİAD ve Antalyaspor 
olarak kütüphanemizi çok kısa zaman sonra 
gençlerimizin hizmetine açacağız. Ancak bu 
konuda çorbada tuzu olmasını isteyen herkesi 
Gençlik Kütüphanemiz için kitap bağışlamaya 
davet ediyorum. Tüm STK’ları, kurumları ve 
vatandaşlarımızı kütüphanemiz için başlattı-
ğımız kitap bağışı kampanyamızı destekleme-
ye davet ediyorum. Umuyorum gençlerimiz 
için hep birlikte çok güzel kitapların olduğu 
sosyal bir alan oluşturacağız” diyerek sözlerini 
noktaladı.

MURATPAŞA, Kepez, Konyaaltı, 
Döşemealtı ve Aksu ilçelerini kap-
sayan En Güzel Bahçe, Balkon, 
Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması 

çevre bilincini ve sevgisini arttırmayı amaç-
lıyor. Yarışma başvuruları 28 Mart-13 Mayıs 
tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Beledi-
yesi’ne elden teslim edilecek. 

En güzel bahçe, balkon yarışması başlıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından bu yıl 5’incisi düzenlenecek 

olan en güzel bahçe, balkon ve teras 
yarışmasına başvurular 28 Mart'ta 
başladı. Bu yıl “Çevremizi Birlikte 
Güzelleştiriyoruz” sloganıyla dü-

zenlenecek yarışmada son başvuru 
tarihi 13 Mayıs 2022. 

9 KATEGORİDE 90 BİN TL ÖDÜL
5. En Güzel Bahçe, Balkon, Teras Yarış-

ması’nda en güzel balkon (açık balkon, kapalı 
balkon), en güzel bahçe (konut bahçesi, apart-
man bahçesi, site bahçesi, iş yeri bahçesi, hobi 
bahçesi, kurakçıl peyzaj uygulama bahçesi)ve 
en güzel teras olmak üzere toplam 9 kategori 
de ödül verilecek. Her kategorinin birincilerine 
5 bin TL, ikincilerine 3 bin TL ve üçüncülerine 
2 bin TL olmak üzere toplam 90 bin TL para 
ödülü dağıtılacak. 

Yarışmanın seçici kurulu bu yıl Antalya 
Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB 
Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası, Antalya Kent Konseyi, 
Antalya Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçı-
ları Birliği ve ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş 
temsilcilerinden oluşuyor. Yarışma ile ilgili 
detaylı bilgi Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 
web sayfasından (http://www.bahcebalkonya-
rismasi.antalya.bel.tr ) temin edilebilir.

ANTALYA Genç İş İnsanları 
Derneği (ANTGİAD) ile Antal-

yaspor işbirliğinde Döşemealtı 
İlçesi’nin Ekşili Mahallesi’nde 
açılacak Gençlik Kütüphane-

si için son aşamaya gelindi. 
Gençlik Kütüphanesi’nin açılışı 

için çok kısa bir süre kaldığını 
ifade eden ANTGİAD Yönetim 

Kurulu Başkanı Osman Sert, 
“Kepez’den sonra bir Gençlik 

Kütüphanemizi de Döşemeal-
tı’na kazandıracağız. Gençler, 

okuyarak, öğrenerek geleceğe 
hazırlanacak” dedi.

http://www.bahcebalkonyarismasi.antalya.bel.tr
http://www.bahcebalkonyarismasi.antalya.bel.tr
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BIREYLERIN bilincinin yükselme-
sine katkı sağlamak, aynı bilinçteki 
kişileri bir araya getirerek mane-
viyatı güçlendirmek, bütüncül bir 

inziva deneyimi ile önce özün sonra doğa ve 
evreni paylaştığın diğer canlılarla bağ kurmak 
için düzenlenen Kozmik-Spiritual Festival, 
konuklarını davet ediyor. Bu sene 2-5 Mayıs 
tarihleri arasında Antik Likya’nın 23 şehrin-
den biri olan Adrasan’da ilk kez gerçekleşecek 
olan Kozmik - Spiritual Festival’i bir yanında 
Toroslar, diğer yanında ise masmavi Akdeniz 
manzarasıyla misafirlerini kucaklayacak.

DOLU DOLU BİR PROGRAM
Gerçekleşecek festivalde “Nefes” “Yoga” 

“Sesle Şifa” ve “Sufizm, Şamanizm atölye çalış-
maları” ve “Spiritual danslar” yer alacak.

Birlikte dünyanın dört bir yanında 
katıldıkları “şifa festivalleri”nden birini de 
Türkiye’de gerçekleştirmek için yola çıkan, iki 
arkadaş Nurcan ve Noha’nın düzenledikleri 
Kozmik Festival, Türkçe ve İngilizce olarak 

gerçekleşecek.Yoğun geçecek festival progra-
mında; alanında uzman kişilerin çalışmaları 
yeralacak. Neslihan Ünver ile nefes çalışması, 
Cenk Güçbilmez ile sesle şifa, Umut Fırat ile 
samanik yolculuk, Alper Akçay ile sufizime 
uzanan atölye ve spritüal danslar olacak. 
Birçok ülkede gerçekleştirdiği yoga çalışmala-
rıyla bilinen festivalin kurucusu Nurcan Ilgın, 
festival boyunca yoga dersleri verecek.

Üç gün sürecek festival, alanında uzman, 
yerel ve ulusal şifacılarında katılacağı, bir 
kamp alanında gerçekleşecek, kendiyle içsel 
bir yolculuğa çıkmak ve yeni ben ile buluşmak 
isteyenleri ağırlayacak.

Ayrıca kristal, doğal taş, kıyafet ve benzeri 
satış yapan tezgâhlarında kurulu olacak 
etkinlik alanında, misafirler kendine yolculuk 
yapmanın keyfini yaşayacak. Festivalin son 
gününde ise isteğe bağlı rehberli Likya yürü-
yüşü, yamaç paraşütü, ATV, tekne gezintisi 
düzenlenecek. 

Ayrıntılı bilgi için; www. kozmikfestival.
com ziyaret edebilirsiniz.

ANTALYA ADRASAN’DA 
KOZMiK FESTiVALi’NE DOĞRU
Kozmik - Spiritual Festival, hem iç dünyanı hem de etkileşimde 

olduğun dış dünyayı dönüştürmek adına içinde mevcut olan 
ışık ve ateşi tekrar hatırlamanı sağlayacak benzersiz bir fırsat!

2019 yılında olduğu gibi 2022’de de 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
ana partnerliğinde hayat bulan 
Robotex Turkey uluslararası katılıma 

açık ulusal nitelikte bir festival olarak bu yıl da 
Antalya’da gerçekleştirilecek. Robotex Turkey 
hazırlık çalışmaları Türkiye’nin farklı bölge-
lerinden robotik alanında çalışan eğitmenler 
ve yarışma deneyimine sahip gönüllülerin 
verdiği desteklerle yürütülüyor. Akdeniz 
Üniversitesi’nin alanla ilgili öğretim görevlileri 
ve öğrencileri de organizasyonun gerçekleşme-
sinde görev alacaklar. Gönüllü olarak katılmak 
isteyenler web sayfası üzerinden başvuruda 
bulunabiliyorlar.

Robotex Turkey Yönetim Kurulu Üyesi 
Zülal İnan, “Bu yıl yarışmaya farklı yaş grupla-
rına uygun olarak,başlangıç, orta, ileri seviye, 
kızlar kategorisi ve girişimcilik yarışmaların-
dan oluşan 11 yarışma kategorisi yanı sıra 
Robotex İran’la yapılan işbirliği çerçevesinde 

Robotex Turkey 2022 heyecanı başladı
“Dünyanın En Büyük Robotik Festivali” Robotex 

International’ın Türkiye ayağı olan Robotex Turkey, 
7-8 Mayıs’da Antalya’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre 

Merkezi’nde yapılacak. 2019 yılında birincisi yine Antalya’da 
gerçekleşmiş olan Robotik Festivali pandemi döneminde 

yapılan çevrim içi yarışmalardan sonra yarışmacı takımlar ve 
ziyaretçileriyle yeniden yüz yüze buluşacak.

yeni yarışma kategorileri de eklendi.Yarışma-
ya İran’dan yarışmacı takımlarında gelmesi 
bekleniyor. Yarışmalarda derece alan takımlar 
Kasım ayında Tallinn/ Estonya’da yapılacak 
Uluslararası yarışmaya katılım hakkı kazana-
caklar” dedi.

Yurtiçinden ve dışından gelecek olan 
katılımcılarla Robotex Turkey’in Antalya 
turizmine katkı yapacağını da dile getiren 

İnan, şunları kaydetti: “Yarışma için kayıtlar 
15 Nisan tarihine kadar devam ediyor. İlginin 
yoğun olması sebebiyle kayıtların son günlere 
bırakılmamasını tavsiye ediyoruz. Yarışmacı 
kayıtları www.robotexturkey web sayfasından 
yapılıyor. Robotex Turkey, robotik, bilişim, 
teknoloji, inovasyon, fütürizm ve girişimcilik 
alanına ilgi duyan herkesi ister yarışmacı ister-
se de ziyaretçi olarak 7-8 Mayıs’ta Nazım Hik-
met Fuar ve Kongre Merkezi’ne bekliyoruz. 
Ziyaretçi olmak isteyenler biletlerini https://
www.biletantalya.com/ üzerinden alabilirler.”

http://www.robotexturkey
https://www.biletantalya.com/
https://www.biletantalya.com/
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ANNESI veya babası hayatta olma-
yan, maddi olanakları yetersiz, ye-
tenekli çocuklara tam burslu, yatılı 
ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan 

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2022 yılı 
girişsınavı, 29 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de 
Türkiye’nin 31 ilinde düzenlenecek. Her yıl sı-
navı kazanan öğrencilerin başta eğitim olmak 
üzere sağlık, beslenme, barınma, giyim gibi 
tüm gereksinimlerinin karşılandığı Darüşşa-
faka Eğitim Kurumları mezunu öğrenciler; 
İngilizce bilen, bilgisayar kullanabilen, bir 
müzik aleti çalabilen, spor yapan, 21 yüzyıl 
yetkinliklerine sahip, akademik olarak güçlü, 
entelektüel merak kazanmışgençler olarak 
üniversiteye başlıyor. Darüşşafaka, mezun-
larına üniversite eğitimleri süresince de burs 
desteğini sürdürüyor.

21ANTALYALI ÖĞRENCİ 
DARÜŞŞAFAKA’DA OKUYOR 

Türkiye’nin en köklü kurumlarından 
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda Antal-
ya’dan 21 öğrenci eğitim alıyor. Bu yıl da 31 
ilde gerçekleştirilecek olan Darüşşafaka Giriş 
Sınavı; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, 
Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, 
Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gazian-
tep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, 
Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, 
Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Te-
kirdağ, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilecek. 
Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul 
edilecek; söz konusu 31il dışından sınava 
katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve 
velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek 

Darüşşafaka Sınavı 
Antalya’da 29 

Mayıs’ta Kocademir 
Ortaokulu’nda yapılacak

Büyükşehir'den 23 Nisan 
Basketbol turnuvası

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli 
öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka 

Eğitim Kurumları’nın 2022 yılı giriş sınavı, 29 Mayıs Pazar günü saat 
11.00’de Türkiye’nin 31 ilinde, Antalya’da ise Kocademir Ortaokulu’nda 
düzenlenecek. Antalyalı toplam 21 öğrencinin eğitim ve öğretimlerine 

devam ettiği Darüşşafaka Eğitim Kurumları sınavına ilkokul 4. sınıf 
öğrencileri katılabilecek. Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve 

sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye 
kadar tam burslu kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nda 3x3 Basketbol Turnuvası düzenleyecek. 
Turnuva 23 Nisan Cumartesi günü Işıklar’daki Atatürk Yarı Açık 
Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşa-
faka Cemiyeti tarafından destek verilecek. 

SINAVA SON BAŞVURU TARİHİ: 
23 MAYIS 2022

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

Ayrıntılı bilgi için: https://www.darussafa-
ka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi 

Aday kaydı için başvurular 3 Ocak 2022’den 
itibaren online olarak yapılıyor. Başvuru için 
gerekli belgelerin Darüşşafaka Ortaokulu’na 
postayla ulaştırılması zorunludur.

https://basvuru.darussafaka.org/ 

BÜYÜKŞEHIR Belediyesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
tarafından düzenlenen “’23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

3x3 Basketbol Turnuvası” (2008- 2009), 
(2010-2011), (2012)  doğumlu erkek ve kızlar 
kategorilerinde yapılacak. 

Basketbol turnuvası, 23 Nisan Cumartesi 

günü 10.00-20.00 saatleri arasında 
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 
tarafından yeniden projelendirilen Atatürk 
Yarı Açık Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. 
Müsabakalara 3 asil oyuncu 2 yedek olmak 
şartıyla en fazla 5 kişi katılabilecek. Ayrıca 
yetenek parkuru ve şut yarışmasına katılan 
çocuklar hünerlerini sergileyecek.

Turnuvaya katılmak isteyenler www.
abbsporhizmetleri.com internet sitesi 
üzerinden 17 Nisan Pazar gününe kadar 
başvuru yapabilecek. Turnuvayla ilgili 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın  0242 
321 24 70 numaralı telefonundan bilgi 
alınabilecek.

https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi
https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi
https://basvuru.darussafaka.org/
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ISTANBUL Vakfı ve Türkiye Sinema ve 
Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş 
birliğiyle düzenlenen “Büyüt Hayallerini” 
kısa film yarışması, sosyal sorumluluk 

duyarlılığı olan genç sinemacıları sektöre 
kazandırmayı amaçlıyor. 

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
genelindeki Yükseköğretim Kurumu tara-
fından onaylanan bütün üniversitelerin ön 
lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin 
katılımına açık olan projede kadının gücüne 
vurgu yapmak amacıyla ana tema “Başarılı 
Kadın Hikayeleri” olarak belirlendi. 

Sinema endüstrisine sağlam adımlarla 
girmek isteyen aynı zamanda alanında kariyer 
hedefi olan hevesli ve yetenekli üniversite 

öğrencilerinin kısa film yapımını destekleyen 
yarışma, katılımcılara sektörün önde gelen 
isimleriyle bir araya gelme imkanı da sağlaya-
cak. Diğer yandan destek almaya hak kazanan 
10 senaryo sahibine film yapımı, yönetmenlik 
gibi konularda eğitim olanağı sağlayacak.

Büyüt Hayallerini Yarışmasına Son Başvu-
ru Tarihi: 27 Mayıs 2022

27 Mayıs 2022 saat 18.00’e kadar katılım 
sağlanacak yarışmanın temasına uygun olarak 
seçilen, katılım koşulları dahilinde sayfa 
sayısı 20’yi geçmeyen 10 senaryo, 10.000 film 
yapım desteği alacak.

Başvuru ve detaylı bilgi için; www.buyut-
hayallerinikisafilm.com adresine başvurabi-
lirsiniz.

CITYSİNEMA

“BÜYÜT HAYALLERİNİ” 
KISA FİLM YARIŞMASI BAŞLIYOR

İBB İstanbul Vakfı tarafından 
TÜRSAK danışmanlığında 

‘’Büyüt Hayallerini’’ Kısa Film 
Yarışması düzenleniyor. 3 
Mart 2022 tarihi itibariyle 

başvuruların alınmaya 
başladığı projenin teması, 
“Başarılı Kadın Hikayeleri” 

olarak belirlendi. Yarışmaya 
başvurular 27 Mayıs tarihine 

kadar yapılabilecek.

http://www.buyuthayallerinikisafilm.com
http://www.buyuthayallerinikisafilm.com
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KEPEZ Kitap Fuarı, Antalyalılardan 
büyük ilgi gördü. Bu yıl “Oku” 
temasıyla 4-13 Mart tarihlerinde 
kapılarını kitapseverlere açan 4. 

Kepez Kitap Fuarı, kitapseverlerin akınına 
uğradı. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 
400’den fazla yayınevinin binlerce kitap, 
kaynak ve eserleri ziyaretçilere sunuldu. 
Kepez Kitap Fuarı, okur-yazar buluşmasıyla 
da 200’den fazla yazarı okurlarla bir araya 

getirdi. Yazarların imza günlerinde uzun 
kuyruklar oluştu, söyleşilerde ise salonlar 
doldu taştı. Pandemi döneminde yapılamayan 
kitap fuarı, büyük özlemle Antalyalıların 
adeta akınına uğradı. 4. Kepez Kitap Fuarı’nda 
her yaş grubuna uygun kitap seçenekleri 
de bulununca, 7’den 70’e her kesim 10 gün 
boyunca Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki 
Kepez Kitap Fuarına akın etti.  

Antalya 
4. Kepez 

Kitap Fuarına 
büyük ilgi 

gösterdi
Kepez Belediyesi’nin bu yıl 
“Oku” temasıyla kapılarını 
açtığı 4. Kepez Kitap Fuarı, 

kitapseverlerin akınına 
uğradı. Antalyalılar 10 gün 
boyunca binlerce kitap ve 

çok sevdikleri kitapların 
yazarlarıyla buluştu.

AKDENIZ Üniversitesi Çevre Sorun-
ları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
tarafından geleneksel olarak dü-
zenlenen 24. Akdeniz Üniversitesi 

Çevre Hizmet Ödülleri değerlendirme süreci 
tamamlanarak ödül töreni düzenlendi. Akde-
niz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans 
salonunda gerçekleşen ödül töreninde Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı 
Lokman Atasoy Çevre Hizmet Özel Ödülü’ne 
layık görüldü.  

Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı 

Lokman Atasoy, 24. Akdeniz Üniversitesi 
Çevre Hizmet Ödülleri’nde özel ödüle layık 
görülmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. 
Atasoy, “Geçen yıl Antalya Büyükşehir Beledi-
yesi kurumsal olarak ödüle layık görülmüştü. 
Bu yılda Başkan Danışmanı olarak yaptığımız 
çalışmalardan dolayı biz ödüle layık görüldük. 
Tabi bu ödülde Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Muhittin Böcek’in çok büyük 
bir emeği var. Biz çok şanslıyız hem başka-
nımızın bize olan güveni hem de inancı ve 
çevreye olan hassasiyeti ile bütün projelerimi-

Akdeniz Üniversitesi’nden Akdeniz Üniversitesi’nden 
Başkan Danışmanı’na özel ödülBaşkan Danışmanı’na özel ödül

Akdeniz Üniversitesi 24. Çevre Hizmet Ödülleri sahiplerini 
buldu. Çevre değerlerinin korunması konusunda öncülük 

ettiği çalışmalarından dolayı, Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Danışmanı Lokman Atasoy da Çevre Hizmet Özel 

Ödülü’ne layık görüldü. 

zi herhangi bir engel olmaksızın hayata geçi-
rebiliyoruz ve buda neticede bir ödül getiriyor. 
Demek ki doğru yoldayız. Akademik camiadan 
bilim insanlarının bizi bu ödüle layık görmesi 
son derece anlamlı ve onur verici. Biz tabi ki 
çalışmalarımızı ödül almak için yapmadık. 
Atatürk’ün dediği gibi ‘Vatanını en çok seven, 
görevini en iyi yapandır’ sözünü ilke edinerek 
çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” 
dedi. 
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AYŞE Sinem Korola ve Çağdaş 
Çobanoğlu tarafından yazılan ve 
yönetilen oyunu izleyiciyle buluştur-
maktan büyük mutluluk duydukları-

nı belirten ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Sert, zor günlerden geçen üyelerinin 
ve vatandaşların bir nebze moral bulması için 
böyle bir çalışmaya imza attıklarını dile getirdi. 
Antalya’nın bir sivil toplum kuruluşu olarak 
ekonominin sanat olmadan ilerleyemeyeceğini 
düşündüklerini ifade eden Sert, “Bir kentte 
sanat ilerlemeden ne kültürel gelişim ne de 

ekonomik gelişim sağlanabilir. Bunun için 
şimdi bu oyunu diğer ilçelerimize de taşıyarak 
ne kadar çok vatandaşımızı buluşturabilirsek o 
kadar iyi olacaktır” şeklinde konuştu.

OSMAN SERT’TEN 
BAŞKAN TÜTÜNCÜ’YE TEŞEKKÜR

Projeyi Kepez Belediyesi ile işbirliğinde 
yürüttüklerini ifade eden Başkan Osman Sert, 
“Teftiş-i Temaşa oyunu, ANTGİAD olarak des-
teklediğimiz Antre Sahne’nin bir oyunu. Kepez 
Belediyemiz ile bu oyuna verdiğimiz desteği-

mizi konuştuğumuzda bizlere Erdem Beyazıt 
Kültür Merkezi Salonu’nda oyunu sahnelemek 
için destek verdiler. Bu konuda Hakan Tütüncü 
başkanımıza samimiyeti ve desteği için çok 
teşekkür ediyoruz. Umuyorum bu çalışmayı 
farklı yerlerde devam ettirebiliriz.” dedi.

Şehrimizin güzide sanat topluluklarını 
misafir etmemize destek olan ANTGİAD ile bir 
projede daha işbirliğinde olmaktan mutluluk 
duyduğunu ifade eden Başkan Hakan Tütüncü, 
Başkan Osman Sert’e ve nezdinde tüm yöne-
tim kuruluna teşekkür etti.

ANTGİADANTGİAD 
Tiyatro ile 

buluşturuyor

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) ve Kepez 
Belediyesi işbirliği ile “Teftiş-i Temaşa” tiyatro oyunu 
izleyici ile buluştu. Erdem Beyazıt Kültür Merkezi 
Salonu’nda sahnelenen oyuna Kepez Belediye Başkanı 
Hakan Tütüncü, ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Sert, dernek üyeleri ve tiyatro severler katıldı.

ATSO ile Mesleki Yeterlilik Kurumu 
arasında Ulusal Yeterlilik Hazırlama 
İşbirliği Protokolü imzalandığını 
belirten Davut Çetin, uzmanlar, 

meslek mensupları ve ATSO 46. Grup üyeleri-

Araç kiralama sektörüne yeterlilik belgesi
ANTALYA Ticaret ve Sanayi 

Odası (ATSO) Başkanı Davut 
Çetin, 46. Grup (Taşıt kirala-

ma ve ilgili hizmetler) Meslek 
Komitesi ve sektörün talebi 
doğrultusunda araç kirala-

ma iş kolunda, araç kiralama 
danışmanı olarak çalışanların 

yeterliliklerini belirlemek, 
çalışanların bilgi, beceri, yet-

kinliklerini ölçmek ve sektöre 
belgeli çalışan kazandırmak 

amacıyla ATSO tarafından 
hazırlanan “Araç Kiralama 

Danışmanı S4 Taslak Ulusal 
Yeterlilik” çalışmasının kamu-

oyu görüşüne sunulduğunu 
bildirdi.

nin katılımları ile gerçekleştirilen toplantılar 
ve çalıştaylar sonucunda hazırlanan ulusal 
yeterlilik taslağının hazırlandığını, 18 Nisan 
2022 tarihine kadar www.atso.org.tr adresinde 
yer alan görüş formu üzerinden, kuruluşlardan 
gelecek olan öneri ve değerlendirmeler sonu-
cunda taslağa son şeklinin verileceğini kaydetti. 

HİZMET KALİTESİ ARTIRACAK
Araç kiralama sektöründe iletişimden 

teknik bilgiye uzanan geniş bir alanda farklı bir 
uzmanlaşma gerektiğine dikkat çeken Davut 
Çetin şöyle konuştu; “Ancak sektörde haliha-
zırda bir eğitim altyapısı bulunmadığı için, 
genel olarak otomotiv, finans ve sigorta gibi 

farklı sektörlerden transferler veya alaylı olarak 
yetişen kişiler ile çalışıldığını görüyoruz. Oysaki 
sektörde, sunulan hizmet kalitesi ve çalışan-
lar için belirli standartların olması gerektiği 
açıktır. Bu hedef doğrultusunda Odamızın 
öncülüğünde hazırlanarak görüşe sunulan araç 
kiralama danışmanı ulusal yeterlilik çalışması, 
sektörde çalışma standartlarını belirleyerek, 
hizmet kalitesinin artmasına büyük katkı 
sağlayacak olup, haksız rekabeti engelleyecek-
tir. İnanıyorum ki; bu çalışmalar önümüzdeki 
süreçte meyvelerini verecek, mesleki yeterlilik 
belgelerinin zorunlu tutulması ile sektördeki 
insan kaynağının kalite ve kapasitesi artacak-
tır.”

http://www.atso.org.tr
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BAŞVURU sonucunda kulüpte TSE 
Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü 
Personeli Yüksek Gıda Mühendi-
si Ahmet Eryurt tarafından tüm 

hizmet alanlarının ve oluşturulan sistemin 
uygunluğunun teyit edileceği 1 günlük bir 
denetim gerçekleştirildi. Antalyaspor A.Ş’nin 
pandemi kapsamında bütün tedbirleri 
aldığının, uyguladığının, bulaşmayı önlemek 
için gerekli tüm süreçleri kontrol ettiğinin ve 

güvenli hizmet kurallarını yerine getirdiğinin 
teyit edilmesi ile Antalyaspor A.Ş, bu belgeyi 
almaya hak kazanacak.

Denetim ekibi çalışmalarını sürdürürken 
TSE Antalya Bölge Koordinatörü Hasan 
Demirtaş da Başkan Av. Aziz Çetin’i maka-
mında ziyaret etti. Başkan Av. Aziz Çetin her 
zaman önceliklerinin insan sağlığı olduğunun 
altını çizerken Demirtaş ise Güvenli Hizmet 
Belgesi konusunda Antalyaspor A.Ş’nin çok 

titiz bir çalışma yürüttüklerine şahit olduğu-
nu belirtti. Ziyarette,  Başkan Av. Aziz Çetin, 
Hasan Demirtaş’a Antalyaspor forması hediye 
etti. Hasan Demirtaş da Çetin’e “Dünyada 
1502 yılında bugünkü manada hazırlanan 
ilk standartları içeren Kanunname-i İhtisab-ı 
Bursa adlı bir kitabı ve Sultan II. Beyazıt Han 
Rölyefini hediye etti. Denetim raporu olumlu 
çıkarsa Antalyaspor A.Ş. Güvenli Hizmet 
Belgesi’ni alan ilk Türk spor kulübü olacak.

KEPEZ Belediyesi, şehirlerde gençlerin 
gidip fikirlerini ticarileştirebilecekleri 
alanların oluşturulacağı proje ortak-
lığıyla yine bir ilke imza attı. Kepez 

Belediyesi ve TEKNOKENT işbirliğiyle yürü-
tülecek projenin müjdesini Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Antalya’dan verdi. 
Proje ortağı Kepez Belediye Başkanı ve Antalya 
TEKNOKENT Genel Müdürü İbrahim Yavuz 
ile bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “Şehir kuluçkası son kanun 

değişikliğiyle getirdiğimiz bir model. Şehirleri-
mizde gençlerimizin gidip fikirlerini ticarileş-
tirebilecekleri alanlar oluşturmak istiyoruz. 
İşte, ilk şehir kuluçkalarından birini de burada 
bir ortaklığın el sıkışmasını yaptılar. Kepez 
Belediyemizle beraber, Antalya TEKNOKENT 
hayata geçirecekler, sözü aldık.” dedi. 

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 
Antalya’dan verdiği müjdeyi sosyal medya 
hesaplarından duyurdu. “Şehrimize harika bir 

yatırım daha. Gençlerin teknolojik fikirlerine 
ekonomik değer kazanabilecekleri harika bir 
proje daha geliyor. Müjdeyi Mustafa Varank 
Bakanımızla verdik” ifadeleriyle paylaştı.

ANTALYASPOR A.Ş’DEN BİR İLK

Fraport TAV Antalyaspor, 
Türkiye’de bir ilki gerçekleş-
tiriyor. Antalyaspor Kulübü, 
Covid-19 pandemi kuralları 
kapsamında Türk Standart-
ları Enstitüsü Akdeniz Bölge 
Koordinatörlüğüne Güvenli 

Hizmet Belgesi almak için 
başvuru yaptı. Bu belgeyi alan 
ilk spor kulübü olmak isteyen 
kulüp, sportif faaliyetleri sür-

dürürken teknik ekip, sporcu-
lar, çalışanlar ve taraftar için 
pandemi kuralları ve bulaş-

mayı önlemek için tüm kural-
ları titizlikle yerine getirdi.

Kepezle yine 
bir ilk; Şehir 
Kuluçkası… 

Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Mustafa Varank, Antalya 

Kepez Belediyesi ve TEKNO-
KENT işbirliğiyle Girişimcilik 

Kuluçka ve İnovasyon Mer-
kezini “İlk Şehir Kuluçkası” 
olarak, Antalya’dan hayata 

geçirileceğini müjdeledi.



AKDENIZ Üniversitesi bünyesinde 
14 Şubat 2022 tarihinde İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Figen 
Ebren’in danışmanlığında Akde-

niz Reklam Topluluğu kuruldu. Akdenizli 
reklamcı adayları için kurulan topluluğun 
başkanlığını yapan Hamarat amaçlarını şöyle 
dile getirdi: “Yüzde 90’ı İstanbul’da bulunan 
reklamcılık sektörüne erişimimiz Antalya’da 
öğrenim gören öğrenciler olarak son derece 
zor. Bu durum biz öğrencilerin bilgi, deneyim 
ve network anlamında eksiklikler yaşamaları-
na neden oluyor. Akdeniz Reklam Topluluğu 
olarak amacımız, fiziki sınırlar sebebiyle 
oluşan bu dezavantajları en aza indirmek 
ve sektör ile üniversitemiz arasında köprü 
oluşturmak.”

Akdeniz Reklam Topluluğu, reklam sektö-
rü ile alakalı bilgi vermenin ötesinde “gönüllü 
yaratıcılık” projeleri ile deneyim kazandırmayı 
da planlıyor.

GÖNÜLLÜ YARATICILIK 
Akdeniz Reklam Topluluğu, üniversite ve 

bölgede bulunan kurumlar ile yaratıcılık oda-
ğında çeşitli projeler gerçekleştirerek hem böl-
geye artı değer kazandırmayı hedefliyor hem 
de üyelerine portfolyo oluşturarak deneyim 
kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. 
Bu amaç doğrultusunda kurulduklarını ifade 
eden Hamarat: “Yapacağımız bu projelerle 
birlikte üyelerimizin sektörü daha yakından 
tanımalarını ve onlara deneyim kazandırarak 
Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin de sek-

törde yer almasını hedefliyoruz. Üyeler olarak 
yaratıcılığımızı hayata geçirmek için bir alana 
sahip olurken bölgemize ve üniversitemize de 
katkı sağlamayı planlıyoruz” dedi.

Topluluk, üyelerinin yaratıcılıklarını gönül-
lü bir şekilde kullanarak toplumsal konular, 
üniversite, yerel ve ulusal işletmeler için proje 
üretebilecek bir alan sunuyor. Böylece üye-
lerine yaratıcılığı pozitif katkı sağlamak için 
kullanmasında destek oluyor.

Reklamcılığa ilgi duyan öğrencilerin sek-
törün gereksinimlerini bugünden bilerek ve 
üreterek öğrenmelerine destek olan Akdeniz 
Reklam Topluluğu, genç ve dinamik zihin-
leriyle reklamcılık sektörünün tüm paydaş-
larına her türlü iş birliğine açık olduğunu 
duyuruyor.
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Akdeniz Üniversitesi’nde 
okuyan ve reklamcılık 
mesleğine ilgi duyan 
öğrenciler tarafından, İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Figen Ebren ve reklamcı 
Emre Noyan’ın destekleriyle 
Akdeniz Reklam Topluluğu 
kuruldu. Topluluk Başkanı 
Reklamcılık bölümü 3. Sınıf 
öğrencisi Recep Hamarat, 
reklamcı adayları ve 
sektörü bir araya getiren bir 
öğrenci topluluğu olmayı 
hedeflediklerini belirtti.

IWSA Uluslararası Kadınlar Derneği 
Antalya Şube Başkanı Canan Ekim ve 
yönetim kurulu üyeleri Muratpaşa Bele-
diye Başkanı Ümit Uysal davetlisi olarak 

düzenlenen kahvaltıya katıldı. Kahvaltıda yö-
netim kurulu üyelerinden Füsun Akgül, Saniye 
Drahor, Neşe Pazarcı, Ayşen Çalışkan, Şule 

Yurdakul ve Gazeteci/Aktivist Songül Başkaya 
da katıldı. Ümit Uysal, Başkan Canan Ekim 
ve IWSA yönetim kurulu üyelerinden yeni 
sorumluluk projeleri  hakkında bilgi aldı ve ka-
dın çalışmalarına her zaman destek verdiğini 
belirtti. Kahvaltılı toplantı katılımcıları birlikte 
gündemi ve kadın sorunlarını değerlendirdiler.

İWSA YÖNETiMi KADINLARLA iLGiLi PROJELERiNi
BAŞKAN UYSAL’A ANLATTI

AKDENİZ REKLAM AKDENİZ REKLAM 
TOPLULUĞU KURULDUTOPLULUĞU KURULDU

Eğitime katkı ve sosyal so-
rumluluk projeleriyle güzel 

başarılı çalışmalarıyla Antalya 
da adından söz ettiren, Ulus-
lararası Kadınlar Dayanışma 
Derneği (IWSA) Antalya Şu-

besi Yönetim Kurulu, Baş-
kan Canan EKİM başkanlığın-

da, Muratpaşa Bel. Bşk. Ümit 
UYSAL’ın davetlisi  olarak kah-

valtılı bir toplantıda buluştu. 
Toplantıda ülke gündemine 

dair görüş alışverişi yapılırken 
kadınlara yönelik planlanan 

projeler konuşuldu.



ANTALYA Büyükşehir Belediyesi 
dünyayı tehdit eden iklim değişikli-
ğine uyum ve iklim krizi ile mücadele 
konusundaki çalışmalarını başarılı bir 

şekilde sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 
bu konuda gösterdiği hassasiyet Türk Standart-
ları Enstitüsü tarafından da onaylandı. Antalya 
Büyükşehir Belediyesi’nin 1 Ocak 2020-31 
Aralık 2020 tarihleri arasını temel alarak hesap-
lanan Sera Gazı Beyanı ve emisyon miktarının 
TSE standartları kapsamında olduğu doğru-
landı.

ÖLÇÜMLER TSE STANDARTLARINA UYGUN
TSE tarafından uygulamaya konulan “İklim 

Dostu Kuruluş” belgelendirme programı, iklim 
değişikliği ile mücadele kapsamında kuruluşla-
rın, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik 
çalışmalar yaparak raporlama ve doğrulama 
gerçekleştirmesini ve karbon kredisi tedariki ile 
yenilenebilir enerji sektörüne katkıda bulun-
malarını sağlamayı amaçlıyor. Bu belgelendir-
me sürecinde kuruluşlar TS EN ISO 14064-1 
kapsamında hazırladıkları emisyon raporlarını 
TSE’ye doğrulatarak “İklim Dostu Kuruluş” 
başvurusunda bulunuyor. Tüm bu aşamaları 

başarıyla geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi 
TSE’den “İklim Dostu Kuruluş” belgesi alan ilk 
belediye oldu. 

BİR SONRAKİ HEDEF İKLİM DOSTU KENT OLMAK
Çevre sorumluluğu bilinciyle büyük bir 

titizlikle çalışmaya devam ettiklerini belirten 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin 
Böcek, “Antalya’yı iklim dostu şehir yapma 
hedefiyle çıktığımız bu yolda ilk hedefimize ba-
şarıyla ulaşarak iklim dostu kuruluş belgemizi 
almaya hak kazandık. Ülkemizde ilk belediye 
hatta ilk resmî kurum olarak hak kazandığımız 
bu belge bizim bu konudaki çalışmalarımızı tes-
cillemiş oldu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde kurduğumuz İklim Deği-
şikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü’müz 
çalışmalarına hassasiyetle devam ediyor. 
Antalya’nın karbon ayak izi envanterinin hazır-
lanması, sürdürülebilir enerji eylem planının 
yürütülmesi, iklim değişikliği uyum stratejisi ve 
eylem planının hazırlanması yönünde çalışma-
lar sürüyor. Sıradaki hedefimiz düşük karbon 
yoğunluğu ile yüksek yaşam kalitesini hemşe-
rilerimize sunarak iklim dostu bir kent olmak. 
Bunu da başaracağımıza inanıyorum” dedi.
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Antalya Büyükşehir 
Belediyesi “İklim Dostu 

Kuruluş” belgesi alan 
iLK BELEDiYE OLDU

Antalya’nın iklim dostu bir 
kent olmasını amaçlayan ve 
Antalyalılara düşük karbon 

yoğunluğu ile yüksek yaşam 
kalitesi sunmayı hedefleyen 

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi, TSE tarafından 

“İklim Dostu Kuruluş” 
belgesini alan ilk belediye 
oldu. Antalya Büyükşehir 

Belediye Başkanı Muhittin 
Böcek, bunun ilk aşama 

olduğunu belirterek, “Bundan 
sonraki hedefimiz iklim dostu 

kent olmaktır” dedi. 
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ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi, 
üretimdeki katma değerin artırıl-
ması, yeni teknoloji ve metotların 
sanayiye kazandırılması, üniver-

site-sanayi işbirliğinin güçlenmesi, Ar-Ge 
ve inovasyon kültürünün yaygınlaşması 
amacıyla gerçekleştirdiği Antalya OSB Ar-Ge 
ve İnovasyon Proje Pazarı 2022 Etkinliğinin 
başvuru sürecini başlattı. Etkinlik kapsamında 
bir proje yarışması ve sergisi gerçekleştirilecek. 
Katılımcılar, ‘Tarım, Kimya, Çevre, Biyotek-
noloji (Tarımsal ve Hayvansal), Gıda’–‘Enerji, 
Makine, Elektrik - Elektronik, İnşaat, Yazılım, 
Bilişim’ ve ‘Yapay Zeka, Sağlık ve Tıp Teknolo-
jileri, Biyomalzeme, İlaç ve Kozmetikten’ olu-
şan 3 farklı kategoride geliştirdikleri ar-ge ve 
inovasyon temelli proje önerileri ile yarışmaya 
başvuruda bulunabilecek. 

BİRİNCİLERE 15 BİN TL ÖDÜL
Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022 olan ya-

rışmada her kategori kendi içerisinde ayrı ayrı 
değerlendirilip, ilk üçe girenlere ödül verilecek. 
Kategori birincileri 15 bin TL, ikincileri 10 bin 
TL, üçüncüleri ise 7 bin 500 TL ödül kaza-

ANTALYA 
OSB’DEN 

AR-GE VE 
İNOVASYON 
YARIŞMASI

Antalya OSB, yeni teknoloji 
ve metotların sanayiye 

kazandırılması amacıyla 
düzenlediği Ar-Ge ve 

İnovasyon Proje Pazarı 2022 
Etkinliğinin startını verdi. 

kinliğinin pandemi nedeniyle iptal edildiğini 
hatırlatan Bahar, “Eğer pandemi meydana 
gelmeseydi etkinliğimize başvuruda bulunan 
280 proje, yatırım alacak ya da ticarileşebile-
ceği bir platformda yatırımcıların dikkatine 
sunulmuş olacaktı. Eğer bu projeler, etkinlik 
katılım koşullarını halen ihtiva ediyor ise hiç 
vakit kaybetmeden başvuruda bulunmalarını 
özellikle rica ediyoruz” ifadelerini kullandı. 
Başkan Ali Bahar, “Ülkemizde üretilen katma 
değerin artmasına vesile olacak tüm proje 
sahiplerini Antalya OSB’ye ve etkinliğimize 
davet ediyoruz” diyerek ekosistemin tüm 
paydaşlarına çağrıda bulundu. 

nacak. Yarışmanın ödül töreni ise 27 Mayıs 
2022 günü Antalya Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü İdari Hizmet Binası Atatürk Kon-
ferans Salonunda yapılacak. Ödül töreninden 
bir gün önce açılacak sergi ile dereceye giren ve 
sergilenmeye değer bulunan proje önerilerinin 
yatırımcılar ile birlikte kamuoyuyla buluşması 
sağlanacak. Yarışma başvuruları www.antalya-
osbprojepazari.com adresinden online olarak 
yapılabilecek. 

FİKRİ OLAN HERKES KATILABİLİR
Yarışmaya katılan proje önerileri iki aşama-

lı bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Alanında 
uzman akademisyenler ile sanayicilerden 
oluşan Bilim ve Danışma Kurulu, projeleri 
çeşitli kriterler üzerinden değerlendirip puan 
verecek. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı 
Yürütme Kurulu ise kazananları belirleyecek. 
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “İlkini 2018 
yılında düzenlediğimiz Ar-Ge ve İnovasyon 
Proje Pazarı Etkinliği, hedeflediğimizin 
üzerinde bir başvuru ve başarı ile sonuçlandı. 
211 proje arasından seçilen 165 proje sergilen-
meye hak kazandı. Söz konusu 162 proje Bilim 
ve Danışma Kurulumuz tarafından titizlikle 
incelendi ve 9 proje ödüle layık görüldü. Proje 
Pazarı Etkinliğimiz sonucunda yatırım alan 
ve ticarileşen projeler oldu, etkinliğimiz aynı 
zamanda yeni iş birliklerinin ve ortaklıkların 
doğmasına da vesile oldu” dedi. 

BAŞKANDAN DAVET 
Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı 2020 Et-

ANTALYA Kent Konseyi’nin 2022 yılı 
Olağan Genel Kurulu yapıldı. Ata-
türk Kültür Merkezi (AKM) Perge 
Salonu’nda yapılan toplantıya Antal-

ya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, kamu 
kurum, meslek odası ve sivil toplum örgütleri 
temsilcileri ile genel kurul üyeleri katıldı. 

‘KENT KONSEYİ 
25 YILDIR KENTE KATKI SUNUYOR’

Açılış konuşmasını yapan Antalya Kent 
Konseyi Başkanı Semanur Kurt, 3 Mart 1997 
tarihinde kurulan Kent Konseyi’nin 25 yıldır 
kente yaptığı katkılara işaret ederek, “Antal-
ya Kent Konseyi geleceğe sorunsuz bir kent 
sunmak için 25 yıldır çalışıyor. Kent Konse-

yi’nin tüm değerli üyelerine, kurum, kuruluş 
ve sivil toplum örgütü temsilcilerine, mahalle 
muhtarlarına, üniversite temsilcilerineile 
birlikte çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür 
ederim.” dedi.

ÖNERİLER OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
Antalya Kent Konseyi Genel Sekreteri 

Gülay Çuha, Kent Konseyi organlarının 2019-
2022 arasında yaptığı çalışmalara ilişkin bir 
sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından 
Kültürel Miras Çalışma Grubu’nun kurulması 
önerisi oybirliğiyle kabul edildi. Kent Konseyi 
bütçesi de oybirliğiyle genel kuruldan geçti. 
YUKENT Projesi’ne ilişkin raporlar oybirliğiyle 
kabul edildi.

Antalya Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı
Antalya Kent Konseyi 2022 yılı Ola-

ğan Genel Kurulu yapıldı. Genel Ku-
rulda konuşan Antalya Kent Konseyi 

Başkanı Semanur Kurt, “Antalya Kent 
Konseyi geleceğe sorunsuz bir kent 

sunmak için 25 yıldır çalışıyor” dedi.
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“Herkes kendisinin 
en iyi versiyonu 

olmalı”

DR. ASEL 
SEDA BAL:
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Bu ay Güldal’la 5 Çayı 
bölümümüzde konuğum; Dr. 
Asel Seda Bal… Asel Seda Bal, 

uzmanlığı olan ‘Kadın Doğum’ 
alanında mutlu olmadığını 

fark ederek, yapmaktan büyük 
keyif aldığı ‘Medikal Estetik’ 

alanına geçerek yaklaşık 7 
yıldır hizmet veren, bu konuda 

da aldığı başarılı sonuçlarla 
adından söz ettiren bir hekim. 

Bugün danışanlarına özel 
kliniğinde hizmet veren Asel 

Seda Bal ile medikal estetik 
alanındaki uygulamalar, son 

trendler ve önem verilmesi 
gereken noktalar hakkında, 

sizler için çok faydalı olacağına 
inandığım birçok detayı 

konuştuk. 
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m Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
Kayseriliyim ve 25 yaşıma kadar da orada 

yaşadım. Tıp fakültesinden mezun olduktan 
sonra ‘Kadın Doğum’ ihtisası yapmak için 
Ankara’ya gittim. Ancak kadın doğum hekimi 
olarak çalışmaya başladıktan sonra mutlu 
olmadığımı fark ettim ve branşı tamamen 
bırakma kararı alarak, kendimi çok çok daha 
mutlu hissettiğim ‘Medikal Estetik’ alanına 
yöneldim. Medikal estetik sektöründe yaklaşık 
7 yıldır profesyonel hizmet veren bir hekimim.
m Kliniğinizde hangi konularda 

hizmet veriyorsunuz?
Kliniğimde ameliyatsız yüz gençleştirmeye 

dair tüm işlemleri yapmaktayım. Bu işlemlerin 
başında; dolgu, botoks, mezoterapiler, 
gençlik aşısı, medikal lipoliz tedavileri, iple 
yüz ve boyun germe tedavileri gelmekte. 
Aynı zamanda bir anti-aging hekimi olarak 
kliniğimde glutatyon, yüksek doz C vit gibi 
intravenöz tedaviler de yapmaktayım.
m Medikal estetiğin günümüzde bu 

kadar ilgi görmesini neye bağlayabiliriz?
Evet, medikal estetik son 10 yıldır ciddi 

bir rağbet görüyor. Çünkü hastalarımız artık 
bilinçli ve genetik olarak getirilen birtakım 
anatomik bozuklukların tedavisinin artık 
mümkün olduğunu biliyor. Örneğin; çok 
ince bir dudak yapısına sahip bir birey, 
ömrünün sonuna kadar bu ince dudaklarla 
yaşamak zorunda olmadığını biliyor. Ya da 
gözaltı morluğu olan bir hasta artık bunun 
bir tedavisi olduğunu ve bununla yaşamak 
zorunda olmadığını biliyor.
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m Gençlik aşısı nedir? Kimlere gençlik 
aşısı uygulanmaktadır?

Gençlik aşısı benim kliniğimde en sık 
uyguladığım işlemlerin başında geliyor. 

Gençlik aşısı aslında bir mezoterapi 
yöntemidir. Hastanın cilt yapısına bir hekimin 
uygun gördüğü kokteyller hazırlanıp hastanın 

cilt kalitesini arttırmak hedeflenmektedir. Çok 
sık uyguluyorum şahane ve şahane sonuçlar 

alıyorum.
m Son yıllarda gençleşme ve sağlıklı 

yaşam için kollajen takviyesi alma sıkça 
duyduğumuz bir söylem. Bize anlatır 

mısınız, kollajen nedir, faydaları nedir, 
kimler kollajen takviyesi almalıdır?

Kollajen aslında vücudumuzda saçlardan 
tırnağa kadar bulunan bir proteindir. 30’lu 

yaşlar itibari ile ciddi bir şekilde yıkıma 
uğramakta ve biz bu azalan kollajeni yerine 
koyduğumuz zaman mevcut cilt kalitemizi 

artırıyoruz. Yalnız piyasada çok saçma, 
kollajen adı altında ürün var. Hangisini 

kullanacağınızı lütfen hekiminize danışınız. 

Cilt kalitemizi 
artırıyoruz
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m Lipoliz işlemi ile zayıflama nedir?
Medikal lipoliz yine benim en sık yaptığım 

işlemlerin başında gelmektedir. Enzim 
yöntemiyle yağ hücrelerini parçalamayı ve 
vücuttan atmayı hedefliyoruz. Vücutta belli 
bölgelerde lokal biriken yağ hücrelerini (göbek, 
basen, gıdı, yanak gibi) parçalayıp o bölgede 
incelme sağlıyoruz. Mükemmel sonuçlar 
aldığım işlemlerin başında gelmektedir. 
m Günümüzün en çok tercih edilen 

medikal estetik uygulamaları nelerdir? 
Bunlar ne derece etkilidir?

En çok tercih edilen işlemler tabi ki; 
dolgu ve botoks… Burada önemli olan 
danışanlara doğru yaklaşım ve doğru 
tedavi. Tedaviyi olanlarken en önem 
verdiğim nokta, danışanlarımın doğal 
görünümlerini bozmadan mevcut olanı en 
iyi hale getirmektir. Hastalarıma her zaman 
söylediğim bir şey var; “Kendinizin en iyi 
versiyonu olun!”  
m En son medikal estetik uygulamaları 

hakkında sizden bilgi alabilir miyiz?
Kök hücre tedavileri artık son zamanlarda 

oldukça öne çıkan tedavilerden… Çünkü esas 
istediğimiz şey hastanın mevcut cilt kalitesini 
artırmak. Bu tedavilerin başında da kök hücre 
tedavisi geliyor.
m Eklemek istedikleriniz…
Son olarak söylemek istediğim; hastaların 

doğal görünümlerini bozmadan, mevcut 
hallerini iyileştirmek benim tedavi prensibim.

Herkes kendisinin en iyi versiyonu olsun! 

Doğru
yaklaşım

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

www.syrna.com.tr



CITYBESLENME

36

Ramazan ayında 
neden kilo alınır?

SAHUR ve iftar arasındaki ortalama 
15-16 saatlik sürede besin alımı yapılma-
ması gereken bu ibadette genel olarak en sık 
yapılan hataların başında tek öğün beslenmek 
geliyor. Tek öğün beslenmek öğün yapıldıktan 
birkaç saat sonrasından başlayarak gün boyu 
devam eden düşük kan şekeri anlamına gelir. 
Dolayısıyla uzun süre açlıktan sonra yapılan 
ilk öğünde daha hızlı, fazla ve basit karbonhid-
ratları içeren besinlerle beslenmek kilo almaya 
sebep olabilir. Diğer yandan metabolizma hızı 
uzun süreli açlıklarda yavaşlar ve bu durumda 
kilo almak mümkün hale gelebilir. 

Genel olarak oruç tutulan dönemde enerji 
düşüklüğü sebebiyle hareketsiz kalmak da 
kilo kazanımının diğer nedenleri arasında 
yer alabilir. Gün içerisinde yapılan fiziksel 
aktivitenin oruç tutarken azalması vücudun 
enerji harcamasını olumsuz etkilediğinden her 
ne kadar besin alımı aynı düzeyde olsa da kilo 
kazanımı kaçınılmaz olacaktır.

Toplumumuzda geleneksel hale gelmiş bol 
çeşitli iftar davetleri ve iftardan sonra tüke-
tilen genellikle porsiyonu abartılan şerbetli 
tatlılar da kilo almaya sebep olan etmenler 
arasında yer almaktadır. 

RAMAZAN 
AYINDA NASIL 
BESLENMELİ?

İstanbul Okan Üniversitesi 
Hastanesi Beslenme ve 

Diyet Uzmanı Dyt. İrem 
Aksoy, Ramazan ayında 
beslenme ile ilgili merak 

edilenleri anlattı.

RAMAZAN ayı kilo kontrolünü 
yönetmek ve sağlık açısından çok 
önemlidir. Su ve besinlerin kıymeti-
nin en çok bilindiği bu dönemde tabii 

ki akıllara oruçta beslenme ile ilgili birçok soru 
gelmektedir. Bunlardan en popüler olan birkaç 
soruya birlikte cevap aramaya başlayabiliriz.
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Sahurda ve 
iftarda hangi 

besinleri tercih 
etmeliyiz?

İftarda ise hafif 
iftariyeliklerle 

başlangıç 
yapılabilir

Kimler oruç 
tutmamalı?

İlk olarak sahur ihmal edilmeyerek sağlıklı 
bir sahur yapılmalıdır. Sahurda, uzun süre tok 

kalmanıza fayda sağlayacak yeterli protein 
ve bol lif içeren bir öğün yapılmalıdır. Örnek 
vermek gerekirse; kaliteli protein kaynakla-
rından yumurta, peynir, yoğurt, süt ve kefir 

gibi gıdalardan biri veya birkaçı mutlaka sahur 
menünüzde yer almalıdır. Bol lif ve sağlıklı 

besin ögeleri içeren yulaf ezmesi gibi tahıllar, 
sebzeler ve meyvelerde sahur menünüzde yer 

almalıdır. 

İftarda ise hafif iftariyeliklerle başlangıç 
yapılabilir. Örneğin; peynir, zeytin, kuru do-

mates, ceviz gibi çiğ kuruyemişler, kuru kayısı, 
hurma gibi kuru meyveler. Devamında besleyi-
ci bir çorba tüketilerek bir süre ara verilmelidir. 
Ana ve yardımcı yemekler gayet hafif olmalı ve 
çok tuzlu, baharatlı ve yağlı olmamalıdır. Yeşil 

sebzeleri yoğunlukla barındıran bir salata, 
günlük ihtiyacı karşılamak için gerekli olan 

protein kaynakları iftar menüsünde mutlaka 
olmalıdır. 

İftar sonrasında en az bir ara öğün 
yapılmalıdır. Bağışıklığa destek sağlayacak 

antioksidanlar içeren meyveler, sağlıklı yağlar 
içeren yağlı tohumlarla birlikte bir ara öğün 

yapılabilir. Haftada 1-2 gün hafif bir sütlü veya 
meyveli tatlı tercih edilebilir. İftardan sonra 

sindirim sisteminin rahatlamasına destek 
olacak bitki çayları içilebilir. 

Son olarak en önemli olan günlük su 
ihtiyacı doğru zamanlarda ve miktarda içilerek 

karşılanmalıdır. 

Oruç ibadeti yerine getirilirken sağlığı 
olumsuz etkileyecek durumlarda ara verilmeli 
ya da sağlık durumu elverişli olmayan bireyler 

oruç tutmakta ısrar etmemelidir. Akut veya 
kronik hastalıklara sahip olan insanlar için 

oruç ibadeti muaf sayılırken bazı bireyler yine 
de oruç tutmayı isteyebilirler. Bu durumda 

sağlık takiplerini yapan hekimlerin ve diyetis-
yenlerin önerilerine uyarak hareket etmeleri 

gerekmektedir. 
Oruç tutması riskli olanlar arasında en 

başta diyabet hastaları, hipoglisemi takları 
yaşayan bireyler, hamileler ve emziren anneler 

gelmektedir. 
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ORBİT Tıp Merkezi
Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Eser ÇATAL

GÖZLÜK VE LENS 
KULLANMAK 
iSTEMEYENLER iÇiN 
iYi BiR SEÇENEK
Günümüzde insanlar daha konforlu yaşam arayışındadırlar. Birçok kişi kontakt lens 
ve gözlüklerinin kendilerini sınırladığını düşünmektedir ve onların yardımı olmadan 
iyi görmeyi arzulamaktadır. Teknolojideki büyük gelişmeler sayesinde Excimer Laser 
refraktif cerrahisi bu amaca ulaşmayı sağlayan en yaygın ve etkili yöntemdir. Son 10 
yılda, dünyada ‘Excimer Laser’ uygulaması 50 milyonu aşmış bulunmaktadır.

Günümüzde ‘Excimer Laser’ tedavisinde iki 
teknik uygulanmaktadır:

1. Yüzeysel tedaviler (PRK-LASEK)
2. Daha derine yapılan tedaviler (LASIK)

Yüzysel tedaviler 
(PK-LASEK)

Laser tedavisi 
sonrası numaranın 
geri gelmesi 
mümkün mü? 
Tekrar Laser 
yapılabilirmi?

Kimlere 
uygulanabilir?

Laser tedavisi 
öncesi neler 
yapılmalıdır?

Lens kullanan 
hastaların dikkat 
etmesi gereken 
şeyler nelerdir?

Derine Uygulanan 
Tedaviler (LASİK)

Laser tedavisi 
güvenli midir?

Laser olunca gözüm 
sıfırlanır mı?

KORNEANIN en dış tabakası olan epitelin 
kazınarak ortaya çıkan yüzeye laser uygulan-
masıdır. Düşük dereceli kırma kusurlarında 
ve kornea kalınlığı LASİK yöntemi için yeterli 
olmayanlarda tercih edilecek olan tedavi 
yöntemidir.

YÜKSEK dereceli kırma kusurlarına da 
uygulanabilmesi, görsel iyileşmenin hızlı 
olması ve işlem sonrası rahatsızlıkların daha 
kısa sürmesi (6-8 saat) gibi avantajları nede-
niyle günümüzde en yaygın olarak kullanılan 
yöntemdir.

EXCIMER laser tedavisi yaklaşık 20 yıldır 
tüm dünyada uygulanmaktadır. Bu süreçte bu 
tedaviyi bırakmamızı gerektirecek kadar ciddi 
komplikasyonlarla karşılaşılmamıştır.

LASERDE gözlüklerle görebildiğiniz kada-
rını gözlüksüz görmeniz amaçlanmaktadır. 0,5 
diyoptri ve altındaki numaralar başarılı sonuç 
olarak değerlendirilir.

DÜZELTILEN numaranın tamamının geri 
gelmesi söz konusu değildir. Ancak zaman 
içerisinde 100 hastadan 5’inde gözlük kullan-
mayı gerektirecek numaralar belirebilir. Bu 
durumda aynı bölgeden tekrar laser yapmak 
mümkündür.

m 18 yaşını doldurmuş ve son bir yıl içerisinde 
gözlük derecesinde 0.50’den az artış olanlar.
m 10.0 diyoptriye kadar miyopisi olanlar.
m 6.00 diyoptriye kadar hipermetropisi 
olanlar.
m 6.00 diyoptriye kadar astigmatı olanlar.
m Kornea kalınlığı yeterli olanlar.
m Romatizma ve bağdokusu hastalığı olma-
yanlar.

GÖZÜN laser tedavisi için uygun olup 
olmadığının anlaşılması ve göze en uygun 
ve güvenli laser yönteminin planlanabilmesi 
için detaylı muayene ile korneanın topografik 
(eğim ve yükseklik) haritasının çekilmesi ve 
pakimetrik (kornea kalınlığı) ölçümlerinin 
yapılması gerekmektedir.

MUAYENE öncesi yumuşak lenslerin 2 
gün, gaz geçirgen sert kontakt lenslerin 2 
hafta takılmamış olması gerekir.
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m Laser tedavisinin uygulanacağı gün 
nelere dikkat edilmelidir?

Lazer tedavisinin yapılacağı gün göz mak-
yajı yapılmaması gerekmektedir. Tedaviye aç 
gelinmesi gerekmemektedir.
m Tedavi sırasında ağrı olur mu?
İşlem öncesinde göze uyuşturucu damla 

damlatılır ve işlemin ağrısız olması sağlanır.
m Laser işlemi uzun sürer mi?
Excimer laser tedavisi kısa süren (iki göz 

yaklaşık 10-15 dakika) ve hasta açısından 
zorluğu olmayan bir yöntemdir.

m Işlem sonrasında gözlerim bandaj-
lanarak kapatılır mı?

LASIK sonrası bandaj ve göz kapamaya 
gerek yoktur. Eğer PRK işlemi uygulanmışsa 
iyileşmenin daha hızlı olması için kontakt 
lens takılır.
m Tedavi sonrasında ağrı olur mu?
LASİK yönteminde tedaviden bir süre 

sonra başlayan 6-8 saat süren yanma, batma 
ve sulanma olur. PRK yönteminde ise bu süre 
yaklaşık 2-2.5 gündür.
m Görmem ne zaman netleşir? Günlük 

Adres: Etiler Mahallesi 882 Sokak No:5 
Antalya (Kızılay Kan Merkezi Yanı)
Telefon: 0242 243 93 93
Mail: info@orbitgozmerkezi.com
www.orbitgozmerkezi.com

“Laserde gözlüklerle görebildiğiniz 
kadarını gözlüksüz görmeniz 
amaçlanmaktadır.”

yaşantıya ne zaman dönülebilir?
Görme keskinliği LASIK tedavisinin ertesi 

gününde, PRK’da ise 48-72 saat sonra büyük 
oranda netleşmektedir. Bu süre sonrasında 
günlük yaşantıya dönülebilir.
m Laser sonrası ne zaman duş alabili-

rim? Havuz ve denize ne zaman girebili-
rim?

Laser işleminden 3 gün sonra gözlerinizi 
ovuşturmamak şartıyla duş alınabilir. Enfeksi-
yon riski nedeniyle 5-7 gün denize ve havuza 
girilmemesi önerilir.
m Ne kadar süre damla kullanmak 

gerekir?
LASIK yönteminde yaklaşık 3 hafta; PRK 

yönteminde ise 6-8 hafta damla kullanmak 
gerekir

mailto:info@orbitgozmerkezi.com
http://www.orbitgozmerkezi.com
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Beş adımda güçlü 
parolaya sahip olma 

Avrupa merkezli siber güvenlik şirketi ESET, 2021 yılında 
en çok karşılaşılan saldırı türünün parola tahmin saldırısı 

olduğunu belirterek kullanıcılara parola belirleme 
yöntemlerini değiştirmelerini önerdi. ESET Türkiye Ürün 

ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban kullanıcıların 
artık karışık parola kullanmayı alışkanlık haline getirmeleri 

gerektiğinin altını çizdi. Beş adımda güçlü bir parola 
yaratmanın ipuçlarını paylaştı. 

SADECE Türkiye’de değil dünya gene-
linde de parola kullanımı çok önemsen-
miyor. Saldırıların ve maddi kayıpların 
artmasının yanı sıra kullanıcıların 

hesaplarının çalınması gibi günlük yaşamı da 
etkileyen sorunların gözler önüne serilmesine 
rağmen en bilindik parolalar kullanılmaya 
devam ediyor. Hatırlanması çok kolay, yazması 
çok hızlı, yönetmesi zahmetsiz ve herkes 
tarafından kullanılan parolalar tercih edilmeye 
devam ediyor. ESET Türkiye Ürün ve Pazarla-
ma Müdürü Can Erginkurban parolaların  artık 
tümcelerden oluşması gerektiğini söyledi. Daha 
uzun, daha karmaşık ve hatırlaması daha kolay 
karmaşık parolaların kullanıcıların daha güven-
de olmasına yardımcı olacağını paylaştı. 

KARMAŞIK BİR PAROLA 
NASIL OLUŞTURULUR 

Çözüm basit, öncelikle bildiğiniz parolaları 
unutmanız gerekir.Özellikle tek kelimeden olu-
şan parolalar çok sorunludur. Mesela “1907” 
veya “1974” gibi bir parolanız varsa, başınız 
belada demektir. Peki parola yerine ne kul-
lanmalıyız? Karmaşık, tümce parolalar. Daha 
uzun, daha karmaşık ve hatırlaması kolay, daha 
güvenli ve emniyetli olmanıza yardımcı olurlar.

Tümcecik 
oluşturmak için 

sözcükler ekleyin
Büyük harf ekleyin

Yaratıcı olun 
ve noktalama 
işaretleri ve 
rakamlar ekleyin

DIYELIM ki okumayı seviyorsunuz. Size 
anlamlı bir şekilde mantıklı olması için etrafı-
na bazı kelimeler ekleyin.

Örnek: tarihkitaplarıokumayıseviyorum 

ŞU anda oluşturduğunuz parola, orijinal 
parolanızdan çok daha güçlü. Ancak, daha faz-
la ayrıntıya ihtiyacı var. Her kelimeyi vurgulu-
yormuş gibi büyük harfler ekleyin.  

Örnek: TarihKitaplarıOkumayıSeviyorum

BU adımı dekoratif bir unsur olarak düşünün, 
sanki artık parolanızı görsel olarak düşünüyor-
muşsunuz gibi. Bunu kolaylaştırmak için, nokta-
lama işaretlerini başına veya sonuna ekleyin. 

Örnek: *TarihKitapları0kumayı8eviyorum!

Can
Erginkurban
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Sizi zayıf, tek kelimelik bir paroladan daha 
güçlü, daha karmaşık bir parolaya götüren beş 
kolay adım. Bu arada unutmadan ekleyelim, 
parolalarınızda Türkçe karakterler kullanma-
nız mümkün hatta bu karakterler parolanızın 
kaba kuvvet saldırılarına (brute force attack) 
karşı daha güçlü olmasını sağlayacaktır. 

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 

performanslı 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/Arjantin, 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 merkezleri 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.

Daha fazla 
karmaşıklık için 
boşluk ekleyin

Bir adım daha ileri 
gitmek için blok 
halinde büyük 
harfler ekleyin

BIRÇOK insan parolanıza boşluk ekleme-
nin öneminin farkında değil. Bu parolayı çok 
daha karmaşık hale getirir. 

Örnek: *Tarih Kitapları 0kumayı 8eviyo-
rum!

PAROLANIZ iyi durumda. Ancak, son 
bir süs başka bir güvenlik katmanı daha 
ekleyecektir - büyük harfler… 

ÖRNEK: *TARİH Kitapları 0kumayı 
8eviyorum!

m Kısa parolalar kötü, uzun parolalar iyidir
m Eski parolayı hiçbir zaman yeniden kullan-
mayın
m Ek güvenlik için iki faktörlü kimlik doğrula-
ma kullanın
m Sahip olduğunuz her hesabın ayrı bir paro-
lası olduğundan emin olun
m Parolalarınızı düzenli aralıklarla değiştirin
m Güvenilir bir parola yöneticisi kullanın
m Çok daha karmaşık bir parolaya  ihtiyacınız 
var ise ‘ESET Parola Oluşturucu’yu kullanabi-
lirsiniz. (https://www.eset.com/tr/blog/bildi-
giniz-parolalari-unutun-artik-karmasik-paro-
lalara-ihtiyaciniz-var/)

PAROLA GÜVENLİĞİ İÇİN 
AŞAĞIDAKİ İPUÇLARINI DA 
AKLIMIZDA TUTMALIYIZ

ESET HAKKINDA

http://www.eset.com/int/
http://www.eset.com.tr
http://www.eset.com.tr
http://www.nod32.com.tr
https://www.eset.com/tr/password-generator/
https://www.eset.com/tr/blog/bildiginiz-parolalari-unutun-artik-karmasik-parolalara-ihtiyaciniz-var/
https://www.eset.com/tr/blog/bildiginiz-parolalari-unutun-artik-karmasik-parolalara-ihtiyaciniz-var/
https://www.eset.com/tr/blog/bildiginiz-parolalari-unutun-artik-karmasik-parolalara-ihtiyaciniz-var/
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Özel Dr. Kubilay Yücel Polikliniği
Clinic Manager
Hemşire
Uzman Tıbbi Estetisyen

SELDA ZEREN

MAGELLAN 
VAMPIRE 
FACELIFT
Güzelliğin  sırrı 

damarlarınızda  dolaşan  
kandadır

Magellan nasıl bir 
uygulamadır?

Magellan 
neden farklı?

CITYESTETİK

KENDI kanından elde edilen hücreler 
ve büyüme faktörleri ile tek seansta cilt 
gençleştirmeye imkan sağlayan özel bir sistem 
olarak tanımlayabiliriz. Ünlü kaşif Ferdinand 
Magellan Pasifik Okyanusu’nu keşfetmişti 
şimdi kendi hücrelerimizin gücünü Magellan 
ile keşfe çıkıyoruz.

MAGELLAN’ı diğerlerinden üstün kılan 
birçok özelliğin temelinde; magellan in hem 
kullanılan cihaz olarak hem de tek kullanımlık 
kitleri ile sadece PRP hazırlamak için tasarlan-
mış özel bir sistem olmasında yatıyor. Yani dı-
şarıdan başka bir tüple hazırlama şansı yoktur.

Magellan uygulamasında kişiden alınan 
kan, cihaza yerleştirildikten sonra istenen PRP 
miktarı cihaz üzerinde seçiliyor ve tek yapılma-
sı gereken “start” tuşuna dokunmak.

Cihaz özel dizaynı ve sensörleri sayesinde 
kani tek kullanımlık kiti içerisinde ayrıştırıyor 
ve cihaza yerleştirilen boş enjektöre kullanı-
lacak PRP’yi kendisi dolduruyor. Dolayısıyla 
%100 steril ve kapalı bir sistem içerisinde 
güvenli ve etkin bir PRP hazırlamaya imkan 
sağlıyor.
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En büyük 
farklılık ise elde 
edilen PRP’nin 
kalitesi…

Kimler 
uygulanabilir 
ve nasıl etkiler 
beklenir?

Magellan’ın yüz 
gençleştirme 

dışında 
kullanım 

alanları var 
mıdır?

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

DIĞER sistemler ile yaklaşık x2 kata kadar 
trombosit elde etmek mümkün olabiliyor 
ama Magellan ile yaklaşık x14 kata kadar 
yoğunlukta trombosit elde etmek mümkün. 
Elde edilen büyüme faktörü sayısı da diğer 
sistemlere göre çok daha fazla ve bu sayede tek 
seansta bile etkili bir sonuç alınabiliyor.

MAGELLAN dünyada önde gelen klinikler 
ve doktorlar tarafından kullanılmaktadır. 
Hatta Kim Kardashian’ın kendisine uygulattığı 
vampire facelift uygulamasında da Magellan 
sistemi kullanılmıştır. Mikroiğneleme ile cilde 
açılan kanallardan yüksek yoğunluklu PRP ve 
büyüme faktörleri topikal olarak uygulanır 
ve göz çevresi başta olmak üzere gerekli olan 
bölgelere bu hücresel içerik enjekte edilir.

İlk etkisini uygulamanın ertesi günü 
görmek mümkün. Bu da Magellan 
uygulamasını kırmızı halı törenlerinde 
yer alacak ünlülerin tercihi yapıyor. 
Yüzünüzün renk kalitesinde düzeltme, cilt 
kalitesinin artması ve sıkılaşma, yüz ovalinin 
toparlanması olarak sıralanabilir. İlk 3 ay 
boyunca bu iyileşme artarak devam eder ve bu 
iyileşme hem kişinin kendisi hem de çevresi 
tarafından fark edilir.

Kişinin kendi kanından elde edilen bir 
hücresel içerik olduğu için herhangi bir yan 
etki ya da istenmeyen bir reaksiyona sebep 
olmaz.

MAGELLAN özellikle saç dökülmesi 
tedavisinde diğer sistemlerle 3-4 seansta 
elde edilebilecek sonucu tek seansta 
sağladığı için saç tedavilerinde etkin olarak 
kullanılmaktadır. Magellan hem PRP hem de 
kemik iliğinden kök hücre elde etmeye olanak 
sağlayan bir sistem olduğu için, ortopedik 
rahatsızlıkların tedavisinde de Türkiye’nin 
önde gelen hastane ve doktorları tarafından 
tercih edilmektedir.
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ZİÇEV Antalya Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Aylin Ayaz Yılmaz

SAHTEKARLIK 
HİKAYELERİNDEN 
SEÇMELER

GÖZLERINI kırpmadan profesyonel 
olarak milleti dolandıran hikayeler 
anlatan film dosyasını açıyorum. 
İzlerken nasıl olur diyeceğiniz 

filmler bunlar. Akıl tutulması mı? Mutlak 
teslimiyet mi? Para hırsı mı? Çabuk yoldan 
lüks yaşam özlemi mi? Bence hepsi. Özellikle 
kapitalist yaşamın son durağı. Bunlar 
mahkemelik olan vakalar, ben bundan daha 
çoğunun da anlatılmadan geçip bittiğini 
düşünüyorum. Çürüyen dünyanın su yüzüne 
çıkan kısmı. Para pis ama iştah kabartıcı bir 
şey. Mesela ben Anna ya da Tinder Avcısı 
oğlanı anlayamadım, bu ne hırs, bu ne 
zihniyet! 

İlk izlediğim dizi İnventing Anna; New 
York sosyetesini kandıran Anna Sorokin’in 
hikayesi. İkinci film; Tinder Avcısı, o da 
Anna’nın erkek versiyonu. Üçüncü dizi Dirty 
John, ilk sezonu Tinder Avcısı hikayesinin 
aynısı. İkinci sezonu bildiğimiz yüzyıllık 
hikaye; para kazanan erkeğin parayı bulunca 
nasıl dağıttığı işte. Dördüncü olarak da bu 
üçünün benzeri ama bence en etkileyici olanı 
Bad Vegan. Ivy Leage Üniversitesi mezunu 
babası MİT profesörü başarılı bir kadının 
zayıf anında gafil avlanması ve onu o kötü 
sona götüren hikaye. 

Hepsini düz suç belgeseli gibi 
izleyebilirsiniz, hepsi çok zevkli, sürükleyici. 

Merhaba Sevgili Okuyucularım, 

1 Nisan’da şaka gibi, anılarla dolu 
instagram hesabım çalındı. Çok üzüldüm. 
“Neden insan bu yolla para kazanmak 
ister?” diye çok düşündüm. Birini üzerek 
para kazanılır mı? Biz bu öğretilerle 
büyümedik. Kim bunlar? Niye hile hurda 
yaparlar? Bu hırs nedir? 

İşte bu hırsın sonu nereye gider, diziler 
ve filmlerle açıklayalım. Bu ay size gerçek, 
yaşanmış, sahtekarlık hikayelerini 
yazacağım. 
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Ama alt metin okumayı seven ben, alt 
metinlerinde hep başka şeyler okudum. Doğru 
yoldan sapmak an meselesi. Saptım, öğretiyi 
almak bir ömür meselesi olmalı mı? Bu da 
tartışılır. 

Son olarak yine çok etkilendiğim bir 
diziden bahsedip yazımı bitirmek istiyorum; 

THE DROPOUT/ DİZİ
Elizabeth Anne Holmes’un hikayesi. 

Şu an çok sıcak bir haber ve yargılanıyor. 
Amerikalı girişimci ve dolandırıcı. Stanford 
Üniversitesi’ni bırakıp (daha girerken, ne 
olacaksın dediklerinde milyarder olacağım 
diyor) sağlık teknolojisi şirketi Theranos’u 
kuruyor. Aşırı hırsının kurbanı oluyor. Benim 
çevremde bu aşırı hırslı bilimle uğraşan 
insanlar çok olduğu için feci ilgimi çekti 
dizi. Sadece parmak ucundan iğneyle alınan 
az miktarda bir kan ile çalışan bir kan testi 
kiti geliştirdiklerini ve kan testinde devrim 
yaptıklarını iddia eden bir şirket, iddia ettiği 
gibi başarılı olsa şahane bir buluş. Bu arada 
FDA onayı da alıyor. Holmes Harvard Tıp 
Okulu grubuna da giriyor. 

Theranos’un güvenilirliği kısmen 
Holmes’un kişisel bağlantılarının ve Henry 
Kissinger, George Shultz, James Mattis ve 
Betsy DeVos gibi etkili kişilerin desteğini alma 
becerisinin bir etkisi olarak yorumlanıyor. 
Holmes, işletme müdürü Ramesh Balwani ile 
18 yaşından beri birlikte ve şirket kapandıktan 
sonra otel varisi Billy Evans ile evleniyor. 

Bu testlerin şirketin geliştirdiği küçük 
otomatik cihazları kullanarak çok hızlı bir 
şekilde gerçekleştirilebileceği söylemiyle şirket 
değer kazanıyor, Walgreens projeye destek 
oluyor. Ancak iddiaların asılsız olduğunun 
ortaya çıkmasıyla şirket kapatılıyor ve Holmes 
hakkında dolandırıcılık davası açılıyor. Olayı 
ortaya çıkaran da şirkette çalışan, işlerin 
doğru gitmediğini gören idealist, vicdanlı 
gençler. Bunların arasında G. Shutz’un torunu 
var ve asıl etkili o diye düşünüyorum. Çünkü 
yapılan hatalar büyük! Şu an Silikon Vadisi’nde 
bu tarz girişimci yaklaşımlara daha zorlayıcı 
yaklaşıldığını iddia ediyor dizinin sonu. Yani 
yaptığımız her şey, iyi kötü bizden sonra 
gelenlerin diyeti oluyor.

Theranos’un iddialarıyla ilgili olası 
sahtekarlıkların açığa çıkmasının ardından 
Forbes, Holmes’un net servetine ilişkin 
yayınlanmış tahminini sıfıra revize ediyor 
ve Fortune, onu “Dünyanın En Çok Hayal 
Kırıklığına Uğratan Liderleri” listesine ekliyor. 

Holmes’un kariyeri, şirketinin yükselişi 
ve dağılması, Wall Street Journal muhabiri 
John Carreyrou’nun Bad Blood: Secrets and 
Lies in a Silicon Valley Startup adlı kitabının 
ve HBO’nun The Inventor: Out for Blood in 
Silicon Valley belgesel filminin konusu oluyor. 

Keyifli bir ay dilerim.
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ANTALYA’da Şubatta konut satışları 
bir önceki Şubat ayına göre yüzde 
27,68 artarak 4 bin 727 adet ile Tür-
kiye ortalamasının yaklaşık 7 puan 

üzerinde gerçekleşti. Konut satışları Burdur’da 
yüzde 50, Isparta’da yüzde 58,93 arttı. Antal-
ya’da konut satışlarının yüzde 25,9’u Kepez 
ilçesinde olurken, Alanya yüzde 24,6’lık pay ile 
ikinci, Muratpaşa yüzde 17,5 ile üçüncü sırada 
yer aldı. Antalya, İstanbul’dan sonra yabancıla-
rın en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya’da 
şubat ayında yabancılara bin 99 konut satıldı.

KONUT SATIŞLARI YÜZDE 22,43 ARTTI
TÜİK tarafından açıklanan konut satış 

verilerini değerlendiren ATSO Başkanı Davut 
Çetin, Şubat ayında Türkiye genelinde yapılan 
toplam konut satışlarının geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 20,14 oranında artarak97 
bin 587 adet olarak gerçekleştiğini söyledi. 
Türkiye genelinde Ocak-Şubat döneminde 
konut satışlarının geçen yıla göre yüzde 22,43 
oranında artış kaydettiğini belirten Davut 
Çetin, “Antalya, Burdur ve Isparta’nın yer 
aldığı TR61 bölgesinde ise konut satışların-
daki artışlar, bölgenin tamamında Türkiye 
ortalamasının üzerinde seyretti” dedi.

ANTALYA, ORTALAMANIN ÜZERİNDE
Antalya’da konut satışlarının Türkiye orta-

lamasının üzerinde olduğunu belirten Davut 
Çetin, “Antalya’da gerçekleşen konut satışları 
bir önceki Şubat ayınagöre yüzde 27,68arta-
rak 4 bin 727 adet ile Türkiye ortalamasının 
yaklaşık 7 puan üzerinde, Burdur ili genelinde 
yüzde 50’lik artışla Türkiye ortalamasının 
30 puan üzerinde ve Isparta genelinde yüzde 
58,93 artışla Türkiye ortalamasının 38 puan 
üzerinde gerçekleşti. Bu verilere göre Antalya 
aylık bazda toplam konut satışlarında İstan-
bul, Ankara ve İzmir’in ardından dördüncü 
sırada yer alıyor” diye konuştu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI
Türkiye genelinde Şubat ayında gerçekleş-

tirilen 19 bin 888 adet ipotekli konut satışının 
toplam konut satışları içerisindeki payının 
yüzde 20,38 olduğunu vurgulayan Davut Çe-
tin, “Antalya, Burdur ve Isparta ipotekli konut 
satışları payında bu ortalamanın altında kaldı. 
Antalya genelinde Şubat ayında ipotekli olarak 
satılan 653 konutun toplam satışlar içerisin-
deki payı yüzde 13,81 olurken, bu oran Bur-
dur’da yüzde 15,44, Isparta’da ise yüzde 20,33 
ile Türkiye ortalamasına çok yakın gerçekleşti” 
ifadesini kullandı.

ANTALYA YABANCILARIN GÖZDESİ
Türkiye genelinde toplam konut satış-

ları içerisindeki yabancılara yönelik konut 

satışlarının, geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 
54,9 oranında artarak 4 bin 591 adet olarak 
gerçekleştiğini belirten Davut Çetin şunları 
söyledi; “Antalya’da Türkiye ortalamasının çok 
üzerinde bir artışla yüzde 106,2 artışlabin 99 
adet konut satışı oldu. Şubat ayında yaban-
cılara yönelik satışların tüm konut satışları 
içerisindeki payı Türkiye genelinde yüzde 5,65 
iken Antalya düzeyinde bu oran yüzde 23,24 
olarak gerçekleşti. Antalya yabancılara konut 
satışlarında İstanbul’un ardından ikinci sırada 
yer alırken, hem yıllık artış oranında hem de 
toplam konut satışları içerisindeki yabancı pa-
yında Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı.”

EN FAZLA KONUT SATIŞI KEPEZ, 
ALANYA VE MURTAPAŞA’DA

Antalya’da ilçelere göre konut satış veri-
lerini de değerlendiren Davut Çetin şunları 
kaydetti; “2022 yılı Şubat ayında 4 bin 727 
adet olan Antalya ili konut satışlarının yüzde 
25,9’u Kepez ilçesinde gerçekleşirken, Alanya 
yüzde 24,6’lık pay ile ikinci, Muratpaşa yüzde 
17,5 ile üçüncü sırada yer alıyor. Önceki yılın 
aynı ayına göre konut satışlarının en fazla 
yükseldiği ilçe yüzde 46,03 ile Alanya. Alanya 
dışındaki diğer ilçelerde konut satışlarındaki 
artış hızı, Antalya il ortalamasının altında ka-
lıyor. Konyaaltı ise en düşük artışın yaşandığı 
ilçemiz.”

ANTALYA 
YABANCILARIN 

GÖZDESi
Antalya’da Şubat ayında 4 bin 727 adet konut satışı 

gerçekleşti, bin 99’unu yabancılar aldı.
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EMLAKJET, 400 bine ulaşan satılık 
ve kiralık emlak ilanından oluşan bir 
veri tabanında gerçekleşen hareketler 
doğrultusunda, savaş nedeniyle farklı 

ülkelere göçen Rusya ve Ukrayna vatandaşla-
rının Türkiye’de konut alımı ve aramalarına 
yönelik hareketliliği ortaya koydu. 

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat 
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %55 
artarak 4 bin 591 oldu. Şubat ayında toplam 
konut satışları içinde yabancılara yapılan 
konut satışının payı %4,7 oldu. Yabancıya ko-
nut satışları son iki yılın en yüksek rakamına 
ulaşırken, Rusya vatandaşları arasında Türki-
ye’de ev alanlar 259’dan 509’a çıkarak yaklaşık 
geçen yıla göre 2 kat arttı. Ukrayna vatandaş-
ları arasından konut alanlarsa şubatta 111’e 
ulaşarak geçen yıla göre yüzde 85 arttı.

Emlakjet .com verileri Ukrayna ve Rus-
ya’nın Türkiye’de konuta artan talebini doğru-
ladı. Geçen yılın aynı dönemine göre karşılaş-
tırıldığında Rusya kaynaklı Türkiye içindeki 
satılık konut aramaları yüzde 51 artarken, 
Ukrayna kaynaklı aramalar ise geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 63 artmış durumda. 

RUSLAR VE UKRAYNALILARIN 
İLK TERCİHİ ANTALYA

Emlakjet.com verilerine göre Ruslar ve 
Ukraynalıların Türkiye’deki konut aramala-
rında Antalya ili öne çıkıyor. Konut aramala-
rında Antalya’nın payı Ruslar arasında tüm 
aramalar içinde %31, Ukraynalılar arasında 
tüm aramalar içinde %32 oldu. Hem Rusya 
hem Ukrayna kaynaklı aramalarda Antalya ili 
birinci olurken, Antalya’yı takiben Rusya için 
en çok konut aranan iller İstanbul, İzmir, An-
kara ve Bursa oldu.  Ukrayna için ise Antalya’yı 
takiben en çok konut aranan iller İstanbul, 
Mersin, Ankara ve İzmir olarak sıralandı.

RUS VE 
UKRAYNALILARIN 
Türkiye’de konut 

talebinde keskin artış
Türkiye’nin lider çevrimiçi gayrimenkul 

platformlarından olan Emlakjet, aylık 60 milyona 
ulaşan sayfa görüntüleme sayısı ve 15 milyon 

ziyaretçisi ile veri tabanında gerçekleşen hareketler 
doğrultusunda Rus ve Ukrayna vatandaşlarının 

Türkiye’den konut alımı ve konut aramaya yönelik 
artan ilgisini inceledi. Buna göre savaştan kaçan 
Ruslar ve Ukraynalıların konut aramaları geçen 

yıla göre önemli ölçüde arttı ve en çok konut 
araması yaptıkları şehir Antalya oldu.

RUSLAR’DAN BEYLİKDÜZÜ’E DE 
İLGİ BÜYÜK

Rusya vatandaşlarının Türkiye’de arama 
yaptıkları konut aramalarının yüzde 7’si, Uk-
raynalıların ise yüzde 16’sıAlanya ilçesinde bu-
lunuyor. En çok arama yapılan ilçelerde Ruslar 
için listede Alanya ilçesini; İstanbul Beylikdü-
zü, Antalya Konyaaltı, Antalya Manavgat ve 
Antalya Muratpaşa takip etti. Ukraynalıların 
en çok konut aradığı ilçelerse Alanya’nın 
ardından; Antalya Konyaaltı, Ankara Mamak, 
Antalya Finike ve Manisa Alaşehir oldu.

Savaşların tüm insanlık için kötü olduğunu 
ve bu nedenle son yıllarda dünyada yoğun göç 
hareketlerine neden olduğunu belirten Em-
lakjet CEO’su Tolga İdikat, son olarak Rusya 
ve Ukrayna arasında yaşananların, bölgede 
Ukrayna’dan çok daha yoğun olmak üzere her 
iki ülkeden de göç dalgasına neden olduğunu 

vurguladı. Bu tür hareketlerin gayrimenkul 
pazarına da çeşitli etkilerinin olduğunu ifade 
eden Tolga İdikat, “TÜİK satış verilerine ve 
emlakjet.com konut arama verilerine baktı-
ğımızda son dönemdeki savaş koşullarının 
Rus ve Ukraynalı vatandaşlarının yanı sıra 
bu bölgelerde yaşayan Türk vatandaşlarının 
Türkiye’de konut aramaya yönlendirdiğini 
düşünüyoruz. Konut satışlarının bir yılda iki 
kata yaklaşan artışlarını, konut aramalarında 
gördüğümüz Rusya için %51 Ukrayna için 
%63 yıllık artış trendi destekliyor. Özellikle 
Antalya’ya yönelik yoğun ilgi önümüzdeki 
dönemde, bu şehrimizde gayrimenkul tale-
binin daha da hareketlenmesi ve dolayısıyla 
satılık ve kiralık konut fiyatlarının beklenenin 
üzerinde yükselmesi söz konusu.» dedi.
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www.tolgatemel.com
Dr. Tolga Temel

Yaşlanma 
Karşıtı Tıpta 
Son Gelişmeler

Genç cildin ve sağlıklı 
vücudun anahtarı sizde

Yaşlanma karşıtı tıpta son gelişmeler

ANTi AGiNG TIP 3
YAŞLANMAYI 
YAVAŞLATMAK 
MÜMKÜN MÜ?

Yaşamak Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe…
Dünyamız da yaşayan tüm canlılar içerisinde yaşadığımız 
gezegene zarar vererek erken yaşlanmasına yol açan, “en 
gelişmiş” tek canlı biz insanoğlunun düşüncesizliği, acımasızlığı 
ve tarif edilemez hırsı kendi sonunu da hazırlıyor. Hem kendi 
aramızda hem de dünyada yaşayan tüm canlılarla kardeşçe, 
paylaşarak yaşamayı öğrenmek zorundayız. Vücudumuzdaki 
tüm hücrelerin birbiri ile bağlantılı ve haberdar olduğunu 
biliyoruz. Olumlu ya da olumsuz her durumdan birlikte 
etkilendiklerini de... Emin olalım ki, yaşadığımız dünya ile ve 
hatta tüm evrenle etkileşim halindeyiz. Yani bir parçamız yanan 
ağaçlarımız ve oradaki çanlılarla birlikte yok oldu. 
Çok üzgünüz tüm canlılar ve onları kurtarmaya çalışırken 
kaybettiğimiz insanlarımız için. Hepimizin başı sağ olsun… 

HEMEN tüm yazılarda, seminer-
lerde ve hasta görüşmelerinde 
anlatıyorum; vücudumuz bir bütün 
ve olumsuzluklardan tüm hüc-

relerimiz etkileniyor. Hastalık ya da sorun, 
olumsuz etkinin hedef doku ile organına veya 
bizim vücudumuzun zayıf noktasına göre bir 
şikayet, semptom ya da hastalık olarak ortaya 
çıkıyor. Bu mantığı anladığımızda, acil durum-
lar, kaçınılmaz cerrahiler ve benzeri durumlar 
dışında hem koruyucu, önleyici tıp mantığıyla 
hem de yaşlanma karşıtı anti aging tıp mantı-
ğı ile yaklaştığımızda; yeni sağlık sorunlarını 

önlemiş ve mevcutları da iyileştirme ya da en 
azından ilerlemesini durdurma şansı yakala-
mış oluruz. Bu yaklaşımın en önemli kazancı 
ise tüm vücudu olumlu olarak etkilemesi. Yani 
bir barsak geçirgenliği sorununun bütüncül 
tedavisi ciltteki egzamaların da iyileşmesine 
yardımcı oluyor. Ya da bir adet düzensizliğinin 
bütüncül tedavisi, erken menopozu ve kadın-
daki erken yaşlanmayı önlemiş oluyor. Her iki 
tedavide dekolajen kaybını durdurarak erken 
cilt kırışıklarını ve sarkmasının önüne geçmek 
mümkün olabiliyor.

Alzhemer veya kanser tedavisi ya da 

önleme tedavilerinde sadece bu hastalıklara 
odaklanan yaklaşımlar yerine yaşlanma karşıtı 
önleyici yaklaşımlarla tüm vücut sistemleri 
organ ve dokularının iyileşmesini hedeflemek 
yaşam kalitesini belirgin olarak artırıyor.

Migrenin bütüncül tedavisindeki migren 
krizini oluşturan tetikleyici faktörlerin ve 
stresin yönetimini hedefleyen bir yaklaşım, 
yaşam kalitesini ve kişisel tüm faktörleri 
olumlu yönde etkileyecektir. Koruyucu, ön-
leyici ve bütüncül yaklaşım yaşam kalitemizi 
artırdığı gibi hızlı yaşlanmamızı da önleyebi-
lecektir.

INSANLAR zaman saatini yavaşlatmak, 
hayatın daha uzun ve aktif geçen yılarının 
sayısını artırmak isterler. Son yıllarda birçok 
bilim insanı da yaşlanma sürecini frenlemek, 
yaşa bağlı hastalıkların başlangıcını durdur-
mak ve normal ömrü uzatmak için çalışma-
larını artırdılar. Bu alandaki ortak konuları 
sizler için derledim. 

Yaşam şekli ve stres yönetimi gibi bilinen-
lerin ötesinde deneysel aşamadaki ilaçlara ka-
dar birçok araştırmayı sizlerle paylaşacağım.

Tahmin edileceği ve hatta bilindiği üzere 
ilk başlıklardan biri beslenme. Kişilerin vücut-
larıyla uyumlu beslenmesi ve düşük kalorili 
beslenmenin yaşlanmayı yavaşlattığı deneysel 
olarak ta kanıtlandı. Yapılan fare deneylerinde 

istenenden daha az besin verilerek zayıflatılan 
farelerin 2,5 civarındaki ömürlerinin 1 yıl yani 
% 40 civarında uzaması mümkün oldu. Bu 
gerçekten çok ciddi bir etki ve sonuç. Bilim in-
sanlarının bu çalışmalarının bilim dünyasında 
insan hastalıklarındaki tedavilerde ve anti 
aging uygulamalarda yeterince yer aldığını 
söylemek imkansız.
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“Az ye, çok yaşa”

“Hormonlarına 
sahip çık, genç kal”

Hatalık bağırsaktan 
başlar = yaşlanma 
bağırsaktan başlar

D vitamini

Östrojen ve 
Progestinler

Testosteron

Dehidroepiandrosteron

Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı 
No: 76/A 31102 Muratpaşa/ANTALYA
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AZ, aralıklı ve düşük kalorili beslenme 
modeline bir de kişiye özel kendi vücuduna 
uyumlu beslenme programlarını uyguladığımız 
hastalarda, biz de kliniğimizde bunların olum-
lu sonuçlarını belirgin bir şekilde görüyoruz. 
Oldukça kısa sürelerde 2-4 hafta içinde uyku 
düzeni, barsak sorunları, enerji artışı, cilt prob-
lemlerinde azalma, saç dökülmesinde azalma, 
kilo verme ve sıkılaşma ve belki de en önemlisi; 
iyilik hissinde artış ve kaygının azalması, en sık 
gördüğümüz olumlu sonuçlar olarak sıralana-
bilir.

Düşük kalorili beslenme çalışmalarındaki 
bu etki, bilim insanlarını bu alanda ilaç çalış-
malarına yöneltti ve bu gün kalori kısıtlama 
mimetikleri (Benzer etki oluşturan ilaçlar) 
konusunda oldukça ilerlemeler sağlanmıştır. 

HORMON seviyeleri yaşla birlikte azalır ve 
bu süreç hipofiz bezinden, adrenallerden ve 
gonadlardan salgılanan sekresyonun azal-
masıyla ilişkilidir. Azalan hormon seviyeleri, 
kemik mineral yoğunluğunda (BMD), kas küt-
lesinde, cinsel istekte, erektil fonksiyonda ve 
entelektüel aktivitede azalma ile ilişkilidir. Bu 
bağlamda, yaşlanmanın etkilerini tersine çe-
virmeye ve yaşlılarda yaşam kalitesini iyileştir-
meye yardımcı olmak için hormon takviyeleri 
yaygın olarak kullanılmaktadır.

SON yıllarda, bağırsak sağlığı ve mikrobi-
yotanın sağlık durumunu ve yaşam süresini 
düzenlemedeki önemli rolü ortaya konmuştur. 
Mikroorganizmaların, konakçı organizmaların 
birçok temel fizyolojik ve metabolik fonksi-
yonunu etkilediği ve erken gelişim sırasında 
bağışıklık fonksiyonunun olgunlaşmasına 
katkıda bulunduğu gösterilmiştir. Sağlıklı 
bağırsak ve mikrobiyota; enfeksiyon, enfla-
masyon, otoimmün ve kanser gibi durumlarda 
hem önlemede hem de iyileşmede  hayati bir 
rol oynar. Son zamanlarda, birçok çalışma, 
mikrobiyom hedefli müdahalelerin sadece 
yaşa bağlı hastalıklar için değil, aynı zaman-
da yaşlanma sürecini yavaşlatmak ve uzun 
ömürlülüğü desteklemek için de terapötik bir 
potansiyele sahip olabileceğine dair kanıtlar 
bildirmiştir.

BURADA son olarak D vitamini ile ilgili 
çalışmalara değinmek istiyorum. D vitamini, 
kemiğin mineralizasyonu için optimal bağırsak 
kalsiyum emilimi için önemli bir ön hormon-
dur. Son zamanlarda yapılan birçok çalışma, 
yaşlı popülasyonda D vitamini kullanımının 
sayısız olumlu etkisini ortaya koymuştur. Yaş-
lılarda D vitamini eksikliği, azalmış bilişsel 
işlev, daha yüksek Alzheimer hastalığı riski, 
kas kütlesi ve işlev kaybı ve osteoporoz ile 
ilişkilidir. Kesitsel çalışmalar, düşük D vitamini 
seviyesinin hipertansiyon, kalp yetmezliği ve 
iskemik kalp hastalığı gibi daha yüksek kardi-
yovasküler hastalık riski ile ilişkili olduğunu 
göstermiştir.  Hasta takiplerimizde oldukça sık 
karşılaştığımız bu vitaminin eksikliği giderildi-
ğinde başta enfeksiyonlar olmak üzere genel bir 
iyileşme halını hemen görmek mümkün.

Aslında hepsi ayrı bir yazı konusu olacak 
sizlere özetlediğim bu önemli çalışmalarında 
gösterdiği gibi sağlıklı kalmak, hızlı yaşlanmayı 
yavaşlatmak ve kaliteli yaşamak elimizde. 

Sağlıcakla kalın, sevgiler…

KADINLARIN üçte ikisi perimenopoz sı-
rasında sıcak basması veya vajinal kuruluk gibi 
rahatsız edici semptomlardan muzdariptir ve 
bu semptomları azaltmak için HRT kullanılır. 
Östrojenler tek başına veya progesteron ile 
birlikte osteoporoz tedavisi üzerinde olumlu 
etkilere sahiptir. Vertebra ve vertebra dışı 
kırıkları önlemek için kullanılmıştır.

YAŞLI erkeklerde düşük testosteron sevi-
yeleri, yaşa bağlı çeşitli durumlarla ilişkilen-
dirilmiştir. Sarkopeni ve osteoporoz, plazma 
testosteron düzeyleri düşük olan yaşlı erkek-
lerde daha sık görülür. Ayrıca, birkaç çalışma, 
düşük testosteron seviyeleri ile hafif bilişsel 
bozukluk ve Alzheimer hastalığı arasında bir 
ilişki olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, yaşlı 
erkeklerde kas kütlesini, gücünü ve BMD’yi 
artırabileceğinden, testosteron replasman 
tedavisi faydalıdır.

DEHIDROEPIANDROSTERON (DHEA) 
ve metaboliti DHEA-sülfat, adrenal bez tara-
fından üretilen ve daha sonra hedef dokuda 
androjen veya östrojene dönüştürülen seks 
hormonlarının öncüleridir. Son çalışmalar, 
düşük DHEA düzeylerinin daha yüksek 
ateroskleroz, kalp yetmezliği, kardiyovasküler 
komplikasyonlar ve genel mortalite riski ile 
ilişkili olduğunu bildirmiştir.

Kliniğimizde yaptığımız biyokimyasal ana-
lizlerde mutlaka istediğimiz bu hormonal de-
ğerlerle kişilerin şikayetleri arasındaki ilişki çok 
yüksek oranda koreledir ve iyileşme sürecinde 
de aynı etkiyi görüyoruz. Yani düzelen hormon 
düzeyleri klinik iyileşme ile birebir uyumlu. 

Yine burada da söylemeliyim; hormon 
replasmanı mutlaka biyoeşdeğer olmalıdır ve 
öncelik her zaman vücudu bütünsel iyileştire-
rek kendi hormonunu üretmesini sağlamak ve 
gerektiğinde fitoterapötikler ve biyo eşdeğer 
HRT ile desteklemek gerekir.

Bu ilaçlar kullanıldıklarında aralıklı bes-
lenme ve düşük kalorili beslenme sırasında 
vücutta görülen biyokimyasal hormonal anti 
aging etkilerin oluşmasını sağlıyor. Bazıları ha-
len çeşitli kronik durumlarda kullandığımız bu 
preparatlar, yani kalori kısıtlama mimetikleri, 
bir AMP protein kinaz aktivatörü (metformin), 
büyüme hormonu/insülin benzeri büyüme 
faktörü-1  inhibitörü (pegvisomant), memeli 
rapamisin  inhibitörü (rapamisin) dahil olmak 
üzere kalori kısıtlamasının sonucunu taklit 
eden bileşikleri ve sirtuin yolunun aktivatörü 
(resveratrol) en çok konuşulanlardır.

Bu İlaçların kullanılması konusunda aslında 
tüm tedavilerde olduğu gibi benim düşüncem 
şudur: Gerçek iyileşmenin doğal yollardan, 
ruh, beden ve zihinsel bir bütünlük oluşturu-
larak gerçekleşebileceği ve sürdürülebileceği 
inancı ile zaman zaman ya da başlangıçta 
destek alınsa bile aynı vitamin mineral takviye-
lerinde olduğu gibi vücuttaki iyileşme ve denge 
ile doğal yollardan sağlanması esas olmalıdır…
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GASTROENTEROLOJI Uzmanı 
Doç. Dr. Suna Yapalı “Ses kısıklığı 
veya öksürük yakınması ile Kulak, 
Burun ve Boğaz uzmanına ya da 

göğüs ağrısı nedeniyle Kardiyoloji uzmanına 
başvuran hastada ana sorun reflü olabiliyor. 
Pandemide; sık ve daha fazla yemek, fast-food 
tarzı yiyecekler tüketmek, hareketsiz kalmak, 
kilo almak ve gece atıştırmalıklarına ağırlık 
vermek reflü hastalığının yaygınlaşmasına 
neden oldu. Reflü hastalığında yaşam tarzı 
değişiklikleri tedavinin temelini oluşturuyor. 
Aksi taktirde tedaviden başarılı sonuç almak 
mümkün olmayabiliyor” diyor. Gastroentero-
loji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı reflüye karşı 
10 etkili önerisini anlattı, önemli uyarılar ve 
önerilerde bulundu. 

REFLÜYE KARŞI 
10 ETKiLi

ÖNERi!
Yanlış beslenme alışkanlıkları ve sağlıksız yaşam tarzı nedeniyle 

yaşa bakmaksızın günümüzde hızla yaygınlaşan reflü her 
dört kişiden birinin ortak sorunu. Mide sıvısının yemek borusuna 

kaçmasıyla oluşan ve göğüs kemiği arkasında yanma ve ağıza acı su 
gelmesine yol açan hastalık; kronik öksürük, boğazda yanma, 

ses kısıklığı, yutma güçlüğü, ağız kokusu, göğüs ağrısı ve dişlerde 
tahrişe bile neden olabiliyor. Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) 

Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı 
reflüye karşı 10 etkili önerisini anlattı, önemli uyarılar ve 

önerilerde bulundu. 

KIZARTMALAR, aç karnına ve aşırı kah-
ve-çay içmek, asitli içecekler tüketmek, yemek 
borusunun altında koruyucu bir mekanizma 
olan kasın gevşemesine yol açıyor. Bu durum 
da yemek borusuna mide sıvısının geçişini ko-
laylaştırıyor. Bu nedenle portakal ve domates 
gibi asit içeriği yüksek besinleri kısıtlı tüket-
meli, aşırı salçalı yemeklerden kaçınılmalıdır. 
Hazır ve katkı maddesi içeren paketli gıdalar, 
soslu yiyecekler, aşırı acı, tuzlu ve baharatlı 
gıdaların tüketiminden de uzak durulmalıdır. 

Reflüyü artıran 
yiyeceklerden 
uzak durun!
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Büyük 
porsiyonlardan 
kaçının

Yemeklerde fazla 
su içmeyin

Gece atıştırmalık-
larından uzak 
durun

Yatağın baş 
kısmını yükseltin

Kilo almayın Bedeni saran sıkı 
giysiler giymeyin

Düzenli ve doğru 
zamanda egzersiz 
yapın

Yemek sonrası 
hemen uzanmayın

Sigara ve alkolden 
uzak durun

IHTIYACIMIZDAN fazla büyük porsiyon-
ların tüketilmesi karın içi basıncı artırarak 
reflüyü kolaylaştırır. Aynı öğünde çorba, ana 
yemek, salata, tatlı veya meyvenin birlikte 
tüketilmesi yerine porsiyonları küçülmek, 
meyve ya da tatlıyı ara öğünde tüketmek 
tercih edilebilir.  

ÖĞÜNLERDE yemekle beraber su 
tüketilmesi yemek hacmini artırarak, reflü 
oluşumunu kolaylaştırır. Su tüketimi öğün 
arasına kaydırılmalıdır, ayrıca öğün aralarında 
içilen su yemek borusuna kaçan mide sıvısını 
temizleyerek reflüyü engelleyecektir. Yemek 
sonrası hazmı kolaylaştırmak için maden suyu 
tüketmek sanılanın aksine reflüyü artıracaktır. 

GEÇ saatlerde meyve, çerez ve çikolata gibi 
atıştırmalıkların tüketilmesi, uyku öncesi be-
sinlerin hazmedilememesine yol açar ve reflü 
şikayetini artırır. Bu nedenle yatmadan önceki 
son üç saatte yemek yemekten ve atıştırmalık-
lardan kaçının.

ÖZELLIKLE gece reflüsü olan kişiler 
uyurken yatağın başını en az 30 derecede 
yükselterek yatmalı ya da çok yüksek olmayan, 
başın gövdeden biraz daha yukarıda olmasını 
sağlayacak yastıkla yatmalıdır. Yatarken başın 
biraz yüksekte olması mide asidinin yemek 
borusuna ya da boğazınıza gelmesini engelle-
yecektir. 

GASTROENTEROLOJI Uzmanı Doç.Dr. 
Suna Yapalı “Obezite tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de hızla artan, bir pandemi 
halini alan önemli bir halk sağlığı sorunudur. 
Toplumun 1/3’ü obez, 1/3’ü ise fazla kiloludur. 
Obezite ve bel çevresindeki artış ile karın 
içi basınç artar ve bu da reflü oluşumunu 
kolaylaştırır. İdeal vücut ağırlığına ulaşılması 
ile reflü kontrol altına alınabilir ve sürekli ilaç 
kullanımı önlenebilir” diyor. 

KEMER, korse gibi sıkı ve bedeni saran 
giysiler karın içi basıncını artırarak reflüye 
zemin hazırladığından sık ı kıyafetlerden 
kaçınılmalıdır. 

KILO kontrolünü sağlamanın en önemli 
yolu diyet ile beraber düzenli egzersiz yaparak 
kalori açığı oluşturmaktır. Yemekten hemen 
sonra yapılan egzersiz reflüyü kolaylaştırarak, 
egzersiz kalitesini de etkileyecektir. Haftada 
3-5 kere en az 30 dakika yürüyüş faydalı 
olacaktır.  

YEMEKTEN hemen sonra uzanmak 
reflüyü kolaylaştıran önemli bir tehlikedir. 
Yemekleri yedikten sonra en az 3 saat oturur 
veya dik pozisyonda kalmalı, hemen uzanıl-
mamalıdır. 

SIGARA ve alkol yemek borusunun sa-
vunma mekanizmalarını bozar, ayrıca yemek 
borusunun altındaki kasın gevşemesine yol 
açarak reflüyü kolaylaştırır. 

DİKKAT! ENDOSKOPİK 
İNCELEME GEREKEBİLİR!

Gastroenteroloji Uzmanı Doç.Dr. Suna 
Yapalı, “Reflü hastalığının yönetiminde 

yaşam tarzı değişiklikleri tedavinin temelini 
oluşturur. Özellikle 45 yaş üzerinde reflü 

yakınması olan kişilerde, reflüye eşlik eden 
kansızlık, yutma zorluğu, bulantı, kusma, 

kilo kaybı ve iştahsızlık sorunu yaşayanlarda, 
ilaç tedavisi ile kontrol altına alınamayan 

reflü yakınması olanlarda mutlaka 
endoskopik inceme yapılmalıdır” diyor. 
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MURAT BOZ

Röportaj:
Özgür Aras PR

Şarkıları seviliyor, rol aldığı 
filmler çok iyi gişe yapıyor. 

Televizyondaki sempatik 
halleriyle insanların 

gönlünde taht kuruyor. 
Yakışıklılığıysa zaten 

malumumuz ama o “Hiç 
fiziksel güzelliğe konsantre 

bir adam olmadım” diyor. 
Yeni şarkısı ‘Harbi Güzel’i 
yayımlayan Murat Boz’la 
konuştuk. Gerçekten ne 

istediğini daha çok anlamaya 
çalıştığı farklı bir sürece 

girdiğinden bahsediyor, bir 
değişimin içinde olduğunu 

söylüyor.

“Benim 
için 

sevdiğim 
işi yapmak 
çok büyük 

bir lüks”
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ÇOK uzun zamandır 
söyleşi vermiyor, 
konuşmuyordu. Her 
zamanki gibi dakik ve 

çok sıcaktı. Neşeli, esprili, bir 
yanıyla da anlattığı gibi daha 
olgun... Şu sıralar stüdyodan 
çıkmıyor. Yeni şarkısı kısa süre 
önce yayımlandı ama çok iddialı 
iki tanesi daha yolda. Reklam iş 
birlikleri ve konserleri de devam 
ediyor.
m Şarkıların çok dinleniyor. 

Oynadığın filmler iyi gişe 
yapıyor. Televizyonda ‘O Ses 
Türkiye’ harika gidiyor. Çok 
popülersin ama uzun zamandır 
söyleşi vermiyor, daha kapalı 
yaşıyorsun. Neden?

Özel bir nedeni yok aslında. 
Pandemiyle biraz daha özüme 
döndüğüm bir döneme girdim. Özellikle 
müzik açısından daha aktif, daha yaratıcı 
bir dönem oldu bu; sürekli çalışıyorum, 
stüdyodan çıkmıyorum...
m 42 yaşındasın -hiç 

göstermiyorsun-, 40’lardan ne 
bekliyorsun?

Bence de göstermiyorum (gülüyor). 
Kendime bakıyorum; sağlığıma, yediğime, 
içtiğime çok dikkat ediyorum. Sporum hiçbir 
zaman bitmez, haftanın beş günü yaparım. 
Bunca senenin sonunda bir noktaya geldiğimi 
hissediyorum. Kendimi, gerçekten ne 
istediğimi daha çok anlamaya çalıştığım 
farklı bir sürece girdiğimi hissediyorum. Ne 
olduğuyla ilgili kesin bir yargım ya da fikrim 
yok ama bir değişim süreci içinde olduğumu 
söyleyebilirim. Aynı zamanda müzik kısmına 
da daha yüklenen bir taraftayım.
m Yıl 2006. ‘Aşkı Bulamam Ben’ 

şarkınla ilk kez karşımızdasın. 
Şimdi o zamanki halini 
gördüğünde ne hissediyorsun?

O klipte kemer çıkaran, 
beyaz atletli bir çocuk var. 26 
yaşımdaydım. Klibi izlediğim ilk 
günü hatırlıyorum da tekrar aynı 
duyguları, heyecanı ve enerjiyi 
yakalama peşindeyim. O 
zamanlar benim için çok 
kıymetli. Bu arada şu 
anki halimden çok 
mutluyum. Tüm 
o geçen süreçte 
birçok şey 

yaşadım ve birçok şey gördüm.
m 26 yaşındaki Murat’ı görsen ona ne 

öğütlersin?
Hayatta her şeyin olması gerektiği şekliyle 

yaşanacağına ve hepsinin bize bir şeyler 
öğrettiğine inanıyorum. Ama şu an ona, 
özellikle bir-iki konuda çok ciddi uyarım 
olabilirdi.
m Insanlara dair mi olurdu bu 

uyarılar?
Her insana hemen güvenmemek, kendi 

iç sesini dinlemek, kendi arkamda durmam 
gerektiği gibi şeyler söyleyebilirdim. Şu 

an memnun değil miyim, 
memnunum çünkü onların 

hepsini yaşamam 
gerekiyormuş. Hepimiz 
hayatımızda günahıyla 
sevabıyla bir şeyler 
yapıyoruz. Ama o 
hatalar ya da o artılar 
sizi bugünkü halinize 

getiriyor. Dolayısıyla bir pişmanlığım 
yok.
m Şu anki Türk pop müziğini 

nasıl yorumluyorsun? 
Kötü görmüyorum. Tarzlar ve türler 
döneme göre bir tık değişiyor. Çok 
güzel düzenlemeleri olan, güçlü 
şarkılar dinliyorum. Güzel de bir 
rekabet var...
m Hit yapamama endişen 

var mı? 
Hiç öyle endişelerim yok. Zaten 
aman bu şarkı çıksın, şu kadar 
milyon dinlensin falan diye de 
hayatımın hiçbir döneminde 
şarkı yapmadım. Bir şarkıyı 
seversem okuyorum.
m 16 yılı bir ülkenin pop 

star’larından biri olarak 
yaşamak zor muydu? 
Hiç böyle şeyler 
düşünmedim. Sevdiğim işi 

yapmak çok büyük bir lüks benim 
için. Ama şunu söyleyeyim; pop star olarak 
değil, tanınmış bir insan olarak yaşamanın 
normal hayatta tabii ki eksileri, artıları var. 
Ama çok çektim dersem ayıp etmiş olurum 
çünkü günün sonunda karşılığını aldığım 
bir iş yapıyorum. Her şeyin bir bedeli oluyor. 
Olay, o bedeli ne kadar göğüsleyebildiğinizle 
alakalı ve ben göğüsleyebildiğime inanıyorum.

 m Aşkı nasıl tanımlarsın?
Bence insanın kendinden bağımsız bir 

şey. Biraz daha kimyasal, biyolojik bir süreç... 
Bir süre sonra onu başka bir şeye çevirmek, 
birlikte olduğun insanla onu koruyabilmek 
daha kıymetli olan.
m Evlenme ve çocuk yapma hayalin 

var mı?
Çocukları çok severim. Geçenlerde bir 

arkadaşımın bebeği oldu. Kucağıma aldım, 
ağlıyordu. Yemekte kucağımda sallaya 
sallaya uyuttum. Ama bu iş nasip ve kısmet. 
Gerçekten inandığım ve ‘bu o’ dediğim kişi 
çıkarsa çok da bekleyeceğimi düşünmüyorum.
m Çapkın mısın? Flörtöz müsün?
Yok, çapkın biri değilim. Bence herkes 

flörtözdür. Flörtözüm ama çapkın değilim. O 
nasıl oluyorsa? Çözebilecek miyiz (gülüyor)?
m Seni hep romantik komedilerde 

izledik. Romantik misin? 
Normalde burcum gereği romantik olmam 

lazım; Balık burcuyum. Ama çok romantik 
biri değilim. Romantiklik yaptığım 

olmuştur tabii ama sürekli orada 
yaşamam.
m Nasıl biri ilgini çeker? 

Sarışın, esmer, kızıl...
Hiç fiziksel güzelliğe konsantre 

bir adam olmadım, gerçekten. Bir 
de benim güzel bulduğumu bir 
başkası bulmayabilir... Beni bir 
bakış, bir tavır, enerji hali daha 
çok etkiler.
m Nasıl tavlarsın? 

Çekingenimdir ben, sen 
bakma yani (gülüyor).

http://iletiyonlen.com/index666.php?url=/link.php?M=24678368&N=11435&L=7343&F=H
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m Oysa fırlama ve çok rahat 
duruyorsun, özellikle de televizyonda...

Televizyonda öyle olabilir ama kendi iç 
dünyamda çekincelerim oluyor. Sonuçta birini 
çok istiyor olabilirsiniz ama onun sizi isteyip 
istemeyeceğini bilemiyorsunuz. O soru işareti 
herkeste olduğu kadar bende de oluyor.
m Hayatında hiç reddedildin mi?
Tabii ki reddedildim.
m Insan ‘Koca Murat Boz da reddedilir 

mi?’ diye düşünüyor...
Ben öyle bir adam değilim; enerjiden 

besleniyorum, kibirden değil. “Ben 
vazgeçilmez adamım, benim adım 
bilmem kim” gibi şeylerim hiç olmadı, 
olduğum gibiyim.
m Dijitale yeni bir dizin gelecek. 

Tuba Büyüküstün rol arkadaşın. 
Aşk dedikoduları da yazıldı, çizildi. 
Nedir işin aslı?

Yok öyle bir şey. Tuba çok sevdiğim bir 
arkadaşım. Biz orada bütün oyuncularla 
çok iyi bir ekip olduk. Klişe laflar 
etmeyeceğim ‘çekerken çok eğlendik’ gibi 
ama bayağı iyi bir arkadaş grubu olduk 
ve hâlâ haftada bir-iki görüşürüz. Onları 
tanıdığım için çok mutluyum.
m Yeni şarkın ‘Harbi Güzel’ çıktı. 

Şarkıyı henüz dinlememiş olanlara nasıl 
anlatırsın?

Biraz nefes almaya ve pozitifliğe 
ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu 
şarkının aslında harbiden güzel olmasının 
sebebi de hem aranjesi, hem sözleri, hem 
melodisiyle o pozitifliği yansıtması. Alper 
Narman, Ozan Bayraşa, Ömer Akkaya, 
Mert Çodur, Reşit Özkaplan ve Ali Barışata 
şarkımızın bestecileri ve söz yazarları. Şarkıyı 
ilk dinlediğimde hemen beni aldı, havada 
yakaladım. Daha ilk kıtası bitmemişti, “Bu 
şarkıyı istiyorum” dedim. Dinlemeyenler 
en azından bir kere dinlesinler, sonra 
vazgeçemeyecekler.
m Sen son dönemde nelere ‘harbi 

güzel’ diyorsun? 
Hayvanlara merhamet duyan, onları seven 
ve koruyan tüm insanlar harbi güzel. 
Önyargıdan ve kibirden uzak, dinleyen, 
anlayan, anlamaya çalışan, empati kurabilen, 
ötekileştirmeyen, zorda olana elini uzatan, 
savaşmayan, konuşan, konuşarak uzlaşan, 
fikir ayrılıklarına saygı duyan, hoş gören 
insanlar da harbi güzel.
m Kişi olarak şu an ‘harbi güzel’ 

dediğin biri var mı?
Oooo, sıkıştırmalar başladı mı iyice 

(gülüyor)? ‘Harbi güzel’ dediğim biri olur 
inşallah, umudumuz o yönde ama bulmak 
için de koşturmuyorum. İşimdeyim, 
gücümdeyim. Klişe bir lafmış gibi gelebilir 
ama insanın önce kendisinin mutlu olması 
lazım ki çevresindekileri de mutlu etsin. 
Benim mutluluğumun yolunun kendime 
dönmekten geçtiğini hissettim. Şu 
anki konsantrasyonum da en büyük 
aşkım olan müzikle haşır neşir 
olmak.
m Seni hayatta neler kızdırır?
Aptal yerine koyulmak. En 

kızdığım şeylerden bir tanesi bu. 
Birçok kez başıma gelmiştir. Eskiden 
görmeme rağmen bunu çok dile 
getiren biri değildim ama 40’larda 
farkındalığımın yükselmesiyle birlikte 
içimde tutmuyorum. Ben üzüleceğime, 

hatayı bile isteye yapan kendisiyle yüzleşsin.
m Sence bugüne kadar en yanlış 

anlaşıldığın konu ne oldu?
Şu an ayrıntı veremeyeceğim için çok da 

anlaşılmayacak belki ama yanlış anlaşıldığım 
bir konu var aslında. Düzelteyim; yanlış 
anlaşılma da değil, doğru anlaşıldı ancak işin 
içyüzünün hiç de görüldüğü gibi olmadığını 
bilmiyordu insanlar. Dolayısıyla haklıydılar 
ve hâlâ haklılar. Ama geçmişte kaldı ve o 
durumdan oldukça büyük dersler çıkardığımı 
söyleyebilirim. Sormadan, sorgulamadan, 
nedenini tam olarak anlamadan kimse için 
bir şey yapmamak lazım. Hele ki benim 
pozisyonumdaki insanlar için bu çok elzem 
bir konu.
m Oyunculuk yönün nasıl keşfedildi?
İyi bir sinema izleyicisiyim. Çok 

severim film izlemeyi, özellikle de sinemada 
izlemeyi. Hep kendimi beyazperdede görme 
gibi bir hayalim vardı, o da ‘Hadi İnşallah’ 
ile taçlandı, çok güzel bir başlangıç oldu ve 
devam etti.
m Oynadığın filmler iyi gişeler yaptı. 

Oyunculuk kariyerin müziğin önüne 
geçer mi diye tereddüt yaşadın mı?

Yoo, o dengeyi çok iyi koruduğumu 
düşünüyorum. Ayrıca müzik de o işlerin 
içinde oluyor. Mesela oynadığım filmin 
soundtrack şarkısını da ben okuyorum. ‘O Ses 
Türkiye’ varken turnelerim de devam ediyor.
m Yeni bir şarkı mı yeni bir film mi 

seni daha çok heyecanlandırır?
Sahne... Seyirciyle buluştuğum andan daha 

kıymetli hiçbir şey şu ana kadar ne yaşadım 
ne gördüm. Her şeyi unuttuğum, geride 
bırakabildiğim anlar ve öncesinde elim ayağım 
titremesine rağmen.
m Hayatı yakışıklı bir adam olarak 

yaşamak nasıl bir şey?
Sabah kalktığımda beni görmek 

istemezsin, ‘Öyle bir yakışıklılık falan!’ 
(gülüyor). Ben konuya gerçekten öyle 
bakmıyorum. Yakışıklılık ve güzelliğin 
karşılığı tabii var. Ama içsel dünyamızda 
bunun ne kadar karşılığı var diye kendime 
sorduğumda, bende yok. Çok yakışıklıyım 
diye bağıran bir adam değilim, sadece 
kendine bakan biriyim. Sektörde de genel 
olarak güzellik ve yakışıklılığın para edeceğini 
düşünmüyorum. Yetenek varsa vardır.
m Kendini seksi bulur musun?
Ekibim bilir, arada “Lanet olsun, bugün 

gene çok seksiyim!” derim ama espri amaçlı. 
Bir de yakışıklılık, güzellik ucu açık mevzular. 
Senden yakışıklıları da var, bu işin sonu yok.

Murat Boz 23 Nisan’da Ankara’da, 6 
Mayıs’ta İzmir Arena’da, 14 Mayıs’ta 

Bursa Açık Hava’da ve 21 Mayıs’ta 
Bakü’de konser verecek. Temmuz 

ve ağustosta İstanbul, Çeşme, 
Bodrum açık hava konserlerinde 

dinleyicileriyle buluşacak.

KONSERLER



55



CITYİPUCU

56

Alerji bahar keyfinizi kaçırmasın!

BAHAR aylarının yaklaşmasıyla çocuk 
ve yetişkinlerin hayatını kökten etki-
leyen mevsimsel alerjiler konusunda 
bilgiler veren Çocuk Alerji, Göğüs 

Hastalıkları Uzmanı ve Alerji Astım Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, bahar ayların-
da alerjenlerle savaşmanın ipuçlarını açıkladı. 
Polenlere karşı alerji, bronşlarda alerjik astım, 
burunda alerjik rinit ve gözlerde göz alerjisi 
şeklinde kendisini gösterdiğini söyledi. Prof. 
Dr. Ahmet Akçay bahar alerjilerinin hastayı 
çok rahatsız ettiğini, yaşam kalitesini bozdu-
ğunu, alerjik bulgular nedeniyle hastaların 
iyi uyuyamadığını, bu nedenle yorgunluk ve 
halsizlik hissettiklerini, bunun sonucunda 
konsantrasyon ve öğrenme yeteneğinde 
azalma olduğunu belirtti. Mevsimsel alerjiye 
sahip olanların alerjenlerle nasıl savaşacağı 
konusunda gündelik ipuçları verdi. 

Mevsimsel alerjenlerden 
korunmaya dair ipuçları

İlkbaharın neşesini açık hava etkinliklerinde yaşamak 
isteyenler, dikkat! Alerji keyfinizi kaçırmasın…

İlkbaharın gelişiyle çayır otlarının, çimenlerin ve ağaçların 
çiçek açmasıyla polenler çevreye saçılır. Doğanın 

bir mucizesi olan polenler, bitkilerin çevreye yayılıp 
çoğalmasına yardımcı olmakla birlikte polen alerjisi olan 

kişilerin bahar aylarını kabusa çevirebilir. Pandemi sırasında 
kamp, yürüyüş, bahçe, toprak gibi açık hava aktivitelerine 

yönelen bireyler, Covid-19 açısından daha güvenli bir 
ortamda bulunsalar dahi, polenler sebebiyle risk altındadır. 

Kıyafetlerinizi 
açık havada 
kurulamayın!

Şapka ve gözlük 
kullanmalısınız!

Hava durumunu 
takip edin!

Burnunuzu 
temizleyin!

Sigaradan kaçının!

DIŞARIDA giyilen giysiler eve gelindiğinde 
değiştirilmeli ve temizlenmelidir, kıyafetleri dı-
şarıda bir alan yerine kurutma makinesinde ku-
rutmak, mümkünse ılık bir duş almak, burunları 
su ile gargara etmek, özellikle saçların yıkanması 
saçlara yapışan polenlerin temizlenmesi nok-
tasında oldukça faydalıdır. Zira polen, elyaflara 
kolayca yerleşebilir ve daha sonra çamaşırları 
giydiğinizde semptomları tetikleyebilir. 

ALERJIYLE mücadelede başarılı olmak 
için başınıza şapka, gözlerinize polen girmesi-
ni önlemek için güneş gözlüğü takabilirsiniz. 
Özellikle bahar aylarında dışarıya çıkılırken 
maske kullanımı ve gözlerin yan kısımlarını 
da örten güneş gözlükleri kullanmak, bahar 
alerjisini kontrol etme aşamasında etkilidir.

YEREL hava durumu raporlarını takip 
etmelisiniz. Daha yüksek polen oluşumuna 
neden olan yüksek ısının olduğu günleri, 
fırtınalar sırasında oluşan rüzgârı fark ederek 
önlem alabilirsiniz. Covid-19 döneminde 
kullanılan maskeler, polenle teması önemli 
derecede azaltır. Bu günler muhtemelen 
“fırtına astımı” olarak bilinen bir fenomene 
neden olabilir. Astımlılar özellikle fırtınadan 
sonra dışarı çıkarlarsa şiddetli reaksiyonlar 
gösterebilirler.

NAZAL durulama, burnunuzda bulunan 
mukusu temizlemesinin yanı sıra o bölgedeki 
alerji semptomlarını seyreltebilir. Bunun yanı 
sıra ince mukusu ve bakterileri uzaklaştırıp 
postnazal akıntıyı hafifletebilir. Burnun su 
ile sık sık gargara edilmesi faydalı olacaktır. 
Burun temizleme kitleri kullanılabilir. Burun 
içinin yıkanması için fizyolojik tuzlu su solüs-
yonları (1 litre suya 1 çay kaşığı tuz koyarak 
hazırlayabilirsiniz) ve daha yoğun tuzlu su 
(hipertonik serum fizyolojik) solüsyonları 
kullanılabilir (1 litre suya 2 çay kaşığı tuz koya-
bilirsiniz); bir çalışmaya göre, ikincisi daha iyi 
bir etkiye sahiptir. Günde bir veya iki kez nazal 
irrigasyonun etkileri, bu uygulamaya başla-
dıktan sonraki ilk 4 hafta içinde hissedilir.
Aynı zamanda, ilaç tedavisine ek olarak nazal 
irrigasyonun, aynı seviyede semptom kontrolü 
sağlarken, ilaca yaklaşık %30 tasarruf sağlaya-
bileceğini de belirtmek önemlidir.

SIGARA kullanımı tıkalı, akan ve kaşıntılı 
burnu ve gözlerin sulanmasını tetikler. Bahar 
aylarının gelmesiyle beraber kamusal alanlarda, 
park ve bahçelerde geçirilen zaman artar. Açık 
havada vakit geçirirken sigara içilen ortamlar-
dan uzaklaşmak, sigara içilmeyen kolektif dış 
mekanları, otel odalarını ya da restoranları seç-
mekte yarar vardır. Unutulmamalıdır ki odun 
yanan şömine ateşinden çıkan dumanlar ve 
aerosol spreyler gibi semptomlarınızı arttıracak 
diğer duman türlerinden kaçınmalısınız. 
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Hepa filtreli 
hava temizleme 
cihazları 
kullanılabilir!

Etkili Maske 
Kullanın

Yürüyüş için sabah 
saatlerini tercih 
etmeyin!

Nazal merhemler, 
tozlar ve yağlar 
kullanılabilir

Açık havada 
egzersiz yapmak 
için ideal zaman 
nedir?

Burun içine ışık 
(fototerapi) tedavisi 
faydalı mı?

Araba filtrelerini 
değiştirmeyi 
unutmayın

TAŞINABILIR Hepa “High Efficiency 
Particulate Arresting” yani “Yüksek Etkinlikte 
Partikül Yakalayıcı” filtreli hava temizleme 
cihazı kullanmanız, Hepa filtreli bir elektrik 
süpürgesiyle düzenli bir şekilde evi süpür-
meniz, arabanızdaki ve evinizdeki klimanın 
polen filtrelerini sıklıkla değiştirmeniz faydalı 
olacaktır. Alerjiyi yenmek için açık hava egzer-
sizleri önemlidir ancak zamanlama kritiktir. 

COVID dönemi maskeleri, polenle teması 
azaltır. Birçok insanın maske taktığından beri 
daha az mevsimsel alerji semptomu yaşadığı 
gözleniyor. Polen mevsimi boyunca maske tak-
mak, özellikle polen yükünün yüksek olacağı 
tahmin edilen günlerde, polen alerjisi olanlar 
için farmakolojik olmayan etkili bir seçenek 
olarak önerilebilir. Eğer bir solunum güçlüğü 
çekiyorsanız, astım olasılığı için değerlendir-
meniz gerekebilir.

EN yüksek polen sayısı genellikle sabah 
güneş doğmaya başladığında olur. Yürüyüş 
için öğleden sonra veya akşam geç saatlerini 
tercih etmelisiniz. 

MERHEMLERIN, tozların veya yağla-
rın nazal mukozaya uygulanması, bunların 
burun içine emilen polenleri püskürtmek veya 
alerjenlerinin mukoza zarlarına girmesini 
önlemek için bir bariyer görevi gördükleri ve 
böylece inflamatuar reaksiyonları ve semp-
tomları önlediği fikrine dayanır.

Genel olarak, çok sayıda çalışma, burunda-
ki selüloz tozunun, alerjenlerin ve havadaki 
partiküler maddelerin penetrasyonuna karşı 
etkili bir bariyer olduğunu göstermektedir. Bu 
nedenlerden açık havada kaldığımız sürede 
polen alerjisi olanların burun etrafına bu mer-
hemlerden kullanması faydalı olabilir. 

YAĞMUR, poleni aşağı iter. Hafif bir yağış 
sırasında egzersiz yapmak, alerjiniz olduğun-
da açık havada olmak için en iyi zamanlardan 
biri olabilir.

BURUN içine fototerapi uygulanmasının 
faydalı olduğuna yönelik çalışmalar vardır. 
Bununla birlikte, dermatolojiden elde edilen 
bilgilere ve mukoza zarlarında olası epitel 
hasarına ilişkin genel değerlendirmelere 
dayanarak, UV ışığının lokal olarak uygulan-
masının, özellikle bu tür bir uygulamanın 
fizyolojik olmadığı bir mukozal yüzey üzerinde 
risksiz olmadığı belirtilmelidir. Bu nedenle, bu 
yöntem her polen alerjisine önerilmesi doğru 
olmaz. 

STANDART ilaç tedavisine yeterince yanıt 
vermeyen veya dayanılmaz yan etkiler yaşayan 
alerjik rinitli bireyler için akupunktur değerli 
olabilir. Muhtemelen, etki büyük ölçüde aku-
punktur uzmanının deneyimine ve muhte-
melen hastanın metodolojiye katılma isteğine 
bağlı olacaktır.

GÜNÜMÜZDE tüm arabalara takılan filt-
reler, kaynaklarından bağımsız olarak partikül 
maddeyi ~ 0,7 ila 74 µm arasında etkili bir 
şekilde tutar. Bu nedenle, tüm polen ve polen 
parçaları bile düzenli olarak camlar kapalıy-
ken arabaya girmelerini engellemesi ve polen 
alerjisinden muzdarip sürücüleri korumalıdır. 
Araba yolculuğu sırasında araba filtrelerinin 
yararlı etkisini gösteren klinik bir çalışma 
bugüne kadar yayınlanmış gibi görünmüyor. 
Ancak – arabalardaki en iyi filtreler bile eskir 
ve dış havadaki küçük parçacıkların (PM 2.5 
) filtreleme etkisinin azaldığı kanıtlanmıştır. 
Polen alerjisi olanların filtreyi ~ 2 yılda bir 
değiştirmeleri önerilebilir.

Akapunktur 
etkili mi?
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FREELANCE pazarında daha çok diji-
tal mesleklerin yer bulduğunun altını 
çizen Dijital Pazarlama Okulu Kurucu-
su Yasin Kaplan, “Sosyal medya, dijital 

pazarlama, yapay zeka teknolojileri, blockcha-
in, 3D Grafik ve yazılım teknolojileri sektö-
rünün daha çok freelance olarak çalıştığını 
gözlemliyoruz. Gelişen teknolojiler sayesinde 
yeni iş alanları da oluşmaya devam ediyor.  
Esnek çalışma saatleri ve doğrudan bütçe elde 
etme nedeniyle tercih edilen freelance çalışma 
modeli, karlı bir kariyer yolu haline geliyor. 
Önümüzdeki yıl içerisinde freelance çalışan 
sayısının 7-8 milyona ulaşacağını öngörüyo-
ruz. Genç nüfus iş hayatına artıkça freelance 
pazarının daha da artacağını düşünüyoruz” 
dedi.

57 milyon kişinin freelance olarak çalıştığı 
Amerika’da, her yıl bu sayı giderek artıyor. 
Pandemi ile birlikte evde çalışma modelinin 
başlaması, freelance pazarının büyümesinde 
en büyük tetikleyici oldu. 

Freelance pazarında özellikle dijital 
sektörlerin tercih edildiğini altını çizen Dijital 
Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “ 

Sosyal medya, dijital pazarlama, yapay zekâ 
teknolojileri, blockchain, 3D Grafik,Seo Çalış-
maları ve yazılım teknolojileri sektörlerinin 
freelance modeline daha hızlı uyum sağlıyor. 
İnternet, bilgisayar ve çalışma ortamının 
oluşmasının yeterli olduğu çalışma modeline, 
daha çok genç nüfus tarafından ilgi gösteri-
yor. Z kuşağının çalışma hayatında yaptığı 
en etkili değişimlerden biri freelance çalışma 
modeli. Bu kuşağın iş hayatında daha da 
etkin olmasıyla pazarın daha da büyüyeceğini 
öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde free-
lance olarak çalışan kişi sayısının 7-8 milyona 
ulaşacağını düşünüyoruz” dedi. 

Freelance çalışma modelinde dijital 
pazarlama yöntemleri uygulamanın önemine 
değinen Kaplan,“ Öncelikle şirketlerde 
gördüğümüz gibi freelance çalışanlar da 
kendilerini ve portföylerini anlatan bir 
web sitesi oluşturmalı ve hedef kitlesine 
ulaşabileceği sosyal medya platformunda 
hesap edinmeli. Daha kısa zamanda hızlı 
sonuçların alındığı Google reklamlar ve sosyal 
medya reklamlarını tercih ederek, daha fazla 
kişiye ulaşabilirler” dedi.

Freelance Pazarını 
dijital meslekler 
besliyor

Pandemi ile birlikte başlayan 
evden çalışma modeli 
ile büyük bir yükselişe 

geçen freelance pazarı, 
tüm dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de büyüme 
gösteriyor.

Yasin Kaplan
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EĞITIM Danışmanı ve Öğrenci Koçu 
Murat Karcıoğlu ise ebeveynlere 
çocuğun özgüveninde en büyük payın 
kendilerine ait olduğunu vurguluyor 

ve özgüvenli çocuklar yetiştirmek için 6 önemli 
madde sıralıyor

ÇOCUĞUNUZU KENDİ 
GEÇMİŞİNİZLE YARGILAMAYIN

Bireyler; kendi çocukları dünyaya geldiğinde 
içindeki uyuyan çocuğu uyandırır. İçimizdeki 
çocuk geçmişte ne kadar incinmiş ve kırılmışsa 
ya kendi çocuğumuzla yaramızı tedavi etmeye 
çalışırız ya da çocukça bir intikam duygusuyla 
çocuğumuza yaklaşırız. Karcıoğlu; çocukların 
özgüvenini en çok zedeleyen şeyin ebeveynle-
rin geçmişte kendi yapamadıklarını çocukların-
dan yapmasını bekleyerek onların bağımsız bir 
birey olduğunun unutulmasından kaynaklan-
dığını belirtiyor. 

İÇGÜDÜSEL ANA - BABAYLA VEDALAŞIN
Günümüzde çocukların gereksinimlerini 

karşılamada kendi ana-babamızdan öğrendiği-
miz birtakım değerlerin modası geçeli çok oldu. 
Bu yüzden çocuklarınızla kuracağınız ilişkide 
içgüdüsel olarak davranmaktan kaçınmalıyız. 
Yani artık kızını dövmeyen dizini döver değil; 
evladını övmeyen dizini döver veya dayak 
cennetten çıkmamıştır, kimsenin vurduğu 
yerde de gül bitmez şeklinde bir evrimleşmeye 
gittiğimizi göz ardı etmeyiniz. 

DÜŞLERİNİZ VARSA PEŞİNİZE DÜŞEN 
ÇOCUKLARINIZ DA VAR DEMEKTİR

Anne - babalar olarak yaşamınızın tek 
kaynağını çocuklarınız oluşturuyorsa çocuk-
larınızın omzuna taşıyamayacakları bir yük 
bindirmişsiniz, demektir. Çocuk, zamanla 
kendisini tek mutluluk kaynağı olarak gören 
ebeveynlerini mutlu etmeye adayacak ve ken-
dini yetersiz hissettiğinde suçluluk duygusuna 
kapılıp özgüveni zedelenecektir. Ebeveynler 
olarak kendi potansiyelinizi ortaya çıkarıp kul-
lanmaktan korkuyorsanız çocuğunuzu onurlu 
bir bahane olarak kullanmayınız.

ÇOCUĞUNUZUN UFKUNUN 
ÜSTÜNÜ ÖRTMEYİN

Günümüzde ebeveynler; hayatta risk al-
maktan kaçınan, tekdüze bir yaşama zorlanan 
çocuklar yetiştirmekte. Çocuğunuza biçtiğiniz 
yaşam tarzı heyecandan yoksun ama güvenilir 
olması çocuğun ufkunu köreltir. Zamanla 
da tehlikeli durumların yarattığı korkunun 
çocuklarımızı ele geçirmesine neden oluruz. 
Çocuklar, yönlendirilip cesaretlendirilmeye 
ihtiyaç duyarlar. Önemli olan başarı değil; 
başarısız  olma korkularıyla başa çıkmalarını 
sağlamaktır. 

SEVGİNİZDE CÖMERT OLUN
Çocuklar, asıl hak ettiklerinde değil; hak et-

mediklerini düşündükleri zamanlarda sevgiye 

Özgüvensiz çocukların 
sebebi ebeveyn endişesi!

Çocuğunuz; sosyal ortamlarda utangaç mı davranıyor, yardım 
istemekten çekiniyor mu? Eleştirilere karşı aşırı hassas tepkiler 

veriyor ya da stresle başa çıkamıyor mu? Bu belirtilerin bir 
veya birden fazlasına vereceğiniz cevap “evet” ise çocuktaki 
özgüven duygusunun güçlendirilmesi gerekiyor. Özgüven 

duygusunun çocuğa kazandırılmasında en büyük etken anne 
ve babalar olurken, bu süreçte çocuğa kendisinin değerli 
olduğunu hissettirmek ve çevresiyle iletişim kurmasına 

yardımcı olmak gerekiyor.

ihtiyaç duyarlar. Sevginin gerektiği gibi ifade 
edilmemesi çocuğunuzla iletişiminizde doğa-
bilecek fırsatlara engel teşkil eder. Ebeveynleri 
tarafından yeterli sevgiyi görmeyen çocuklar, 
sevgiyi yanlış kişilerde ve yanlış şeylerde ara-
maya başlar. Unutmayın ki ebeveyni tarafın-
dan sevilen çocuklar, kendini sever. Onların 
yaşamında onlara koşulsuz sevgi sunun ki sizin 
yaşamınızda size yaşattıkları sıkıntıya karşın 
buna değdiklerini bilsinler. 

KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARTMAYIN 
Çocuğunuzun bir işin üstesinden tek başına 

gelemeyeceklerini düşünerek, onların mutsuz 
olmasına razı olmayıp yardım elinizi çocuğu-
nuza uzatarak çocuğunuzun kendine duyduğu 
saygıyı zedelemesine neden olursunuz. Çocu-
ğunuzun yaşamış olduğu problemli durumlar 
karşısında onu gerekenin dışında teselli etmek 
veya ona gereksiz önerilerde bulunmak yanlış 
veya hatalı bir şey yaptığının alt mesajını verir.

Murat
Karcıoğlu 

CITYEĞİTİM
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Fizyolojik 
açlığınızı dinleyin!

PANDEMI dönemindeki kilo alımında; ha-
reketsiz yaşam, artan stres ve dengesiz beslen-
me başı çekiyor. Stres hormonu olarak bilinen 
kortizol seviyelerinde yaşanan artış; tuz, yağ 
ve şeker içeriği yüksek olan gıdalara yönelme-
ye ve karın çevresi başta olmak üzere vücutta 
yağlanmaya yol açabiliyor. Bu durumu tersine 
çevirmek için; stresli hissettiğinizde yemek 
yemeye yönelmeyin, yiyecekleri terapi haline 
getirmeyin. Canınız atıştırmak istediğinde 
büyük bir bardak su için, bir süre bekleyin, sizi 
rahatlatacak farklı hobi ve aktivitelere odakla-
nın. Gerçekten acıktığınızda ise tokluğunuzu 
hissetmek için yemeklerinizi yavaş yavaş yiyin, 
iyi çiğneyin ve yediklerinize odaklanın.

8 HATA!

Bahar aylarıyla birlikte, 
pandemide alınan fazla 

kilolardan kurtulma arayışları 
da başladı. Kimileri bu uğurda 

şok diyetlere yönelmekten 
kaçınmazken Acıbadem 

Taksim Hastanesi Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, 

her diyetin kişiye özel olması 
gerektiğini, aksi taktirde 

sürdürülebilir olmayacağı 
gibi, şok diyetlerin sağlığı 

ciddi şekilde tehdit ettiğini 
vurguluyor. Peki bahar 

mevsiminde fazla kilolardan 
en sağlıklı şekilde nasıl 

kurtulunabilir? Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, 

baharda fazla kilolardan 
kurtularak fit ve zinde 

olmanın 10 püf noktasını 
anlattı, önemli uyarılar ve 

önerilerde bulundu.

BAHAR mevsiminde fazla kilolardan 
en sağlıklı şekilde nasıl kurtulunabi-
lir? Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan 
Eker, baharda fazla kilolardan kur-

tularak fit ve zinde olmanın 10 püf noktasını 
anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

BAHARDA 
FiT VE ZiNDE 

OLMANIN 
10 YOLU
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Günde en az 
1.5 litre su için

Mevsim 
sebzelerini bol 

tüketin

Porsiyon 
kontrolü yapın

Yeteri kadar 
kaliteli protein 
alın

Beyaz undan 
kaçının

Şekerli 
yiyeceklerden 
ve içeceklerden 
uzak durun

Acıkmadan 
yemek yemeyin, 
ama!

Düzenli fiziksel 
aktivite yapın

YETERLI su içmek tüm metabolik faaliyet-
ler için elzem olmakla birlikte ağırlık ve iştah 
kontrolünde de bir o kadar önemlidir. Kilo ba-
şına günde 30 ml su içmeyi ihmal etmeyin, en 
az 1.5 litre su için. İçtiğiniz suların içine elma, 
tarçın, salatalık, nane, zencefil ekleyebilir, su 
içmeyi daha keyifli hale getirebilirsiniz.

SEBZELER antioksidan bileşikler, yüksek 
posa ve su içerikleri sayesinde kilo kontrolün-

de en önemli besinlerdir. Hacimce yüksek ve 
çok düşük enerjiye sahip olduklarından tok 
hissetmenize yardımcı olurken daha düşük 

enerji almanızı sağlarlar. Aynı zamanda seb-
zeleri tüketmek ve çiğnemek zaman alır ve bu 
da daha az yiyerek tok hissetmenize yardımcı 

olur. Her öğünde tabağınızın yarısını farklı 
çeşit ve renkte mevsim sebzeleri ile doldurun.

BESLENME ve Diyet Uzmanı Dilan Eker 
“Çok düşük kalorili ve aşırı kısıtlayıcı şok 
diyetlerden uzak durun. Bu diyetler başlangıç-
ta kilo vermenizi sağlayabilir ancak neredeyse 
her seferinde başladığınız kilodan daha fazla-
sına dönmenizle sonuçlanabilir. Aynı zamanda 
böbrekler, karaciğer gibi birçok organda uzun 
dönemde tahribata yol açabilir. Vücudunuzun 
ihtiyacı olan besinleri alacağınız ancak kalori 
açığı yaratarak, kilo vermenizi sağlayacak bir 
beslenme planını benimseyin” diyor.

PROTEIN kaynağı besinler daha uzun süre 
tok kalmanıza ve doygunluk hissetmenize yar-
dımcı olurlar. Et, tavuk, hindi, balık, baklagil, 
yumurta, yoğurt, kefir gibi proteinden zengin 
yiyecekleri dengeli tüketin. Haftada ikişer 
gün omega-3 yağ asidi kaynağı olan balık ve 
posa kaynağı olan baklagilleri tüketmeye özen 
gösterin. Kırmızı eti seyrek tüketin ve etin 
az yağlı olmasına dikkat edin. Tokluk süresi 
en uzun besin öğesi olan proteinler; ghrelin 
ve GLP-1 gibi tokluk hormonları üzerinde 
etkilidirler.

DENGELI bir beslenmenin olmazsa olmazı 
yağların sağlıklı kaynaklardan gelmesi ve 
tüketim miktarı kilo kontrolünde önemlidir. 
Yüksek doymuş ve trans yağ içeren fast-food 
yiyecekler ve işlenmiş gıdalar kilo almaya 
sebep olurken kronik hastalıklara da davetiye 
çıkarabilir. Sağlıklı yağ kaynaklarına odakla-
nın, zeytinyağı ve yağlı tohumlar gibi anti-inf-
lamatuar yağları yeteri kadar tüketin.

BEYAZ unlu yiyecekler yerine tam 
tahıllı-kepekli ekmek, bulgur, yulaf gibi 
tahılları tercih edin. Tam tahıllarda bulunan 
beta-glukan gibi çözünebilir lifler midenizde 
su çekerek yoğunlaşır, midenin boşalmasını 
geciktirmeye ve kilo kontrolüne yardımcı olur-
lar. Glisemik indeksi düşük olan tam tahıllar 
içerdikleri posa sayesinde de bağırsaklarda 
iştahı baskılayan hormonları aktive etmeye 
yardımcı olurlar. Ancak tam tahıllı olsa da 
tüketimde aşırıya kaçmamaya özen gösterin.

YOĞUN şeker eklentili yiyecek ve içecekler 
yüksek kalori almanıza sebep oldukları gibi 
kan şekerinizde dalgalanmalara ve sonrasında 
da daha fazla yemenize sebep olur. Özellikle 
glikoz ve fruktoz şuruplu paketli yiyecekler ka-
rın çevresi ve karaciğer yağlanmasının başlıca 
sorumluları olabilir. Şeker eklentili yiyecek ve 
içecek tüketiminden kaçının. Bunun yerine 
aşırıya kaçmadan taze veya kuru meyveleri 
tüketin. Tarçın baharatının kan şekeri denge-
leme özelliğinden faydalanın.

BESLENME ve Diyet Uzmanı Dilan Eker 
“Acıkmadan yemek yemeyin ancak bir sonraki 
öğünde aşırı yiyecek derecede aç kalmayın. Sık 
sık atıştırmaktan kaçının. Yaşam tarzınıza ve 
metabolizmanıza uyacak en uygun diyet planı 
için bir beslenme uzmanından profesyonel 
destek almayı düşünebilirsiniz” diyor.

Aşırı yağlı 
yiyecekler 
tüketmeyin

FIZIKSEL olarak aktif olmak ve egzersiz 
yapmak kilo kontrolünün yanında metabo-
lizmamıza sayısız faydalar sağlar. Sağlıklı kilo 
verebilmek için yeterli ve dengeli bir beslen-
menin yanında egzersiz yapmayı ihmal etme-
yin. Haftada en az 150 dakika orta şiddetli 
dayanıklılık (yürüyüş, koşu, dans, bisiklet, 
yüzme gibi) egzersizleri yapın. Kaslarınızı 
desteklemek için bu antrenmanları kuv-
vet-esneme-denge egzersizleri ile destekleyin. 
Düzenli fiziksel aktiviteyi yaşamınız boyunca 
sürdürebileceğiniz bir yaşam biçimi olarak 
benimseyin.
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eğitim alma çabası ve gelecek kaygısının yanı 
sıra gelen aile baskısı, çok yiyip kilo alma ya da 
sıkı diyetlere başlayıp yemek yemeyi kısıtlama 
döngüsüne, özetle yeme bozukluğuna neden 
olabilir. 

AKRAN ZORBALIĞI, YEME 
BOZUKLUKLARINA ZEMİN HAZIRLIYOR
Anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza ve 

tıkınırcasına yeme bozukluğu gibi tanı kriter-
leri belirlenmiş yeme bozukluklarının kökeni-
nin, psikolojik etkenlere dayandığını belirten 
Psikolog Dr. Feyza Bayraktar, kilo veya başka 
bedensel özellikler üzerinden akran zorbalığı-
na maruz kalmanın da yeme bozukluklarının 
tetiklenmesi için zemin hazırladığını söylüyor.

“SEN DEĞERLİSİN” MESAJI VERİLMELİ
Yeme bozukluğunun özellikle yetersiz 

hissettirilen, önüne yüksek hedefler konulan, 

sadece başarılı olursa veya belli görüntüde 
olursa sevilebileceği mesajı verilen çocuklar-
da ortaya çıktığının altını çizen Bayraktar, 
ailelerin bu sürecin zorluklarını kabul edip 
çocuklarına karşı anlayışı elden bırakmaması 
gerektiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam 
ediyor: “Aileler, özellikle bu süreçte çocukları-
na baskı yapmak yerine, sağlıklı sınırlar çize-
rek destek olmalıdır. Çocuklara, stresi sağlıklı 
şekilde yönetme becerileri kazandırmak ve 
her koşulda onlara değerli, sevilebilir, yeterli 
olduğunun mesajını vermek gerekmektedir. 
Kendini değerli ve yeterli hisseden çocuklar, 
kendilerine gerçekçi hedefler koyup onlara 
ulaşma yolunda daha emin adımlar atarken 
hayatı çok daha huzurlu yaşar. Yeme bozuk-
luğunun gelişim üzerindeki olumsuz etkileri 
göz önüne alınarak, bu süreçte zorlanan 
çocukların, mutlaka hekim kontrolünde olup 
psikolojik destek alması gerekmektedir.”

CITYPSİKOLOJİ

YEME bozukluklarının, özellikle 
hormonlardan kaynaklı beden de-
ğişimlerinin yaşandığı ve karşı cins 
tarafından beğenilmeye başlamanın 

önem kazandığı, çocukluktan çıkış dönemine 
denk gelen ergenlik sürecinde daha çok ortaya 
çıktığını söyleyen Psikolog Dr. Feyza Bayrak-
tar, yeme bozukluğu ve beraberinde oluşan 
problemler konusunda ailelere önerilerde 
bulundu. 

Okul hayatının beraberinde getirdiği 
sorumlulukların yanı sıra, bu süreçte ortaya 
çıkan performans kaygısı ve sınav stresi, özel-
likle de liseye geçiş gibi bir değişim sürecinde, 
yeme bozukluklarının oluşmasına zemin 
hazırlayabilir.  Ergenlik sürecinin getirdiği 
bedensel ve duygusal değişimleri yönetmekte 
zorlanma, akranlar tarafından kabul edilme 
ve beğenilme arzusu, sınav stresi, iyi bir lisede 

Sınav 
stresi yeme 
bozukluğunu 
tetikliyor
Ergenlik döneminin 
beraberinde getirdiği 
bedensel değişimler, arkadaş 
çevresi tarafından kabul edilip 
beğenilme isteği ve bu sürece 
denk gelen sınav stresi, 
ergenlik döneminde yeme 
bozukluklarının tetikleyicisi 
olabilir. Psikolog Dr. Feyza 
Bayraktar, yeme bozukluğu 
ve beraberinde oluşan 
problemler konusunda 
ailelere önerilerde bulundu. 
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YAKIN zamanda açıkladığı Yaşam 
Boyu Ortaklık 24: Büyümeyi Yönet-
mek stratejisi ile, insanların hayatla-
rına ve hayallerine odaklanabilmesini 

sağlayarak daha güvenli bir geleceğe adım 
atabilmeleri için çabalayan Generali Sigorta, 
iklim krizi ile mücadele kapsamında ortaya 
koyduğu vizyon doğrultusunda küresel iklim 
değişikliğinin insan hayatında etkilediği 7 alanı 
paylaştı.

TARIM ALANLARI ZARAR GÖRÜYOR
Küresel iklim değişikliği ile ilgili yayımlanan 

bir rapora göre 1880 yılından bu yana dünya-
nın sıcaklık seviyesinin 1 C° arttığı görülüyor. 
Ayrıca tüm dünyada yağış rejimlerinde de ciddi 
değişiklikler söz konusu. Buna bağlı olarak 
sürdürülebilir tarım politikalarının uygulan-
ması giderek zorlaşıyor ve tarım alanları zarar 
görüyor. Artan sıcaklıklar ve yağış rejimlerinin 
değişimi aynı zamanda tarımdaki verimliliği de 
olumsuz yönde etkiliyor.

BİYOÇEŞİTLİLİK TAHRİP OLUYOR
Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak 

3 milyar yıldan fazla bir sürede oluşan biyo 
çeşitlilik giderek azalıyor. Orman yangınları, 
kuraklık, sel ve kasırga gibi doğal afetlerin 
sonucunda yok olan türlerin bir yıllık bilançosu 
1000’i geçiyor. Öte yandan deniz suyu sıcak-
lığındaki artış nedeniyle su altındaki yaşam 
formu önemli ölçüde zarar görüyor.

DÜNYADAKİ OKSİJEN SEVİYESİ AZALIYOR
Son yıllarda dünya genelinde ortaya çıkan 

ve binlerce hektarlık orman alanlarına zarar 
veren orman yangınları, küresel iklim değişik-
liğinin en önemli sonuçları arasında yer alıyor. 
Orman alanlarının yok olması bir yandan 
küresel iklim değişikliğini hızlandırırken diğer 
yandan da dünyadaki oksijen seviyesinin azal-
masına neden oluyor.

İÇİLEBİLİR SU MİKTARI GİDEREK DÜŞÜYOR
Her ne kadar dünyanın yüzde 75’i su ile 

kaplı olsa da içilebilir su miktarı yüzde 3’ün 
altında. Küresel iklim değişikliğinin doğal bir 
sonucu olarak içilebilir su miktarı giderek aza-
lıyor. Uzmanlara göre kısa bir süre sonra canlı 
ekosistemi su krizi ile karşı karşıya kalacak.

YAŞAM ALANLARI DARALIYOR
Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak 

artan su seviyesi uygun ve elverişli yaşam alan-
larının daralmasına neden oluyor. İlerleyen 
yıllarda bazı ülkelerin sular altında kalacağı 
tahmin ediliyor.

ULUSLARARASI EKONOMİLER 
OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Küresel iklim değişikliği uluslararası ölçekte 
başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak 
üzere çeşitli alanlarda maliyetlerin yükselmesi-
ne neden oluyor. Ayrıca küresel iklim değişikli-
ğinin etkilerini ve karbon salınımını azaltmak 
için devletler, kurumlar, kuruluşlar ve şirketler 
üretim ağına çeşitli yatırımlar yapmak duru-
munda kalıyor.

HASTALIK SÜRELERİ UZUYOR
Küresel iklim değişikliği nedeniyle gerçekle-

şen ısı artışı, hava kirliliği, buzulların erimesi, 
su ve gıda kalitesinin düşmesi gibi birçok etken, 
hastalık sürelerinin uzamasına ve hatta yeni tip 
virüslerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

İklim değişikliği hayatımızı
NASIL ETKiLiYOR?

Bilim insanları, tüm dünyanın ortak ve en önemli problemi olan küresel iklim 
değişikliğinin ilerleyen yıllarda ciddi sonuçlar doğuracağını vurguluyor. Bu 

anlamda sürdürülebilirlik kavramı, çevrenin korunması başta olmak üzere tüm 
kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir 

bir dünya bırakılması açısından her geçen gün önemini daha da artırıyor.
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HIERAPOLIS’TE

Yeşim Özkoç

Baharın  işaretleri

Eğer Hierapolis’e bahar aylarında gelirseniz ve Güney Kapısı’ndan girip 
yürüyüş yolunun tiyatroya giden kolunda sırt boyunca yürürseniz, aşağı şehrin 
merkezine doğru baktığınızda, yemyeşil çayırın içinde kırmızı dalgalar halinde 
gelincikleri fark edersiniz. Ve televizyondaki kar, yağmur haberlerine inat 
baharın geldiğini anlarsınız. Şehrin yerleşim alanlarının yerinde uzanan parlak 
yeşil çayırda incecik gövdeleriyle güneşe uzanan gelincikler şehrin yeni sakinleri 
olarak selamlar sizi, içiniz neşeyle dolar. İşte Azize Philippe Marthyrion’a bakan 
tepede gelincikler içinde uzanmış şehri seyrederken, Antik Çağlar’dan beri 
beyaz travertenleriyle ve termal hamamlarıyla ünlü Hierapolis beni bu baharda 
başka renkleri ve başka sakinleriyle büyüledi.
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DENIZLI’nin 18 km. kuzeyinde yer 
alan Hierapolis, bir çok tapınak 
ve diğer dinsel yapıya ev sahipli-
ği yapmasından dolayı arkeoloji 

literatüründe “Holy City” yani “Kutsal Kent” 
olarak anılır. Kentin hangi eski coğrafi bölgede 
yer aldığı tartışılır. Hierapolis coğrafi konumu 
ile kendisini çevreleyen çeşitli tarihi bölgeler 
arasında yer almaktadır. Antik coğrafyacı 
Strabon ile Ptolemaios verdikleri bilgilerde, 
Karia bölgesine sınır olan Laodikeia ve Tripolis 
kentlerine yakınlığı ile Hierapolisin bir Frigya 
kenti olduğunu ileri sürerler. Antik kaynaklar-
da, kentin Helenistik dönem öncesi adı ile ilgili 
bir bilgi bulunmamaktadır. Hierapolis olarak 
adlandırılmadan önce kentte bir yaşamın var 
olduğunu ‘Ana Tanrıça’ kültünden dolayı biliyo-
ruz. Kentin kuruluşu hakkında bilgilerin kısıtlı 
olmasına karşın; Pergamon Krallığı zamanında 
II. Eumenes tarafından M.Ö. 2. yy. başlarında 
kurulduğu ve Bergama’nın efsanevi kurucusu 
Telephos’un karısı Amazonlar Kraliçesi Hie-
ra’dan dolayı, Hierapolis adını aldığı bilinmek-
tedir. Hierapolis, Roma İmparatoru Neron 
dönemindeki M.S. 60 yılındaki büyük depreme 
kadar, Helenistik kentleşme ilkelerine bağlı ka-
larak özgün dokusunu sürdürmüştür. Deprem 
kuşağı üzerinde bulunan kent, Neron dönemi 
depreminden büyük zarar görmüş ve tamamen 
yenilenmiştir. Üst üste yaşadığı bu deprem-
lerden sonra kent, tüm Helenistik niteliğini 
kaybetmiş, tipik bir Roma kenti görünümünü 
almıştır. Hierapolis Roma döneminden sonra 
Bizans döneminde de çok önemli bir merkez 
olmuştur. Bu önem, M.S. 4. yüzyıldan itibaren 
Hıristiyanlık merkezi olması (Metropolis), 
M.S. 80 yıllarında, Hz. İsa’nın havarilerinden 
olan, Aziz Filipus’un burada öldürülmesinden 
kaynaklanmaktadır. Ölümünün ardından 
kent Hıristiyanların hac merkezlerinden birisi 
haline gelmiştir. Hac yapmaya geldikleri zaman 
erkekler saç ve sakallarını kestirdikten sonra 
kente girebiliyor ve haclarını gerçekleştiriyor-
lardı. Haclarını St. Philippus’un mezarının 
yanına yaptırılan mezar kilisesinde yapıyor-
lardı. Kilise aynı zamanda dini ve ruhi tedavi 
merkezi olarak da kullanılıyordu. Günümüzde 

de “St. Philippus bayramı” adı ile kutlanıp ayin 
düzenlenmektedir. 395 yılında Bizans yöneti-
mine geçen Hierapolis, Piskoposluk merkezi 
oldu. 12. yüzyıl sonlarına doğruysa Anadolu 
Selçukluları’nın sınırları dahilinde kalmıştır. 

Bugün Hierapolis antik kentinde; Nekro-
pol, Domitiyan yolu ve kapısı, kare alan içine 
oturtulmuş Oktokonus Tapınağı, Tiyatro, 
Frontinus caddesi ve kapısı, Agora, Kuzey 
Bizans Kapısı, Güney Bizans Kapısı, Gymna-
sium, Tritonlu Çeşme Binası, Apollon Kutsal 
Alanı, Su Kanalları ve Nympheumları, Surlan, 
Aziz Philippus Martynonu ve köprüsü, Direkli 
Kilisesi, Nekropol Alanı, Katedral ve Roma 
Hamamı kalıntıları bulunmaktadır. Ve uzun bir 
yürüyüş rotasıyla bu kalıntıların hepsi görüle-
bilmektedir. Bu sebeple şehri keşfetmek için 
en uygun zaman ılık bahar aylarıdır. Hem bu 
dönemde rotaya şehrin kalıntılarının yanında, 
Ege coğrafyasının şahane bitki ve canlı çeşitlili-
ği de dahil olmaktadır.

Gezi rotasının en göz alıcı duraklarından 
olan tiyatro kapasitesinin 9.500 kişi olmasın-
dan dolayı şehir nüfusunun 95.000 - 100.000 
arasında olduğu tahmin edilmektedir. 
Tiyatrosunun tasarımından burada gladyatör 
dövüşleri yapıldığı anlaşılır. Sahne altındaki 
çukurluk bölümle oturma sıraları arasında 
seyircileri vahşi hayvanlardan korunmak için 
yaklaşık bir metrelik yükseklik farkı vardır. Za-
man içinde birçok kere düzenleme ve restoras-
yondan geçmiş Tiyatro en son üç katlı tiyatro 
binası ve heykelleriyle ihtişamlı bir görünüme 
kavuşmuştur. Bugün iki katı ayakta olan yapı 
antik dönemindeki görünüşü hakkında fikir 
vermektedir.

ST. PHİLİPPUS MARTYRİON
Şehit olarak kabul edilen St. Philippus adına 

yaptırılan kiliseye “Martyrion” adı verilmekte-
dir. Martyrion, sekiz cepheli bir yapıdadır. Yapı 
şehrin dışında yüksek bir tepede bulunmakta-
dır. İçerisinde 32 adet oda vardır. Yaklaşık 20 
m çapındaki sekizgen bölümün üstü kurşun 
kaplanmış bir kubbe ile örtülüdür. Yapı da dua 
edilmesi için küçük şapeller mevcuttur. Kilise 
dini ve ruhi tedavi merkezi olarak da kullanıl-
mıştır.

Tedavi amacıyla da kullanılan Pamukkale 
yeraltı suları (travertenler) sayesinde Hiera-
polis tarih boyunca turist çekmiştir. Antik 
kent döneminde büyük hamam, yolcuların 
yıkanarak şehre girmeleri için şehrin dışına 
inşa edilmiştir. Ama bunun haricinde şehir-
de çeşitli ebatlarda yaklaşık 15 adet hamam 
bulunmaktaydı. Bugün ise içinde hala sü-
tunların bulunduğu Antik Havuz hem şifalı 
suları, hem de tarihi dekorundan dolayı yerli 
ve yabancı pek çok ziyaretçiyi ağırlamaktadır. 
Pamukkale termal kaynağını meydana getiren 
jeolojik olaylar geniş bir bölgeyi etkilemiştir. Bu 
bölgede sıcaklıkları 35-100 C arasında değişen 
17 sıcak su alanı bulunmaktadır. Travertenler 
görsel zenginliğin yanı sıra kalp rahatsızlıkları 
romatizma, mide, göz ve deri rahatsızlıklarına 
iyi gelmektedir.

Hierapolis kentinin en büyük yapılarından 
biri olan Roma Hamamı, 1984 yılından bu 
yana Hierapolis Arkeoloji Müzesi olarak hizmet 
vermektedir. Müzede Hierapolis kazılarından 
çıkan eserlerin yanında Laodikeia, Colossae, 
Tripolis, Attuda gibi Lycos (Çürüksu Vadisi) 
kentlerinden gelen eserler de bulunmaktadır. 
Ayrıca Tunç Çağı’nın en güzel örneklerini veren 
Beycesultan Höyüğü’nden elde edilen eserler 

müzenin önemli bölümünü oluşturmaktadır.
Hierapolis ve Pamukkale Travertenleri 

09.12.1988 tarihinde hem doğa hem de 
kültürel miras olarak UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne alınmıştır. Bu nadide Termal kent 
coğrafyasındaki pek çok su kaynağıyla dünya-
nın dikkatini üzerine çekmiştir. 5 km yakı-
nındaki Karahayıt da çıkan demir yoğunluklu 
kırmızı termal su da bölgedeki önemli doğal 
zenginliklerdendir. Beyaz ve kırmızı su kayna-
ğının beraber bulunduğu dünyadaki tek nokta 
Pamukkale’dir.

Güneşli, ılık günlerinin eşliğinde adımladı-
ğım tarihi ve doğal zenginliklere dolu Hierapo-
lis bu bahar da beni gelincikleri, papatyaları, 
sarı kantaronları ve bahar dalları ile kendine 
aşık etti. Bu zengin şehir her gezgine sunduğu 
hazineleriyle taht kuruyor gönüllerde ve her 
gönülde farklı bir hikaye oluşturuyor. İşte bu 
bahar da, benim hikayem... Benim Hierapo-
lis’im...
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MALZEMELER:
m 2 bardak çiğ karabuğday unu
m 1 bardak süt (tercihen bitkisel süt)
m 2 yemek kaşığı kakao 
m 4 yemek kaşığı keçiboynuzu tozu 
m 4 hurma
m 1 muz (ezilmiş)
m 1 çay bardağı keçiboynuzu pekmezi 
m 1 çay bardağı zeytinyağı
m 2 yumurta 
m 1 yemek kaşığı  karbonat (2 damla 

aktivite için limon suyu )
m 1 muz süsleme için
YAPILIŞI: Yumurtaları mikserde çırpın. 

Önce sıvı malzemeleri ekleyin, ardından katı 
malzemeleri ekleyip iyice karıştırın. Yağlı kağıt 
serdiğiniz kek kalıbına karışımı dökün, ikiye 
böldüğünüz muzu resimdeki gibi yerleştirin. 
160° fırında 5 dakika kadar pişirin. 

Tatlandırmada kullandığımız malzemeler 
sizi tatmin etmediyse ekstra muz, hurma, bal 
veya pekmez kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun.

MALZEMELER:
m 1 kase Eker Süzme Yoğurt
m 1 litre su,
m 3 yemek kaşığı sıvı yağ,
m 1 diş sarımsak,
m 1 adet yumurta,
m 3 yemek kaşığı toz tarhana, tuz.

aktivite için limon suyu )
m 1 muz süsleme için
YAPILIŞI: Tarhanaları bir miktar soğuk 

su içerisinde bekleterek önden kabarmasını 
sağlayalım.  Tenceremize yağı ve tuzla 
ezilmiş sarımsağı ekleyip kokusu çıkana 
kadar kavuralım. Üzerine soğuk suyu 
ve tarhanayı ekleyelim. Tüm tarhanalar 
eriyip, kaynayana kadar karıştırarak 
pişirelim. Bu esnada yoğurt ve yumurtayı 
çırpıp terbiye hazırlayalım. Kaynayan 
çorbadan ilave ederek ılıştırdığımız 
yoğurdu tencereye ekleyelim. Bu aşamada 
tuzu ilave edip, yeniden karıştırıp bir taşım 
daha kaynatalım.

Dilerseniz çorbanıza haşlanmış nohut 
ve tereyağında kavrulmuş kuru nane de 
ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

ANADOLU mutfağının geleneksel 
lezzetlerinden biri olan yoğurt, Ramazan 
ayında iftar ve sahur sofralarının da vaz-
geçilmezleri arasında yer alıyor. İçerdiği 
besin değerleri nedeniyle insan sağlığı 
açısından çok önemli bir besin kaynağı 
olan yoğurt, yemeklerin tamamlayıcısı 
olmakla birlikte özel bir malzeme olarak 
tariflere de lezzet katıyor. Düzenli olarak 
yoğurt tüketmenin, kemik gelişiminden 
sindirimi kolaylaştırmaya ve bağırsakları 
zararlı mikroplardan arındırmaya kadar 
sağlığımız için pek çok faydası bulu-
nuyor. Protein ve mineral bakımından 
zengin bir yiyecek olan yoğurt, Ramazan 
ayında değişen beslenme düzeninin de 
en önemli destekleyicileri arasında yer 
alıyor.  

Türkiye’de sektörünün en beğenilen 
markalarından biri olan Eker, 45 yıllık 
tecrübesiyle sağlıklı ve lezzetli yoğurt 

çeşitlerini tüketicilerin beğenisine sunu-
yor. Yoğurdun en çok gündeme geldiği 
dönemlerden biri olan Ramazan ayına 
özel bir de “Süzme Yoğurtlu Tarhana” 
tarifi paylaşıyor:

HAFTASONU 
KAÇAMAĞI 
iÇiN BiR DE 
BU TARiFi 
DENEYiN

“YEMEK yaparken yaratıcı 
olmak istediğinizde kuralların 
dışına çıkarak çizgiden uzak-
laşarak ilk adımı atabilirsiniz. 

Bazı sebzelerin birbiriyle uyumu ve baharatla-
rın  desteğiyle yeni lezzetleri yakalamak kolay 
olabilir. Mutfakta yaratıcılığın bileşenlerine 
baktığımızda; hayal gücü, esneklik, farklı 
fikirleri yan yana getirme, ayrıntıları görme ve 
özgünlük diyebiliriz. Yaratıcılık hepimizin po-
tansiyelinde var, sadece ortaya çıkartmak için 
harekete geçme yollarını aramamız gerekiyor.

Ken Robinson’un dediği gibi ‘İnsanlar 
genel olarak yaratıcı değildir ancak somut 
bir eylem içinde yaratıcı olabilirler.’ Buradan 

yola çıkarak  mutfağın yaratıcı olmak için en 
doğru mekan olduğunu düşünüyorum.Size 
tatlı kaçamağında kullanabileceğiniz yaratıcı 
bir kek tarifi vermek istiyorum.Yaratıcılığı kek 
yaparken daha farklı kullanmamız lazım. Kek 
yaparken oranlar önemli, miktarlarla oynamak 
riskli. Bir malzeme eksik olduğunda, onun 
yerine mutlaka muadilini koymak gerekiyor. 
Lezzeti yakalamak tek derdimiz değil, pişme-
mesi, kabarmaması, çökmesi gibi sorunlar da 
yaşanabiliyor. Burada devreye çok deneme yap-
mak giriyor. Bunun içindir ki anne tarifleri hep 
garantilidir. Çünkü bir süre sonra tıpkı yemek 
gibi keklerdeki  miktarı da  göz kararı verebile-
cek kadar konuya hakim oluyorsunuz.”

Wellbeing Uzmanı ve Chef 
Pelin Bozkurt Bilgiç beslenme 

programını oluştururken 
mutlaka rutinin dışına çıkıldığını 

belirtiyor. Pelin Bozkurt Bilgiç; 
“Kişi özellikle hafta içi rutine bağlı 
kalarak düzen oluştururken, hafta 
sonu ise ara ara kaçamak yapmak 

isteği ile doluyor. O zaman ne 
yapalım? Yemeklerimize yaratıcılık 

katalım.” diyor ve sizler için bir 
hafta sonu kaçamağı tarifi veriyor. 

Sözü kendisine bırakıyoruz…

HAFTASONU KAÇAMAĞI TARİFİ

Ramazan’a özel “Süzme 
Yoğurtlu Tarhana” tarifi
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Mucizevi besin yeşil çayın 
SAÇ SAĞLIĞINA FAYDALARI

Saçların güçlü ve bakımlı 
görünmesi için ilk 

olarak saç derisinin iyi 
beslenmesine dikkat etmek 

gerekiyor.  Ancak hava 
kirliliği, yanlış beslenme, 
genetik faktörler ve stres 

gibi sebepler, saç derisinin 
sağlığını korumasını 

zorlaştırıyor. Bu noktada ise 
doğanın en özel mucizevi 
bitkilerinden yeşil çay 

geliyor. Antioksidanlar, 
vitaminler, enzimler, 

amino asitler bakımından 
oldukça zengin olan 
yeşil çayın mucizevi 

etkisi sadece vücut 
sağlığına değil saç sağlığı 

üzerinde de etkileyici 
bir rol oynuyor. Bu 

kapsamda yeşil çayın saç 
köklerini uyararak ve saç 
oluşumunu destekleyici 

bir besin olduğunu belirten 
Global Hair Medikal Direktörü 
Berkant Dural, yeşil çayın saç 

üzerindeki etkisi hakkında 
bilgiler verdi.

YÜZYILLARDIR tüketilen ve birçok 
alanda faydalarından yararlanılan 
yeşil çay, her ne kadar metabolizmayı 
hızlandırma özelliğiyle öne çıksa 

da güçlü saçlar için kullanılan en eski yön-
temlerin başında geliyor. Çok sayıda vitamin 
ve minerale ev sahipliği yapan yeşil çay, saç 
bakım ürünlerinde de sıklıkla kullanılan 
panthenol maddesini bol miktarda içeriyor. 
Saçın yaşam kaynağı olan panthenolün sadece 
şampuanlar ve saç bakım kremleriyle almanın 
yetersiz olduğuna, aynı zamanda tüketilen 
besinlerle de saçların beslenmesi gerektiğine 
dikkat çeken Global Hair Medikal Direktörü 
Berkant Dural, “Yeşil çayın içerisinde bulunan 
panthenol maddesi saçın büyümesi ve sağlıklı 
bir görünüme kavuşması için etkileyici bir rol 
oynuyor. Bu yüzden yeşil çay tüketmek ve yeşil 
çay içerikli ürünleri tercih etmek saç sağlığı 
için olumlu etki yaratıyor.” dedi. 

BIRÇOK kişi yavaş uzayan saçlarından 
şikayet eder. Ne kadar çok bakım uygulasa 
da saç uzama hızında istediği ivmeyi yakala-
yamaz. Bu noktada devreye giren yeşil çayın 
içerisinde bulunan polifenol maddesi, saçların 
daha hızlı uzamasına destek olur. Saç köklerini 
besleyip destekleyen yeşil çay, saçların hem 
hızlı hem de sağlıklı uzamasını sağlar.

YEŞIL çay, gerçek bir B vitamini deposu-
dur. Vücut için çok gerekli olan B vitamini, 
saç sağlığında da belirleyici bir etkiye sahiptir. 
Özellikle de saç dökülmelerini durduran B 
vitamini, düzenli yeşil çay tüketimi sayesinde 
kontrolsüz dökülmelere son verir. En önemlisi 
de yüksek onarım özelliği sayesinde kırık 
uçlardan kurtulmayı sağlar. 

SAÇ sağlığı için birçok açıdan yararı bulu-
nan yeşil çay, saç ekimi operasyonu yaptıra-
cak kişilerin bir süre uzak durması gereken 
besinler arasında yer alıyor. Çünkü yeşil çayın 
yapısında yer alan salisilik asit, kanı incelte-
rek sulandırıcı bir etki yapıyor. Bu durum, 
operasyon sonrasında kanamaların artmasına 
yol açtığından olası riskleri minimize etmek 
için en az 5 gün önceden yeşil çay tüketimini 
durdurmak gerekiyor. Operasyondan belli bir 
süre sonra ise kişi, günlük yeşil çay tüketimine 
rahatlıkla devam edebilir. 

KEPEKLER, hem saç derisinin sağlıksız ol-
duğuna işaret eder hem de estetik açıdan kötü 
bir görümüm yaratır. Birçok yöntemin yetersiz 
kaldığı kepek sorununu çözmekse yeşil çay ile 
mümkün hale gelebilir. Yeşil çay, saç derisini 
efektif bir şekilde temizler ve besler. Bu sayede 
saç derisi kuruluğu tedavi ederek kepek soru-
nunu ortadan kaldırır.

SAÇ dipleri, bakteriler için kusursuz bir 
konaklama alanıdır. Üreyen çoğalan bakte-
ri parazitleri saç köklerini zayıflatarak saç 
dökülmesine yol açar. Yeşil çay ise saçlardaki 
istenmeyen misafirleri uzaklaştırarak saç 
köklerini güçlendirir.

Saçların hızlı 
uzamasına destek olur

Kırık saç uçlarına 
makas etkisi

Peki, ya saç ekimi 
operasyonu 
yaptıracak olanlar?

Kepek sorununa 
etki eder

Saç diplerindeki 
bakterilere elveda
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Deniz Gözükızıl

Mercusys’ten yeni 
powerline ddaptör

Elektrikli motosiklet 
“C1X Concept”

RUSYA’DA DEPOLAMA SORUNU

TÜRKIYE’de de giderek kullanımı 
artan powerline adaptörler, evler-
deki elektrik hattını aynı zamanda 
interneti de taşıyan bir hat haline 

getiriyor. Böylece ilave bir kablo çekmeden, 
bir yerleri kırıp delmeden hem kablolu hem 
kablosuz internet bağlantısı sağlıyor. Elektrik 
prizi olan evin her yerine internet taşınmış 
oluyor. Bütçe dostu Mercusys’in MP510 mo-
del powerline adaptör hem kablolu hem kablo-
suz bağlantı desteğine sahip. Adaptörlerde yer 
alan 1000 Mbps hıza sahip Ethernet girişine 
cihazlar kablo ile de bağlanabiliyor. Böylece 
aynı anda hem kablolu hem kablosuz bağlantı 
yapılabiliyor. Mercusys MP510’un kurulumu 
son derece basit. İki adaptörden oluşan bir kit 
halinde satılan üründeki adaptörlerden ilki 
modeme bağlanıp bir elektrik prizine takılıyor. 
Adaptör ve modem üzerindeki WPS tuşları-
na basılarak ağ adı ve şifresi eşleştiriliyor ve 
böylece birleşik bir ağ oluşturuluyor. İkinci 
adaptör ağa bağlanmak istenen ev içindeki 
herhangi bir prize takıldığında prizin olduğu 
bölgede internet ağına erişmek mümkün 
oluyor. İster 300 Mbps hıza sahip kablosuz 
(Wi-Fi) olarak, ister 1000 Mbps hızda kablolu 
olarak bağlantı yapılabiliyor.

Aynı özelliklere sahip rakiplerine göre 
uygun fiyata sahip olan Mercusys MP510’un 
tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 70 
USD olarak açıklanıyor.

ELEKTRIKLI bisikletleri ile tanıdığı-
mız Super73 firması, C1X Concept ile 
elektrikli motosiklet pazarına da adım 
atıyor.

Elektrikli bisikletlerinde “Retro Motosik-
let” tarzındaki tasarımları benimseyen firma, 
bu sefer gerçek bir motosiklet ile karşımızda. 
İsminden anlaşıldığı gibi şimdilik konsept aşa-
masında bulunan C1X Concept, çok da gerçek 
dışı bir tasarıma sahip değil. Birçok rakibinden 
daha kısa olduğu aktarılan C1X Concept, veri-
len sınırlı sayıdaki bilgiye göre maksimum 120 
km/s hıza çıkabiliyor. Hızıyla farklı bir kitleye 
hitap edecek olan motosiklet, 136 kg’ın altın-
da bir ağırlığa sahip olacak. Büyük bir pil pa-
keti üzerine kurulacağı gövdesi üzerinden açık 
olarak belli olan Super73 imzalı ilk elektrikli 
motosiklet C1X Concept’in160 km’ye kadar 

ÖNÜMÜZDEKI dönemde tüm 
Android 12 yüklü cihazlar için aktif 
edileceği söylenenve oyunu indirme 
esnasında denemeye olanak verecek 

olan özellik sayesinde kullanıcılar, oyunları 
indirme bitmeden oynamaya başlayabilecek. 
Özellikle büyük boyutluoyunları denemek için 
faydalı görünen bu özellik sayesinde oyu-
nun tamamı indirilmeden denenebilecek ve 
sevilmezse indirme anında durdurulabilecek. 
Aynı zamanda yavaş bir bağlantıya sahipseniz 
indirmeye değmeyecek bir oyun için zaman-
dan oldukça tasarruf edebilirsiniz. Google, 
özellik için henüz tam olarak tarih vermiyor. 
Birçok oyun platformunda yıllardır var olan 

Android oyunlarını indirirken 
deneme özelliği geliyor

RUSYA’nın Ukrayna’yı işgali kar-
şısında dev şirketler birçok adım 
attı ve servislerini kesti. Rusya bu 
yaptırımlar karşısında ciddi bir 

sunucu depolama sorunu da yaşıyor. Resmi 
kaynaklara göre ülkenin sadece iki aylık ye-
rel sunucu depolama alanı kalmış durumda. 
Rusya bunu artırmak istese de depolama 
alanı ve bulut servisi satın alacak ülke bula-
mıyor. Bu sorunu çözmek adına ülkeyi terk 
eden şirketlerin sistemlerine el koymaya 
varan planları dahi bulunan ülke eğer bu 
soruna bir çözüm bulamazsa, yakında Rusya 
içerisindeki birçok servisin kullanılamaz 
hale gelecek. Geride bıraktığımız ayda ülke-
ye uygulanan yaptırımların bazıları şöyle;
m Apple, Rusya’da ürün satmayı bıraktı, 

AppStoreüzerinde bazı yasaklar getirdi. 
m Sony, PlayStation başta olmak üzere 

tüm donanım ve yazılım desteğini kesti, 
tüm faaliyetler durduruldu.
m Visa ve Mastercard ülkedeki operas-

yonlarını askıya aldı. 
m TikTok, Rusya üzerinden yeni video 

yüklenmesini durdurdu ve canlı yayınları 
kapattı. 
m Netflixtüm hizmetlerini durdurdu.
m Microsoft’a ait olan Activision, Bliz-

zard ve oyun marketi Epic Games, Rusya 
merkezli oyun satışlarını durdurdu.
m PayPal ülkedeki operasyonunu durdur-

ma kararı aldı, sebep olarak askeri operas-
yonları gösterdi.
m Samsung, ülkeye olan tüm ürün sevki-

yatlarını durdurdu.
m Spotify, Rusya’daki ofisini kapattı, 

Rusya’ya bağlı reklam içeriklerini de engelle-
diklerini duyurdu. 
m Google da süreçle alakalı tepkisini 

gösterdi ve firma Rusya’daki tüm reklam 
satışlarını durdurdu. 
m Microsoft cephesi ülkedeki yeni 

ürün ve servis satışlarını durdurduklarını 
duyurdu.

bir özellik olsa da mobil oyunların boyutları-
nın devleştiği şu dönemde Google açısından 
önemli ve başarılı bir hamle diyebiliriz.

şehir içi kullanım menzili sunacağı söyleniyor. 
Zincir ile aktarma yapan model, birçok rakibi 
gibi hızlı şarj sistemine de sahip olacak. Doğru 
şarj edildiğinde pil paketi 1 saatten kısa sürede 
yüzde 80 doluluğa ulaşabilecek.

2023’ün sonunda seri üretime alınması 
beklenen Super73 C1X, şehir içi kullanıma ve 
pratikliğe önem veren birçok bisiklet ve moto-
siklet severi heyecanlandıracak gibi duruyor.
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KRIZ zamanlarında insanlar içlerinde-
ki yardımseverliği ortaya çıkarmak, 
zor durumdakilere destek olmak 
ister. Ne yazık ki bu dönemler en 

kötü dolandırıcıların da ortaya çıkması için bir 
fırsat oluyor. Dolandırıcılar da haber başlık-
larını takip ediyorlar ve insanların paralarını 
almak için kolları sıvıyorlar. Buna COVID-19 
salgınında defalarca şahit olduk. Şimdi de 
Ukrayna’daki savaşın başlamasının üzerinden 
kısa bir süre geçmemişken aynı senaryo tekrar-
lanıyor. Krizden endişeleniyor ve bağış yaparak 
sahadaki insani çalışmaları desteklemenin bir 
yolunu arıyorsanız paranızın doğru amaçlar 
için harcandığından emin olun.

Web siteleri ‘yardımın’ nasıl kullanılacağına 
ilişkin çok belirsiz iddialarda bulunuyor. Yine 
de, daha yakından incelenecek olursa hiçbiri-
nin yasal bir organizasyonu temsil etmediği 
net bir şekilde anlaşılabiliyor.

DİKKATLİ OLUNMASI GEREKEN ETKİ 
ALANLARINDAN BAZILARI ŞUNLAR:
m help-for-ukraine[.]eu
m tokenukraine[.]com
m supportukraine[.]today
m ukrainecharity[.]gives
m ukrainesolidarity[.]org
m ukraine-solidarity[.]com
m saveukraine[.]today
E-postanıza gelebilecek duygusal yardım 

ricalarına karşı da tetikte olun. Kurbanlarına 
Bitcoin’lerini harcatmayı amaçlayan benzer 
sahtekarlık numaraları, Twitter ve diğer sosyal 
medya platformlarında dolanıyor. Hesap 
çalınmalarının sıkça yaşandığı ve Ukrayna’daki 
hedeflere yönelik siber saldırıların aralıksız 
sürdüğü bir dönemde, ‘sadece dijital’ bilgileri 
doğrulamak zor olabilir. Sosyal medya siteleri 
yardım amaçlı girişimleri duyurma konusunda 

Savaşı suistimal eden bağış 
dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olun

Siber güvenlik şirketi 
ESET, yardım bahanesiyle 

para isteyen bazı web siteleri 
saptadı. Siber dolandırıcılar 

Ukrayna halkı ile dayanışmak 
için duygusal ama sahte 

çağrılar yaparak ya da halkı 
ülkenin savunma çabalarının 
finanse edilmesine yardımcı 

olmaya zorlayarak benzeri 
bir temayı kullanma eğilimi 

gösteriyorlar.

genelde önemli bir rol oynasa da, aynı zaman-
da dolandırıcılık girişimleri için de verimli 
ortamlar.

SAHTE YARDIMSEVERLİK GİRİŞİMLERİ 
NASIL ÖNLENİR?

m Bağış yapmadan önce kontrol edin. En 
iyisi sahada çalışma geçmişi olan ve Ukrayna’da 
faaliyet gösteren ya da ortakları olan tanınmış 
organizasyonlarla çalışmanız olacaktır.
m Organizasyonun web sitesi aracılığıyla 

bağış yapın ya da bilgi almak için doğrudan 
yardım kuruluşuna başvurun.
m Para aktarma ya da hediye kartları gön-

derme taleplerine karşı dikkatli olun. Yardım 
kuruluşları normalde bu tür ‘bağış’ taleplerin-
de bulunmaz.
m Özellikle bilinmeyen kaynaklardan gelen 

ve şüphe uyandıran teklifsiz e-postalar ya da 
sosyal medya mesajlarındaki bağlantıları tık-
lamayın ya da ekleri indirmeyin. Sizi farkında 
olmadan cihazınıza kötü amaçlı yazılım indir-

meniz için kandırmaya çalışıyor olabilirler.
m Mesajın gerçek olduğunu doğrulamadık-

ça güvenilir kaynaklardan gelen mesajlara karşı 
bile dikkatli olun. Bunun için söz konusu kay-
nakla, size ulaşmak için kullanılan yöntemden 
farklı bir yöntemle bağlantı kurun (size e-posta 
ile ulaşıldıysa, telefonla bağlantı kurun).
m Organizasyonun meşru olduğunu doğru-

lamadıkça, bir yardım kuruluşunun tanıtı-
mının yapıldığı sosyal medya paylaşımlarına 
şüpheyle yaklaşın. Bunu öneren arkadaşınız 
araştırmamış olabilir ve bir sosyal medya 
paylaşımının aldığı beğeni sayısı, meşruluk 
konusunda pek bir anlam ifade etmez.
m Yersiz baskılara boyun eğmeyin – do-

landırıcılar hemen bağışta bulunmanız için 
durumun aciliyetini kullanmaya çalışır.

Kriz tüm dünyada gündemde kaldığı sürece, 
dolandırıcılar savaştan etkilenen insanların 
acılarını kendi çıkarları için suistimal etmeye 
çalışmanın yollarını aramaya devam edecektir. 
Belki de, bir bağış dolandırıcılığının kurbanı 
olmakla ilgili en kötü şey, bunun sadece sizi 
etkilememesidir. Bu ayrıca alıcıların yardım 
alma şansını kaybetmesi anlamına geliyor ve 
dolandırıcılığı daha da acıklı bir hale getiriyor.
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ÇEVRECİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI 
MART AYI TOPLANTISI YAPILDI
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Büyükşehir Belediyesi’nin koordinesiyle Çevreci 

Dönüşüm Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya katılan ABB Başkanı Muhittin Böcek; Antalya’nın 
geleceği için çevresel sorunlara hassasiyetle yaklaştıklarına dikkat çekti ve Antalya’nın 
geçmişte yapılan yanlış projelerin bedelinin halen ödenmeye devam ettiğini söyledi. 

ANTALYA’nın çevreci dönüşüm 
hedeflerinin belirlenmesine öncülük 
etmek amacıyla Antalya Büyükşehir 
Belediyesi ve Antalya Ticaret ve Sa-

nayi Odası’nın koordinasyonunda düzenlenen 
Çevreci Dönüşüm Çalıştayı’nın Mart ayı top-
lantısı yapıldı. Toplantıya Antalya Valisi Ersin 
Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Davut Çetin ve ATSO yönetimi, 
ilçe belediyelerinden başkan yardımcıları, mes-
lek örgütü temsilcileri, sivil toplum kuruluşu 
başkanları ve üniversitelerden akademisyenler 
katıldı.

ÇEVRESEL ETKİLER DİKKATE ALINMALI
Çalıştay’da konuşan Büyükşehir Belediye 

Başkanı Muhittin Böcek, “Çevreci Dönüşüm 
Çalıştayı”nı son derece önemsediğini be-
lirtti. “Geçmişten bugüne yeterince dikkate 
alınmayan çevresel risklerin bedelini bugün 
tüm dünya olarak yaşamaktayız” diyen Başkan 
Böcek, bir tarım ve turizm kenti olan Antalya 
için hayata geçirilecek projelerin çevresel etki-
lerinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini 
söyledi. Geçmişte bunun kötü örneklerinin gö-
rüldüğünü ve yanlış projelerin bedelinin halen 

ödendiğini belirten Bakan Böcek, Boğaçayı 
Projesi örneğini verdi. 

ÇEVRE ODAKLI ÇALIŞMA
‘Çevre ve Doğa Dostu Antalya’ hedefiyle 

ulaşımda, tarımda, turizmde, altyapıda, 
peyzajda, enerjide hatta kültür ve sanatta bile 
çevre odaklı çalışmaya özen gösterdiklerinin 
altını çizen Bakan Muhittin Böcek, yapılan ça-
lışmaları şöyle anlattı: “11 GES santralimizde, 
6,4 megavat kurulu güçte enerji üretiyoruz.
Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan depolamalı 
GES’lerimizde kendi enerjimizi üretiyoruz.
Çöpten enerji elde ediyoruz. Atık ısıdan da 
enerji üretmeyi başaran Türkiye’deki tek 
belediyeyiz. 4 atık tesisimizde 40,3 megavat 
kurulu güç ile enerji elde ederek 130.000 
konutun elektrik tüketimine eşdeğer üretim 
gerçekleştiriyoruz” dedi.

“İKLİM DOSTU KURULUŞ” BAŞVURUSU
51 sulama kooperatifinin enerji ihtiyacı-

nın %70’ini GES’lerden karşılayarak 15 bine 
yakın çiftçiye son 3 yılda 36 milyon TL destek 
sağlandığını ifade eden Başkan Böcek, kapalı 
devre sulama, dijital tarım uygulamaları ile su 
ve enerji tasarrufu sağlandığını söyledi. Baş-

kan Böcek, tüm bu çevre çalışmalarının sözde 
kalmaması için girişimde bulunduklarını da 
belirterek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hiz-
met Binası’nın “İklim Dostu Kuruluş” belgesi 
alması için de Türk Standartları Enstitüsü’ne 
müracaatta bulunulduğunu müjdeledi. Başkan 
Böcek, “Bu belgeyi alan ilk belediye ve ilk res-
mi kurum olmamız çok yakındır. Bu konuda 
tüm kurum ve kuruluşlara örnek olacağımız 
için son derece mutluyuz” dedi. 

PROJENİN KAPSAMI GENİŞLEDİ
2020 yılından bu yana çalışmaların sürdü-

ğünü söyleyen ATSO Başkanı Davut Çetin ise 
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 
projenin kapsamının büyük oranda geliştiğine 
dikkat çekti. ATSO Başkanı Çetin, “Çevreci dö-
nüşüm daha ucuz elektrik, daha ucuz ekmek 
demektir. Çünkü çevreci dönüşüm israfı azalt-
maktır, sıfır atık ekonomisidir. Antalya’nın bu 
alanda Türkiye’de öncü olma şansı var” dedi.

Çalıştayda konuşmaların ardından 
Antalya’nın su yönetimi, atık yönetimi, hava 
kalitesi, ulaşım, enerji, kentleşme, afet riski, 
tarım, turizm, sanayi, biyo çeşitlilik, döngüsel 
ekonomi, çevre eğitimi konularında belirlenen 
13 çalışma grubu, sunumlarını gerçekleştirdi. 
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TOPLANTININ açılış konuşmasını 
yapan ANTGİAD Başkanı Osman 
Sert, “Daron Acemoğlu’nun Ulusların 
Düşüşü adlı kitabında;  Ahlak mede-

niyetin temelidir. Ahlaksızlığı kurumsallaştı-
ran toplumlar, tarih sahnesinden silinir diyor. 
Bizlerde ekonomik konjonktürü değerlendi-
rirken,  ahlak kavramının iş dünyasında da 
önemli bir yeri olduğunu göz ardı etmemeliyiz.  
Başarıya ulaşan ve milli gelirini düzenli olarak 
arttıran ülkelere bakıldığı zaman, adil rekabet 
ortamının sağlandığı, özgür düşüncenin esas 
alındığı ve beceriye dayalı eğitimin ön plana 
çıktığını görüyoruz. Hukukun üstünlüğü 
endeksine göre 139 ülke arasında 117. sırada 
olmamız, gelecek süreçte rekabet ortamında 
bizlere olumsuz sonuçlar doğurabilir. 

“ELEŞTİREL VE YARATICI DÜŞÜNCEYİ 
ÖN PLANA ÇIKARMAYA ÇALIŞAN BİR 

EĞİTİM BENİMSENLELİ”
Ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerin 

hangi noktada olduğunu görebilmemiz adına 
referans olabilecek Pisa testlerinde aldığımız 
sonuçlar 2015 verilerine göre, 2018 yılında 
daha iyi olsa da OECD ülkeleri ortalamasının 
maalesef gerisindeyiz. 2021 yılı verileri de 
Aralık 2022 tarihinde açıklanacak ve biz 15 
yaşındaki gençlerimizin fen, matematik ve 

okuduğunu anlama kategorilerinde dünyadaki 
yerimizi göreceğiz. İnovasyon ve yaratıcılığın 
önemli bir göstergesi olan yaratıcılık ve eleş-
tirel düşünce endeksine göre OECD ülkeleri 
ortalaması %12, teknolojik atılımlarıyla 1980 
yılında, kişi başına düşen milli gelir bazında 
daha iyi durumda olduğumuz Güney Kore 
%28 ve Türkiye’de bu oran %2,2 olarak göze 
çarpmaktadır. Ülkemiz yapması gereken en 
önemli yatırım, eleştirel ve yaratıcı düşünceyi 
ön plana çıkarmaya çalışan bir eğitim sistemini 
benimsemesidir.” dedi.

Bir diğer önemli hususun, geçtiğimiz gün-
lerde açıklanan büyüme oranlarımız olduğuna 
dikkat çeken Sert sözlerini; “Her ne kadar 
OECD ülkeleri ve G-20 ülkelerin arasında, 
%11’lik bir büyüme gerçekleştirmiş olsak da 
kişi başına düşen milli gelirde maalesef dünya 
ortalamasından negatif ayrıştık ve 2017 
yılından beri ortalamanın altında kalıyoruz.” 
cümleleriyle sürdürdü. 

ANGİAD Başkanı Osman Sert; “Türkiye 
olarak, Türkiye Eğilimleri 2021 Raporu’nda 
da belirtildiği gibi %59,1’lik kitap okumama 
oranını hızlı bir şekilde düşürmeli, daha çok 
okuyan, eleştiren ve yaratıcı bir nesil yetiştir-
meliyiz. Günü kurtarma politikaları sadece 
karşılaşacağımız sonuçların süresini uzatır, 
acil olarak uzun vadeli ve stratejik planlamaları 
yapmalı ve yapısal reformlara, adil rekabete, 

özgür düşünceye ve beceri odaklı eğitime önce-
lik vermeliyiz. Rakiplerimiz en iyi oyuncularıy-
la sahada yer alırken biz, bize en yakın kişileri 
belirleyerek sahada mücadele edemeyiz” dedi. 

Antalya OSB Başkan Ali Bahar ise konuş-
masında; “Sivil toplum kuruluşları, şehirlerin 
gelişiminde çok önemli yere sahiptir. Sizler 
zamanınızın ve enerjinizin önemli bir kısmını, 
Antalya’mızın gelişip güçlenmesi için sarf 
ediyorsunuz, bu çok değerli bir şey. Hele 
gençlerden oluşan bir sivil toplum kuruluşu, 
bir SİAD, o şehir için çok büyük bir şanstır. 
ANTGİAD kurulduğu günden bu yana hayata 
geçirdiği projeler, iş dünyasının ve sosyal 
hayatın gelişimine sağladığı destek ve ortaya 
koyduğu vizyon ile Antalya için büyük bir 
şans olduğunu çok önceleri ortaya koymuştu. 
Osman Sert Başkanımın, bayrağı daha da 
yukarılara taşımak için, büyük bir özveri ile 
çalıştığına bizzat şahidim. Birlikte, çok daha 
güzel işlere imza atacağımıza, Antalya’mız için 
daha faszla katma değer yaratacağımıza tüm 
kalbimle inanıyor, sizlere teşekkür ediyorum” 
dedi.

Dernek üyelerinin sorularının cevaplandı-
rılmasının ardından Başkan Sert, OSB Başkanı 
Ali Bahar’a şehrimize ve ülkemize yapmış 
olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek he-
diye takdim etti. Toplantıhep birlikte çekilen 
aile fotoğrafı ile sona erdi. 

OSB BAŞKANI BAHAR, 
ANTGİAD’IN KONUĞU OLDU
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Olağan Genişletil-
miş Üye Toplantısı konuğu Antalya OSB Başkanı Ali Bahar oldu. 

ANTGİAD Üyeleri’nin ve Konsyiad Başkanı İlhami Kaplan ’ın 
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Ali Bahar “Antalya Bizim 

İçin Şehirden Öte Ülkedir” konulu sunumunu gerçekleştirdi.
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ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti 
(AGC)’nin Kaleiçi’ndeki idari 
binasında bulunan ‘Basın Müzesi’ni 
geliştirmek için AGC ile Antalya 

Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 
arasında işbirliği protokolü imzalandı. 
ANSİAD Başkanı Akın Akıncı ve AGC Başkanı 
İdris Taş’ın imza attığı protokol töreninde, 
ANSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Ercan Özbek ve Dr. H. Rana Demirer, 
ANSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan 
Karakaya, İsmail Volkan ve Sarper Dermut 
ile AGC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Ersin Aydın ve Ahmet Duran Yenigün hazır 
bulundu. 

ANTALYA’NIN MÜZELER KENTİ 
OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ 

ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, Antalya 
Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile imzalanan 
protokol kapsamında kente nitelikli bir 
‘Basın Müzesi’ kazandırılması için görev 
üstlenmekten duydukları memnuniyeti 
dile getirdi.  Akıncı, “Antalya’nın müzeler 
kenti olması için elimizden gelen çabayı 
gösteriyoruz. Kentimizin değerli bir kurumu 
olan AGC ile ‘Basın Müzesi’ projesini hayata 
geçirecek olmaktan sevinçliyiz” dedi. Basın 
tarihini anlamadan bugünü anlamanın çok 
mümkün olmayacağını dile getiren Başkan 
Akıncı, “Özellikle genç gazetecilerin ve 
gazeteci adaylarının kentimizi tanımaları ve 

BASIN MÜZESi PROTOKOLÜ iMZALANDI
Antalya Sanayici ve İş 

İnsanları Derneği (ANSİAD) 
ile Antalya Gazeteciler 

Cemiyeti (AGC) arasında 
imzalanan protokolle ‘Basın 

Müzesi’ projesi için hazırlıklar 
başladı.

basın tarihini öğrenmeleri için Kaleiçi’ndeki 
‘Basın Müzesi’ kıymetli bir mekân olacak. 
Yapılacak yenileme ve geliştirme çalışmaları 
ile önemli bir kültür merkezi haline gelmesiyle 
ziyaretçilere ev sahipliği yapacak ve turizme 
de katkı sağlayacak. Antalya’nın müzeleriyle 
anılan bir kent olması için elimizden gelen 
katkıyı sunmaktan geri durmayacağız” dedi. 
“Müzecilik alanında uzmanların ve basın 
mensuplarının katkılarıyla ortaya konacak 
olan müze, mimari yapısıyla da örnek olacak” 
diyen Akıncı, “Böyle bir çalışmanın içinde 
olacak olmaktan heyecanlıyız” diye konuştu. 

MÜZELERİN KENT KÜLTÜRÜNE 
KATKISI ÇOK BÜYÜK

‘Basın Müzesi’nin geliştirilmesine yönelik 
çabalara dikkat çeken AGC Başkanı İdris Taş, 
“Türkiye’nin önde gelen gazetecilik meslek 
örgütlerinden biri olan Antalya Gazeteciler 
Cemiyeti’ni mesleğimize yönelik çalışmalar 

yapan bir kurum olarak sınırlandırmıyor, 
yaşadığımız kentin kültürüne, doğasına, 
sosyal ve iktisadi yaşamına da katkı yapan bir 
kurum olarak görüyoruz. Dünyanın gözbebeği 
kültürel bir mirasa sahip Kaleiçi’ndeki idari 
binamızda bulunan ‘Basın Müzesi’ geçmişte 
bin bir emekle oluşturulmuştu. Önemli bir 
açığı kapatıyordu. Emeği geçenleri şükranla 
anıyoruz. Ancak, zamanla yenilenmesi ve 
geliştirilmesi gerektiğini gördük. Geçmiş 
medeniyetlerin merkezi olan, turizme 
liderlik eden Antalya’da özel bir yere sahip 
Kaleiçi’ne modern bir ‘Basın Müzesi’ çok 
yakışacak.  ANSİAD ile imzaladığımız iş birliği 
protokolü kapsamında yapılacak çalışmalar 
en kısa sürede meyvesini verecektir. Her yıl 
milyonlarca insanın ziyaret ettiği Antalya 
ve özellikle Kaleiçi, ‘Basın Müzesi’ sayesinde 
kültür gezilerine de ev sahipliği yapacaktır. 
Şimdiden, kent kültürümüz için Antalya’mız 
için hayırlı uğurlu olsun.” dedi.
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KONYAALTI’nın ihtiyaç duyduğu 
tesisleri kısa sürede tamamlayacak-
larını söyleyen Esen, “8 projemiz 
şu an ayakta ve bitmek üzere. Dört 

tanesi daha hazır hale getirdik. Bunlar spor 
salonu, kapalı yüzme havuzu, kız öğrenciyur-
du ve bir tane de kreş kampusu. Çok yakında 
bu projelerimizin ihalesine çıkacağız ve 
temelini atacağız. İnşallah önümüzdeki sene 
de bunların dördünü de hizmete açacağız” 
diye konuştu.

KONTROLSÜZ ŞEHİRLEŞMEYE 
İZİN VERMEYECEĞİZ

Konyaaltı’nın yapılaşması ile ilgili vizyonla-
rının çarpık ve kontrolsüz şehirleşmenin önü-
ne geçmek olduğunu söyleyen Esen, gelecek 
nesillerin ihtiyaçlarını da düşünerek hareket 
edeceklerini ifade etti. Konyaaltı’nı korumacı 
bir yönetim anlayışı ile yönettiklerini belirten 
Esen, “Bir tane Konyaaltı var. Biz de onu 
koruyarak, gelecek nesillerin şehirleşme ihti-
yacını, gelecek yılların şehirleşme koşullarına 
dikkate alarak çocuklarımıza bırakacağız. Ora-
yı onlar planlayacaklar” şeklinde konuştu.

ÇÖPTEN BİLE PARA KAZANAN BELEDİYEYİZ 
Konyaaltı Belediyesi olarak kağıt, cam ve 

tekstil atıklarından yılda yaklaşık 8 milyon 
TL gelir elde ettiklerini dile getiren Esen, bu 
yol ile hem doğayı koruduklarını hem de eko-
nomiye katkı sağladıklarını belirtti. Dünyada 
ve Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntıların 
devlet kurumları üzerinde büyük bir olumsuz 
etki yarattığına da değinen Başkan Esen, tüm 
bunların tedarikte zorluklar çekilmesine ve 
işsizliğin artmasına neden olduğunu söyledi. 
Tüm bunlara rağmen temel hizmetleri aksat-
madan sürdürdüklerini belirten Esen şöyle 
konuştu: “Bir belediye başkanından beklenen 
şehrin altyapısı, yolları, kaldırımları, çöpleri, 
parkları ve benzeri konularla ilgilenmesidir. 
Aynı zamanda gelen turistlerin bunlardan 
memnun kalmasını sağlamaktır.”

KONYAALTI ESNAFIM UYGULAMASI 
BEĞENİ TOPLADI 

Konyaaltı Belediyesi’nin yaptığı ve ilçe 
esnafını tek çatı altında toplayacak Esnafım 
uygulamasının deneme süreci devam ediyor. 
Toplantıda gündeme gelen Esnafım uygula-
ması ATİP üyeleri tarafından büyük beğeni 
ile karşılandı. Uygulamanın hem vatandaş 
için hem de esnaf için çok büyük kolaylıklar 
sağlayacağını ifade eden Esen, “Esnafımız, 
kurduğumuz bir sistem içerisinde sipariş 

verebilir şekilde stoklarını ve fiyatlarını oraya 
girecek, daha sonra vatandaş istediği şeyi 
sipariş edebilecek. Uygulamamız tam olgun-
laşsın istiyoruz ve hatasız olmasını istiyoruz. 
Nokta atışı yapıp halkın hizmetine sunacağız. 
Bütün testleri yaptık. Yaptığımız denemeler-
den başarı ile geçti” dedi.

ORTAK PROJELERİMİZ
İSTİHDAM ÜZERİNE OLMALI

ATİP Başkanı Muhteşem Kabasakal’ın 
Konyaaltı Belediyesi ile sosyal projeler gerçek-
leştirmek istediğini söylemesi üzerine Başkan 
Esen, ortak yapılacak projelerin istihdam 
üzerine olması gerektiğini dile getirdi. İstih-
dam konusunun en büyük sorunlardan biri 
olduğuna dikkat çeken Esen, “İhtiyaçlara veya 
sorunlara ilişkin bir proje yapacaksak, bence 
en önemli sorundan başlayalım. İstihdam ve 
iş konusunda iş birliği yaparsak çok yararlı 
olacak. İnsanların bugün en çok ihtiyaç duy-
duğu alan odur. Diğer sorunlar da önemli ama 
bence birinci sırada istihdam var. İstihdam 
projesinin Konyaaltı ayağında birlikte hareket 
edebiliriz” diye konuştu. Başkan Esen, farklı 
sektörlerden oluşan üyeler ile bir araya gelen 
ATİP’in Antalya için önemli bir platform 
olduğunu sözlerine ekledi.

Başkan Esen, 
ATİP’in misafiri oldu

Antalya Ticaret Platformu’nun düzenlediği ‘ATİP Sektör 
Buluşmaları’ toplantısına katılan Konyaaltı Belediye Başkanı 

Semih Esen, önemli açıklamalarda bulundu. 2019 yerel 
seçimlerinde 23 proje vaat ettiklerini belirten Esen, 23 projenin 

8’ini hayata geçirdiklerini, bir yıl içinde 4 tane daha projeyi 
bitirip, halkın hizmetine sunacaklarını duyurdu.
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MARKANTALYA Alışveriş 
Merkezi’nin İran’dan Antalya’ya 
gelen turistler için organize ettiği 
alışveriş festivali kapsamında, 

uygulanan özel indirimlerin yanı sıra dünyaca 
ünlü sanatçılarla da imza günleri gerçekleşti-
rildi.

Markantalya Alışveriş Merkezi, -1 katında 
23 Mart’ta Arash Labaf, 24 Mart’ta Donya 

Dadrasan ve 28 Mart tarihinde Kamran ve 
Hooman kardeşler, alışveriş merkezinde 
bulunan misafirlere keyifli dakikalar yaşat-
tı. Hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren 
sanatçılar, aynı zamanda imzalı fotoğraflarını 
da dağıttılar.

Yoğun bir katılımla renkli görüntülere sah-
ne olan festivalde imza günlerinde misafirler 
keyifli saatler geçirdiler.

DÜNYACA ÜNLÜ 
SANATÇILAR,
MARKANTALYA’DA 
HAYRANLARIYLA 
BULUŞTUMarkAntalya Alışveriş 

Merkezi tarafından 18 Mart 
– 04 Nisan tarihleri arasında 

düzenlenen İranlı Alışveriş 
Festivali etkinliği kapsamında 

dünyaca ünlü şarkıcılar; 
Arash Labaf ve Donya 

Dadrasan, 28 Mart tarihinde 
Kamran ve Hooman kardeşler 

düzenlenen özel etkinliklerle 
hayranlarıyla buluştu. 
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ANTALYA YAŞAM 
HASTANESi'NDEN 
‘ŞiFA VEREN ELLER’ iLE 
14 MART TIP BAYRAMI

Yaşam Hastaneler Grubu, 
14 Mart Tıp Bayramını 
insanın sağlığı, mutluluğu 
ve huzuru için gece gündüz 
çalışan, savaş alanlarında 
ve afet bölgelerinde canı 
pahasına görev yapan sağlık 
çalışanlarının Şifa Veren 
Eller sergisi ile kutladı.
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YAŞAM Hastaneler Grubu özellikle 
son dönemde artan sağlık çalışanları-
na yönelik şiddetin normalleşmeme-
si için farklı bir bakış açısı geliştirerek 

“Şifa Veren Eller” isimli bir sergi düzenledi. 
Serginin açılışı Yaşam Hastaneler Grubu 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Tülin ÖZ-
KAN ve kadın doktorlar tarafından yapıldı. 

Yaşam Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Cemal Özkan, hastane yöneticileri 
ve doktorlarının da hazır bulunduğu sergiyi 
gezenler yaşam ile ölüm arasındaki anların 
fotoğraflandığı eserlerde duygusal anlar 
yaşadılar. 

İnsanların kendini çaresiz hissettiği, 
yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdada 
yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet 
ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini 
fedakârca yerine getiren sağlık çalışanlarının 
hayat veren ellerine odaklanan sergide 
yayınlanan fotoğrafların daha sonra sanal 
ortama aktarılarak tüm dünyadaki sanat 
izleyicisi ile buluşacağı belirtildi.

Yaşam Hastaneleri, “Önce İnsan” felsefesi 
ile 1996 yılında Kemer’de başlayan yolculuğu-
na bugün altı hastanesi ile devam ederek dün-
yanın her yerinden hastalara hizmet vermeye 
devam ediyor. 

TIP BAYRAMI TARİHÇESİ
14 Mart 1827’de, II. Mahmut döneminde, 

Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle ilk 
cerrahhanenin, Şehzadebaşı’daki Tulumbacı-
başı Konağı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrah-
hane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye’de 
modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak 
kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 
Mart, “Tıp Bayramı” olarak belirlenmiştir.

İlk kutlama ise, 1919 yılının 14 Mart’ında 
işgal altındaki İstanbul’da gerçekleşmiştir. O 
gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran’ın 
önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali 
protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü 
doktorları da destek vermiştir. 

Bir yurt savunma hareketi olarak başlayan 
tıp bayramı dünyadaki en büyük mutluluğu 
sağlık olarak gören toplumumuzda her yıl 
farklı etkinliklerle kutlanmaktadır.
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Culinary Forum 2022 “Education”, 
Nirvana Cosmopolitan Hotel
ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTi

Gastronomi sektörünü eğitim 
odaklı vizyoner paylaşımlarla 
güçlendirmek amacıyla bu yıl 

ilk kez düzenlenen Culinary 
Forum 2022 “Education”, 

Nirvana Cosmopolitan 
Hotel Antalya’da gastronomi 

sektörüyle buluştu.

NIRVANA Cosmopolitan Hotel 
Antalya’da gerçekleştirilen 
Culinary Forum 2022 Education; 
67 üniversiteden yaklaşık 5 

bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. 
2 büyükşehir belediye başkanı, 83 
akademisyen, 17 farklı konu başlığında 
oturum, 16 ayrı moderatör, 85 konuşmacı; 

gastronomi ve aşçılık bölümü öğrencileriyle 
bir araya gelerek tecrübelerini aktarırken 
gastronomide kariyer gelişimine tüm 
yönleriyle masaya yatırıldı. Sektörün 
geleceğine ve yeni nesle farklı bir bakış açısı 
kazandırmayı amaçlayan Forum kapsamında, 
etkinliğe destek veren yerli ve yabancı birçok 
marka stantlarıyla fuaye alanına renk kattı.
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Culinary Forum 2022’nin açılış konuşması-
nı gerçekleştiren Kurucu Murat Aslan: “Yakla-
şık iki yıl önce doğan Culinary Forum projesini 
gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Türki-
ye’nin gastronomi ve aşçılık öğrencileri kapsa-
mında yapılan ilk kurumsal sosyal sorumluluk 
projesi olan Bir Aşçının Dünlüğü ile toplamda 
65 okul gezerek 20 bini aşkın öğrenciye ulaştık. 
Durum böyle olunca bu konudaki tecrübeleri-
miz ve öğrencilerle olan bağımız bizi böyle bir 
organizasyonda, daha geniş bir alanda, tüm 
şehirlerden öğrencileri de davet ederek sektörle 
ve konusunda uzman konuşmacılarla buluştur-
ma fikrini ortaya çıkardı” dedi.

Culinary Forum’un öncelikli amacının 
gençlere ilham vermek olduğunun altını 
çizen Aslan, “Genç nesli ve sizleri, gastronomi 
sektörünü her yönden masaya yatıran dev bir 
kadroyla buluşturduğumuz için çok mutluyuz, 
bu süreçte bizlere destek olan sponsorları-
mız başta olmak üzere tüm iş ortaklarımıza 
teşekkür ederim. Umarız bu ve buna benzer 
organizasyonlar sektör ve gençler için çoğalır 
ki gelecek nesiller de örnek alıp kendi gelecek-
leri için bu tarz paylaşımlar yaparlar” şekline 
konuştu. 

SEKTÖRÜN GÜÇLÜ İSİMLERİ CULİNARY 
FORUM SAHNESİNDE YER ALDI! 

Culinary Forum 2022 Education sahnesin-

de sektörün önde gelen isimleriyle gençlere 
fikir aktarımı yapıldı. Akademisyenler, marka 
temsilcileri ve sektörün önde gelen şeflerinden 
oluşan oturumlarda konu başlıkları ve sorular 
yine akademisyenler tarafından hazırlanarak 
sürece dahil edildi. Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Zeydan Karalar, Hatay Büyük-
şehir Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr. Lütfü 
Savaş, Kilit Group Member of the Board Tolga 
Kilit, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi 
dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, Akdeniz Üniver-
sitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 
Bahattin Özdemir, Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fü-
gen Durlu Özkaya, Eskişehir Anadolu Üniver-
sitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hilmi Rafet 
Yüncü, Beykent Üniversitesi Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim 
Üyesi Esat Özata, Nestle Professional Tur-
key Business Executive Officer Ali Mansour, 
Bernardini Fine Catering & Events Partner 
Carlo Bernardini, Area Chef Turkey Mandarin 
Oriental Hotel Group Fabio Brambilla, Le Meri-
dien İstanbul Etiler & Sheraton İstanbul Levent 
Multi – Property Executive Chef Giovanni 
Terracciano, Sans Restaurant Chef Rudolf Van 
Nunen, Winterhalter Türkiye Genel Müdürü 
Ersin Aktürk, Porland Porselen Koordinatörü 
ve EVSİD Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail 
Taşkın, Omake ve Mobilchef Genel Müdü-
rü Kazım Erdoğan, Nirvana Hotels CEO’su 
Korhan Alşan, Chef & Owner of EKS Culinary 
Academy Eyüp Kemal Sevinç, Swissotel The 
Bosphorus Executive Chef Soner Kesgin, 7 
Mehmet Restaurant sahibi Mehmet Akdağ 
ve Önder Arsan gibi sektörün güçlü isimleri 
gençlerle tecrübelerini paylaştı.
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AĞUSTOS 2015’te 88 yaşındayken 
hayata Antalya’da veda eden ressam, 
gazeteci ve yazar Fikret Otyam’ın 
adını taşıyan sergi salonu, Antalya’da 

Muratpaşa Belediyesi fuayesinde törenle açıldı. 
Açılışa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran 
Uysal, Otyam’ın eşi Filiz Otyam, yakınları ve 
çok sayıda sanatsever katıldı. 

Filiz Otyam, açılışta yaptığı konuşmada 
“Gösterdiğiniz vefa örneği için çok çok teşekkür 
ederim. Fikret’in (Otyam) yaşaması, buraya 
gelen insanlar izledikçe, gördükçe devam 
edecek” dedi. 

Başkan Uysal ise Fikret Otyam’ın Anadolu 
aşkı, insan sevgisi, Anadolu’yu birbiriyle 
buluşturma, doğusuyla batısını buluşturma, 
ülkenin toplumsal bütünlüğünü sevgiyle 
yoğurma çabasında olduğunu söyledi. Başkan 
Uysal, “Söz ustası” diyerek anlattığı Otyam’ın 
Türkiye’nin sanat ve toplumsal hayatında 
büyük emekleri olduğunun altını çizdi. 

Konuşmaların ardından Başkan Uysal, 
Filiz Otyam’a günün anısına çiçek takdim 
ederken Fikret Otyam Sergi Salonu’nun açılış 
kurdelesini diğer davetlilerle birlikte kesti.

Muratpaşa Belediyesi fuayesinde açılan 
Fikret Otyam Sergi Salonu’nun ilk sergisi de 
Otyam’ın uzun yıllar içinde Anadolu’nun dört 
bir yanında çektiği fotoğraflardan oluştu. 
Sergide Fikret Otyam’ın yaklaşık 50 fotoğrafı 
yer alıyor.

Fikret Otyam Sergi Salonu açıldı
Ressam, gazeteci ve yazar Fikret Otyam’ın adını taşıyan 

sergi salonu, Otyam’ın Anadolu’nun dört bir yanında 
çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyle Antalya Muratpaşa 

Belediyesi fuayesinde açıldı. Açılışta, Belediye Başkanı Ümit 
Uysal, Fikret Otyam’ın hep ülkenin toplumsal bütünlüğünü 

sevgiyle yoğurma çabasında olduğunu söyledi.
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ANTGİAD olağan genişletilmiş 
toplantısında Emre Alkın’ı ağırladı

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Olağan 
Genişletilmiş Toplantısı, Topkapı Üniversitesi Rektörü 

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin’in katılımıyla gerçekleştirildi. 
ANTGİAD üyelerinin yoğun bir katılımıyla gerçekleştirilen 

toplantının açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Sert, dernek çalışmaları ve ekonomi üzerine 

görüşlerini dile getirdi.

KONUŞMASINA yakın zamanda 
Antalyaspor işbirliği ile hizmete 
açacakları Döşemealtı Gençlik Kü-
tüphanesi’nin çalışmalarını anlatarak 

başlayan Başkan Sert, kütüphane için geri 
sayıma başladıklarını dile getirdi. Kepez’den 
sonra Döşemealtı Bölgesi’ne de bir kütüphane 
açarak gençliğe bir ışık yakmak istediklerini 
belirten Başkan Osman Sert, “Biz gençler bu 
ülkenin geleceği olarak genç kardeşlerimizin 
yolunu açmaktan onlara biraz da olsa bir ışık 
olmaktan çok memnunuz. Umuyorum burada 
okuyan gençler bu ülkenin geleceğinde önemli 
bir imza olacaktır” dedi. Kütüphane için bir 
kitap bağış kampanyası başlattıklarını da ifade 
eden ANTGİAD Başkanı, “Bu kampanyaya he-
pinizin desteklerini bekliyorum. Bu kütüpha-
nemizi gelin hep birlikte gençlerimize armağan 
edelim” diye konuştu.

ANTGİAD KENTİ SANAT İLE BULUŞTURUYOR
Kenti sanat ile de buluşturduklarını ifade 

eden Başkan Osman Sert, “Konyaaltı’nda daha 
sonra Kepez’de vatandaşlarımızı tiyatro ile 
buluşturduk. İki oyunumuz da çok büyük ilgi 
gördü. Bir kentte sanat ilerlemeden ne kültürel 
gelişim ne de ekonomik gelişim sağlanabilir. 
Bunun için şimdi bu oyunu diğer ilçelerimize 
de taşıyarak ne kadar çok vatandaşımızı bu-
luşturabilirsek o kadar iyi olacaktır” ifadelerini 
kullandı. 

“RUSYA İLE UKRAYNA SAVAŞI SADECE 
TURİZMİ DEĞİL TARIMI DA VURDU”

Konuşmasına ekonomi üzerine bilgiler ve-
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rerek devam eden ANTGİAD Başkanı Osman 
Sert, “Antalya olarak 2020 yılından bu yana 
zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemiden 
en çok etkilenen kent olduğumuzu bundan 
önce çok kez söyledim. Şimdi tam pandemiyi 
atlatıyoruz, tam her şey yoluna girecek derken 
yeni ekonomik sarsıntılar ile ayakta kalma 
mücadelesi veriyoruz. Bu yıl turizm beklenti-
miz 2019 yılı seviyelerinde olacakken yaşanan 
Rusya-Ukrayna krizi ile yine bir belirsizliğin 
içerisine girmiş bulunmaktayız. Rusya ile 
Ukrayna arasında yaşanan bu savaş durumu 
sadece turizmimizi de değil belki daha büyük 
bir şekilde tarım sektörümüzü etkiliyor. Tarım-
sal üretimimizin en büyük alıcısı olan 2 Pazar 
şu an bir savaş halinde. Oraya ne tırlarımız 
rahatça girebiliyor ne de ürünlerimizi yollaya-
biliyoruz” dedi.

“FİYATLAR YÜKSELİYOR HEM ÜRETİCİ 
HEM TÜKETİCİ ZARAR GÖRÜYOR”

Yaşanan krizlerin yeni pazar çeşitliliği 
yaratacak hamleler için bir adım olabileceğini 
söyleyen Başkan Osman Sert, “Bugünden 

yarına çok kolay olmasa da bunu yapabilmek 
mümkün olabilir. Ancak 3 gün önce TÜİK 
tarafından açıklanan verilere göre tarımsal 
enflasyon yıllık yüzde 58 olmuş durumda. 
Bu artışların içerisinde de gübre ve toprak 
geliştirici ürünlerde yüzde 154, enerji ve yağ-
larda da yüzde 100’ün üzerinde bir enflasyon 
yaşanmakta. Krizlerin çaresini yeni pazarlarda 
arayabiliriz ama bu girdi maliyetleriyle üretip 
satmak gerçekten çok zor. Sanayi sektöründe 
de enerji maliyetleri, hammadde fiyatları sü-
rekli yükseliyor. Üretime yansıyan bu artışlar 
doğal olarak etiketlere de yansıyor. Sonuç 
olarak yaşanan enflasyon hem üretici için hem 
de vatandaşlarımız için baş edilmez bir hale 
geliyor” diyerek sözlerini tamamladı.

ALKİN’İN SUNUMU BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ
Başkan Osman Sert’in ardından ANTGİAD 

Üyelerine ‘Küresel Riskler Çerçevesinde Dünya 
ve Türkiye’yi Bekleyen Ekonomik Gelişmeler’ 
başlıklı bir sunum yapan ekonomist Emre 
Alkin, Antalya’da gençlerin enerjisi ile buluş-
maktan memnun olduğunu söyledi. Türkiye ve 

dünya ekonomisinin son yıllarda olağanüstü 
dönemlerden geçtiğini de ifade eden Alkin, 
sunumunun ardından ANTGİAD üyelerinin 
sorularını yanıtladı. 

Başkan Sert, Emre Alkin’e katkılarından do-
layı teşekkür ederek günün anısına hediyesini 
takdim etti. 3-4 Mart’ta gerçekleştirilen “Antal-
ya Deprem Çalıştayı”na katkılarından dolayı 
Akdeniz Üniversitesi Deprem Uygulamaları 
Araştırma- Uygulama Merkezi Müdürü Doç. 
Dr. Ramazan Özçelik ve Müdür Yardımcısı, 
aynı zamanda ANTGİAD üyesi Doç. Dr. Ferhat 
Erdal’a da teşekkür plaketleri takdiminin 
ardından çekilen aile fotoğrafı ile toplantı sona 
erdi. 
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SUNUCU ve Eğitmenler Kutsal Kaynak, 
Ebru Ekmekçi, oyuncular Ergül Can, 
Ayşe Güreşçi ve Yeliz Soygür’ün 
sahne aldığı geceye ANSİAD üyesi iş 

insanları ve çok sayıda davetli katıldı. 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan ANSİAD 
Başkanı Akıncı, “Savaş bir başka boyutuyla da 
Ukraynalı ve Suriyeli kadınlar için yaşanıyor. 
Kadınlar bu 8 Mart’ta eşlerini ve vatanlarını 
geride bırakarak yollarda, kimileri de mülteci 
olarak başka ülkelerde Dünya Kadınlar Gü-
nü’nü karşılıyor” dedi. 

TÜRKİYE KİLİT NOKTADA
12 gündür devam eden Rusya-Ukrayna 

savaşını endişeyle takip ettiklerini kaydeden 
Başkan Akıncı, “Savaş ciddiyetini korumakta 
ve insani olarak üzücü görüntülere sahne 
olmakta. 21. yüzyılda bölgemizde yaşamayı 
dahi hayal etmeyeceğimiz, huzura, barışa 
ve istikrara vurulmuş ağır bir darbe” diye 
konuştu. Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna ile 
derin ticari ve siyasi ilişkilerinin olduğunu 
belirten Başkan Akıncı, “NATO üyesi ve Batılı 
ülkelerle ilişkileri olan bir ülke olarak bölgede-
ki krizde kilit aktör konumundayız. Bölgedeki 
gerginlik ülkemiz ekonomisini, bölgesel gü-
venliğimizi ve Batı ile olan ilişkilerimizi ciddi 
oranda etkileme noktasında” dedi. 

‘YURTTA SULH, CİHANDA SULH’ 
Rusya ve Ukrayna savaşının petrol ve 

ANSİAD 2022 YILI 5. OLAĞAN 
TOPLANTISINI EĞLENCELi BiR 
PROGRAMLA GERÇEKLEŞTiRDi

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2022 yılı 5. 
Olağan Toplantısı, T.C. MEB Özel Kırmızı Kalem Sanat Okulu 

işbirliğinde şirket içi eğitim ve sürdürülebilirlik sunum ve 
skeçlerleriyle “De Ayrı Yazılır!” başlığında alıntı tiyatrosu ve 

interaktif oyunlarla gerçekleştirildi.
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doğalgaz fiyatlarını artırdığına dikkati çeken 
Başkan Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Enerji kaynaklarının önemli bir kısmını 
ithal eden ülkemizin, ithal enerjiye ayırdığı 
kaynağın artması da ithalat-ihracat denge-
sinde negatif sonuçlar doğuracaktır. Tüm 
bu yaşananların ışığında, yakın çevremizde 
gerçekleşen bu savaşın ülkemiz açısında ciddi 
güvenlik risklerini de barındırdığını söyleye-
biliriz. Ülkemiz, bölgede ‘Yurtta sulh, cihanda 
sulh’ ilkeleri ile hareket edip barışı isteyen ve 
bu yönde her iki ülkeyle de bölgesel bir güç 
kimliği ile görüşebilen ve bu sürecin daha fazla 
büyümesini engelleyen güçlü bir dış ilişkiler 
stratejisi yürütmelidir” diye konuştu.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
KUTLU OLSUN

Kadınların bu 8 Mart’ı Ukrayna’da ve 
Suriye’de vatanlarından, eşlerinden ayrı, mül-
teci olarak karşıladıklarını kaydeden Başkan 
Akıncı konuşmasını; “Mustafa Kemal Atatürk 
diyor ki, ‘İnsan topluluğu kadın ve erkek 
denilen iki cins insandan oluşur. Kabil midir 
bu kitlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini 
ihmal edelim de kitlenin bütünü ilerleyebilsin? 
Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa 
zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere 
yükselebilsin? Ey kahraman Türk kadını, sen 
yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde 
göklere yükselmeye layıksın.’ Bu duygu ve 
düşüncelerimle, 8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü’nüzü kutluyor, siz değerli kadınlarımıza ve 
konuklarımıza saygılar sunuyorum.” sözleriyle 
noktaladı.

Toplantı, ANSİAD Başkanı Akın Akıncı’nın, 
Sunucu ve Eğitmenler Kutsal Kaynak, Ebru 
Ekmekçi, oyuncular Ergül Can, Ayşe Güreşçi 
ve Yeliz Soygür’e plaket takdimiyle sona erdi.
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ANTALYA’da faaliyet gösteren kadın 
dernek ve sivil toplum örgütleri, 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nü Cumhuriyet Meydanı’nda 

düzenlediği törenle kutladı. Antalya Kent 
Konseyi Kadın Meclisi’nin koordinasyonun-
da düzenlenen törene kadın örgütleri başta 
olmak üzere çeşitli kurum, kuruluş, meslek 
odaları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri 
katıldı. Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve 
çalışma grupları üyeleri de meydandaki törene 
katılarak kadınlara destek verdi. Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saygı 
duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

‘KADINLAR AYRIMCILIK VE 
ŞİDDETE MARUZ KALIYOR’

Törende kurum, meslek odası ve sivil top-
lum örgütleri adına hazırlanan ortak açıklama-
yı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Avukat 
Eylem Ülgen okudu. 8 Mart’ın “eşit işe eşit 
ücret” ve “sendikalaşma ve oy hakkı” mücade-
lesini anma günü olduğunu kaydeden Ülgen, 
tüm dünyada kadın istihdamının artırılması, 
etkin kullanımı, kadının çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi, cinsiyetçi ayırımcılığa dayanan 
eşit işe düşük ücret politikasının ortadan 
kaldırılması için “birlikte çalışma” çağrısı 
yaptı. Kadınların fırsat eşitsizliği nedeniyle 
eğitim haklarından yoksun kaldığını, istihdam 
olanaklarından yararlanamadığını belirten 
Ülgen, kadınların yönetim ve karar alma 
mekanizmalarında yeterince yer alamamasını 

Antalyalı kadınlar 8 Mart’ta Antalyalı kadınlar 8 Mart’ta 
meydanda buluştumeydanda buluştu

Antalya Kent Konseyi Kadın 
Meclisi ve kadın örgütleri, 

8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nü 

Cumhuriyet Meydanı’ndaki 
Atatürk Anıtı’na çelenk 

sunup taleplerini sıraladı.

eleştirdi. Ülgen, toplumsal hayata katılımı 
oldukça düşük olan kadının, toplumsal cinsi-
yet eşitsizliğinin öznesi olarak ayrımcılığa ve 
şiddete maruz kaldığına işaret etti.

‘İNSAN HAKLARI LÜTUF GİBİ 
VERİLİP ALINIYOR’

“Kadına, her insanın doğmakla sahip 
olduğu evrensel insan haklarının adeta lütuf 
gibi verilip alınması, insan onuru ile bağ-
daşmaz” diyen Eylem Ülgen, şöyle konuştu: 
“Bu tutum, bir insan hakkı ihlalidir. Yaşamın 
önemli bir bölümü olan ve esasen temel insan 
hakkı kapsamında yer alan çalışma hakkı, 
bireyin hayatını idame ettirebilmek için gelir 
elde etmesi işlevinin yanı sıra; sosyalleşme, 
psikolojik olarak kişinin kendini mutlu 
hissetmesi, saygınlık ve tatmin duygusuna 
erişmesi gibi yan faydaları da barındırmakta-
dır. İş yaşamında eşit hak ve olanaklara sahip 
olmayan kadınlar çalışmanın bireye sağladığı 
bu yan katkılardan da mahrum kalmakta-
dır. Ataerkil zihniyetin ve kadınlara biçilen 
cinsiyetçi rollerin etkisiyle, çalışma hayatında 
halen erkeklerin gerisinde kalan, ev içi ve ev 
dışında etkin çalışması beklenen kadınların, 

çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kayıt dışı 
istihdama son verilmesi bir zorunluluktur. 
Kadını toplumsal hayatın dışına iten her 
türlü ayrımcı ve cinsiyetçi politika, tutum ve 
davranışların yarar getirmekten uzak olduğu 
açıktır.”

‘DAHA EMİN VE DOĞRU YÜREYECEĞİMİZ 
BİR YOL VAR’

Kadına fırsat tanınması gerektiğini vurgu-
layan Ülgen, “Kadını birey olarak tanımayan, 
sadece ailenin bir parçası olarak gören anlayı-
şı; kadın iş gücünün atıl bırakılması yönünde-
ki her türlü düzenleme, uygulama ve yaratılan 
cam tavanlarla çaresiz bırakılma girişimlerini 
reddediyoruz. Her birimize düşen görev; 
kadın emeğini görünür kılmak, desteklemek, 
çalışma yaşamında katkı ve becerilerini ortaya 
koyabileceği alanlar yaratmak, fırsat tanımak-
tır. Kadınların, işgücü piyasasında etkin ve 
güçlü rol almasının, ekonomik gelişimin de 
anahtarı olduğu bilinmelidir. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün dediği gibi; ‘Daha emin ve daha 
doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: 
Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak 
kılmaktır’” dedi.
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KONYAALTI Belediyesi’nin düzen-
lediği etkinlikler ile 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü, ilçede renkli 
görüntülere sahne oldu. Konyaaltı 

Belediyesi ile Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi 
iş birliği ile Dostluk Parkı’nda düzenlenen ‘Ka-
dının elinin değdiği her yer sanat’ etkinliğine 
katılan kadınlar, alandaki tuvalleri diledikleri 
gibi boyayarak, keyifli vakit geçirdi. Konya-
altı Kent Konseyi Meclisi’nin HayatPark’da 
hazırladığı ‘serbest kürsü’ etkinliğinde de 

farklı mesleklerden kadınlar, geleceğe yönelik 
umutlarını haykırdı. Akşam saatlerinde ise 
Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin 
sahne aldığı ‘Kadına Dair’ isimli tiyatro oyunu 
tiyatro severlerin akınına uğradı.

SALON DOLDU TAŞTI
Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi 

oyuncularının sahne aldığı ‘Kadına Dair’ 
tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü. Gösterinin 
başlayacağı saate doğru Nazım Hikmet Fuar 

Konyaaltı’nda 8 Mart 
renkli geçti

Konyaaltı Belediyesi’nin düzenlediği ‘Kadının elinin değdiği 
her yer sanat’ etkinliği renkli görüntülere sahne olurken, 

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi oyuncularının sahne 
aldığı ‘Kadına Dair’ tiyatro oyunu da yoğun ilgi gördü.

ve Kongre Merkezi’ne gelen vatandaşlar, 
salonu doldurdu. Salonun merdivenlerine 
dahi oturan tiyatroseverlerin yanı sıra salonda 
yer bulamayan onlarca vatandaş ise oyunu 
ayakta izledi. Gösteride Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım başta 
olmak üzere Cumhuriyet tarihinde iz bırakan 
Türk kadınları canlandırıldı. Oyun, izleyenler 
tarafından büyük beğeni topladı.

TÜRK KADINLARIYLA GURURLANDIRDILAR
Seyirciler, oyuncuları dakikalarca ayakta 

alkışladı. İzleyiciler arasında yer alan Konya-
altı Belediye Başkanı Semih Esen, oyuncuları 
tebrik etti. Kadınların gittiği her yeri güzelleş-
tirdiğini ve pozitif enerji götürdüğünü belirten 
Esen, tiyatro gösterisinde duygu dolu anlar 
yaşadığını anlattı. Esen, “Oyuncularımıza 
teşekkür ediyorum. Bizleri hem duygulandır-
dılar hem de canlandırdıkları Türk kadınları ile 
gururlandırdılar” dedi.

Oyun, yoğun talep üzerine 27 Mart Pazar 
günü saat 20.00’de Nazım Hikmet Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde tekrar seyirci ile 
buluşacak. 
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ANTALYA Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Muhittin Böcek, 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 
Antalya’da görev yapan kadın muh-

tarla kahvaltıda bir araya geldi. Kadın muhtar-
ların 8 Mart’ta Ankara programları nedeniyle 
buluşmayı 9 Mart’ta yaptıklarını belirten 
Başkan Böcek, çalışma arkadaşlarıyla birarada 
olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. 

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ
Muhtarların kadınlar gününü kutlayan 

Başkan Böcek, “ Sizlerle sohbet etmeyi, dert-
leşmeyi özledik. Sizler Antalya’mızın çiçekle-
risiniz, gururusunuz. Kadınların, her alanda 
siyasette, ticarette, muhtarlıkta, yöneticilik 
kadrosunda olmaları mutluluk vericidir. 
Benim yönetim kadromda daire başkanlarım, 
şube müdürlerimin çoğu kadındır. Antalya’mız 
için gece gündüz demeden çalışan kıymetli 
kadın muhtarlarımıza başarılar diliyorum. 
Hep birlikte aynı azim ve kararlılıkla, sağlıklı 
güzel günler de buluşmak dileğiyle, dünya ka-
dınlar gününüzü de kutluyorum. Hepinizi çok 
seviyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Kadın erkek 
hep birlikte güçlüyüz” dedi. 

Başkan Böcek, Antalyalı 
kadın muhtarlarla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Muhittin Böcek, 

8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü nedeniyle 

Antalya’da görev yapan kadın 
muhtarlarla buluştu. Muhtar 
kadınların gününü kutlayan 

Başkan Böcek, ‘Biz birlikte 
güçlüyüz’ dedi.

YURTTA SULH CİHANDA SULH
Başkan Böcek, Rusya-Ukrayna savaşı ile 

ilgili de iki ülkeden turist ağırladıklarını belir-
terek, turizm ve ticaret anlamında yaşanıla-
bilecek sıkıntılara dikkat çekti. Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ 
sözünü hatırlatan Başkan Böcek, ‘Biz barış 
istiyoruz. Savaşa hayır diyoruz. Bununla bir-
likte Kadına şiddete de hayır diyoruz ‘ diyerek 
barışa vurgu yaptı.
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ANTALYA’da 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde dünyaca ünlü Konyaaltı 
Varyantı’nı mora büründü. Murat-
paşa Belediyesi’nin düzenlendiği 

yürüyüşle kadınlar, eşitsizliğe, ayrımcılığa 
ve her türlü şiddete karşı mor şemsiyelerle 
yürüdü. Akşam üstü Konyaaltı Varyant’ta top-
lanan kadınlar, belediyenin dağıttığı bin mor 
şemsiyeyle varyant boyunca sıralandı. 

Geçmiş yıllarda çok sayıda milli bayram 
kutlamasına ev sahipliği yapan Konyaaltı Var-

Konyaaltı Varyantı, 8 Mart’ta Konyaaltı Varyantı, 8 Mart’ta 
MORA BÜRÜNDÜMORA BÜRÜNDÜ

Antalya’da kadınlar, 
Muratpaşa Belediyesi’nin 

düzenlendiği 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü etkinliğiyle 

mor şemsiyeleriyle 
Konyaaltı Varyantı’ndan 

Türkan Saylan Anıtı’na 
yürüdü. Rusça, Ukraynaca 

ve İngilizce ‘Savaşa hayır’ 
yazılı pankartların yer aldığı 

yürüyüşe eşi Ümran Uysal’la 
katılan Belediye Başkanı Ümit 

Uysal, “Antalya’da kadınlar 
kendi tavrını, gücünü 

gösteriyor. Biz onlarını 
kendilerini ifade etmesine 

vesile oluyoruz” dedi.

yantı ilk kez 8 Mart Dünya Kadınlar günü ev 
sahipliği yaparken yürüyüşte, Rusça, Ukrayna-
ca ve İngilizce “Savaşa Hayır” pankartlarının 
yanı sıra “Öldüren sevgi istemiyoruz”, “Çocuk 
gelinlere son” yazılı pankartlar yer aldı.

Yürüyüşe Belediye Başkanı Ümit Uysal eşi 
Ümran Uysal’la birlikte katıldı. Başkan Uysal, 
yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada kadınların 
güçlü durumda olduğu toplumların daha 
demokratik toplumlar olduğunu söyledi. 
Başkan Uysal, “Kadınların güçlü olduğu 
toplumlar, daha üretken, daha müreffeh top-
lumlar oluyor. Antalya’da bütün kadınlarımız 
bunun bilincinde. İddialı, kariyerli, güçlü ve 
çalışkan” diye konuştu. Muratpaşa Belediyesi 
olarak kadınlara yönelik birçok projeyi hayata 
geçirdiklerini ve bu alanda çalışmaya devam 
edeceklerini belirtirken “8 Mart, evrensel bir 
gün. Antalya’da kadınlar kendi tavrını, gücünü 
gösteriyor. Biz onlarını kendilerini ifade etme-
sine vesile oluyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği 
yürüyüş için bir araya gelen yüzlerce kadın, 
‘Hür doğdum hür yaşarım” şarkısı ve sloganlar 
eşliğinde Konyaaltı Varyantı’nı çıktı. Konyaaltı 
Caddesi boyunca devam eden yaklaşık 2 
kilometrelik yürüyüş Türkan Saylan Anıtı’nda 
sona erdi. Burada saygı duruşu ve ardından 
hep birlikte İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
devam eden 8 Mart etkinlikleri ‘Hür doğdum 
hür yaşarım’ şarkısı eşliğinde kadınların mor 
şemsiyelerle yaptığı koreografiyle sona erdi.



KEPEZ Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen buluşmada, Türkiye Mo-
tosiklet Federasyonu Sürüş Eğitmeni 

Sezer Saykal 100’e yakın kadın motosikletçiye 
eğitim verdi. Rota Motosiklet Güvenli Sürü-
cülük Akademisi öğretmenlerinin de yer aldığı 
eğitime, daha önce hiç motosiklet kullanma-
mış ya da ehliyeti olmayanlar da katıldı.
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Kadınlara 8 Mart hediyesi; Kadınlara 8 Mart hediyesi; 
motosiklet sürüş eğitimimotosiklet sürüş eğitimi

Antalyalı kadınların 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü 

hediyesi, Kepez Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde ücretsiz 

güvenli motosiklet sürüş 
eğitimi oldu.

SÜRÜŞ EĞİTİMİ YAPILDI
Merkezin arkasında yer alan pistte temel 

sürüş, hakimiyet ile güvenli sürüş eğitimi ve-
rildi. Motosiklet kullanma deneyimi olmayan 
kadınlar önce eğitim motosikletleri üzerinde 
nasıl oturması gerektiğini öğrendi. Tüm katı-
lımcılara teorik bilgiler verilmesinin ardından, 
işaretlenmiş güzergahlarda motosiklet sürüşü 
yaptırıldı. İstanbul’dan sonra nüfus oranına 
göre en fazla motosiklet kullanıcısı Antalya’da 
olduğunu hatırlatan Saykal, motosikletlilere 
olan farkındalığın da arttığını söyledi.

AVANTAJLI ULAŞIM ARACI
Güvenli sürüşün önemine işaret eden 

Saykal, motosikletli yolculuğun zaman 
kazandırdığını, daha ekonomik ulaşım aracı 
olmasından dolayı ilginin arttığını söyledi. 
Doğaya daha az zarar veren motosikletin park 
sorunu olmayışıyla hobi amaçlı kullanımının 
da arttığını vurgulayan Saykal, “Birçok avantajı 
olan motosiklet kullanımında refleksleri arttı-
ran antrenmanlar yaptırıyoruz. Kaza risklerini 
önceden görüp, daha tedbirli davranmaları için 
bu eğitimleri yapıyoruz” dedi.



Türkiye Off-Road Şampiyonası 
KEPEZ’DE NEFESLERi KESTi

PETLAS 2022 Türkiye Off-Road 
Şampiyonası, Kepez Belediyesi’nin 
katkıları,  Türkiye Otomobil Sporları 
Federasyonu (TOSFED), Antalya 

Off-Road Motor Sporları Kulübü işbirliği ve 
Petlas sponsorluğunda gerçekleştirildi. Antalya 
Kepez’de S1, S2, S3 ve S4 olmak üzere 4 klas-
manda yapılan yarışlarda, araçlar belirlenen 
noktalardan geçerek etabı en az hatayla ve en 
kısa sürede tamamlamaya çalıştı. Vatandaşla-
rın yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda, bazı pilot-
lar parkurdaki engelleri geçmekte zorlandı.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Kepez Varsak Orman’da Dedeoğlu Orman 

Etabı ve  DokumaPark’ta Clause Tohum Seyirci 
Etabı ile 2 gün boyunca devam eden yarışlar 
büyük ilgi gördü. Çok sayıda hız tutkunu hafta 
sonu tribünleri doldurarak, heyecanlı yarışları 
izledi. Off-Road Yarışlarında, dereceye giren 
sporculara ödülleri Neşet Ertaş Sivil Toplum 
Kuruluşları Merkezi’nde düzenlenen törenle 
takdim edildi.

Kepez Varsak Orman’da 
Dedeoğlu Orman Etabı 

ve  DokumaPark’ta Clause 
Tohum Seyirci Etabı ile 2 

gün boyunca devam eden 
Petlas 2022 Türkiye Off-

Road Şampiyonası’nın 
1’nci ayak yarışları 

tamamlandı. Türkiye’nin 
çeşitli şehirlerinden gelen 26 
pilotun start aldığı yarışlarda 

heyecan doruk noktaya ulaştı.

S1  
1.Samet Emni – Fatih Atasayar 
2.Cengiz Çelik – Mahmut Denizer 
S2 
1.Zeki Karaçaylı – Okan Dilberoğlu 
2.Haceli Şam – Abubekir Uysal  
3.Alper İper – Enver Gülsuyu 
S3 
1.Mustafa Gül – Serhat Dursun 
2.Atakan Keskin – H. Berkay Özcan 
3.Caner Bal – Ramazan Karaçelik 
S4 
1.İsmail Ayhan – Arda Arslan 
2.Gıusva Agazzı – A. Enes Koçak 
3.Ahmet Köse – Volkan Kaba 
SSV 
1.Kenan Özsoy – Harun Deynek 
2.Kemal Özsoy – Yiğitcan Yüksel

Off-Road Şampiyonası 
Sonuçları
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin 
hazırladığı ve Hollanda Büyükelçiliği 
İnsan Hakları Programı katkılarıyla 
gerçekleştirilen “Yeni Nesil Sinema 

Okulu” projesinin tanıtım toplantısı Su Otel’de 
yapıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde dü-
zenlenen anlamlı etkinliğe Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Ak-
deniz Üniversitesi Sinema Televizyon Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa, Jüri Üye-
leri, yazar ve oyuncu Ayşe Erbulak Özgürdal, 
yazar Şebnem Burcuoğlu ve yönetmen Gözde 
Kural, Hollanda Büyükelçiliği Politik Bölüm 
Müsteşarı Patty Zandstra katıldı. Tanıtım top-
lantısının davetlileri ile biraraya gelen Başkan 
Muhittin Böcek, katılımcılarla sohbet etti.

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK
Konuşmasına tüm kadınların 8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan 
Başkan Muhittin Böcek, “Öncelikle dokun-
duğu her şeyi güzelleştiren, varlığıyla hayata 
anlam ve değer katan tüm kadınlara sevgi ve 
saygılarımı gönderiyor; şiddetin, öfkenin, öte-
kileştirmenin son bulduğu, kadınların özgürce 
yaşadığı bir dünya diliyorum. Hollanda Büyü-
kelçiliği’nin katkılarıyla hayata geçirdiğimiz 
‘Yeni Nesil Sinema Okulu’ projemizde pozitif 
bir ayrımcılık yaptık. Toplumsal cinsiyet 
eşitliğine, kadın haklarına, kadına yönelik 

şiddetle mücadeleye, kadının toplumdaki ve 
sinemadaki varlığına bir farkındalık yaratmak 
istedik.‘Sinema,  kadının gözüyle güçlenecek’ 
dedik ve sinema alanında kariyer yapmak iste-
yen kız öğrencileri film üretmeye teşvik etmek 
ve desteklemek amacıyla bu projeyi hayata 
geçirdik” dedi.

HERTÜRLÜ DESTEK VERİLECEK
Projeye destek veren tüm kurumlara teşek-

kür eden Başkan Böcek, “Proje kapsamında 
eğitimler de alacak olan kız öğrencilerin kendi 
hikayelerini kısa film olarak hayata geçirebil-
meleri adına Antalya Büyükşehir Belediyesi 
olarak tüm imkanlarımızı seferber edecek 
ve onlara gereken tüm desteği sağlayacağız. 
Çekilen tüm filmleri de ülkemizin gururu 
ve uluslararası alandaki en kıymetli değerle-
rinden olan 59. Antalya Altın Portakal Film 
Festivalimizde hep birlikte gururla izleyeceğiz” 
diye konuştu.

PROJENİN DETAYLARI AÇIKLANDI
Yeni Nesil Sinema Okulu’nun detaylarına 

ilişkin bilgi veren Genel Sekreter Cansel Tun-
cer, projenin Türkiye’deki tüm üniversitelerin 
ilgili fakültelerinde eğitim gören kız öğrencile-
ri, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları gibi 
konularda film çekmeleri için teşvik etmeye 
yönelik olduğunu söyledi. Cansel Tuncer, 
kız öğrencilerin, oluşturdukları film ekipleri, 

YENi NESiL SiNEMA OKULU 
PROJESi BAŞLADI

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi sinema alanında 
kariyer yapmak isteyen kız 

çocuklarını destekliyor.
Antalya Büyükşehir 

Belediyesi, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde “Yeni 

Nesil Sinema Okulu” projesini 
hayata geçirdi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Muhittin 

Böcek, sinema alanında 
kariyer yapmak isteyen kız 

öğrenciler için tüm imkanları 
seferber edeceklerini 

belirterek ‘Sinema kadının 
gözüyle güçlenecek’ dedi.
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öykü veya senaryoları ile birlikte başvurularını 
yaparak seçilen ekiplerin proje kapsamında 
eğitimlere katılacaklarını aktardı.

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİNDE 
GÖSTERİME GİRECEK

Genel Sekreter Tuncer konuşmasında 
“Seçilen projelerin ekiplerine film endüstrisi 
ve akademiden alanında uzman önemli isimler 
tarafından çevrimiçi ve yüz yüze özel eğitimler 
ve seminerler verilecek. Projeye seçilen ekipler 
bir hafta süreyle çekimler öncesi eğitim kam-
pına davet edilecekler ve uygulamalı eğitim 
görecek. Eğitim etkinlikleri ve kısa film projele-
rinin geliştirilmesinden sonra ekipler filmlerini 
çekmeye başlayacak. Proje ile ekiplere teknik 
ekip ve ekipman desteği sağlanacak. Filmlerin 
ilk gösterimi, Ekim 2022’de 59. Antalya Altın 
Portakal Film Festivali’nde yapılacak” dedi. 

PROJE ÇOK ÖNEMLİ
Proje ortaklarından jüri üyesi yazar, oyuncu 

Ayşe Erbulak Özgürdal, böyle bir projede 
kadınlara destek vermesinden dolayı Başkan 
Böcek’e teşekkür ederken, sektörde bir noktaya 
gelmiş, bir şeyleri başarmış insanların görevi 
arkadan gelenlere ışık tutmak,destek olmaktan 
mutluluk duyacağını söyledi. Akdeniz Üniver-
sitesi Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Emine Uçar İlbuğa ise bu projenin örgün 
eğitimin dışına taşınmasının, kadın öğrenci-
lerin bu projede desteklenmesinin önemine 
vurgu yaptı. 

SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ
Jüri üyesi Yazar Şebnem Burcuoğluda 

projenin bir parçası olmaktan memnuniyet 
duyuyorum diyerek, “Beni de çok yakından 
ilgilendiren bir proje için sevinçle geldim. 
Kitaplarımdan ve filmlerimden bu değerli genç 
kızların Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 
çekeceği filmleri Altın Portakal Film Festiva-
li’nde izlemek için can atıyorum” dedi.

SAHADA TECRÜBE KAZANACAKLAR
Jüri üyesi Yönetmen Gözde Kural ise 

Antalya’nın kendisi için çok önemli olduğunu 
dile getirerek, “Sektöre Antalya’da başladım. İlk 
filmimi Afganistan’da çekmiştim ve bunu çok 
genç yaşta yapabilmiştim. Bir toplumda kadın 
ne kadar görünür olursa gelişmişlik seviyesi-
nide ona göre görebiliyoruz. Bu proje o açıdan 
çok değerli ve önemlidir. Sinema televizyon 
gibi pratik isteyen bölümlerde direk sahada 
eğitim vermek ve buna teşvik etmek çok de-
ğerli. Emeği geçen herkese ben de çok teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

ONLİNE VE UYGULAMALI EĞİTİM
Yeni Nesil Sinema Okulu projesinde online 

ve uygulamalı eğitimler ile, hem senaryonun 
hem de ekibin çekime hazır hale getirilmesi 
sağlanacak. Öğrenciler, alanında uzman aka-
demisyenlerden teorik bilgiler alırken aynı za-
manda film sektöründe bilinen işlerde imzası 
olan eğitmenlerden saha tecrübesi kazanacak. 
Senaryo, film yapım, yönetmenlik – oyuncu 
yönetimi, görüntü yönetmenliği, ses, film mü-
ziği ve kurgu -post production gibi alanlarda 
projeye katılanlar eğitim alacak. 

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE İŞBİRLİĞİ
Yeni Nesil Sinema Okulu projesinin jüri 

üyeliğini ise Bennu Yıldırımlar, Pelin Batu, 

Belçim Bilgin, Ayşe Erbulak Özgürdal,Sepin 
Sinanlıoğlu, Gözde Kural ve Şebnem Burcuoğ-
luüstlendi. Projenin ön değerlendirme kurulu 
ise Bitlis, Mersin, Van ve Akdeniz üniversite-

lerinden akademisyenlerinden oluştu. Sineme 
okuluna katılımcılarına Beran Soysal, Tayfur 
Aydın, Anna Maria Aslanoğlu ve Öykü Karayel 
seminer verecek.
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KEPEZ Belediyesinin Eski Dokuma 
Fabrikasında 12 bin 500 metre kare 
alana kurduğu ve 6 yıllık emeğin 
ürünü Antalya Bilim Merkezi, 

kapılarını ziyaretçilere araladı. Antalya Bilim 
Merkezi, 30 bin metre kare alana kurulan, 
Antalya BilimFest ile açıldı. Çifte açılış, Sanayi  
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katı-
lımlarıyla gerçekleştirildi. Bilim ve teknoloji 
kapılarının aralandığı açılışın ilk konuşmasını 
ev sahibi Kepez Belediye Başkanı Hakan 
Tütüncü yaptı.  2012 yılında hayalini kurduk-
ları Antalya Bilim Merkezi’nin bugün açılışını 
yapıyor olmanın mutluluğunu dile getiren 
Başkan Tütüncü, “Antalya Bilim Merkezi ile 
birlikte bugün BilimFet’in açılışını gerçekleşti-
riyoruz. İki heyecanı bir arada yaşıyoruz. 2015 
yılında TÜBİTAK ile  ön protokol imzaladık. 
Ve arkasından 2016 yılında da yapım süreci 
başladı. Geldiğimiz noktada 12 bin 500 met-

Kepez Belediyesinin, TÜBİTAK 
işbirliğiyle kurduğu Türki-
ye’nin en büyük bilim merkezi 
Antalya Bilim Merkezi ve 3 gün 
süren BilimFest ile kapılarını 
açtı. Açılış törenine katılan 
Sanayi  ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank da katıldı. 

Türkiye’nin en büyük bilim merkezi Türkiye’nin en büyük bilim merkezi 
‘BİLİMFEST’ ‘BİLİMFEST’ iiLE BLE BiiRLRLiiKTE AÇILDI KTE AÇILDI 

rekare kapalı alana sahip 14 ayrı sergisi olan 8 
atölyesi ile her ay yaklaşık 5 bin öğrencimize 
atölye çalışmaları ile hizmet veren muhteşem 
bir bilim merkezini şehrimize armağan etmiş 
bulunmaktayız. Bilim merkezi sadece çocukla-
rımız için, gençlerimiz için değil, bilimle ilişkili 
herkes için burada bilimsel çalışmaların yapıla-
bileceği ortamlarda mevcut.”diye konuştu. 

EN GENİŞ BİLİM MERKEZİ
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da, An-

talya Kepez’deki Bilim Merkezi’nin kendileri 
için ayrı bir heyecanı ve önemi olduğunu 
söyledi. Antalya Bilim Merkezi’nin heyecanını 
kuruluş aşamasından buyana Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü ile birlikte yaşadık-
larına değinen Mandal, en baştan beri buraya 
duygu ve heyecanla ne kadar emek verildiğini 
bildiğini vurgulayarak, Başkan Tütüncü’yü 
yürekten kutladığını söyledi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
da, Türkiye’nin en büyük bilim merkezinin 

resmi açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını dile getirerek bir konuşma yaptı. 

Antalya’nın her yönüyle müstesna bir şehir 
olduğunu belirten Bakan Varank, “Burası 
turizmin, tarımın, doğanın, diplomasinin 
şehri… Ama inşallah bundan sonra da en çok 
bilimin ve teknolojinin şehri olacak. Daha 20 
gün önce yine Antalya’daydık. Tübitak Bilim 
Olimpiyatlarında dereceye giren öğrencileri-
mizin ödüllerini verdik. Milli Muharip Uçak 
Projesinin, Arge Merkezinin açılışını burada 
Antalya’da yaptık. Bugün de Türkiye’nin en 
büyük bilim merkezini şehrimize kazandırmak 
bölgenin en önemli etkinliklerinden olacak, bi-
lim ve teknoloji Festivali BilimFest’in açılışını 
yapmak üzere bir aradayız.

Bilim Merkezi ve BilimFest, tüm Antal-
ya’ya, Antalyalılara hayırlı uğurlu olsun.” dedi. 

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ 
 “Bizim görevimiz tüm imkan altyapı ve 

desteklerden faydalanılarak, başarıya giden bu 
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Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu’ndan Çavuşoğlu’ndan 

Antalya Bilim Antalya Bilim 
Merkezi’ne övgüMerkezi’ne övgü

Antalya BilimFest’i Antalya BilimFest’i 
çocuklar çok sevdiçocuklar çok sevdi

yolda size siz değerli gençlerimize yol arka-
daşlığı yapmaktır.” diyerek sözlerine devam 
eden Bakan Varank, “Biz bu vizyonun adını 
‘Milli Teknoloji Hamlesi’ koyduk. Dedik ki; bu 
vizyonla Türkiye en iyi alanlarda kendi tekno-
lojisini geliştirilsin, en başarılı bilim insanlarını 
yetiştirsin, en büyük markaları çıkarsın, en iyi 
ürün üretsin, en özgün tasarımı geliştirsin. 
Bunun içinde ağaç yaşken eğilir anlayışıy-
la ilkokuldan üniversite çağına kadar tüm 
öğrencilerimize dönüp çok çeşitli faaliyetler 
yürütüyoruz. İşte şehirlerimize herkesin gi-
debileceği bilim merkezleri açıyoruz. Tasarım, 
robotik kodlama, uzay ve nano teknoloji gibi 
alanlarda eğitimler verdiğimiz dene yap tek-
noloji atölyeleri şu anda 55 şehrimizde hizmet 
veriyor. TÜBİTAK aracılığıyla farklı alanlarda 
bilim olimpiyatları, şenlikler , bilim fuarları, 
proje yarışmaları düzenliyoruz. Dünya çapında 
en iyi yazılımcıları yetiştiren Uluslararası 42 
Okullarını Türkiye’ye kazandırdık. 18 yaşını 
dolduran gençlerimiz 7/24 hizmet veren bu 
yazılımı okullarından şu anda ülkemizde fay-
dalanabiliyorlar. Artık bir dünya markası olan 
Teknofest’e on binlerce takım, yüz binlerce 
genç kendi geliştirdikleri roketleri, elektrikli 
araçları, otonom araçları, İHA’ları, denizaltıları 
projeleri yarıştırıyorlar.” ifadelerini kullandı.  

BİLİM FEST’TE NELER VAR 
BilimFest’e, Savunma Sanayi Akademisi, 

HAVELSAN, ROKETSAN, ASELSAN, Türk 
Havacılık Uzay Sanayi, Türkiye Uzay Ajansı, 
TÜBİTAK, Tübitak Sage, Tübitak BİLGEM, 
TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK UZAY, Solo Türk ve 
Türk Yıldızları, TÜMOSAN gibi Türk sanayisi 
ile bilim ve teknolojisine önemli katkılar sunan 
kuruluşlar katıldı. Milli sanayinin baş aktörü 
kurumlar da festivalde yerini aldı. Bilim, 
teknoloji ve sanayi alanında konferanslar da 
düzenlendi. Sahne Showları ile renklenen fes-
tivalde; Dj, Bilim Show, Jöngler show, yarışma, 
sihirbaz gösterileri, sosis balon show, Alice Ha-
rikalar Diyarında- dans tiyatrosu, beble show, 
pandomim show, Bremen Mızakıcıları Maskot 
Tiyatrosu, Mini Disco, Minyon Show, Süper 
Bilim Show, Çocuk konserleri yer aldı.

TÜRKIYE’nin en büyük bilim merkezi 
Antalya Bilim Merkezi ve BilimFest’i Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da gezdi. Kepez 
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ev sahip-
liğinde gerçekleşen ziyarete AK Parti Antalya 
Milletvekili Kemal Çelik, Akdeniz Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bi-
lim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek 

eşlik etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 
hediye ettiği, Bilim Merkezi ve BilimFest’in 
logosunun bulunduğu turkuaz renkteki montu 
giydi.  Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, oldukça 
büyük bir alanı kapsayan festival alanının bir 
bölümünü Kepez Belediye Başkanı Hakan 
Tütüncü’nün kullandığı bagi aracı ile gezdi.

BILIM ve teknolojinin devlerinin bu-
luştuğu, savunma sanayinin milli ve 
yerli kazanımlarının gururla sergilendiği 
festival, 7’den 70’e kadar her yaşa hitap 

etti. Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği festivali, 
özellikle çocuklar çok sevdi. Bilim ve teknolo-
jinin sınır tanımayan ufkunu yakından tanıma 
imkanı bulan çocuklar,  bilimin ışığında teorik 
ve pratik deneyimler yaşadılar. Türkiye’nin en 
büyük bilim merkezi ile kapılarını açan Antalya 
BilimFest’te, söyleşiler, sergiler, görsel şovlar ve 
atölye çalışmalarıyla çocuklar bilimin dünyasın-
da eğlenceli saatler geçirme imkanı buldular.

Bilim Merkezi ve BilimFest’i ziyaret 
eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
“Gerçekten çok etkilendim. Benim, 
bugüne kadar Türkiye’de gördüğüm bilim 
merkezlerinin içinde en iyisi oldu.” dedi.  

BilimFest’te çocuklar 
sergiler, görsel şovlar, 

atölye çalışmaları ile bilimin 
eğlenceli yüzüyle tanıştı. 

BilimFest’te sağlık taramasıBilimFest’te sağlık taraması
KEPEZ Belediyesinin, ilçe ilçe, mahalle 
mahalle gezen Mobil Sağlık Merkezi’nin 
bu seferki durağı Antalya BilimFest oldu. 
Bilimfest’te yerini alan Mobil Sağlık Mer-
kezi’nde meme kanseri, bağırsak kanseri 
ve rahim kanseri taramaları yapıldı. Kepez 

Sağlık Merkezi’nin yıllardır mahallelerde ve 
okullarda sürdürdüğü göz taramaları da yine 
BilimFest’te gerçekleştirildi. Tüm dünyanın 
büyük mücadele verdiği Kovid-19 aşılama 
hizmeti de yine Mobil Sağlık Merkezi ile 
vatandaşlara sunuldu.

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi bünyesinde 
hizmet veren Mobil Sağlık Merkezi, Antalya 
BilimFest’te kanser taraması, göz taraması ve 
Kovid-19 aşılama uygulaması gerçekleştirdi.
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DAĞCILIK ve tırmanış sporunun ge-
lişmesi ve bu alanda dünyanın sayılı 
tırmanış destinasyonlarından biri 
olan Antalya’nın, alternatif turizm 

türlerinin gelişimine katkı sağlamak için An-
talya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji’ne 
yapılan tırmanış duvarı, ilk ulusal çaptaki 
organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Spor Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire 
Başkanlığının 2021-2022 yılı faaliyet progra-
mında yer alan Okullar Arası Spor Tırmanış 
Genç A ve B İl Birinciliği, Yıldızlar İl Birinciliği 
ve Küçük-Minik İl Birinciliği müsabakaları 
Antalya OSB Teknik Koleji’nde gerçekleşti. 

KUPALARI TOPLADI
Tırmanış sporundaki iddiasını yarışmada 

sergilediği performans ile bir kez daha ortaya 
koyan Antalya OSB Teknik Koleji, Antalya’nın 
çeşitli ilçelerinden okullarının mücadele ettiği 
yarışmadan iki birincilik, bir ikincilik kupası 
ile ayrıldı. Daha önce hiç tırmanış sporu ile 
ilgilenmemiş fakat tırmanış sporuna yeteneği 
olan öğrencilerden oluşan, dördü erkek üçü 
kız toplam yedi Antalya OSB Teknik Koleji 
öğrencisi, altı ay gibi kısa bir süre içerisinde 
dereceye girecek potansiyele ulaşıp,Genç Erkek 
B Kategorisinde Antalya birincisi, Genç Kızlar 
B Kategorisinde Antalya ikincisi oldu. Kız/Er-
kek Karma Kategorisinde takım olarak Antalya 
birincisi olan tırmanma takımının sporcusu 
Muhammed Taha Demirtaş ise Genç B Katego-
risi Ferdi Sıralamasında Antalya Birincisi olma 
başarısını gösterdi.

OLİMPİYAT SÖZÜ
Henüz altı aylık bir okul olmalarına rağmen, 

tırmanma konusunda şampiyonlar çıkaran bir 
okul haline gelmiş olmaktan gurur duydukla-
rını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, 
“Türkiye ve Antalya tırmanma konusunda çok 
önemli bir destinasyon, bu potansiyelin art-
masına sağladığımız desteğin, böylesi başarılar 
ile taçlandırılmış olmasından dolayı oldukça 
mutluyuz. Daha kuruluş aşamasında konu 
hakkındaki kararlılığımızı ortaya koymuş, bu 
vizyonun ülkemize, şehrimize, eğitim camia-
sına katkı sağlamasını umut etmiştik. Bunun 
karşılığını altı ay gibi kısa bir sürede almış 
olmak, bizleri gerçekten çok fazla gururlandır-
dı. Çocuklarımız kısa bir sürede böylesi önemli 
bir başarıya imza attıkları için çok mutlular. 
Okulumuzda disiplini ve öz güveni spor ile 
sağlayacağız demiştik, bu başarı, takımdaki 
öğrencilerimizin kendilerine olan güvenlerinin 
bir kat daha artmasına vesile oldu. Tırmanma 
sporu olimpiyat oyunlarına dahil edildi. İna-

ANTALYA OSB TEKNİK KOLEJİ ANTALYA OSB TEKNİK KOLEJİ 
ZİRVEYE TIRMANIYORZİRVEYE TIRMANIYOR

Antalya OSB Teknik Koleji 
Tırmanma Takımı, Kız/Erkek Karma 
Kategorisinde Antalya Birincisi oldu. 

nıyorum ki geleceğin tırmanma sporcuları bu 
okuldan yetişecek ve olimpiyatlarda ülkemizi 
temsil edip, altın madalya gururunu bizlere 
yaşatacaklar” dedi.
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BÜYÜKŞEHIR Belediyesi Antalya 
Şehir Tiyatroları (AŞT), sahnelendiği 
her sezon büyük ilgi gören mizah ile 
komedinin unsurlarının üst seviyede 

yer aldığı, seyircinin ayakta alkışladığı ‘Huysuz’ 
adlı oyunu Antalyalılarla tekrar buluşturdu. 
‘Yıldız Kenter Sahnesi’nde sahnelenen oyuna 
tiyatro severler büyük ilgi gösterdi. Uzun bir 
aradan sonra yeniden Huysuz’u izleme fırsatı 
bulan tiyatro severler 273 koltuk kapasitesine 
sahip salonun tamamını doldurdu ek sandalye 
konuldu.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR
Fransız yazar Moliere’nin üç eserinden, 

Engin Alkan’ın sahneye uyarlayıp yönettiği, 
başrolde AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet 
Özgür’ün yanı sıra, Osman Kot, Yunus Derli, 
Hasibe Özgür, Ayşe Sinem Korola, Safinaz 
Özgür, Selim Turgay Deli’nin sahne aldığı 
“Huysuz” esprileri, müzikleri, dansları ile 
keyifli dakikalar yaşatırken, salonu kahkahaya 
boğdu. Aşk, entrika, kahkaha, kumpas ve şa-
matanın bir arada sahnelendiği oyun izleyen-
lere unutulmaz anlar yaşattı. 3 saat süren iki 
perdelik oyun büyük beğeni topladı.  Mükem-
mel bir performans sergileyen oyuncular oyun 
sonunda tiyatro severler tarafından dakikalar-
ca ayakta alkışlandı.

Oyun sonunda seyirciyi selamlayarak bir 
konuşma yapan AŞT Genel Sanat Yönetmeni 

Tiyatro severler 
Huysuz’u özlemiş 

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Antalya Şehir 

Tiyatrosu,  AŞT seyircilerinin 
çok özlediği ‘Huysuz’ adlı 

oyunu sahneledi. Mizah ve 
komedinin üst seviyede yer 

aldığı ve kapalı gişe oynanan 
Huysuz, izleyenlere bol 

kahkahalı bir akşam yaşattı.

Mehmet Özgür, “Seyircimizle yeniden buluş-
tuğumuz için çok mutlu ve heyecanlıyız. Sizleri 
çok özledik. Bu ay çıkacağız tüm oyunların 
biletleri 2 gün içerisinde tükendi. Gösterilen 
ilgiden dolayı Antalyalı izleyicilerimize ve 

tiyatroya, kültür ve sanata verdiği destekten 
dolayı Muhittin Böcek Başkanımıza gönülden 
teşekkür ederiz” diye konuştu.

HUYSUZ KONUSU
Oyun, Moliere’in Huysuz’u lakabı ile anılan 

tiyatro oyuncusu Armağan Özcan’ın bir huzu-
revinde geçirdiği yaşlılık günlerini anlatıyor. 
İçinde bulunduğu durumdan sürekli şikâyet 
eden eski oyuncu aksilikleri ile hayatı hem ken-
dine hem de etrafındakilere zehir ederken eski 
parlak günlerini özlemle anıyor ve bir zaman-
lar sahnede başarı ile canlandırdığı Moliere 
karakterleri kafasının içinde dönüp duruyor. 
Bu durum neticesinde de sık sık gerçek dünya 
ile hayal dünyası arasında gidiş gelişler yaşıyor. 
Huysuz’da Armağan Özcan cimri, huysuz ve 
hastalık hastası bir ihtiyara dönüşürken diğer 
huzurevi sakinleri başka Moliere karakterleri-
ne bürünüyor ve eğlence başlıyor.
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HAFTAYA ayrıca moda sektörün-
den önemli isimlerin konuşmacı 
olarak katıldığı FWI Conversations 
etkinlikleri artı değer kattı. 16 

Mart’ta düzenlenen ilk FWI Conversations 
etkinliğinde moda tasarımcısı Mehtap Elaidi, 
Nur Bilen Yavuzer’in moderatörlüğünde 
22 yıllık süreçte değişen ve gelişen sektörel 
dinamiklerle beraber markalaşma ve tasarım 
yolculuğunu samimi bir sohbetle izleyicilerle 
paylaştı. İkinci FWI Conversations etkinliğin-
deise tekstil dünyasında uzun yıllar boyunca 
çalışan ve kaynaklara erişim konusunda uz-
man Sal Khokhar konuşmacı olarak yer aldı. 
Dünyanın farklı coğrafyalarında farklı fuar 
ve moda etkinliklerinde moda dünyasında 
üretim ve tüketim dengelerine dair konferans 
ve panellere katılan Sal Khokhar, FashionWe-
ek Istanbul’da da Soho House Istanbul’un 
Sinema Salonu’nda tekstil sektörünün profes-
yonelleriyle buluştu. 

Haftanın son FWI Conversations’u ise 
Dr. Seda Domaniç’in moderatörlüğünde 
gerçekleşti. Moda tasarımcısı Zeynep Tosun 
ve dijital dünyadaki avatarlarıyla ilgi çeken 
SUDIETUZ markasının kreatif direktörü ve 
kurucusu Şansım Adalı’nın da katıldığı panel-
de Mercado dergisinin yayın yönetmeni Tuna 
Mert ve Lokal Hareket’in kurucusu Nil Ertürk 
de vardı. Panelde “Sürdürülebilir bir moda 
mümkün mü?” ve “Döngüsel ekonomi için 
neler yapılabilir?” sorularına yanıt arandı. Bu 
panel de koleksiyon filmleri gibi fashionweek.
istanbul adresinden izlenebilecek.

Geçtiğimiz sezonlarda başlayan ulusla-
rarası moda sektörel platformu Business 
of Fashion (BoF) ile iş birliği bu sezonda 
da devam etti. BoF editörlerinin seçkisiyle 
Türk moda tasarımcıları ve koleksiyonları bu 
sezon da hem web sitesindeki galerilerle hem 
de özel röportajlarla global moda arenasına 
ulaştı. Bu iş birliğine ek olarak Tank Magazi-

FASHION WEEK 
ISTANBUL’UN 
BiR SEZONU DAHA 
TAMAMLANDI
Fashion Week Istanbul’un 15-
18 Mart 2022 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen sezonu sona erdi. 
14 Mart’ta mekan sponsoru Soho 
House Istanbul’da müzik dolu bir 
kickoff parti ile kapılarını açan 
etkinlik hafta boyu yeni hibrit 
yapısı ile devam etti. Fiziksel me-
kanlarla dijitali bir araya getiren 
yeni yapısı sayesinde defileler 
ve koleksiyonların sunulduğu 
moda filmlerinin gösterimleri 
gerçekleşirken, bütün koleksiyon 
filmleri etkinliğin resmi adresi 
fashionweek.istanbul adresinde 
yayınlandı ve bundan sonra da 
aynı adresten erişime açık olacak.
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ne’denThomas Rouechéve ayrıca yurt dışından 
basın üyeleri Sophie Jane Soar  (Business of 
Fashion), Francesco Martino  (NSS Mag), 
Erica Jana Jade  (Wonderland_London) ve 
yabancı influencer’lar Estelle Chemouny (@
estellechemouny), Geraldine Boubil  (@erinof-
fduty), Doina Ciobanu  (@doina) İstanbul’a 
gelerek Fashion Week Istanbul’u canlı olarak 
takip etti.

FashionWeek Istanbul kapsamında BAS-
HAQUES, CEREN OCAK, DB BERDAN, DICE 
KAYEK, EMRE ERDEMOĞLU, GOKHAN-
YAVAS, MERT ERKAN, MURAT AYTULUM, 
NİHAN PEKER, NİYAZİ ERDOĞAN, ÖZLEM 
ERKAN, RED BEARD BY TANJU BABACAN, 
SELEN AKYUZ, SEZGI TUZEL, SUDIETUZ, 
T.A.G.G, TUĞBA ATASOY ve Y+ YAKUP 
BICER Sonbahar-Kış 2022 koleksiyonlarını 
tanıtırken NEW GEN BY İMA kapsamında 
genç tasarımcılar BERFİN ÖZGÜR, NAZLI-
CAN TÜRKER, ÖYKÜ ECE UZA, SELİNA ALP, 
ŞEYMA HAMAMCI ve KARMA BY İMA kap-
samında genç tasarımcılar AYCAN HAKAL-
MAZ, BEYZA EYÜBOĞLU, EZGİ YILDIRIM 
hazırladıkları koleksiyonları defile olarak 
davetlileri ile buluşturdu.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyo-
nuyla düzenlenen FWI; T.C. Ticaret Bakanlığı 
öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) tarafından desteklenmekte ve Moda 
Tasarımcıları Derneği (MTD) ile İstanbul 
Moda Akademisi (İMA) iş birliğinde yürütül-
mektedir.
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Ariş 
Pırlanta 
Kolye 

16.911 TL

Ariş 
Pırlanta 
Kolye 

2088 TL Ariş Pırlanta 
Bileklik 
9324 TL

Ariş Pırlanta 
Bileklik 
7850 TL

Yepyeni alternatifler 
sizler için!

Baharın güzel havalarıyla birlikte gelen Nisan ayı özel fırsatları da 
beraberinde getiriyor. Neyi nereden alacağınız kadar, ne zaman 
alacağınızın büyük önem kazandığı günümüzde iyi ve hesaplı 

alışveriş de gündeme oturuyor. Hal böyleyken biz de dergimize ulaşan 
seçeneklerden sizler için bir derleme yaptık yine. İşte o seçenekler…

DIVARESE 1299 TL

DIVARESE
1299 TL

DIVARESE 
1699 TL

DIVARESE 
1699 TL

DIVARESE 
1599 TL

DIVARESE 
1599 TL

DIVARESE 
1599 TL

DIVARESE 1299 TL

DIVARESE 1499 TL

DIVARESE 1499 TL

DIVARESE 1499 TL

ZA ZA ZING 
Tabouret Z Natural 

750 Euro

Ariş Pırlanta Yüzük 2364 TL

Ariş 
Pırlanta 
Yüzük 

10070 TL

Ariş Pırlanta 
Yüzük 3114 TL

Ariş Pırlanta 
Yüzük 3186 TL

Ariş Pırlanta Yüzük 3582 TL
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CANLANDIRICI 
VÜCUT PEELING 

190 TL

TAZELEYİCİ 
DEODORANT 

100 TL

NEMLENDiRiCi VE 
CANLANDIRICI 

250TL

CANLANDIRICI 
DUŞ JELİ 

100 TL

CANLANDIRICI 
VÜCUT SPREYİ 
100ML 250 TL

CANLANDIRICI 
VÜCUT SPREYİ 

30ML 150 TL

Huile Prodigieuse 
Neroli 
270 TL

MAC Wild Cherry 
Brushstroke 24HR 
Liner Brushblack 

269TL

MAC FY22 Wild Cherry 
Love Me Lipstick 
SakuraSzn Open 

279TL

MAC Stack Mascara 
Black Stack Clean 

Bristle 
169TL

MAC Stack Mascara 
Micro BlackStack 

379TL

MAC Stack Mascara Micro 
BlackStack CleanBristle

379TL

MAC Wild Cherry 
Prepand Prime Lip 

Product
259TL

MAC FY22 Wild Cherry 
Love Me Lipstick 
SakuraSzn Open 

279TL

MAC WildCherry Extra 
Dimension Skinfinish 

Petallic Metallic 549TL

TOPARLAYICI VE SIKILAŞTIRICI 
BAKIM KREMİ 375 TL

EstÇe Lauder SP22 Revitalizing 
Supreme Packshot 50ml 1.475 TL

Hydraskin Cooling Gel Mask 50ml 
485 TL

Photoderm Aquafluide 
Light 224,50 TL

Photoderm Aquafluide 
Renksiz 209,50 TL

Intral Active 
Stabilizing Lotion 

100ml 
809 TL

Intral 
Lightweight 
Shield 30ml 

529 TL

Darphin Hydraskin Light 50ml 
515 TL
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1 numaralı 
peron’dan 
sonsuza yolculuk

Atatürk’e duyulan büyük bir 
aşkın hikayesi: FİKRİYE

Bu romanı okurken kendinizi 
köpek gibi hissedeceksiniz

Aleyna Tilki, pop müzikten 
sonra arabeskte de iddialı 

olduğunu bir kez daha 
gösterdi…

Aleyna Tilki; 
arabeskin de kraliçesi…
ALEYNA Tilki’nin yıllar önce 

Taksim Trio ile sadece YouTu-
be’ta olan ve 40 milyondan fazla 
izlenme alan kendi tarzında 

arabeskten de kopmayarak söylediği 
Bergen’in “Sen Affetsen Ben Affet-
mem” şarkısını dinleyiciden gelen 
yoğun istek üzerine tüm dijital 
platformlarda müzikseverlerle 
buluşturdu. 

 ‘Cevapsız Çınlama’, ‘Sen 
Olsan Bari’, ‘Yalnız Çiçek’, 
‘Dipsiz Kuyum’ şarkılarının 
ardından Taksim Trio 
ile beraber yorumla-

dığı Bergen’in “Sen Affetsen Ben Affetmem” 
şarkısını arabesk sound’tan kopmadan 

ve dinleyiciden gelen yoğun istek 
üzerine tüm dijital platformlar-

da satışa çıkmasının ardından 
Aleyna Tilki’ye “Arabeskin de 
kraliçesi” yorumu yapıldı.

 “Gerçek olan her şeyin 
ömrümde yeri vardır. Tarzı, 
şekli fark etmez. Çok gerçek 
bir şarkı, çok usta müzisyenler-
le ile çalışmak keyifliydi” diyen 
Aleyna Tilki, pop şarkılar kadar 
arabesk şarkıları da severek 
seslendirdiğini ve kariyerinde 
arabesk şarkıları da hep söyle-
yeceğini belirtti. 

HAYATTA hiçbir şeyin tesadüf olmadı-
ğını ve kadersel kesişimlerin aslında 
atılan minicik adımlarla hazırlandığını 

anlatıyor 1 Numaralı Peron. Bir tren yolcu-
luğuyla bambaşka bir hâle gelen yaşamlar; 
aşk, tutku ve nefes kesen bir kaçış hikâyesiyle 
birbirini tamamlıyor. Her aşk, kendi yolunu ve 
macerasını hazırlar. Bu kitapta da bu yolcu-
luğun ve son ana dek heyecanını koruyan bir 
maceranın katmanları, birbiri içinde hayat 
buluyor.

1 Numaralı Peron, Rusya’da 1910’u yılların 
başında, farklı yaşamları olan iki kişinin; Elena 
ve Boris’in hayatlarının bundan sonraki kısmı-
nı birbirlerine âşık olarak ve sonsuz olarak ifa-
de edilebilecek bir kaçışla çıktıkları yolculuğu, 
o dönemin şiirsel atmosferiyle ele alıyor. Yazar 
Ece Yazıcı’nın ustalıklı anlatımıyla her sayfada 
yepyeni bir yaşamın, yanından geçilip gidilmiş 
hayatların ve kentlerin dokusu canlanıyor. 
Rusya’dan İstanbul’a uzanan ve biteceği yerde 
yeniden başlayan eser, bir serinin ilk romanı.

1 Numaralı Peron, seri bir romanın ilk 
cildi olarak Yazardan Direkt Yayınevi’nden 
yayımlandı.

BURAK İhsan, Eksik Parça 
Yayınları’ndan çıkan ikinci 
romanında, bir sokak köpeğinin 
gözünden insanı, insanın içinde 
bulunduğu duyguları, dünyayı ve 
insanın hırsları üzerinde yükse-
len hayatı sorguluyor. Bunu bir 
köpeğin gözünden ve hislerinden 
yapıyor olması ise başlı başına 
kitabın kapağını heyecanla açma 
sebeplerinden biri. 

Bugün, dünya genelinde yaşa-
nan olumsuzlukları görüyoruz, 
hatta tam olarak içinde bulunu-
yoruz. Bir yandan iklim krizi, bir 
yandan ekonomik dengelerin 

değişmesi; kadına, çocuğa, sokak 
hayvanlarına şiddet… Hoşt, makro 
ölçekte yaşanan bu dramı sokak 
köpeği Ceviz’in gözünden mikro 
ölçeğe indiriyor ve bize çok tanıdık 
bir hikâye sunuyor. Sistemin ve 
sermayenin yüzü görünmeyen kra-
vatlıları, Vahram Bey’i dükkânın-
dan çıkarmak ve oraya “zamanın 
ruhuna uygun” bir kafe açmak 
istiyorlar. Eski esnaf Vahram Bey 
tabii ki bu duruma direniyor ama 
sonra… Sonrasını siz okuyun ve 
Burak İhsan’ın aslında her an, her 
yerde olabilecek bir konuyu nasıl 
bir incelikle işlediğine şahit olun. 

SELANIK’te başlayıp 
Ankara’ya kadar 
uzanan umutsuz bir 
aşkın yüzyıldır aydın-

latılamayan hikâyesi, Halil 
İbrahim Özcan’ın kalemiyle 
yeniden yazıldı. İnkılap 
Kitabevi etiketiyle, raflarda 
yerini alan Çankaya’nın Du-
vaksız Gelini Fikriye, Fikriye 
Hanım’ın Mustafa Kemal 
Atatürk’e duyduğu derin 

sevgiyi ve onun makûs talihini konu alıyor.

Halil İbrahim Özcan,Türkiye Cumhuriye-
ti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün az 
bilinen özel hayatına dair en merak uyan-
dıran kişi olan Fikriye Hanım’ın hikayesini 
anlatıyor. Olaylara geniş bir pencereden 
bakarak hikâyeyi kaleme alan Özcan, gözden 
geçirilmiş ve genişletilmiş baskısıyla İn-
kılâp Kitabevi etiketiyle raflarda yerini alan 
Çankaya’nın Duvaksız Gelini Fikriye ile hazin 
bir aşk öyküsünü tarihi notlarla aktarırken 
duygu dolu bir okuma vaat ediyor.

Fikriye Hanım’ın Mustafa Kemal Atatürk’e 
duyduğu derin sevginin hikayesi…
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TÜRKIYE’nin müşteri memnuniye-
tini en kapsamlı ve uçtan uca ölçen 
platformu Şikayetvar, bu yıl 7.’sini 
düzenlediği A.C.E Awards (Achieve-

ment in Customer Excellence) ile en yüksek 
müşteri memnuniyeti sağlayan markaların 
başarılarını onurlandırıyor. İş dünyasına yön 
veren üst düzey isimlerin katıldığı bir törenle, 
30 farklı sektörden müşteri deneyimini en 
iyi şekilde yöneten ulusal ve uluslararası 
54 marka, Diamond, Gold ve Silver olmak 
üzere ödüllerine kavuştu. Heykeltıraş Orkide 
Akkoç tarafından tamamen el yapımı olan ve 
Yıldız Tayfı adı verilen bu benzersiz ödül, çok 
sayıda küçük yıldızın bir araya gelerek büyük 
bir yıldıza dönüşümlerini temsil ediyor.

Müşteri Deneyim Endeksi araştırması 
sonuçlarına göre, B segment otomotiv 
kategorisinde gold ödül Nissan’ın oldu. 

NiSSAN’A 
‘MÜKEMMEL 
MÜŞTERi 
DENEYiMi 
SUNAN 
MARKA’ ÖDÜLÜ 

Müşterilerinin sürüş 
deneyimini iyileştirmek 

vizyonuyla faaliyet gösteren 
Nissan, Şikayetvar tarafından 

bu yıl 7.’si düzenlenen 
A.C.E Awards’da B segment 

otomotiv kategorisinde 
‘Tüketicisine Mükemmel 

Müşteri Deneyimi Yaşatan 
Marka’ ödülü aldı.

Endeks, yılda yaklaşık 400 bin müşterinin 
yaptığı marka değerlendirmesi sonucu 
oluşturuluyor. 

NİSSAN’IN HEDEFİ: SÜRÜCÜLERE KEYİFLİ 
VE BENZERSİZ SÜRÜŞ DENEYİMİ YAŞATMAK

Kendi kategorisinde “Mükemmel Müş-

teri Deneyimi Sunan Marka” ödülüne layık 
görülen Nissan, sürücülere daha keyifli ve 
benzersiz sürüş deneyimi yaşatma hedefiy-
le faaliyetlerini yürütüyor. Akıllı sürüşün 
öncüsü, ürün ve teknolojileriyle olduğu kadar 
yenilikçi hizmetleriyle de müşterilerinin 
yanında yer alıyor. 

OTOKOÇ ve Birmot’un güçleri, 
“Otokoç” adı altında birleşiyor. 
Otokoç Otomotiv tarafından 
yapılan açıklamaya göre söz konusu 

yeni yapılanmayla birlikte daha önce Otokoç 
ve Birmot altında yer alan tüm araç markaları 
ve hizmetler Otokoç markası altında 
toplanıyor.

BİRLEŞMEYLE OTOKOÇ DAHA DA BÜYÜYOR
Türkiye’nin lider otomotiv perakendecisi 

Otokoç Otomotiv çatısı altındaki Otokoç ve 
Birmot’un tek bir isim altında birleşmesinin 
getirdiği avantajlara dikkat çeken Otokoç 
Otomotiv Perakende Genel Müdür Yardımcısı 
Uğur Güven konuyla ilgili olarak şunları 
söyledi: “Yaptığımız araştırmaların da ortaya 
koyduğu gibi Otokoç ve Birmot gibi aynı 
hedefe sahip iki ayrı hizmet markasının tek 
bir isim altında birleşmesinin çok sayıda 
avantajı bulunuyor. ‘Türkiye’nin en önemli 

ve en inovatif’ şirketlerinden biri olarak 
konumlanan, tüketici bilinirliği yüzde 90’ları 
aşan, sektörel sivil toplum kuruluşlarında 
aktif rol alarak otomotiv sektörünün 
büyümesine ilave katma değer yaratmaya 
devam eden Otokoç Otomotiv, bu birleşme 
ile şimdi daha da büyüyecek. ‘Yenilikçi 
mobilite çözümleri geliştiren, küresel ve lider 
referans noktası olma vizyonu’ doğrultusunda 
hayata geçirilen bu yeni güç birliği ile kurum 
olarak büyümeye devam ederken, Türkiye 
mobilite sektöründeki liderliğimizi daha da 
pekiştireceğimize ve otomotiv perakende 
sektörünün daha da güçleneceğine yürekten 
inanıyorum.”

TÜRKİYE VE DÜNYANIN ÖNDE GELEN 
MARKALARI TEK ÇATI ALTINDA

Otokoç Otomotiv çatısı altında hizmet 
veren Birmot ve Otokoç’un tek bir isim 
altında birleşmesiyle birlikte Ford, Ford 

OTOMOTiV PERAKENDE 
SEKTÖRÜNE YÖN VEREN 

iKi DEV MARKA BiRLEŞiYOR
Güçlerini tek bir marka altında birleştiren Otokoç ve Birmot, 
tüm faaliyetlerini Otokoç olarak devam ettirecek. Söz konusu 

yeni yapılanmayla birlikte tüm araç markaları ve hizmetler 
Otokoç adı altında toplanıyor.

Trucks, Volvo, Fiat, Alfa Romeo, Jeep ve 
Maserati markaları Otokoç bünyesinde 
toplandı. Türkiye otomotiv pazarından yüzde 
8’in üzerinde pay alan şirket, araç kiralama ve 
araç paylaşımı alanlarında da hizmet veriyor. 
Bugün dokuz ülkede 400’e yakın noktaya 
ulaşan ve Türkiye dışında Yunanistan, 
Macaristan, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs, Kuzey 
Irak, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan’da 
araç kiralama hizmeti veren Otokoç Otomotiv, 
Avis Budget Group’un Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika (EMEA) bölgesindeki en büyük lisans 
ve yatırım ortaklarından. 
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ANYALYA DOB İLE

‘KAMELYALI KADIN’ BALESİ 
TEKRAR SAHNEDE

EĞLENCELİ MÜZİKAL
 ‘KANLI NİGAR’

‘LA TRAVIATA’ PRÖMİYERİ

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi tarafın-
dan Mart ayında prömiyeri gerçekleştirilen 
ve sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan 
‘Kamelyalı Kadın’ balesi  14 Nisan Perşembe, 
16 Nisan ve 30 Nisan Cumartesi saat: 20.00’de 
tekrar sahnelenecek. 

Nisan ayında zengin bir program 
ile sezona devam eden Antalya 
Devlet Opera ve Balesi, opera, bale, 
müzikal, çocuk oyunu ve konser 
olmak üzere toplam 13 temsil ile 
izleyici karşısına çıkacak. 

Bahara sanat 
dolu bir geçiş

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi, 2 
Nisan Cumartesi saat: 20.00’de Haşim 
İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde 
‘La Traviata’ prömiyerini gerçekleştirecek. 
Dünyada eserleri en çok sahnelenen opera 
bestecisi Giuseppe Verdi’nin ‘La Traviata’ 
eserini Melih Öztürk sahneye koyuyor. 

Bir perdelik rejili konser formatı ile ilk kez 
sahnelenecek olan eserde Antalya DOB 
orkestrasını şef Hakan Kalkan ve Ömer 
Yöndem sezon boyunca dönüşümlü olarak 
yönetecek. Eser 5 Nisan Salı ve 28 Nisan 
Perşembe saat: 20.00’de tekrar sahnele-
necek.

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi, kapalı 
gişe sahnelediği ve Geleneksel Türk Tiyatro-
su’nun en önemli eserlerinden “Kanlı Nigar” 
müzikalini Cem İdiz’in besteleri ile 19 Nisan 
Salı ve 21 Nisan Perşembe saat: 20.00’de 
Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde tekrar sah-
neleyecek.

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’n-
da “Fonikler Köyü” senfonik masalını minik 
sanatseverler ile buluşturacak. Çocukları 
keyifli bir yolculuğa çıkaracak olan eser 23 
Nisan Cumartesi saat: 15.00’te gerçekleştirile-
cek. Sevgi, saygı, nezaket ve empati kavram-
ları çerçevesinde çocuklara, senfonik orkestra 
ve klasik müziğin tanıtılması ve sevdirilmesi 
amaçlanan eserde Antalya DOB orkestrası ile 
birlikte çocuklar orkestra şefi Tolga Taviş’in 
“Fonikler Köyü”ne yolculuğa çıkacak.

NİSAN AYINDAKİ KONSERLER
Antalya Devlet Opera ve Balesi 7 Nisan 

Perşembe saat: 20.00’de ‘Çello Yıldızları-A-
laturka’, 9 Nisan Cumartesi ve 12 Nisan Salı 
saat: 20.00’de ‘Senfonik Neşet Ertaş Türküleri’ 
ile Antalyalı sanatseverlerle sahnesinde buluş-
maya hazırlanıyor.

Biletler Haşim İşcan Kültür Merkezi ve 
Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin 
yanı sıra www.biletinial.com  internet adresin-
den de temin edilebilir.

m 31 MART 2022 – SAAT 20.00 / İSTİBDAT 
KUMPANYASI (YETİŞKİN TİYATROSU)
m 01 NİSAN 2022 – SAAT 20.00 /  İSTİB-
DAT KUMPANYASI (YETİŞKİN TİYATROSU)
m 02 NİSAN 2022 – SAAT 20.00 / İSTİB-
DAT KUMPANYASI (YETİŞKİN TİYATROSU)
m 03 NİSAN 2022 – 13.00 / ZÜMRÜDÜ 
ANKA (ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATROSU)
m 07 NİSAN 2022 – 20.00 / TAKINTILAR(-
YETİŞKİN TİYATROSU)
m 08 NİSAN 2022 – 20.00 / TAKINTILAR(-
YETİŞKİN TİYATROSU)
m 09 NİSAN 2022 – 20.00 / TAKINTILAR(-
YETİŞKİN TİYATROSU)
m 10 NİSAN 2022 – 13.00 / SIR (ÇOCUK 
VE GENÇLİK TİYATROSU)
m 10 NİSAN 2022 – 16.00 / BALON AĞA-
CI (KUKLA TİYATROSU)

m 21 NİSAN 2022 – 20.00 / GEÇ KALAN-
LAR (YETİŞKİN TİYATROSU)
m 22 NİSAN 2022 – 20.00 / GEÇ KALAN-
LAR (YETİŞKİN TİYATROSU)
m 23 NİSAN 2022 – 13.00 VE 16.00 / 
ZÜMRÜDÜ ANKA (ÇOCUK VE GENÇLİK 
TİYATROSU)-ÜCRETSİZ/DAVETİYELİ
m 24 NİSAN 2022 – 13.00 / TEBEŞİR 
AĞACI (ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATRO-
SU)- ÜCRETSİZ/DAVETİYELİ
m 24 NİSAN 2022 – 16.00 / ELBİSE VAR 
İNSAN YOK İNSAN VAR ELBİSE YOK 
(KUKLA TİYATROSU)- ÜCRETSİZ/DAVETİ-
YELİ
m 29 NİSAN 2022 – 20.00 / TARLA KUŞUY-
DU JULİET (YETİŞKİN TİYATROSU)
m 30 NİSAN 2022 – 20.00 / TARLA KUŞUY-
DU JULİET (YETİŞKİN TİYATROSU)

23 NİSAN’A ÖZEL ‘FONİKLER KÖYÜ’

ANTALYA ŞEHİR TİYATROSU NİSAN AYI OYUN TAKVİMİ

http://www.biletinial.com
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YOLCULUĞUNUZ

Baslıyor
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