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Yoga, Meditasyon, Pilates, Masaj 
Eğitim Grupları ve Tırmanışçılar 
için eşsiz bir cennet;

The Land...
The Land...
The Land...
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yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon, ve konuların her 
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Basım Tarihi: 9 Nisan 2021
Türü: Yerel Süreli Yayın

Nisan; elbette ki çok çok özel bir ay. 
Baharın en güzel zamanlarının yaşandığı, 
doğanın uyanışının tamamlandığı, 
mis kokulu, bereketli ve umut dolu 
bir ay… En büyük önemi de Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm 
çocuklara armağan ettiği; 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı içerisinde 
bulundurması… Tüm çocuklarımızın 
bayramını içtenlikle ve coşkuyla kutluyor, 
bu ayın tüm dünyaya güzellikler, SAĞLIK 
ve mutluluk getirmesini diliyorum... 
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Hoş ve sağlıkla kalın…

Gelelim sayfalarımıza…
“Güldal’la 5 Çayı”nda konuğumuz; Rima Abi Chahine… O bir iş kadını, müthiş 
bir girişimci. Beyrut’ta 2 yıl Psikoloji eğitimi aldıktan sonra Amerika Birleşik 
Devletleri’ne taşınmış. Orada Georgia Üniversitesi Halkla İlişkiler / Gazetecilik 
bölümünden ve Pazarlama yan dalından mezun olmuş, son derece donanımlı 
biri... Dergimizin sahibi Güldal Siğinç, cesur, akıllı ve başarılı bir girişimci 
olan yakın dostu Rima Abi Chahine ile hayata geçirdiği son projesi olan 
doğa ile iç içe, muhteşem bir kamp alanı olan The Land hakkında keyifli bir 
söyleşi gerçekleştirdi. Bu güzel sohbete Rima Hanım ile birlikte The Land’in 
yöneticiliğini yapan Ferhan Bozkaya da eşlik etti. İlginizi çekeceğine inanıyoruz…

“Özel” bölümümüzde; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimize 
armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, “Bir de 
çocuklardan alalım haberi” diyerek, gündemimizden hiç düşmeyen salgın ile 
ilgili sorularımızı Neşeli Ayaklar Kreş ve Çocuk Kulübü miniklerine yönelttik. 
Gördük ki; onlar Koronavirüs’ü de, korunma yollarını da çok ama çok iyi 
öğrenmişler. Bilmeyenler de öğrensin diye, bu minik zeka küplerinin, akıl dolu 
cevaplarını, gururla sizlerle paylaşıyoruz. 

Covid-19 salgını hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Sosyal ilişkilerimizi, çalışma 
şartlarımızı, sağlık önlemlerimizi ve daha çok ama çok şeyi… Alışkanlıklarımızın 
yeniden şekillendiği bu günlerde, alışveriş alışkanlıklarımız da yeniden 
güncellendi. Online alışverişin gözde olduğu pandemi günlerinde, biz de “Merak 
Ettik” bölümümüzde alışveriş konusunda Antalya’nın yeni güncellerine eğildik. 
Ve alışverişin erbabı kadınlara, farklı meslek guruplarından Antalya’nın bilinen 
simalarına birkaç soru yönelttik. Bakalım bu bölümü okuduğunuzda sizin 
değerlendirmeniz ne olacak?

Müziğini global çapta da duyurmayı amaçlayan Ezgi Ayçe de bu ay konuklarımız 
arasında… Akıllı telefon ile çekilen sözü müziği kendisine ait yeni şarkısı “Derin 
Yemin”in klibini dinleyici ile buluşturdu. Kariyeri boyunca, Ajda Pekkan, Behzat 
Gerçeker, Sertab Erener, Yıldız Tilbe ve Nil Karaibrahimgil gibi sanatçılarla sahne 
ve albüm kayıtlarında yer alan Ezgi Ayçe ile keyifli bir müzik sohbeti yaptık…

Tüm bunların dışında birbirinden önemli, güncel ve faydalı konu başlıklarının 
yanı sıra; yine her ay olduğu gibi kıymetli yazarlarımız; Kalp ve Damar Cerrahisi 
Uzmanı Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, Dr. Tolga Temel, Ressam Gül Yasa Aslıhan, ZİÇEV 
Antalya Şubesi Yön. Kur. Bşk. Aylin Ayaz Yılmaz, Gezi Yazarı Yeşim Özkoç, A&D 
Kids Konyaaltı Anaokulu Müdürü Gül Devrim Batı, Diyetisyen Zeynep Erturul 
Budak, Kitap Yorumcusu ve Hayvan Dostu B. Nilüfer Binbir, Teknoloji Yazarı 
Deniz Gözükızıl birbirinden değerli; bilgi, görüş ve önerileriyle sayfalarımızdaki 
yerlerini aldılar… 

Kendilerine teşekkürlerimizle, sizleri bahar kokan bir InCity sayısıyla baş başa 
bırakıyorum.





04
21

10............. VİTRİN MARKALARDAN HABERLER
14............. FİRMA HABER FİRMALARDAN HABERLER
20............. GÜNDEM ŞEHİRDEN HABERLER
30............. GÜLDAL’LA 5 ÇAYI RIMA ABI CHAHINE
36............. MERAK ETTİK ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARIMIZIN YENİ GÜNCELLERİ
40............. KÖŞE AYLİN AYAZ YILMAZ
42............. ÖZEL ÇOCUKTAN ALDIK HABERİ!
46............. KÖŞE SELİN GÜNSEV
48............. ESTETİK DR. KUBİLAY YÜCEL
52............. SAĞLIK PROF. DR. İLHAN GÖLBAŞI
54............. KÖŞE GÜL DEVRİM BATI
56............. ESTETİK UZM. DR. HÜRAY HÜĞÜL
58............. DEKORASYON PANDEMİDE DEKORASYON ÖNERİLERİ
60............. SAĞLIK DR. TOLGA TEMEL
62............. BESLENME ZEYNEP ERTURUL BUDAK
66............. GEZİ YEŞİM ÖZKOÇ
68............. KÖŞE DR. ŞİMA CEREN PAK
70............. OKU-YORUM B. NİLÜFER BİNBİR
72............. ASTROLOJİ ASTROLOG NURGÜL DÜZENLİ
74............. TEKNOLOJİ DENİZ GÖZÜKIZIL
78............. RÖPORTAJ EZGİ AYÇE
80............. MAGAZİN AKTÜEL
102...........ALIŞVERİŞ RENKLİ ALIŞVERİŞLER...

içindekiler





Pandemi günlerinin hijyenik, kişiye – aileye özel ve 
sosyal mesafeli kaçış noktası:

Villa Lukka; doğa, huzur ve 
konforu aynı anda sunabilen, yeşillikler 
arasında rengarenk bahçe içerisinde yer alan özenle 
tasarlanmış bungalovlarda size eşsiz bir tatil ve dinlence vaat ediyor… 
Olimpos Dağı manzaralı, masmavi Çıralı sahiline birkaç dakikalık yürüme mesafesinde 
konumlanmış bu muhteşem saklı cennette rezervasyonunuzu erkenden yaptırmayı unutmayın…



Ulupınar Mahallesi 
Çıralı Sokak No:48/9 Kemer/Antalya

0 242 825 73 76 • 0 533 650 892 50

info@villalukka.com

villalukka
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Doğanın sesine kulak verin

Antiviral ve 
antibakteriyel teknoloji 
Türkiye’de!

25 güne kadar 
pil ömrüyle 
ayda bir şarj 
edilen, 14 
farklı askeri 
testten 
geçerek 
dayanıklılığı 
onaylanan 
ve Rotadan 
Dönüş gibi 
birbirinden 
farklı 
özelliklere 
sahip olan 
HONOR Watch 
GS Pro akıllı 
saat, hem 
doğada hem 
şehirde hayatı 
kolaylaştırıyor.

Toplum sağlığı tehdidiyle savaşmak hassasiyetiyle hayata 
geçirilen antiviral ve antibakteriyel teknoloji, “bast” ile telefon 
kılıflarına entegre oluyor. “bast” bünyesinde gerçekleşen 
Ar-Ge çalışmaları sonucunda hayata geçirilen telefon kılıfları, 
yüzeye tutunan bakterilerin yüzde 99’unu yok ediyor ve hijyen 
beklentilerinin arttığı bugünlerde telefonlarda ilk günkü gibi temiz 
bir kullanım sunuyor.

HEM ÇALIŞMA MASASI 
HEM MUTFAK TEZGAHI

Artık çalışırken mutfakla aranızda mekik dokumak zorunda 
kalmayacaksınız. Albox’ın portatif mekanizmaya sahip masası 
sayesinde yerinizden ayrılmadan hem yemek yapıp yiyin hem de 
işinizi takip edin.

Mutfakta yarattığı çözümlerle büyük ses getiren ve geliştirdiği her 
ürünle hayatları kolaylaştıran Albox, evlerde yer kazandırmak için 
mutfak tezgahının içerisinden çıkan portatif bir masa geliştirdi. 
İşiniz olduğunda tezgahın altından kolayca masayı çıkarmanız 
yeterli. Masanın üzerine defterinizi, bilgisayarınızı koyup rahat rahat 
çalışabilirsiniz. Hatta çalışma masanızı hiç bozmadan bir yandan 
da mutfak tezgahında yemek hazırlayıp yiyebilirsiniz de. İşiniz 
bittiğinde masa kolayca tezgahın altına saklanıyor. Böylece alan 
tasarruf sağlanıyor, küçük mutfaklar daha kullanışlı hale geliyor. 
Ürünler için; @alboxkitchen instagram sayfasını inceleyebilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümü öğrencisi Kubilay Kuzey 
Okumuş’un yönetiminde gerçekleştirilen, Alperen Fikret Vaizoğlu 
ve Seyfettin Peynirci’nin kurucu ortağı olduğu Türkiye’nin ilk ve tek 
antibakteriyel telefon kılıfı bast, hiç yıkamadığımız üçüncü elimiz 
olan telefonlardaki mikroorganizmaları nötralize ederek, güven 
sağlıyor. Sağlık ilkesiyle başlatılan ARGE çalışmaları sonucunda 
geliştirilen bast teknolojisi, etkinliğini Türkiye Akreditasyon Kurumu 
tarafından antibakteriyel sertifikası ve uluslararası SSL sertifikası ile 
kanıtlıyor.

El değmeden paketlenen bast telefon kılıfları, özel ambalaj ve kutusu 
ile kullanıcılara ulaşıyor. Kullanıcılar, ısıtılan fermuarlı doypack 
ambalajı açarak ürüne ilk kez kendileri dokunuyor. iPhone telefon 
modelleri ve SamsungNote 10, Huawei P30 LiteClear, Huawei P40 
LiteClearandroid cihazlar için üretilen bast teknolojili antibakteriyel 
telefon kılıflarına bastcase.com, Amazon Türkiye ve Trendyol 
üzerinden ulaşabilirsiniz.

100’den fazla farklı spor takibi, kalp ritmi takibi, 
SpO2 takibi, uyku ve stres takibi gibi sağlık 
konusunda kapsamlı yetenekleri de bulunan Watch 
GS Pro, gelen aramaları cevaplayabilme, müzik 
kontrolü, uzaktan deklanşör gibi özelliklerle de 
günlük yardımcınız haline dönüşüyor. Akıllı saat, 
üç farklı renk seçeneği ve uygulama üzerinden 
indirilebilen onlarca farklı saat görünümüyle 
tarzınıza uyum sağlıyor.



Evinizin Baristası Olun!Oturma Gruplarının 
Sempatik Parçası; 
Berjerler  “En büyük keyfim kahve içmek…” diyenlerden misiniz? Neden 

evinizin baristası siz olmayasınız? Jumbo’nun özel kahve ürünleri 
ve ekipmanları ile bu mümkün. Zarif tasarımlı fincanları, kahvenin 
lezzetini artıracak yeni nesil kahve demlikleri ve dekorasyonunuza 
şıklık katacak kahve ekipmanları Jumbo mağazalarında kahve 
tutkunlarını bekliyor.

Doğtaş oturma gruplarının farklı zevklere hitap eden sempatik 
parçaları berjerler, yaşam alanlarına sıcak bir dokunuş katıyor.

Sıra dışı renkleri ve mat 
dokusu ile retro tarza sahip 
Patara, modern tasarım 
trendini zamansız banyolara 
taşıyor. Gövde, ayna ve boy 
dolabında yeşil, cappucino ve 
beyaz renk alternatifleri sunan 
Patara, ayakları ve kulplarında 
kullanılan masif ahşap ile 
mükemmel tasarım bütünlüğü 
sağlıyor.

BANYOLARDA 
PATARA 
RETROSU!

Patara’nın 100 ve 60 cm’lik ölçü alternatifleri ile hem dar banyolara hem de kalabalık ailelerin 
beklentilerine çözüm üreten Creavit, çift kapaklı geniş boy dolabı sayesinde de ekstra saklama alanına 
ihtiyaç duyanlara hitap ediyor. 

Patara, ölçü ve renk alternatifiyle birlikte, lavabo ve ayna seçiminde de kullanıcılarına diledikleri 
kombinasyonu yapabilme olanağı sunuyor. Alt modülde kullanılan Creavit’in en yeni ultra ince lavabo 
serisi Loop, 40 cm’lik dikdörtgen ve yuvarlak formlarda tercih edilebiliyor. Tamamı dokunmatik led 
aydınlatmaya sahip aynalarda, 4 farklı ölçü ve 2 formda alternatif sunan Creavit, lavabo ve aynada 
yuvarlak ya da köşeli hatları sevenler için serbest seçim olanağı sunuyor.

Doğtaş oturma gruplarının sempatik parçaları berjerler, tek 
başına veya ikili olarak kullanılabilmeleri ve değişik renk ve desen 
kumaşlarla ayrıştırılabilmeleri sebebiyle koleksiyonların en çok 
dikkat çeken parçalarını oluşturuyor. 

Gotik tarzın, minimal detaylar ve rafine formlarla 
harmanlandığı Logan berjer, özgün ve fonksiyonel tasarımıyla trend 
takipçilerinin gönlünü kazanıyor. Spor-lüks tarzı, ince bir zevkle 
yansıtan  konfor dostu parçası Matilda berjerde ise modern çizgilerin 
iddialı detaylarla buluşması dikkat çekiyor.

Kahvem bana özel olsun isteyenler için Jumbo’nun frenchpress’leri 
en doğru tercih olacak. Set kahveden vazgeçmeyenler ise cam kahve 
demliklerini ve suyu en ideal ölçüde eklemeyi sağlayacak kahve 
kettle’larını çok beğenecek. Jumbo’nun geniş yelpazede sunduğu 
kahve ekipmanları, hem kendi kahvesini yapmak hem de bu araçlar 
ile mutfağına şıklık katmak isteyenlerin vazgeçilmezi olacak.

Kahveyi yapmak kadar onu sunmak da ayrı bir önem taşır. 
Jumbo’nun Glory Double kahve fincanları, sadeliği şıklıkla 
buluşturmak isteyenlerin tercihi olacak.  İki kat camın, usta ellerde 
şekil aldığı bu özel seri, dayanıklılığı ile de uzun süre mutfakların 
yıldızı olmaya aday. Jumbo’nun kaliteli ve şık kahve ekipmanları tüm 
Jumbo mağazalarında ve jumbo.com.tr’de.

Matilda

Logan
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GEMSTOPIA’dan 
eşsiz aksesuarlar!

BAHARIN ENERJİK RENKLERİ 
GENÇ ODALRINDA!

İster gözlük, 
isterseniz 
maske... 
Çıkardığınızda 
nereye 
koyacağımızı 
bilemediğiniz 
aksesuarlarınız 
için hayatınızı 
kolaylaştıracak, 
Boho desenli 
“Askılar ve 
Bileklikler” 
GemsTopia’da 
sizleri bekliyor.

TAÇ, Genç Modası Koleksiyonu ile gençlerin özgür dünyalarını 
odalarında yansıtma fırsatı sunuyor. Renkli hayatlardan ve 
hayallerden ilham alınarak tasarlanan TAÇ Genç Modası Nevresim 
Takımları, genç odalarının vazgeçilmezi oluyor.

EVLERİNİZDE BAHARI 
MÜJDELEYEN RENKLER!

Filli Boya, Momento Max ürünü ile yaşam alanlarında baharın 
tazeliğini, canlılığını ve enerji veren renklerini arayanlara, geniş 
renk yelpazesi ile yenilenme olanağı sunuyor.

İlkbaharın gelmesiyle birlikte tıpkı doğada olduğu gibi evlerde de 
yenilik zamanı! İlkbaharın enerjsini, renklerin büyüleyici sıcaklığını 
evinizin ve hayatınızın her alanına taşıyan Filli Boya’nın, Momento 
Max ürünü ile yeniliğe merhaba diyebilirsiniz. Yaşam alanlarında 
farklılık yaratmak, evini ve hayatını renklendirmek isteyenler 
aradıklarını Filli Boya’nın ‘Momento Max’ında buluyor. 
Ayrıca, Momento Max;  Filli Boya’nın yenilikçi Aktif Silikon 
Teknolojisi ile geliştirilmiş tam silinebilir ve yıkanabilir özellikleriyle 
temiz bir görünüm sağlarken, yıllarca aynı renk tonunun 
korunmasını da sağlıyor.

Her yaşa özel ev tekstili seçenekleri sunan TAÇ, gençlerin 
enerjisinden esinlenerek hazırladığı TAÇ Genç Modası 
Koleksiyonu’nda yepyeni nevresim takımları yer alıyor. Odalarda 
fark yaratan desenlerin bir araya geldiği nevresim takımı, turuncu, 
mavi, yeşil ve kırmızı gibi renk kombinleriyle öne çıkıyor. Bahar 
mevsimine atıfta bulunan renk ve desenleriyle dinamik bir tasarım 
olan nevresim takımı, %100 pamuk kumaşıyla konforlu bir uyku 
ortamı da sağlıyor.

TAÇ’ın Genç Modası Nevresim Takımının yanı sıra koleksiyonda 
yer alan diğer ürünleri incelemek için www.tac.com.tr’yi  ve TAÇ 
mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.

Hijyen nedeniyle herhangi bir yüzeye koymak istemediğiniz maskeleriniz ya da 
çıkarınca bulamadığınız gözlükleriniz için birbirinden renkli Boho desenli askıları ve 
doğal taşların şifalı frekanslarını keşfetmek ve üzerinizde taşımak gibi özel görevleri 
de olan birbirinden şık bileklikleri GemsTopia’da bulabilirsiniz. 

Özel üretim ve el yapımı GemsTopia ürünleri; kullanılan renkler, malzeme kalitesi, 
desen ve işçilik bakımından kendine özgü ve tektir. 
 
Merak ettikleriniz ve sorularınızla ilgili @gemstopiajew instagram hesabını ziyaret 
edilebilirsiniz.
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Pandemi etkisiyle uzun zamandır tatilden uzak kalan Avrupalı 
turistin 2021 yaz sezonunu sonuna kadar değerlendireceğine 
inanan Corendon Airlines, bu talebin kış sezonuna da yansıyacağını 
öngörerek 2021-2022 kış sezonu için yoğun bir uçuş planı açıkladı. 
Almanya başta olmak üzere, İngiltere, Polonya, Avusturya, İsviçre, 
Hollanda ve Belçika’dan popüler kış tatili destinasyonları Türkiye, 
İspanya, Portekiz, Mısır ve İsrail’e uçuşlar düzenleyecek olan 
Corendon Airlines, kış sezonunun potansiyeline inanarak uçuş ağına 
yeni destinasyonlar ekledi ve haftalık uçuş sayılarını arttırarak 
programını genişletti. Corendon Airlines ayrıca kış döneminde 
Avrupa’dan Türkiye’ye olan ilginin artacağını öngörerek Antalya ve 
İzmir gibi tatil destinasyonlarına ve Anadolu hatlarına düzenlediği 
direkt seferlere ara vermeden devam edecek. 

Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, Corendon Airlines’ın 
kış programı ile ilgili şunları söyledi. “Corendon Airlines’ın ana 
pazarı olan Avrupa ülkelerindeki tatil talebini gözlemlediğimizde, 
bu yaz, sezonun geçmiş yıllara nazaran daha da uzun süreceğini 
düşünüyoruz. Bu talep 2021 yaz sezonunu da aşıp 2021-2022 kış 
sezonuna tesir etmeye başlamış durumda. Her zamankinden daha 
yoğun bir kış sezonu için hazırlığa geçerek özellikle Türkiye ve 
Kanarya Adaları için yoğun bir uçuş programı hazırladık ve şimdiden 
ilgiyle karşılandığını görüyoruz.” şeklinde konuştu. 

Yolcular, Anadolu’ya direkt uçmayı sevdi
Son üç senedir gurbetçi vatandaşların yaşadığı Avrupa şehirlerinden 
Anadolu’ya düzenlediği direkt uçuş sayılarını düzenli olarak artıran 
Corendon Airlines, kışın da hız kesmeden bu uçuşlara devam 
edecek. Anadolu hatlarının 12 ay devamlılığı için bu uçuşları hem 
Almanya çıkışlı hem de Türkiye’deki uçakları ile desteklediklerini 
anlatan Mine Aslan, “Almanya ve Hollanda’da yaşayan gurbetçi 
vatandaşlarımız Anadolu’ya aktarmasız yani direkt olarak uçmak 
istiyor. Bizim de Avrupa’dan Zonguldak, Trabzon, Kayseri ve 
Gaziantep başta olmak üzere 8 Anadolu şehrimize düzenlemekte 
olduğumuz direkt uçuşlarımız kesintisiz devam edecek. Diğer yandan 

İzmir ve Antalya’ya hem turistik hem etnik seferlerimizin sayısını 
arttırırken kış sezonu boyunca Avrupa’dan Türkiye’ye haftada 110 
uçuş gerçekleştiriyor olacağız.” diye belirtti.

Kanarya Adaları Geri Dönüyor!
Mine Aslan sözlerine şu şekilde devam etti. “Corendon Airlines 
olarak, kış döneminde, Avrupa bayraklı havayolumuz ile Avrupa 
içinde de yoğun bir şekilde uçuyor olacağız. Ana pazarımız olan 
Almanya’da Türkiye kadar yoğun ilgi gören bir diğer destinasyon ise 
Kanarya Adaları. Almanya ve Avusturya pazarlarının yoğun ilgisi 
üzerine Kanarya Adaları’na bu kış daha önce hiç uçmadığımız kadar 
fazla uçacağız. Yine Polonya, Avusturya, Hollanda ve İsviçre çıkışlı 
Kanarya Adaları uçuşlarımız planlandı. Aynı bölgedeki Portekiz’in 
Madeira Adası’na ilk kez Almanya’nın 5 şehrinden direkt uçuş 
düzenleyeceğiz.”

Yeni Kış Destinasyonları:
Corendon Airlines, pandemi süresince kapalı olan Mısır’ın turistik 
destinasyonlarındaki rezervasyon hareketliliğine de cevapsız 
kalmayarak, bu yıl ilk kez Mısır’da Sharm-el Sheikh’i ve İsrail’de Tel-
Aviv’ i kış destinasyonu olarak sunuyor. 

Corendon Airlines’ın kış 21-22 programı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve 
rezervasyon için corendonairlines.com veya yetkili acenteleri ziyaret 
edebilirsiniz.

Corendon Airlines, 2021 yaz sezonunun her zamankinden daha 
uzun süreceğini ve 2021-2022 kış sezonuna da yoğun bir talep 
olacağını öngörerek genişletilmiş bir kış programı açıkladı. 

CORENDON AIRLINES 
UZUN BİR TURİZM SEZONU 
BEKLİYOR

Corendon Airlines Ticaret Direktörü
Mine Aslan



Doğadan ilham alan Fransız güzellik markası L’Occitane, 
“Me Spa by L’Occitane” konseptiyle Türkiye’deki ilk 
Spa’larını Antalya’nın turkuaz sahillerinde yer alan Nirvana 
Hotelleri’nin içinde açıyor. Wellness deneyimine yeni bir 
soluk getirecek olan SPA’lar zinciri Nirvana Cosmopolitan, 
Nirvana Mediterranean Excellence ve Nirvana Dolce Vita 
Luxury Otelleri’nin içinde yer alacak.

Antalya’nın premium alışveriş ve yaşam merkezi TerraCity, 
yapılan denetimleri başarıyla geçerek Sıfır Atık Belgesi’ni almaya 
hak kazandı.

TerraCity Sıfır Atık 
Belgesi’nin Sahibi Oldu

SPA L’OCCITANE, NIRVANA 
HOTELS İLE TÜRKİYE’DEKİ 
İLK SPA’LARINI AÇIYOR

Türkiye’de lüks otelcilik sektörüne öncülük eden Nirvana 
Hotelleri, bu güçlü işbirliğiyle lüks bir well-being (sağlık) 
yolculuğu sunmak için L’Occitane’ın güçlü duyusal zenginliğini ve 
doğallığını misafirlerine taşıyor. 

Ortaklıkla ilgili, L’Occitane Genel Müdürü Pınar Akçam,“Spa’ların 
Akdeniz’in zengin yaşam sanatı ruhunu yansıtacağını ve 
misafirlere eşsiz bir deneyim sunulacağını” söylerken, Nirvana 
Hotels CEO’su Korhan Alşan, “Doğayı kalbimize yakın tutarken 
birinci sınıf bir müşteri deneyimi sağlamak temel değerlerimiz 
arasında yer alıyor” diyor. 

Türkiye’de ilk kez Spa açan L’Occitane’ın Global B2B & Spa Genel 
Müdürü Frederic Darque mutlu haberi “Güney Fransa’nın güneşli 
topraklarından esinlenen, tamamen entegre bir well-being 
(sağlık)yolculuğuna sahip Spa L’OCCITANE’ın benzersizliğini 
Antalya’ya getirmekten mutluluk duyuyoruz” diyerek açıklıyor. 

Misafirler ME Spa by L’OCCITANE’a adım attıklarında adeta 
Provence’ın küçük bir köşesine giriş yapıyorlar. Her jest, her 
içerik ve her ritüel Provence’den ilham alıyor. Spa yolculuğu, 
yüzü ve vücudu L’Occitane’ın kapsamlı spa menüsünde yer alan 

Antalya’da ayrıcalıklı alışverişin adresi TerraCity, alışveriş merkezi 
içinde bulunan atık, çöp ve tehlikeli sınıfına giren atıkların 
ayrıştırılması ve bertarafının sağlanması veya özel olarak bertaraf 
edilmesi gereken atıkların ayrıştırılıp firmalara teslimi gibi 
konulardaki tüm kriterleri yerine getirdi. Yapılan denetimleri 
başarıyla geçen Terracity, Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandı.
Sıfır Atık Belgesi’nin sürdürülebilir bir çevre için önemine değinen 
TerraCity Alışveriş Merkezi Müdürü Gözde Hoşten, “Her geçen 
gün dünyanın dengesi biraz daha bozuluyor, sınırlı kaynaklarımız 
hızla tükeniyor. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli 
kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık 
oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atıkların 
kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını 
kapsayan bir atık yönetim felsefesi olan Sıfır Atık, bu çerçeveden 
bakıldığında büyük önem taşıyor. Biz de bu felsefeye uygun şekilde 
hizmet vermek için bütün gereklilikleri yerine getirmeyi başarmanın 
gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

bakımlara hazır hale getiren özel bir karşılama ritüeli ile başlıyor. 
Tamamı elle gerçekleştirilen özel sekanslar, Provence’den gelen, 
onaylı ve etkinliği kanıtlanmış otantik içeriklerle birleştiriliyor.

Bakımlardan önce veya sonra misafirler, huzurlu dinlenme alanları, 
kapalı yüzme havuzları, saunalar, Türk hamamları ve buhar odaları 
gibi tüm sağlık olanaklarının keyfini çıkarabiliyorlar. Spa deneyimi 
otelin odalarında da devam ediyor ve misafirler ücretsiz olarak 
sunulan L’Occitane buklet malzemeleri kullanabiliyorlar.
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Avrupa’nın açık ara lider teknoloji perakendecisi 
MediaMarkt, Antalya’daki 4. mağazasını 5M 
Migros AVM içerisinde açtı. 50 bine yakın ürünün 
satışa çıktığı mağazayı ziyaret eden tüketiciler 
açılışa özel yüzde 50’ye varan indirimlerden de 
yararlandı.

 20. yılını kutlayan Antalya Migros Alışveriş Merkezi, Help Steps ile 
yaptığı iş birliği çerçevesinde misafirlerini hem sağlıklı yaşamaya 
hem de ihtiyaç sahiplerine yardım yapmaya çağırıyor.

Antalya Migros AVM ile 
Attığınız Her Adımda İyilik 
Var!

MediaMarkt’tan 
Antalya’ya 4. Mağaza

MediaMarkt Türkiye Operasyondan 
Sorumlu İcra Kurulu Üyesi
Hulusi Acar

Dijital satışlarını dört kat artıran, pandemi süresince açtığı 3 yeni mağaza ile toplam mağaza sayısını da 80’e 
çıkaran MediaMarkt Türkiye, 2021 yılına da yeni mağaza yatırımlarıyla giriyor. Bu yıla 4 yeni mağaza ile 
girip 10 yeni mağaza açmaya hazırlanan markanın ilk yatırımı Antalya’ya oldu. 5M Migros AVM içerisinde 
açılan yeni mağazayla birlikte Antalya’da toplam 4, Türkiye’de ise 81 mağazaya ulaşan MediaMarkt Türkiye, 
bu mağaza açılışına özel Perşembe ve Cuma günleri seçilmiş ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimler 
uyguladı.

MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hulusi Acar, “Antalya’ya ilk mağazamızı 
2011 yılında açtık. Şehrin potansiyeli üzerine yatırımlarımıza ara vermedik. Bugün Antalya’nın en işlek 
AVM’lerinden 5M Migros’ta 4. mağazamızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Türkiye’nin en çok 
tercih edilen çok kanallı elektronik perakendecisi olma vizyonu doğrultusunda tüm yatırım ve çalışmaları, 
müşteri beklentilerine ve ihtiyaçlarına göre planladıklarını dile getiren Acar, “Müşterilerimizi teknolojinin 
her çeşidi ile bir araya getirmek için fiziksel mağazalarımızda 50 bine varan ürünü tercihlerine sunuyoruz. 
Üstelik, bu çeşitliliği sadece fiziksel mağazalarımızda değil online satış kanalımız üzerinden de sağlamak 
için, 9 binden fazla ürün çeşidini barındıran mediamarkt.com.tr ile 7/24 hizmet veriyoruz” ifadelerini 
kullandı.

ECE Türkiye tarafından yönetilmekte olan ve bu sene 20. yılını 
kutlayan Antalya Migros Alışveriş Merkezi, Help Steps ile yaptığı iş 
birliği çerçevesinde hayata geçirdiği “Attığımız Her Adımda İyilik 
Var!” projesi ile atılan adımları iyiliğe dönüştürüyor. Bir akıllı 

telefon uygulaması olan Help Steps ile gerek AVM çalışanları gerekse 
misafirler attıkları adımları uygulama üzerinde biriktirerek bağış 
yapabiliyor. “Attığımız Her Adımda İyilik Var!” projesine katılmak 
isteyen ziyaretçilerin Help Steps uygulamasını yükledikten sonra 
“AMIGROS2021” davet kodunu girmesi yeterli oluyor. 

Uygulamayı kullanan misafirler, attıkları adımların günlük TL 
karşılığına göre hesaplanacak toplam tutarı, Help Steps hesaplarında 
görebiliyor. Ardından da biriktirdikleri tutarı uygulama içerisindeki 
Kızılay, KAYD, AHBAP, HAÇİKO, TOG, TEGV, TOFD, UCİM gibi 21 
kurumdan seçtiklerine bağışlayabiliyor. Ayrıca taraftarlar da Beşiktaş 
Jimnastik Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Galatasaray Spor 
Kulübü’ne adımlarını bağışlayarak destek olabiliyor.

Projeye, Antalya Migros AVM’nin yanı sıra ECE Türkiye’nin yönetim 
portföyünde yer alan Marmara Park, Aqua Florya, Park Afyon ve 
TerraCity alışveriş merkezleri de katılıyor. ECE Türkiye’nin genel 
merkezinde ve bağlı 10 alışveriş merkezinde çalışan tüm personeli de 
projeye destek veriyor. 

Sistem nasıl işliyor?
Atılan adımları bağışa çevirebilen bir uygulama olan Help Steps, 
akıllı telefon kullanıcılarını harekete teşvik ederek sağlıklı yaşama 
dikkat çekerken, bağış yapma motivasyonu da sağlıyor. Help Steps 
uygulamasını ücretsiz olarak IOS ve Android cihazlarına indiren 
kullanıcılar, cep telefonları ceplerindeyken tüm gün her zamanki 
gibi yürüyor. Bu adımlar aynı zamanda bir adımsayar olan Help 
Steps uygulamasında birikiyor. Ardından akşam saat 24.00 olmadan 
kullanıcılar uygulamaya girip ‘Adımlarımı HS’ye çevir’ butonuna 
basıyor ve kısa bir reklam izliyor. Adımları HS puanına dönüşen 
kullanıcılar bu puanları ihtiyaç sahibi bireysel yararlanıcılar veya 
sivil toplum kuruluşlarına bu uygulama üzerinden bağışlıyor.
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Her yaşta tedavisi mümkün olan şaşılığın büyük 
çoğunluğu 2 – 3 yaşa kadar ortaya çıkıyor.  
Erken yaşta tedavi edilmeyen şaşılık ise görme 
tembelliğine yol açıyor. Erken teşhis ve tedavi 
ile şaşılıkta başarılı sonuçlar sağlanabiliyor. 
Dünyagöz Antalya’dan Doç. Dr. Cengiz Akarsu, 
çocuklarda görülen şaşılık hakkında bilgi veriyor. 

ŞAŞILIK SADECE ESTETİK BİR 
PROBLEM DEĞİLDİR.
ÇOCUĞUNUZDA GÖRÜLEN ŞAŞILIĞI 
İHMAL ETMEYİN!

Dünyagöz Hastanesi Antalya
Doç. Dr. Cengiz Akarsu

Şaşılık Nedir?
İki gözün koordine bir şekilde paralel bakamaması, bir ya da iki 
gözün kayması şaşılığı meydana getiriyor. Gözü çeşitli yönlere doğru 
hareket ettirmek için her bir gözde 6 kas bulunuyor ve bu kasların 
birinin veya bir kaçının görevini hiç yapmaması ya da eksik yapması 
durumunda şaşılık meydana geliyor. 5 - 7 yaşına kadar tedavi 
edilmeyen şaşılık, sadece estetik bir sorun olmaktan çıkıyor ve bu 
yaştan sonra görme tembelliğine neden oluyor. 

Göz tembelliğinin nedeni nedir?
Göz tembelliği, en sık her iki göz arasında numara farkı, tek gözde 
devamlı bir kayma veya çocuğun görme yolunu kapatacak katarakt, 
göz kapağında düşüklük gibi bir bozukluk varsa karşımıza çıkar. Çok 
yüksek hipermetrop ve astigmat sorunlarında gözlerin her ikisinde 
birden tembellik oluşabilir. Bu durumda çocuk, uygun görülen 
numaradaki gözlüğü hemen takmaya başlamalıdır. Gözlük takmanın 
yaşı yoktur. Hatta üçüncü ve altıncı aydan itibaren uygun çerçeve 
seçimiyle bebekler de rahatlıkla gözlük kullanabilirler. Ailelerin 
devamlı sorduğu ve yanlış algıladığı bir durumu da belirtmekte 
özellikle fayda görüyorum. Gözlük takmak daha iyi görmek içindir. 
Göz numarasını düşürmez veya numaranın yükselmesine neden 
olmaz.

Şaşılık göz tembelliğine neden olur mu?
Gözlerin paralel duruş pozisyonunun bozulmasına şaşılık denir. 
Gözler burun köküne doğru veya dış tarafa kayabileceği gibi yukarı 
veya aşağı pozisyonlara da kayabilir. Göz tembelliğine genellikle tek 
taraflı sabit kaymalar neden olur. Kayan taraftaki gözden gelen hayal 
bir süre sonra beyin tarafından baskılanır ve yok sayılır, kayan göz 
devre dışı kalır. Bu şekilde göz tembelliği kişinin her iki gözle görme 
yeteneği kazanmasını, derinlik hissini yani 3 boyutlu görmesini 
engeller. Bu nedenle tedavi için vakit kaybedilmemelidir. Tek taraflı 
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sabit kaymalarda uygun gözlük ve kapama tedavisi yapılabileceği 
gibi, gerekli durumlarda cerrahi müdahale de yapılabilir. 

Şaşılığın Nedenleri?
Şaşılık; hamilelikte geçirilen ağır hastalıklar, zor doğum, annenin 
hamilelik sırasında bazı ilaçları kullanması, anne-babanın akraba 
olması, küçük yaşta geçirilen ağır ve ateşli hastalıklar, küçük yaşta 
geçirilen havaleler, görme bozukluğu olanlar, ailede gözü kayan 
veya göz bozukluğu olanlar, şiddetli düşme, çarpma, vurma gibi 
nedenlerden ortaya çıkabiliyor.
Bebeklik ve çocukluk döneminde görülen kaymaların bir kısmı 
yalancı şaşılık olarak tanımlanıyor. Yalancı şaşılık, göz kapaklarının 
ve burun kökünün genişliği ile ortaya çıkan yanıltıcı bir görünümdür. 
Bu durumun tam olarak aydınlatılabilmesi için mutlaka bir göz 
muayenesi yapılmalıdır.

Şaşılığın birçok çeşidi olduğunu belirten Dünyagöz Antalya’dan Doç. 
Dr. Cengiz Akarsu “Şaşılığın en sık görülen çeşidi tek gözde devamlı 
kaymadır. Şaşılığın bu çeşidi, genelde içe kayma şeklindedir ve 
gözdeki bu kaymaya ‘Hipermetropi’ veya ‘Hipermetropik Astigmat’ 
eşlik eder. Bu da göz tembelliği açısından en önemli şaşılık çeşididir. 
Bir diğer çeşidi ise iki gözde kayma şeklindedir. Bu türde anne-
babalar daha fazla endişelenirler.  Ancak bilindiğinin aksine bu 
tür kaymalar daha kolay tedavi edilebilmektedir. İki gözde görülen 
arada kayma ve tek gözde görülen arada kayma çeşitleri ise genelde 
kolaylıkla tedavi edilen şaşılık türleridir, ancak tedavi için geç 
kalınmamalıdır” dedi.

Erken teşhis ve tedavi çok önemli
Doç. Dr. Cengiz Akarsu kaymaların büyük çoğunluğunun 2-3 
yaş civarında ortaya çıktığını ve bazı şaşılıkların gözlükle 
düzeltilebileceğini söyledi. Gözlük taktığı halde düzelmeyen 
kaymalara ise cerrahi tedavi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Cengiz 
Akarsu şunları söyledi: “En önemlisi çocuğun göz doktoruna erken 
götürülmesidir. Erken yaşlarda yapılan tedavi ile başarı oranı çok 
yüksekken ilerleyen yaşlarda bu oran azalabiliyor. Çocuk 1 yaşına 
gelene kadar gözlerinde herhangi bir şikayeti olmasa dahi çocukların 
düzenli göz muayenesi olması tedavi açısından önem taşımaktadır” 
dedi.





Sağlık Bakanlığı tarafından Kepez ilçesinde 372 bin m2 
arazi üzerine yapacağı 1078 yatak kapasiteli Antalya Şehir 
Hastanesi’nin inşaat çalışmaları başladı. Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü, şehir hastanesi yatırımının ilçeye 
ciddi bir değer kazandıracağını söyledi. 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Davut Çetin, 19’uncu Grup Meslek Komitesi (Cam ve hırdavat) 
üyeleri ile bir araya geldi. Sektörün sorunlarını dinleyen Başkan 
Davut Çetin, camcıların yaşadığı cam tedarik sıkıntısının üye 
işletmelerde büyük sıkıntılara yol açtığını ifade etti.

Antalya Şehir 
Hastanesi’nin yapımı 
başladı

Camcılar tedarik sıkıntısı yaşıyor
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Yüklenici firma, Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi’nde 372 bin m2 arazi 
üzerinde yükselecek olan şehir hastanesinin inşaat çalışmalarına 
başladı.  İş makineleriyle hastane binasının temel kazı çalışması 
gerçekleştiriliyor.

Arazi tahsisi yaparak ve sağlık tesisi alanlarının mülkiyet ve imara 
ilişkin sorunlarını çözerek Kepez Devlet Hastanesi ile Antalya Ağız ve 
Diş Sağlığı Hastanesi’nin ilçesine yapılmasını sağlayan Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü, şehir hastanesi yatırımının da ilçeye gelmesi 
için büyük emek harcadı. Başkan Tütüncü, Göçerler Mahallesi Masa 
Dağı bölgesinde, 372 bin m2 büyüklüğündeki Hazine arazisinin 
mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını çözerek,  Sağlık Bakanlığı’nın, 
şehir hastanesi yatırımını Kepez ilçesine yapmasının önünü açtı.  
Sağlık Bakanlığı, Antalya Şehir Hastanesi’nin yapım ihalesini de 29 
Aralık 2020’de gerçekleştirdi. Kepez Belediyesi, ilçenin kalkınma 
sürecine ciddi bir ivme kazandıracak olan şehir hastanesinin 
etrafındaki tüm imar yollarını açtı. Hastaneye, şehrin dört bir 
yanından ulaşım için bölgede 8 bin metre yol inşa edildi. 

Şehir hastanesinde neler olacak? 
Yatırım maliyeti, yaklaşık 1 milyar TL olan Antalya Şehir 
Hastanesi’nin özellikleri şu şekilde olacak:  155 yatak genel, 92 
yatak çocuk, 91 yatak ortopedi/nöroloji, 100 yatak kadın doğum, 100 
yatak KVC, 100 yatak onkoloji, 30 yatak FTR ve 20 yatak psikiyatri 
olmak üzere 688 akut yatak sayısı. Yoğun bakım 246 (yeni doğan ve 
yetişkin yoğun bakım toplam), diyaliz 20, iyotlu tedavi 8, palyatif 48, 
yanık klinik 10, enfeksiyon hastalıkları 18, mahkum 10 ile birlikte 
toplam yatak kapasitesi 1048 olacak. Hastanede 39 ameliyathane, 
301 poliklinik odası, 16 doğum salonu, 2 LINAC cihazı, 13 röntgen 
cihazı, 3 MR, 3 BT, 3 Anjio, 1 PET-CT, 2 SPECT-CT ile hizmet vermesi 
planlanıyor. 43 bin 783 metrekarelik oturma alanı olan hastane 
binası, medikal alanı 201 bin 820 metrekare, acil servis alanı 10 bin 
900 metrekare planlanmış olup, 52 bin 320 metrekare açık otopark 
alanı, 30 bin 380 metrekare kapalı otopark alanıyla birlikte toplam 
282 bin 357 metrekarelik kapalı alana sahip olacak.

ATSO 19’uncu Grup Meslek Komitesi (Cam ve hırdavat) Meclis Üyesi 
Raşit Tabaklar, Komite Başkan Yardımcısı Soner Altınsu, Komite 
Üyesi Fahrettin Baysal ve Antalya Otelciler Pansiyoncular Camcılar 
Reklamcılar Matbaacılar Odası Başkanı Özcan Sucu’nun katıldığı 
görüşmede sektör temsilcileri yaşadıkları sorunların çözümü 
konusunda Başkan Davut Çetin’den destek istedi. 

Antalya’daki tüm camcıların şu an tedarik konusunda ciddi sorunlar 
yaşadığını ifade eden ATSO Meclis Üyesi Raşit Tabaklar, “Şu an 
üretimde büyük bir eksik söz konusu. Bizler ya cam bulamıyoruz ya 
da çok yüksek fiyattan tedarik edebiliyoruz. Örneğin fabrikadan 10 
liraya çıkan cam biz bayilere 16 liraya geliyor. Bizler de bu fiyattan 
aldığımız ürünü son tüketiciye daha yüksek fiyatlarla vermek 
zorunda kalıyoruz. Hem tüketici hem bizler çok zor durumda 
kalıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuyu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Yönetim 
Kurulu’nda da gündeme getirdiğini ifade eden Başkan Davut Çetin, 
konunun yalnızca Antalya özelinde değil Türkiye genelinde büyük bir 
problem olduğunu söyledi. Başkan Davut Çetin, “Cam için uygulanan 
kotanın kaldırılmasını talep ederek sektörün sorununu çözmek 
istiyoruz. Bu kota uygulandığı sürece hem bayiler hem tüketiciler 
fahiş fiyatlara maruz kalacaklar. Bunun önüne geçmek için her 
yoldan girişimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.



Mart ayında gerçekleşen bir protokol imza töreniyle, 2019 Eylül ayında 
Facebook, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası 
Ticaret Odası (ICC) ve Habitat Derneği’nin (Habitat) İstanbul’da 
faaliyete geçirdikleri topluluk merkezi “Facebook İstasyon”un uydu 
merkezlerinden birinin Antalya’da açılması için hazırlıklara başlandı. 
Online olarak gerçekleştirilen protokol imza töreni, Facebook Türkiye 
Kamu Politikaları Programları Müdürü Ece Başay ile birlikte Habitat 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve Antalya Sanayici ve İş 
İnsanları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı’nın 
katılımıyla gerçekleşti.

Antalya’nın akıllı ve sürdürülebilir bir şehir olması için 
çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, 
hizmet binası çatısına ‘Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali 
ve Elektrik Depolama Sistemi’ kuruyor. Çalışmaların 
başladığı proje tamamlandığında yaklaşık 260 kW 
saat enerji üretimi ve 250 kW saat enerji depolaması 
gerçekleştirecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi enerjisini 
üreten ve depolayan ilk belediye olacak.

“ANTALYA İSTASYON” 
AÇILIYOR

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi enerjisini 
üreten ve depolayan 
ilk belediye olacak

İstanbul’daki Facebook İstasyon’dan sonra Samsun, Denizli, 
Kırklareli, Adana, Mersin, Van, Trabzon, Bursa, Ankara, İzmir ve 
Çanakkale’de protokolleri imzalanan ve Facebook’un Türkiye’deki en büyük 
yatırımlarından biri olarak görülen topluluk merkezlerinin sonuncusu 
olan Antalya İstasyon, Türkiye’deki insanları, toplulukları ve işletmeleri bir 
araya getirmeye ve ülke ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi 
eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak.

Facebook Orta Doğu ve Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Azzam 
Alameddin Antalya’da açılacak topluluk merkeziyle ilgili; “İçinde 
bulunduğumuz pandemi koşulları, bireylerin, işletmelerin, toplulukların 
ve STK’ların dijital dünyada kendilerini geliştirebilmelerinin ülke 
ekonomisi açısından ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. 
Geçtiğimiz 2019 yılının Eylül ayında İstanbul’da açtığımız Türkiye’deki 
ilk topluluk merkezimiz Facebook İstasyon, bu doğrultuda yaptığımız en 
büyük yatırımlardan biri. Bugün protokolünü imzaladığımız Antalya uydu 
merkeziyle, Facebook İstasyon’u ülkenin dört bir yanında hayata geçirme 
hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Tüm topluluk merkezlerimizde 
online ihracat, dijital pazarlama, online güvenlik ve dijital iletişim gibi 
bir dizi farklı konuya odaklanan eğitim programları ve atölye çalışmaları 
düzenleyeceğiz.”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise; “Bir iyi niyet 
sözleşmesi olarak gördüğümüz bu protokol ile temelde bölgedeki 
girişimciliğin desteklenmesini hedefliyoruz. Eğitim, Ortak Çalışma Alanı 
ve Ön Kuluçka olmak üzere üç ana fonksiyonun aktif olarak işletilmesini 
planladığımız bu merkezler, yerelde üniversite, öğrenci, özel sektör, yerel 
yönetimler ve kamuyu bir araya getiren networking etkinliklerine de ev 
sahipliği yapacak” dedi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, gelişen teknoloji ile 
birlikte gelen değişim ve dönüşüm sürecinde ‘dijitalleşme’ konusuna 
odaklandıklarını söyleyerek ekledi; “Antalya İstasyon çıktığımız yolculukta 
bize katkı verecek önemli bir iş birliği platformu olacak. Bu değerli iş 
birliğinin bölgemizdeki tüm girişimcilerimiz ve üyelerimiz için katkı 
yaratacağına inanıyor, emek veren tüm kişi ve kurumlarımıza teşekkür 
ediyorum.” 

Antalya’da girişimcilik adına yapılan çalışmalarda öncü bir kurum 
olduklarını ve girişimcilik ekosistemini büyütmek adına 19 yıldır 
sürdürülebilir bir politika yürüttüklerini dile getiren ANSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Akın Akıncı ise, “Facebook İstasyon projesinin Antalya bölge 
ayağında ATSO ile birlikte iş birliği içerisinde olmaktan büyük bir mutluluk 
duyuyoruz ve sorumluluklarımızın da farkındayız. Facebook İstasyon’un 
Antalya’da yeni nesil girişimciliğe büyük bir fayda sağlayacağına 
inanıyoruz” diye konuştu. 

Antalya İstasyon, farklı sosyal gruplara ve topluluklara bir araya gelerek 
fikir paylaşımında bulunabilecekleri ve çalışabilecekleri fiziksel bir alan 
sunarken, aynı zamanda şehirdeki işletmelere küresel pazarlara ulaşmaları 
ve iş arayışında olan bireylere iş bulmaları için de destek olmayı hedefliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, enerji verimliliği alanında 
sürdürülen MAtchUP Projesi kapsamında Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası çatısına “Çatı Tipi 
Güneş Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Sistemi” 
kuruluyor.

Çalışmaları başlanan projede, Belediye hizmet binası çatısına 
güneş panellerinin yerleştirileceği çelik konstrüksiyon 
ayaklarının montajı yapılıyor. Proje tamamlandığında 
belediye çatısında yaklaşık 260 kW saat enerji üretimi ve 
250 kW saat enerji depolaması gerçekleştirecek. Projenin 
ikinci etabında Kepez Mahallesi’ndeki Antalya Ulaşım A.Ş. 
tramvay atölyesi binası çatısına da GES kurulumu yapılacak. 
İki aşamalı proje tamamladığında belediye hizmet binası ve 
tramvay atölyesinin çatısında toplamda 340 kW saat enerji 
üretimi ve 400 kW saat enerji depolaması gerçekleşecek.

Türkiye’de ilk
MAtchUP Projesi kapsamında yapılacak uygulamalardan 
“Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Sistemi 
Kurulumu” Projesiyle Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de 
kendi elektriğini üreten ve depolayan ilk belediye olacak. 
Proje ile yılda ortalama 1 TWh temiz enerji, yüzde 100 
yenilenebilir olarak üretilip doğrudan 500 ton karbondioksit 
(CO2) salınımı önlenmiş olacak. Projenin modüler yapısı 
sayesinde elektrikli araçlar ve diğer sistemler yüzde 100 
temiz enerji ile şarj edilebilecek.
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Antalya’da bisikletlilerin yaşadığı sorunları 
görüşen Antalya Kent Konseyi Gençlik ve 
Spor Çalışma Grubu, Kaleiçi ve Kapalı Yol’un 
bisiklet kullanımına açılmasını önerdi.

Antalya OSB’nin 43 hektar daha büyümesini sağlayacak 5’inci genişleme alanında 
arazisi bulunan vatandaşlar, tapularını OSB’ye devretmeye devam ediyor. Karşılıklı 
atılan imzalar ile yaklaşık 13 bin metrekarelik alan daha Antalya OSB sınırlarına 
dahil edildi.

KALEİÇİ VE 
KAPALI YOL 
BİSİKLETE AÇILSIN

HAK SAHİPLERİ 
ARAZİLERİNİ 
ANTALYA OSB’YE 
DEVRETTİ

Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu, kentte bisiklet ulaşımıyla ilgili 
yaşanan sorunları görüşerek, bu sorunların çözüme kavuşturulmasıyla ilgili öneri 
kararlar aldı. Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda toplanan Gençlik ve Spor Çalışma 
Grubu üyeleri, Antalya kent merkezinde bulunan Kaleiçi ve Kapalı Yol olarak bilinen 
Kazım Özalp Caddesi’nin bisiklet ulaşımına açılması önerisini görüştü. Toplantıda 
nostaljik tramvay ve yeni tramvay hatlarında da bisikletlerin kullanılması önerildi.

Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu Başkanı Recep Şengün, üyelerinden, 
bisiklet kulüplerinden ve bisiklet kullanan yurttaşlardan Kaleiçi’nde ve Kapalı Yol’da 
bisiklet kullanılmasına ilişkin talepler aldıklarını belirterek, “Kaleiçi ve Kapalı Yol’da 
şu anda ‘bisiklet giremez’ tabelaları var. Bu tabelalar kaldırılmalı. Kaleiçi, Kapalı 
Yol ile nostaljik tramvay ve yeni tramvay hatlarının bisiklet kullanımına açılmasını 
talep ediyoruz. Ayrıca Kaleiçi ve Kapalı Yol’da uygun yerlere bisiklet otoparkları 
oluşturulmalı” dedi.

Toplantıda bisiklet konusunda alınan kararların Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 
bildirilmesi kararı alındı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinin 430 bin metrekare daha 
büyümesine imkan sağlayacak 5’inci genişleme alanında, şahıslara 
ait arazilerin rızaen satın alınarak Bölge sınırlarına dahil edilmesine 
devam ediliyor. Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon 
Başkanlığı tarafından 2018 yılında kamulaştırma işlemleri 
tamamlanan 430 bin metrekarelik alanın 246 bin 102 metrekaresi, 
vatandaşlardan rızaen satın alınarak Bölge sınırlarına eklenmişti. 

Geçtiğimiz günlerde Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü idari 
hizmet binasında gerçekleşen tapu devir töreni ile toplam büyüklüğü 
12 bin 668 metrekare olan şahıs arazisi daha Antalya OSB sınırlarına 
dahil edildi. Söz konusu devirler ile 5’inci tevsi alanında rızaen satın 
alınan arazi miktarı 258 bin 790 metrekareye ulaştı.  

“Helalleşmek önceliğimiz”
Arazilerini Türk sanayisinin hizmetine sunan vatandaşlara teşekkür 
eden Başkan Bahar, geriye kalan 171 bin 848 metrekare arazinin 
de Bölge sınırlarına dahil edilmesi için görüşmelerin sürdüğünü 
belirtti. 171 bin metrekarelik alanın hak sahipleri ile anlaşmaya 
varma konusunda önemli adımlar atıldığını aktaran Başkan Bahar, 
“Bu süreçte en önem verdiğimiz şey, rızadır, vatandaşlarımız ile 
helalleşebilmektir. Bu süreci komşularımızı mağdur etmeden, 
gönüllülük esası ile neticelendireceğiz ve Bölgemize kazandırdığımız 
yeni alanları inşallah en kısa sürede üretimin hizmetine sunacağız” 
dedi. 

Oluşacak yeni sanayi parsellerinin istihdama önemli katkılar 
sağlayacağına değinen Başkan Bahar, “Söz konusu alanda 15 yeni 
sanayi parseli planlıyoruz. Bu da Döşemealtı ilçesinin, yaklaşık 2 bin 
kişiye istihdam sağlayacak yeni bir potansiyele kavuşması demektir. 
Bu potansiyel öncelikle Döşemealtı’na ve burada yaşayanlara fayda 
sağlayacaktır. Organize sanayi bölgemiz ne kadar çok büyüyüp 
güçlenirse bu Antalya’mızın faydasınadır.” şeklinde konuştu. 





Kepez Belediyesi, Gaziler ile Duacı mahallelerine kazandırdığı 
Aile Yaşam Merkezi ile hemşerilerini sağlık hizmetiyle 
buluşturuyor. Duacı Aile Yaşam Merkezi’nin mimari projesinde 
Aile Sağlığı Merkezi (ASM) olarak yapılan kısmı, Antalya İl 
Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edildi.

Duacı’ya ASM müjdesi
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Muratpaşa Belediyesi, Komşu Meclisi ve Çevreci Komşu Kart 
projeleriyle Şehir Ödülleri Türkiye 2020’nin yaratıcı ve yenilikçi 
uygulamaları, teknolojileri kentle buluşturup günlük yaşama 
kazandırması dolayısıyla ‘Geleceğin Şehri’ ödülüne değer 
görüldü.

GELECEĞİN KENTİ 
MURATPAŞA

Tıp Merkezi ile binlerce hemşerisine sağlık hizmeti sunan Kepez 
Belediyesi, mahallelere kazandırdığı ASM binalarıyla da doktoru ve 
sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götürüyor.

İlçenin kırsal yerleşim yerlerinin ASM talebi de aile yaşam merkezi 
(AYM) projesiyle karşılanıyor. Kepez Belediyesi, ilçe merkezinden 
uzakta yer alan Duacı ile Gaziler mahallelerine, sosyal belediyecilik 
hizmetlerinin götürülebilmesi amacıyla AYM inşa etti. Yapımı 
tamamlanan bu tesislerin mimari projesinde ASM olarak yapılan 
kısımlar da bulunuyor. 

Kepez Belediyesi, bu ASM’leri protokol kapsamında Antalya İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne tahsis ediyor. Bu tahsis için de Kepez Belediye ile 
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü arasında geçtiğimiz aylarda protokol 
imzalanmıştı. Kepez Belediye Meclisi’nin onayladığı protokol 
kapsamında Gaziler AYM’nin ASM olarak planlanan kısmının 
kullanım hakkı, İl Sağlık Müdürlüğü’ne verilmişti. 

Duacı’ya ASM geliyor 
Kepez Belediyesi, protokol gereği Duacı AYM’deki ASM bölümünü 
de İl Sağlık Müdürlüğü’nün kullanımına sunuyor. Duacı AYM’nin 
mimari projesinde ASM olarak yapılan kısmı da 25 yıl süre ile İl 
Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildi.

Kentlerin geleceğini şekillendirecek doğru proje uygulamaların 
desteklenmesi, öncü ve faydalı uygulamaların örnek gösterilmesi, 
yeni proje ve uygulamalar için şehirler arasında ortak zemin 
oluşturulması amacıyla verilen Şehir Ödülleri Türkiye, Yaşayan 
Şehirler Platformu’nun kendisiyle aynı adı taşıyan projesi 
kapsamında bu yıl üçüncü kez sahiplerini bulacak. Yaşadıkları 
kentlere değer katan isimlere takdim edilen özel ödüller, ‘umut Işığı’ 
temalı paydaş ödülleri, ‘bilim Işığı’ temalı akademik ödüller olmak 
üzere üç ana tema ve 27 kategoride veriliyor. Ödüller bu yıl düşman 
işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla Ardahan’da takdim 
edilecek.

Şehir Ödülleri Türkiye 2020’de, ödüle değer görülen proje ve 
uygulamalar uzun bir değerlenme sürecinin sonunda belirlendi. 
Başvurular, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ve 
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki’nin yaptığı, 
aralarında Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakan Yardımcısı Ayşe 
Kardaş Ergezen, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Seyit Torun, Yaşayan Şehirler Platformu Kurucu Başkanı 
Alper Akın’la gazeteci, yazar ve akademisyenlerden oluşan 25 kişilik 
jürinin değerlendirmesinden geçti.

Değerlendirme sonucunda, Muratpaşa Belediyesi, ‘Umut Işığı’ 
temalı paydaş ödülleri temasında ‘Geleceğin Şehri’ ödülünün 
verilmesini kararlaştırdı. Muratpaşa Belediyesi, yaratıcı ve yenilikçi 
uygulamaları, teknolojileri kent ile buluşturup günlük yaşama 
kazandıran şehirlere verilen Geleceğin Şehri ödülünü Ardahan’da 
düzenlenen törende, Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu 
Komşu Meclisi ve Çevreci Komşu Kart projeleriyle aldı.



Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Falez Rotary 
Kulübü’nün 2020-2021 dönemi ‘Meslek Başarı Ödülü’ne layık 
görüldü.

Finansman ihtiyacının büyümenin bir göstergesi olduğunu ve 
Bölge sanayicilerinin her daim finansmana ihtiyaç duyduğunu 
belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Şekerbank Akdeniz Bölge 
Müdürü Ahmet Çapançatal’ı misafir etti. Çapançatal, Şekerbank’ın 
sanayiciye desteğe hazır ve istekli olduğunu söyledi.

Başkan Semih Esen’e, 
‘Meslek Başarı Ödülü’

ŞEKERBANK’TAN 
SANAYİCİYE FİNANSMAN 
DESTEĞİ

Her yıl iş ve meslek erbabı isimleri, ödüllendiren Antalya Falez 
Rotary Kulübü, 2020-2021 dönemi ‘Meslek Başarı Ödülü’nü Konyaaltı 
Belediye Başkanı Semih Esen’e verdi. Başkan Semih Esen, bu ödülü 
kendisini Antalya Falez Rotary Kulübü Yönetim Kurulu üyeleriyle 
birlikte ziyaret eden Antalya Falez Rotary Kulübü Başkanı Aylin 
Özkan’ın elinden aldı. 

Falez Rotary Kulübü Başkanı Aylin Özkan, “Rotaryanlar olarak 
Meslek Başarı Ödülü, Meslek Teşvik Ödülü ve Eskimeye Yüz Tutmuş 
Meslek Ödülü gibi en önemli ödüllerimizi topluma hizmet eden, 
işinde ve mesleğinde başarılı isimlere veriyoruz. Bu kapsamda 2020-
2021 dönemi ‘Meslek Başarı Ödülü’nü, Yönetim Kurulu üyelerimizin 
oy birliğiyle, sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üreterek topluma 
destek olan, işini ve mesleğini başarıyla icra eden Konyaaltı Belediye 
Başkanı Semih Esen’e vermeyi uygun gördük” diye konuştu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de göreve geldikleri günden 
bu yana hiçbir beklenti içine girmeden bölge halkına en iyi hizmeti, 
en hızlı şekilde ulaştırmak için çalıştıklarını dile getirdi. Kendisine 
verilen ‘Meslek Başarı Ödülü’ ile onur duyduğunu belirten Esen, 
ödülü Konyaaltılı vatandaşlar adına aldığını kaydetti. Esen, “Bu 
ödül ben ve ekibim için motivasyon kaynağı olacak. Yaptığımız 
çalışmalarımızla toplumsal gelişmişlik düzeyini geliştirmede küçük 
bir tuzumuz olduysa ne mutlu bize” dedi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, 
Şekerbank Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Çapançatal ve Antalya 
Şube Müdürü Bora Şimşek’i misafir etti. Sanayi sektörüne verdikleri 
desteği artırmak istediklerini, bu kapsamda ‘Birlikte ne yapabiliriz?’ 
sorusuna yanıt bulmak için Başkan Bahar’ı ziyaret ettiklerini belirten 
Bölge Müdürü Çapançatal, “Çiftçimizin, esnafımızın, KOBİ’lerimizin 
ve sanayicilerimizin; yani üretenin yanında duran Banka olma 
misyonuyla üretimi, istihdamı ve ihracatı, kısacası kalkınmayı 
desteklemedeki rolümüzü daha da arttırmak istiyoruz” dedi.

Kamu ve özel bankaların üst düzey yönetimlerince Antalya OSB’ye 
gerçekleştirilen ziyaretlerin son dönemde bir hayli arttığına dikkat 
çeken Başkan Ali Bahar, oluşan farkındalıktan, gösterilen ilgi ve 
destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bahar, “Özellikle enerji 
alanında dışa bağımlılığımızı azaltacak Çatılara Özgürlük Projemiz 
kapsamında sağlanacak finansman desteği, sanayi üretiminin ve 
ihracatın artmasını, doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını, 
dolayısıyla da geleceğimizin daha sağlam temeller üzerine inşa 
edilmesine vesile olacaktır. Şekerbank’ın fabrika çatılarına kurulacak 

GES’ler için sanayicilerimize uygun şartlarda finansman desteği 
sunmaya hazır olduğunu belirtmesi, memnuniyetimizi bir kat daha 
artırmıştır” dedi. 

“Talibiz, desteğe hazırız”
Şekerbank olarak önceliklerinin sürdürülebilir kalkınma olduğunu 
ifade eden Çapançatal, “Kalkınmayı destekleme niyet ve iddiasını 
ortaya koyan pek çok banka var belki ancak sürdürülebilir 
kalkınmayı odağına özel olarak almış ve buna göre organize olmuş 
çok az banka var. Şekerbank olarak ‘Sürdürülebilirliğin Bankası’ 
kimliğini sahiplenmiş öncü Bankayız. Gerek OSB yönetimlerimizin, 
gerek yatırımcı sanayicilerimizin gerekse de uygulayıcı firmaların 
bu alandaki çözüm ortağı olmaya talibiz, desteğe hazırız” şeklinde 
konuştu.



\\ 

\\ 

CITYGÜNDEM

28

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi tarafından çevre değerlerinin korunması ve 
geliştirilmesine hizmet eden kişi, kurum ve kuruluşlara verilen 
Çevre Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu. Çevre Hizmet Ödülleri 
değerlendirmesinde ‘2019 yılı Antalya Ölçeği (Kamu Kurumu) 
Çevre Hizmet Ödülü’ne layık görülen Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’nin ödülü, çevrimiçi olarak düzenlenen törende 
Büyükşehir Belediyesi  Genel Sekreteri Cansel Tuncer’e takdim 
edildi.

İçişleri Bakanlığı’nın çocukların ve gençlerin uyuşturucu 
kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından 
faydalanmak amacıyla başlattığı ‘En İyi Narkotik Polisi: 
Anne’ projesi kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 
çalışan annelere eğitim verildi.

Büyükşehir’e bir ödül de 
AKÇAM’dan

‘’En İyi Narkotik 
Polisi: Anne’’ projesi 
kapsamında eğitim

Bu yıl 23.’sü düzenlenen ve 2019 yılındaki başarılı çalışmaların 
değerlendirildiği çevre hizmet ödülleri çevirim içi düzenlenen törenle 
sahiplerine verildi. Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma 
ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Sürdürülebilirlik İçin 
Sıfır Atık” panelinin ardından “Çevre Hizmet Ödülleri-2019 Töreni” 
gerçekleştirildi. 

Çevirim içi törenin açılışında konuşan Akdeniz Üniversitesi Çevre 
Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şule 
Orman “Çevre değerlerini koruyup geliştirmenin en etkin yolu 
iyiyi ödüllendirmektir” diyerek 2019 yılında çevre değerlerinin 
korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve 
kuruluşlara teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi adına ödül 
alan Genel Sekreter Cansel Tuncer ise konuşmasında “Tarafsız ve 
bağımsız akademisyenlerden oluşan seçici kurul marifetiyle, Antalya 
Büyükşehir Belediyesi, çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesi 
adına yaptığı başarılı çalışmaları nedeniyle tarihinde ilk defa çevre 
hizmet ödülüne layık görülmüştür. Başkanımız Muhittin Böcek’in 
planlı, kurallı, kimlikli kent hedefiyle yürütmekte olduğumuz tüm 
çalışmalarımızda, çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine son 
derece önem vermekteyiz” dedi.

Genel Sekreter Tuncer, “Çevre değerlerinin başta kentimiz olmak 
üzere tüm dünya için hayati önem taşıdığının bilincindeyiz. 
Antalya’mız; temiz denizleri, plajları, eşsiz güzellikteki doğası, havası 
kısacası çevre değerleri sayesinde dünya kenti olmayı başarmıştır. 
İklim dostu bir kent olmayı hedefleyen belediyemiz, çevreye karşı 
sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir” 
diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(AKÇAM) tarafından verilen ödülün son derece önemli ve kıymetli 
olduğunu belirten Genel Sekreter Tuncer Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’ni ödüle layık gören tüm akademisyenlere teşekkür etti ve 
ödül alan herkesi kutladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden Ali Bertan 
tarafından verilen eğitimde gençler için arkadaş çevresinin 
madde kullanımında büyük etken olduğu vurgulandı.Eğitimde 
çocukların uyuşturucu maddelerden neden uzak durması gerektiği, 
bu maddelerin zararları ve kullanımının nasıl fark edilebileceği 
konusunda ayrıntılı bilgiler veren Ali Bertan, madde kullanımının 
genç yaşta bir canı hayattan koparabildiğini söyledi. 

Madde bağımlılığıyla mücadelede annelere çok önemli görevler 
düştüğünü belirten Bertan, çocukları korumak ve onları bu zehirden 
uzak tutmak için işbirliği yapılması gerektiğine dikkat çekti. Madde 
bağımlısı olan ve satışını yapan gençlerin özellikle okul çevrelerinde, 
eğlence mekanlarında, parklarda, bulunduğunu belirten Bertan, 
Emniyet Müdürlüğü’nün “UYUMA” uygulaması ile annelerden 
kendilerine yardımcı olmasını istedi.





Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’nin Alanya’ya 
kazandırdığı Entegre Katı Atık 
Değerlendirme Geri Dönüşüm 
ve Bertaraf Tesisi’nde, 
Temmuz ayından bu yana 
toplam 81 bin 809 ton evsel 
katı atık bertaraf edildi. 19 
Kasım’da çöpten elektrik 
üretimine de başlayan tesiste 
yaklaşık 2 bin 894,61 MW 
enerji üretildi.

Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme 
merkezi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri 
(ASSİM), güçlü internet altyapısıyla fotokopiden yazıcıya tüm ofis 
imkanlarını sağlayan ortak çalışma alanlarını hizmete açtı.

Alanya’nın 
çöpü 
enerjiye 
dönüşmeye 
başladı

ASSİM’den ortak çalışma 
alanları
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek çevreci projelerinden biri olan Alanya Entegre Katı 
Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi Projesi, Alanya’nın çöp sorununu çözüyor. Alanya’nın 
yanı sıra Gazipaşa, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş’un evsel katı atıklarının bertarafını gerçekleştirecek, tesis 
çöpten elektrik üretiyor.

Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi’nin 1. etap depolama sahası, 13 
Temmuz 2020 tarihinde tamamlanarak çöp alımına başlamıştı. Tesiste 2020 yılı Temmuz ayından bu yana 
toplam 81 bin 809 ton evsel katı atık bertaraf edildi. 

Tesisin enerji üretimine yönelik ünitelerinin inşaatı ise 19 Kasım’da tamamlandı. Tesiste o tarihten bu yana 
yaklaşık 2 bin 894,61 MW enerji üretildi. Nihai olarak günde 1000 ton evsel katı atık bertaraf kapasitesine 
ve saatlik 5.66 MW üretim kapasitesine sahip tesiste tam kapasitede 16 bin konutun enerji ihtiyacını 
karşılayacak kadar enerji üretimi gerçekleştirilecek. 

Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi Projesi kapsamında günlük bin ton 
çöp kapasiteli mekanik ayırma tesisi, 420 ton kapasiteli biyometanizasyon tesisi, saatlik 5.66 megavat kurulu 
güce sahip enerji üretim tesisi ve 10 ton kapasiteli tıbbi atık sterilizasyon tesisleri bulunuyor. Alanya’nın çöp 
sorununu ortadan kaldıracak tesis çöpten enerji de üretiyor.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, son dönemde herhangi bir mekan 
ve zamandan bağımsız olarak çalışanların ihtiyacı ‘ortak çalışma 
alanı’ hizmetini Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan ASSİM’de başlattı. 
ASSİM ortak çalışma alanları, güçlü internet altyapısının yanı sıra bir 
ofiste bulunması gereken yazıcı ve fotokopi hizmetlerini sunarken 
posta ve kargo adresi olarak da kullanılabiliyor. 

Belediye Başkanı Ümit Uysal, ortak çalışma alanlarının ASSİM’in 
ön kuluçka ve kuluçka hizmetlerinin yanı sıra girişimlere yönelik 
üçüncü bir çalışması olduğunu dile getirdi. Uygulamanın Antalya ve 
bölgesinde bir ilk olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, pandeminin 
hem bireyleri hem de şirketleri alternatif çalışma modellerine 
yönlendirdiğine dikkat çekti.  Esnek, yarı zamanlı ve proje bazlı 
çalışma sistemlerinin yaygınlaştığını belirten Başkan Uysal, bu 
yeni çalışma düzenin ortak çalışma alanlarına duyulan ihtiyacı 
arttıracağını belirtti. 

Ortak çalışma alanlarının daha çok girişimciler, yeni açılmış şirketler 
ve serbest çalışanlar için ideal olduğunu belirten Başkan Uysal, 
ASSİM ortak çalışma alanlarının ücretsiz kullanılabileceğini söyledi. 
Bu anlamda genç girişimciler için önemli bir gider kalemini ortadan 
kaldırdıklarını belirten Başkan Uysal, “Ortak çalışma alanlarından 
farklı bir sinerji de bekliyoruz. Kullanımın yaygınlaşmasıyla, 
benzer çalışma alanlarındaki kişilerin yeni ortaklıklar kurmasını, 
birbirlerine yeni çalışma alanları açmasını, fikir alışverişinde 
bulunarak orijinal fikirler geliştirilmesini bekliyoruz” diye konuştu. 
ASSİM ortak çalışma alanlarının ilk kullanıcısı da pandemi nedeniyle 
Antalya’da ailesinin yanında bulunan finans teknolojileri alanında 
uluslararası bir şirket çalışanı oldu.



Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam 
Parkı’nda baharla birlikte doğumlar arttı. 
Zebra, kanguru, keçi, tavşan ve lemurlarda 
yavru sevinci yaşanıyor. Sevimli yavrular 
ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Antalya Hayvanat 
Bahçesi’nde yeni 
yavru sevinci

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye’nin en büyük hayvanat 
bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı’nda tam bir bahar havası yaşanıyor. 
143 türde 1485 hayvana ev sahipliği yapan Hayvanat Bahçesinin 
nüfusu yeni üyeleriyle birlikte artmaya devam ediyor. Zebra, 
kanguru, tavşan, keçi, koyun ve lemurlar doğum yaparak, yavrularını 
dünyaya getirdi. Hayvanat Bahçesinde yeni doğan üyeler veterinerler 
ve bakıcıların kontrolünde özenle bakılıyor. 

‘Çakıl’ zebra dünyaya geldi 
Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği hayvanlar arasında yer alan 
zebralar yavruladı. Gebe olan ‘Gölge’ isimli zebra doğum yaptı. 
Dişi yavruya ‘Çakıl’ ismi verildi. Altı zebranın olduğu hayvanat 
bahçesinde böylece zebra sayısı yediye yükseldi. Yeni doğumlarla 
birlikte bahara çok güzel bir giriş yaptıklarını söyleyen Büyükşehir 
Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül 
Arsun, “Zebraların gebelik süresi yaklaşık bir yıl oluyor. Biz gebelik 
için anneye doğal barınaklar ve uyum süreleri hazırladık. Anne 
zebra, sağlıklı bir yavru dünyaya getirdi. Durumları iyi. Özellikle bu 
dönemde yavrunun beslenmesine özen gösteriyoruz ve ayrı bölümde 
tutuyoruz” diye konuştu. 

Yeni yavrular neşe getirdi 
Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde farklı 
türden çok sayıda yavrunun dünyaya gözlerini açtığını belirten 
Veteriner Hekim Arsun, “Saanen, tiftik ve cüce keçiler grubunda 25, 
koyun gruplarında 10 yavru dünyaya geldi. Ziyaretçilerin ilgisini 
çeken hayvanlardan olan ‘dev velikan’ cinsi tavşan ailemize 12 
yavru katıldı. Kanguru ailemizde de yeni doğan sevinci yaşıyoruz. 
İki yavru kanguru sağlıklı şekilde doğarak anne kesesinde gelişimini 
sürdürüyor. Yine halka kuyruklu lemurlar da iki yavru dünyaya 
getirdi. Bütün hayvanlarımızın sağlık durumları iyi durumda” dedi.
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Fotoğraflar:
Karanlık Kutu

Güldal'la 
5 Çayı'nda

RIMA ABI CHAHINE
Bu ay konuğum yıllardır tanıdığım, dostluğuyla bana değer katan Sevgili Arkadaşım; Rima Abi Chahine… O bir iş 
kadını, müthiş bir girişimci. Beyrut’ta 2 yıl Psikoloji eğitimi aldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınmış. 
Orada Georgia Üniversitesi Halkla İlişkiler / Gazetecilik bölümünden ve Pazarlama yan dalından mezun olmuş, son 
derece donanımlı biri... Cesur, akıllı ve başarılı bir girişimci olan dostum Rima ile hayata geçirdiği son projesi olan 
doğa ile iç içe, muhteşem bir kamp alanı olan The Land hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Sohbetimize The 
Land’in Rima ile birlikte yöneticiliğini yapmaya başlayacak olan Ferhan Bozkaya da eşlik etti. İlginizi çekeceğine 
inanıyorum…



Rima Abi Chahine, hayatı hep yeni atılımlar 
ile geçen ve birçok sektörde başarılar elde 
eden bir kadın… İlk olarak etkinlikler 
ve fırsatlar onu kariyerine başladığı 
yatçılık sektörü ile İstanbul’a ulaştırmış. 
İstanbul’dan ayrılarak yatçılık dünyasında 
çalışmaya devam ederek Antalya’ya 
yerleşmiş. Kendisi o günlerde kurduğu “RAC 
Roché Design” adında,villa, ev ve lüks yat 
kategorilerine hizmet veren bir iç tasarım 
şirketinin de sahibi olarak faaliyetlerine 
devam ediyor.

Dört dili akıcı olarak konuşan Rima Abi 
Chahine (İngilizce, Fransızca, Türkçe, 
Arapça ve İspanyolca), tutkusu olan moda 
konusunun da peşinden gidiyor. Zevkli bir 
modacı olarak;konforu, stili ve tasarımı 
harmanlamak isteyenlere hitap eden 
fikirlerini ve yaratıcıklarını eşleştirmek için 
bir ortak ararken, uzun yıllardır arkadaşı 
olan Nilgün Hamati ile hedef ve hayallerinin 
kesiştiğini fark ederek bir ortaklığa imza attı 
ve birlikte “Bo Factor”u yarattılar.

Tüm bu faaliyetlerinin yanı sıra hizmet 
sektöründe de The Land’in sahibi olan 
Rima Abi Chahine’e, neden  buraya “The 
Land” adını verdiğini sordum. (Zira Türkçe 
Arsa anlamına geliyor) ve “Bu arsayı 9 
yıl önce almıştım.Nasıl ifade edeceğimizi 
bilmiyorduk, bu yüzden hafta sonları: 
Araziye gidelim” derdik.Ve ismi doğal 
olarak, The Land oldu.” cevabını aldım…

Arkadaşım Rima Abi Chahine ve The 
Land’in birlikte yönetmeye başlayacak olan 
Ferhan Bozkaya ile oturduk, bu nefes kesici 
yer hakkında keyifli bir sohbetin içinde 
bulduk kendimizi...

The Land’i nasıl tanımlarsınız 
soranlara?
Antalya Geyikbayırı vadisinde yer alan 
‘The Land’, Geyiksivrisi dağının muhteşem 
manzarasına sahip, doğa ile çevrili bir 
nar ve zeytin ağacı bahçesinin içinde 
yer alan 12 sade bungalov, bir ana ev; 
restoran ve büyük bir yoga platformundan 
oluşuyor. Doğa içinde konumlanmış 
yoga platformumuz; yoga kamplarına ve 
inzivalara ev sahipliği yapmakta…

The Land’de kimler kalabilir?
Alanımızda, ağırlıklı olarak tırmanışçılar 
ve yoga grupları olmak üzere sporcular 
konaklıyor. Bölgenin sakinliği, yürüyüş 
parkurlarına yakınlığı ve tırmanış 
sektörlerinin göbeğinde yer alması 
sebebiyle;daha çok doğa sporlarıyla 
ilgilenen gruplar ve yoga gruplarına 
ev sahipliği yapıyoruz.Bu sebeple, 
bungalovlarımızı ve yoga platformu, 
restoran gibi ortak alanlarımızı onların 
rahat edebileceği şekilde yeniliyoruz, 
geliştiriyoruz. 
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Özel rezervasyon alıyor musunuz?
Almak isterdik ama bunun için pek müsaitliğimiz olmuyor. Kış 
döneminde tırmanışçılar, sonbahar ve ilkbahar döneminde de yoga 
gruplarını ağırladığımız için kampımız genelde dolu oluyor. 

Bu gruplar burada ne gibi etkinlikler yapıyorlar?
Genellikle yoga, meditasyon, pilates, detox, masaj eğitim grupları 
ve inziva için gruplar geliyor. İnsanların doğaya yüzünü biraz daha 
dönmesi ve alternatif tatil seçeneklerinin de oluşmasıyla, yoga 
kampları ve tatilleri yaygınlaşmaya başladı. Doğanın içinde üç beş 
gün geçirirken; yoga pratikleri ile bedeni, meditasyonlar ile ruhu 
besleme, sağlıklı besinler tüketme ve zamanını sakin bir ortamda 
geçirme, insanların tercih ettiği bir tatil seçeneği haline geldi. 
The Land’de de benzeri kamplar düzenleniyor ve insanlar şehir 
hayatından bir süreliğine uzaklaşarak, doğa içinde, yoga meditasyon 
pratikleri yaparak bedensel ve zihinsel olarak rahatlamaya çalışıyor. 

Geyikbayırı Tırmanış Bölgesi olarak mı tanınıyor?
Geyikbayırı, Türkiye’nin en büyük ve en popüler tırmanış alanıdır. 
Hepsi birbirine yürüme mesafesinde 44 sektörde bulunan 1.000’den 
fazla spor tırmanma rotasına sahiptir.

Tırmanmak için en uygun zaman Kasım ve Mayıs ayları arasındaki 
kış / ilkbahar aylarıdır. Bununla birlikte, misafirlerimiz havaların çok 
sıcak olduğu Temmuz ve Ağustos ayları dışında, neredeyse tüm yıl 
boyunca kayalıklarda asılı dağcıları görebilirler.

Kendi başlarına ve/veya arkadaşlarıyla özgürce tırmanabilir veya 
arzularına göre tırmanma sektörlerine götürebilecek yerel bir 
rehberden yardım alabilirler.

Bireysel veya gruplar halinde kısa sürede tırmanışa giriş dersleri 
alabilirler.

Likya yoluna yakın mısınız?
Evet, çok yakınız. Geyikbayırı’ndan başlayan çok sayıda harika 
yürüyüş yolu vardır.

Bu yollardan en popüler ve dünyaca ünlü yoldur Likya Yolu… 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Lycian_Way)

Bu, Türkiye’nin güneybatısındaki Antik Likya güzergahı çevresindeki 
belirgin uzun mesafeli bir patikadır. Uzunluğu 500 km.’den (310 mil) 
fazladır ve Geyikbayırı’ndan Fethiye yakınlarındaki Hisarönü’ne 
(Ovacık) kadar uzanır. Ziyaretçiler, sadece başlangıcın bir bölümünü 
yapabilir veya götürdüğü yere kadar gidebilirler.

Antalya’nın Akdeniz Körfezi ve Toros dağlarının muhteşem 
manzarasına sahip Geyik Sivrisi dağınada günübirlik tırmanışlar 

Dostlarımız da röportajımızda bize eşlik ettiler.

Rima Abi Chahine, Benek Özmez, Güldal Siginç, Helene Olympe, Filiz Otyam



mevcuttur.Daha kısa bir ölçekte, dağın yamacından antik Likya 
kenti Trebenna’ya (https://en.wikipedia.org/wiki/Trebenna) yürüyüş 
yapmak, vadinin muhteşem panoramasına ulaşmak için ormanda 
yürümek ve dereleri geçmek, konukların favorisidir.

Bu yürüyüşler, özel olarak veya bölgenin zengin tarihi hakkında 
bilgilendirebilecek yerel bir rehberin yardımıyla da yapılabilir.

Gruplara vegan yemeklerden, et yemeklerine farklı 
menüler sunuyorsunuz. Biraz da bundan bahsedelim mi?
Evet, gruplara vejetaryen ya da vegan yemekler sunuyoruz. Bazı 
gruplar detox programı düzenliyor ve onlara özel detoks menüleri 
hazırlıyoruz. Çünkü sağlıklı beslenme, hafif yemekler yeme burada 
yapılan pratiklerin destekleyici bir parçası… Menüler dışında, 
misafirlerimiz Karadağ'ın en güzel manzarası eşliğinde, nefis bir 
akşam yemeği isterlerse; The Garden Kitchen Caravan’ın Sahibi Şef 
Gürkan Andırır’dan farklı yemek siparişi de verebilirler.

The Land’in avantajları nelerdir?
Geyikbayırı vadisi, muhteşem manzarasıyla etrafı tamamen doğayla 
çevrilmiş bir alan… Gürültüden uzak, sessizliğin hakim olduğu bir 
ortam. Bungalovların her biri dağ manzaralı… Yani burası, hem spor 
faaliyetlerde bulunmak için hem de ayakları uzatıp dinlenmek için 
uygun bir alan. 

Okullardan çocuk grubları kabul ediyormusunuz?
Şu an çocuklar için bir programımız yok ama çocukların doğada 
kaliteli zaman geçirebileceği, doğaya dokunabileceği faaliyetlere ev 
sahipliği yapmak isterdik. 

COVID ile grup inzivalarını nasıl yönetiyorsunuz?
Bu yılın grup inzivaları yeni başlıyor. Grup sayılarını sınırlı 
tutuyoruz. Bungalovlar birbirinden bağımsız ve yoga platformu, 

restoran gibi ortak alanlarımızın etrafı tamamen açılabilir camlı. 
Sürekli havalandırıyoruz ve genelde açık tutuyoruz. Tabi ki de sık 
temizlik ve dezenfekte uygulamaları ile her alanı temiz tutmak 
öncelikli işimiz. 

Bize kendinizden bahseder misiniz Ferhan Hanım? Neden 
The Land’i seçtiniz?
Antalya’da doğdum, büyüdüm. Üniversiteden sonra başka şehirlerde 
yaşayıp bolca yurt dışı gezileri yaptım. Antalya’da uzun süre basın 
sektöründe çalıştım. Bu süreçte doğa sporları ve yoga pratikleri 
hayatımdaydı. Yaşamı iyileştirme, beslenme arayışı beni çok güzel 
yerlere taşıdı. İşten arta kalan zamanımı bu alanlarda okuyarak, 
eğitimler alarak ve hayatıma dahil etmeye çalışarak geçirdim. Basın 
sektöründen ayrılıp bir doğa projesinin basın işlerini yaptım ve 
doğada yoga dersleri verdim. Doğada çalışmak, etkinlikler yapmak 
ve en güzeli de yogayı doğayla bütünleştirmek beni çok mutlu etti. 
Yoga eğitimlerime yenilerini ekledikçe sadece bu alanda devam 
etmek istediğime karar verdim ve yolum The Land ile kesişti. Eskiden 
buraya yoga kamplarına katılmak, kaya tırmanışı yapmak için 
gelirdim; şimdi bunları kendim organize ediyor olmak, yoga kampları 
yapıyor olmak ve buranın her alanında emek vermek beni mutlu 
ediyor. 

Herhangi bir yeni plan var mı?
Burada akan su kaynakları var ve bu yaz için saunalı doğal bir havuz 
yaptırmayı planlıyoruz.
Bir sonraki inzivamız ise 3 - 6 Haziran’da Yeşim Atik ve benimle 
(Ferhan)… Heyecanla sizleri bekliyoruz.
Detaylar ise şöyle:
Yeşim Atik ve Ferhan Bozkaya ile
DOĞAYA DÖNÜŞ YOGA TATİLİ
Antalya Geyikbayırı vadisinde, nar ve zeytin ağaçları içine 
konumlanmış The Land’ın muhteşem doğasında yoga tatili.
Çam, defne, sandal ağaçları arasından derelerin aktığı; lavanta, 
biberiye kokularının estiği The Land’de, doğayla kucaklaşacağımız 
dört gün neler yapacağız?
- Yoga pratikleri, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı deneyimi ile beden 
güçlendirme
- Tai masajı ve yin yoga dersi ile beden gevşeme
- Mandala atölyesi ve doğanın derin sessizliğinde zihni dinlendirme

TARİH: 03 - 06 Haziran 2021
KONAKLAMA: The Land Geyikbayırı, Antalya
KİMLER KATILABİLİR?: Pratikler her seviyeye 
uygundur. Katılım kontenjanı sınırlıdır.
BİLGİ VE REZERVASYON: 0 535 251 32 29 / 
stay@thelandgeyikbayiri.com
*Arzu eden guruplara Ersin Durmuş/Karanlık Kutu 
Prodüksiyon tarafından profesyonel fotoğraf ve video 
çekimleri yapılmaktadır.
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Konyaaltı Psikoloji Merkezi; bireyleri karşı 
karşıya kaldığı sorunlar karşısında akılcı 
ve işlevsel bir bakış açısı geliştirerek, 
klinik psikoloji ve psikoterapi alanlarında 
çağdaş bir yaklaşımla hizmet vermek 
amacıyla Antalya’da, geçtiğimiz Mart 
ayında hizmete girdi. Kurucuları Psikolog 
Hande Nur Akın ve Uzm. Klinik Psikolog 
Firdevs Funda Arpaguş klinikleri, kuruluş 
amaçları ve uygulamaları hakkında 
şunları dile getirdiler; “İçinde yaşadığımız 
topluma karşı sosyal sorumluluklarımızın 
ve yapabileceklerimizin farkındayız. 

Eğitimler, atölyeler, seminerler ve 
projelerle çocukların, gençlerin ve 
ailelerinin kişisel gelişimlerine ortak 
oluyor, hayatlarına dokunuyoruz…

Bizler, alanlarını savunan ve alanda 
çalışan ruh sağlığı uzmanları olarak insan 
psikolojisinin temellerinin hayatlarımıza 
yaptığı müdahalelerle çalışarak, ruh 
sağlığı anlamında mücadele edemedikleri 
koşullarda bir yol ortaklığı yapıyoruz.

Edindiğimiz deneyimler neticesinde 
alanda çalışan sivil toplum örgütleriyle 
çalışmalar yaparak bu yolda kendini 
toplum refahına ve insani çalışmalara 
adamış kurumlara psikolojik destek 
sağlıyoruz. Çünkü örgütsel psikolojinin 
gücüne inanmaktayız.

5 Mart 2021 yılında danışan kabulüne 
başlayarak, Antalya ilinde bağlı 
olduğumuz kurumlara psikososyal destek 
çalışmalarının yanı sıra kendi uzmanlık 
alanlarımızda bireysel terapiler, çocuk 
ve ergen terapisi, aile ve çift terapisi 
ve cinsel terapilerde kurumumuzda 
bire bir aktif danışmanlık süreçlerimizi 
gerçekleştirmekteyiz.

KONYAALTI PSİKOLOJİ MERKEZİ’nde
iki genç girişimci kadının hikayesi:

İki başarılı genç girişimci kadının 
yollarının kesişmesiyle başlayan bir 
hikayesi var 

Konyaaltı Psikoloji Merkezi’nin… Ve, 
Psikolog Hande Nur Akın ve Uzm. Klinik 
Psikolog Firdevs Funda Arpaguş’un 
birlikte yeni bir yola çıkmasıyla 
başlamış...

Psikolog HANDE NUR AKIN ve
Uzm. Klinik Psikolog FİRDEVS FUNDA ARPAGUŞ

Süreç içerisinde gerektiğinde bağlı olduğumuz psikiyatri hizmetine yönlendirmeler yaparak, 
gerekli testleri tüm hazır oluş koşulları ile uyguluyor ve bize düşen görevleri seans odalarımızda 
gerçekleştiriyoruz.” 

Genç girişimci iki psikoloji insanı Psikolog Hande Nur Akın ve Uzm. Klinik Psikolog Firdevs 
Funda Arpaguş; kurdukları Konyaaltı Psikoloji Merkezi ile hayatın doğal akışı içerisinde 
bireylerin iyi oluş hallerine geçişlerine tanık olmayı ve onların bu varoluş sürecinde 
yaşantıladıkları kötü deneyimlerinden kurtulmak için ruh sağlığı hizmetine daha kolay erişim 
sağlayabilmelerinde faydalı olabilmeyi hedeflediklerini sözlerine eklediler.

HANDE NUR AKIN

FİRDEVS FUNDA ARPAGUŞ

Uncalı Mahallesi 1221 Sokak Altıngül Konakları 12/A D:6 Konyaaltı - Antalya
Tel: 0546 192 2021

www.konyaaltipsikoloji.com
konyaaltipsikoloji
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Covid-19 salgını hayatımızda 
birçok şeyi değiştirdi. Sosyal 
ilişkilerimizi, çalışma şartlarımızı, 
sağlık önlemlerimizi ve daha çok 
ama çok şeyi… Alışkanlıklarımızın 
yeniden şekillendiği bu günlerde, 
alışveriş alışkanlıklarımız da 
yeniden güncellendi. Online 
alışverişin gözde olduğu pandemi 
günlerinde, biz de alışveriş 
konusunda Antalya’nın yeni 
güncellerini merak ettik. Ve 
alışverişin erbabı kadınlara, farklı 
meslek guruplarından Antalya’nın 
bilinen simalarına birkaç soru 
yönelttik.

İşte sorularımız…

1- Sizin için “Alışveriş yapmak” ne ifade eder? 
2- Pandemi dönemi başladığından beri en çok hangi ürünleri satın aldınız?
3- “İndirim” zamanı çok alışveriş yapar mısınız? Hiç bedeninize uymadığı ya da ihtiyacınız olmadığı halde sırf 
indirimde olduğu için bir ürün satın aldığınız oldu mu?
4- Hediye seçerken önceliğiniz nedir?
5- Çocuğunuz bir arkadaşına ya da sevdiği birine hediye alacağı zaman ona nasıl yardımcı olursunuz?

Ve aldığımız cevaplar…

Alışveriş

yeni 
güncelleri…
yeni 
güncelleri…

alışkanlılarımızın



ASLI AKKAYA
Y. İnşaat Mühendisi
1- Benim için alışveriş kesinlikle ve kesinlikle ihtiyaç gidermektir. Hiçbir zaman bir şeyler almak için 
dolaşmadım. Hatta AVM’ye gitmek benim için eziyet gibi.
2- Tabi ki pandemi döneminde en çok gıda alışverişi yaptım. Biz kalabalık bir aileyiz, pandeminin 
başlarında herkes evde ve sürekli bir yeme içme durumumuz vardı. Daha sonraları tabii ki ilk paniğimizi 
attık, normal düzene döndük. Sonraları da yoğun bir şekilde teknoloji alışverişi yaptık.
3- Pek yapmam, özellikle indirim takip ettiğimi söyleyemem. Almak istediğim bir ürünü indirimde 
bulursam tabii ki çok mutlu olurum.
4- Hediye almak benim için gerçekten zor ve özverili bir iş. İlk hedefim gerçekten ihtiyaca ve  zevkine 
uygun bir şey olmasıdır. Hiçbir zaman ‘Alayım, beğenmezse değiştirir’ diye düşünmem.
5- Öncelikle arkadaşının ilgi alanlarına yönelik bir şey düşünmesini tavsiye ederim. Bir de özellikle 
çocukların birbirlerine alacağı hediyede bütçenin çok önemli olduğunu düşünüyorum; belli limitleri 
aşmamalı ve karşı tarafı da zor durumda bırakmamalı.

BANU SABRİOĞLU
Turizmci
1- Alışveriş son 4 yıldır benim için ihtiyaç gidermek ancak bunu mutlulukla yapmaktır. Sanırım minimalist 
bir hayat benim için daha keyifli ilerliyor.
2- Pandemi başladığından beri tabii ki bizim de herkes gibi gıda tüketimimiz arttı ancak hobi ve sanat 
ürünleri de benim için bu dönemin vazgeçilmezleri arasında yer aldı.
3- İndirim zamanında fiyatının düşmesini beklediğim ve gerçekten ihtiyacım olan ürünleri alırım. Hiçbir 
zaman ihtiyaç dışına çıkmamışımdır.
4- Hediye seçmek hiç bana göre değil çünkü çok detaylı düşündüğüm için bir türlü karar veremem. 
Genellikle karşımdaki çok yakınım ise onun ihtiyacı olan ya da çok istediği bir hediye seçmeye özen 
gösteririm.
5- Kızım bir arkadaşına hediye alacağı zaman seçimi kendisine bırakırım belli bir bütçe veririm ve 
karışmam. Kendisi yaratıcı ve doğru hediye seçimi konusunda oldukça başarılıdır.

ESRA DÖVÜCÜ
Mağaza Sahibi
1- Alışveriş yapmak kısa 
süreli bir eğlence… Ben 
ihtiyacıma yönelik alışveriş 
yapanlardanım. Uzun uzun 
alışverişler bana göre değil, 
sıkılırım. Kısa alışveriş, 
uzun uzun kahve molası 
sevenlerdenim.  
2- Pandemi döneminde 
öncelikle gıda tabii ki...  
Sonrasında bol bol kitap aldım. 
Bazen de “Ya, yeni bir şey 
alayım bari” diyerek arada 
alışveriş yaptığım da oldu.  

ESRA KÜÇÜKDUMAN
Sağlıklı Yaşam Uzmanı, 
Eğitmen ve Uzman Estetisyen
1- Terapi, mutluluk diyebilirim… 
Keyif veren, ürünleri seçerken 
yaşadığım heyecan verici 
duygu müthiş. Kendi kendine 
gülen bir surat ifadesi. Kendimi 
bir anda alışveriş sitelerinde 
gezerken buluyorum, genellikle 
iki günde bir sipariş veriyorum 
ve kargoların gelişini şüphe 
çekmeyecek şekilde ayarlamaya 
çalışıyorum.

2- Genellikle evde oturduğumuz 
dönemde gıda, teknoloji ve giyim 
alışverişi yaptım. Giyimde de 
daha çok spor ürünleri tercih 
ettim.
3- Çok sık takip etmiyorum. 
Ama beğendiğim ve çok 
sevdiğim bir üründe mutlaka 
değerlendiriyorum. İndirim 
fırsatları çok kalabalık oluyor 
ama kış sezonu ürünlerinde 
alabilirim.
4- Hediye seçerken özel günü 
beklemem. Önceliğim beni 
unutturmayacak, baktıkça 
hatırlatacak hediye olması. Bana 
göre hediye; anlamı büyük olan 
manevi değerlerimizdendir. 
Hediye alırken hassas 
davranmalı ve hangi hediyenin 
kime ne manalar vereceğinden, 
kişiye katacağı güzelliklere kadar 
düşünmemiz gerekir.
5- Çocuğum yok ama yeğenlerim 
ve arkadaşlarımın çocuklarından 
gördüğüm; gidip kendileri 
ihtiyaçları ve hobilerine göre 
hediye seçmeleri…

3- İndirimde veya sezonda 
fark etmez; ihtiyacım ne 
ise ona yönelik alışveriş 
yaptığım için özel bir 
zaman beklemiyorum. Bir 
keresinde bir mayokini 
beğenmiştim ama bedeni 
kalmamıştı. Yine de 
aldım, onu giyene kadar 
diyet yapım ve 1 ay sonra 
giydim. Simdi düşününce 
arada kendime küçük 
şeyler alıp diyete girip 
onları giymeye çalıştığım 
oluyormuş. 
4- Aldığım şeyin 
karşımdakinin hoşuna 
gitmesi veya bedenine 
olması benim için önemli. 
O yüzden karşımdakinin 
zevkine uygun şeyler 
almayı tercih ediyorum. 
Çünkü ben aldığım 
hediye değiştirilince 
bozulanlardanım.
5- Gençler simdi her 
şeyi internetten aldıkları 
için bana çok da ihtiyaç 
olmuyor. Her ne kadar 
emek verilen şeyler bana 
daha manalı gelse de, 
zaman değişiyor.
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NİLÜFER YILDIZ
Mağaza Müdürü
1- Pandemi öncesi ihtiyacım 
olan şeyleri alırdım. Ama 
salgından sonra daha çok 
mutlu olmak, rahatlamak için 
almaya başladım. Enteresan 
bir şekilde alışverişe 
düşkünlüğüm arttı.

SELDA ZEREN
Clinic Manager 
Uzman Tıbbi Estetisyen
1- Alışveriş yapmak, ihtiyaç gidermek… Aslında özellikle pandemi döneminde bu hale geldi. Eskisi 
gibi mağaza dolaşma, vitrinler ve soyunma odalarında denemeler pek olmuyor.
2- En çok tabi ki gıda ürünleri aldık. Bunun yanında, evimizle ilgilendik ve daha çok çiçek ve 
dekorasyon eşyaları da ilgimi çekti.
3- Belli markaların özellikle indirimini takip etmeyi seviyorum. Zaman zaman hepimizin yaptığı gibi 
ihtiyacım olmadan aldığım şeyler oluyor ama hemen değerlendiririm.
4- Hediye seçerken aldığım kişinin mutlu olmasını düşlerim ve ona göre seçmeye çalışırım, küçük bir 
şey bile olsa tebessüm ettirsin isterim.
5- Fikrimi beyan ederim tabi ama yine de ben özgür bırakma taraftarıyım. Karar vermeyi, seçim 
yapmayı öğrenebildin diye… Hediye almak ve vermek güzel bir şey.

ZEYNEP DAĞISTANLI
Ressam
1. İhtiyaçlar listesi doğrultusunda ne almam gerekirse ona yatırım yapmaktayım. 
2. Pandemi sürecinde şehirden uzakta yaşadığım için haftada bir gün sadece market ihtiyaçları için 
alışveriş yaptım. Online olarak da alışveriş merkezine gitmediğim için; kitap siparişlerim oldu. 
3. Yaklaşık dört senedir bot ayakkabı ve iç giyim dışında kendime kıyafet almıyorum. Oğlumun da 
ihtiyacı ne ise sezonluk olarak kıyafet alışverişini yapıyorum. İndirimleri takip etmesem de indirimler 
candır; yararlanılır. 
4. Ne aldığımdan çok nasıl hissettirdiğini önemserim... Ama belli zamanlarda değil her zamanın 
hediye için uygun olduğunu düşündüğümden maddi bir ayrıma asla girmem.
5. Genelde mevsime göre davranırız. Eğer bahar aylarına geçişse kendi bahçe deneyimlerini yaşayıp 
öğrenebilecekleri bir tohum seti alırız ya da aynı tarz ilgi alanları varsa Rossi’nin çizdiği bir resmin 
t-short’u olabilir.  Kitap veya yine çizilmiş bir resim her zaman güzel bir anıdır. 

NİLGÜN HAMATİ
İş İnsanı
1-  Öncelikle ihtiyaç gidermek için 
başlıyorum, sonrası bir bakıyorum 
terapiye geçmişim. 
2- Bu dönemde en çok Instagram’daki 
shop online tuşuna yakalanıp eve bir 
sürü görüntüde pratik ev aparatları 
aldım.

3- Çok olmasa da 
yapmışlığım vardır, 
o nedenle akıllandım 
ve artık bu tuzağa 
düşmüyorum.
4- Tek önceliğim, 
alacağım kişinin ilgi 
alanı, zevki, onu mutlu 
edecek, benim de 
bütçeme uyacak hediye 
almak olur.
5- Tara, bu konuda 
oldukça iyidir. Hediye 
vermeyi ve mutlu etmeyi 
sever. Hangi arkadaşının 
ne tip hediyeden mutlu 
olacağını bilir. Seçimini 
yaparken zorlanmaz.

2- Eve kapandığımız dönemde 
gıda ürünlerini çok fazla aldık, 
daha sonra eve dönük aksesuarlar 
küçük mobilya eşyaları mutfak 
eşyaları aldım.
3- Evet, indirim zamanı 
alışveriş daha çekici hale geliyor 
fakat sırf indirimde diye bir 
şeyler almıyorum. Belki bu 
işi yaptığım için doğru ürünü 
almaya çalışıyorum indirim fark 
etmeksizin.
4- Hediye seçerken aldığım 
kişinin ihtiyacına göre 
beğenebileceği ürünleri tercih 
ediyorum.
5- Çocuğum da benim gibi hediye 
seçer; ihtiyacı olan, sevineceği, 
beğeneceği ürünü alır. Ben ona 
maddi destekte bulunurum, 
karışmam.
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ZİÇEV Antalya Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Madem karantina “Cumartesi 
– Pazar”larındayız; bu ay biraz 
daha fazla film/dizi önermek 
istedim sizlere... Keyifle izlemeniz 
dileklerimle…

Karantina günleri 
için öneriler…

Mutluluk arayışını anlatan kitaptan uyarlanan bir 
film izledik: Hector and the Search for Happiness 
(Hector’un mutluluk arayışı)...
Hector düzenli, kuralları olan bir psikiyatrdır. Bu düzeni 
korumasına ve kalıplarını tekrarlamasında ona destek olan 
bir de sevgilisi vardır. Ancak, bu konfor alanında “Mutlu 
mudur?” bilememektedir. Danışanlarının sorularına, sorularla 
cevap verirken tam anlamıyla faydalı olmadığı hissine 
kapılmaktadır.
Hızlı bir karar alır ve mutluluğun sırrını aramak için yollara 
çıkar. İngiltere’den Çin’e, oradan Afrika ve Los Angeles’a gider. 
Bu yolculuklarda karşılaştığı herkese mutluluk hakkında 
sorular sorar ve notlar tutar. (Tabii sterlin kazanan zengin 
bir ülkenin meraklısı olarak Türk Lirasıyla merak bile 
edememek!!!) Simog Pegg ve Rosamund Pike’ın performansları 
keyifli!
Filmi seyredince daha fazla anlam ifade edecek Hector’un 
notları:
1. Karşılaştırma yapmak mutluluğumuzu mahvedebilir.
2. Birçok kişi mutluluğu zengin olmak veya önemli olmakta 
yattığını sanıyor.
3. Birçok kişi mutluluğu gelecekte sanıyor.
4. Mutluluk aynı anda birden fazla kadını sevme özgürlüğü 
olabilir. ( Kandırıldı)
5. Mutluluk, bazen farkına varmamaktır. (Kesinlikle!!!)
6. Mutsuzluktan kaçınmak, mutluluğa giden yol değildir.
7. Bu kişi seni çoğunlukla;
a) Aşağı mı çekiyor?
b) Yukarı mı?
8. Mutluluk hayatın anlamını bulmaktır.
9. Mutluluk olduğun gibi sevilmektir. (Hayattaki gerçek lüks!!! 
Bence!)
10. Tatlı patates yahnisidir. (Bakacağım tarifine)
11. Korku, mutluluğun önündeki engeldir. (Bende çok var)
12. Mutluluk kendini tamamen canlı hissetmektir.
13. Mutluluk kutlama yapmayı bilmektir.
14. Dinlemek sevmektir. (Andaç’ın en beğendiği)
15. Nostalji eskiden yaşanmış olanlar değildir. 
Tüm bu notlar ve seyahatten sonra mutluluğun aslında 
başladığı noktada olduğunu anladı Hector da! Biraz Simyacı 
tarzında oldu finali. 
“Ölmekten korkanlar, yaşamaktan korkanlardır.” 

İkinci olarak 10 bölümlük dizi “Your Honnor”dan bahsetmek 
istiyorum; 
Bir “kader”, “kaderden kaçılmaz” dizisi “Your Honor”. Dizinin 
orjinali İsrail yapımıymış! Bizim de bir yanımızın olduğu Orta Doğu 
topraklarında, daha fazla üzerine düşünülüp konuşuluyor sanki “kader” 
konusu, kaderden kaçılamayacağı… Başrol oyuncusu Bryan Craston 
sevgimiz ve daha dizinin başında maratona hazırlanan bir koşucu 
olduğunu görmemizle, “bu dizi izlenir” dedik! “Koşu” “Koşan” spor 
yapanları görmeyi seviyorum dizilerde! Öyle spor salonu/kaslı tipler 
değil de, kafasını dağıtmak için koşan / yüzen / yürüyen / toprakla 
uğraşan tipleri… Neyse, konuya dönersem; New Orleans’ta yaşayan bir 
yargıcın, oğlunun trafik kazasıyla değişen hayatını anlatıyor. Eşinin 
öldürülmesinin ardından, tek başına büyüttüğü oğlunun, eşinin ölüm 
yıldönümünde, arabayla annesinin öldüğü yere giderken, üzgün ve 
dağınık kafasıyla ve ağır astım atağıyla motosikletli bir gence çarpıp 
öldürmesi, Yargıcın oğlunu korumak için yasaları çiğnemek zorunda 
kalmasıyla devam ediyor. Çünkü oğlunun kazayla ölümüne sebebiyet 
verdiği genç, mafya liderinin oğlu çıkıyor!!! Bence hukuk sisteminin nasıl 
ve ne şekilde, hangi nedenlerle, kirlendiğini, tehditlerle nasıl “adaletin” 
satın alındığını ve hakim / savcı ve avukatların, sonucu nasıl etkilediğini 
güzel anlatıyor! Bir süre sonra yine o meşhur paranoyaya giriyorsun, 
“Hangi dava, kim bilir, hangi nedenlerle böyle sonuçlandı?” diyorsun... 
Oyunculuklar gayet iyi, favori karakterim, senatör anneanneydi. Kesin 
ben de öyle davranırdım! İçime sine sine bir 8 puan verdim. 



Benim bu ay yazacaklarım bu kadar. Gelecek ay görüşmek 
üzere, sevgiyle kalın.

Üçüncü olarak bahsetmek istediğim dizi “Modern Love”
Bu diziyi çok sevdim. 30 dakikalık kısa kısa, sarıp sarmalayan 8 
bölüm! Kırmızı bölgeler artıp, içimizin daraldığı şu haberlere, keyifli 
bir mola verdirtiyor! Imdb puanı 8 çıkmış ama ben temiz bir 10 
verdim. Modumu yükseltti ne diyeyim; bin teşekkür. 

Dördüncü önereceğim film; “I Care a Lot”
“I Care a Lot” filmi akılda kalıcı, herkesin “kötü” olduğu ve son 
dönemin altı çizilen konusu “güçlü kadınlar” imajı ile anlatılmış 
bir hikaye... Imdb 7 puan versem de izlenir! Neden “7” verdim: 
Son dönemde, #metoo hareketi birçok filmi ve sektörü hak ettiği 
üzere etkilemiş durumda. Yakın zamanda Promising Young Woman 
gibi (bazı sorunları olsa da) önemli ve değerini bulan örnekleri 
de çoğalmaya başladı ama bu durum her zaman olumlu sonuç 
vermeyebiliyor. I Care a Lot, bu anlamda derdini en anlatamayan, 
bakışı en kabul edilemez yerden kuran ve söylemleri en eğreti şekilde 
senaryosuna dahil eden filmlerden biri olmuş. Sanki, suç türünde 
bir hikaye yazılmış da sonradan #metoo hareketi akıllara gelip, 
senaryoya dahil edilmiş gibi. Neredeyse daha ilk sahnede, Marla 
karakterinin karşısına çıkan bir erkekle olan diyalog bile bunu gözler 
önüne seriyor. Yani eğreti duran ve hikayeye zorlama eklenmiş 
hissi veren söylemler daha filmin en başında kendini gösteriyor. Bu 
meseleye bu denli basit ve zorlama bakmak yetmezmiş gibi, senaryo 
ilerledikçe benzer şekilde manevralar ve diyaloglar görüyor, aynı 
hissiyatı tekrar tekrar yaşıyoruz. Kaldı ki bu mücadeleyi ve güçlü 
kadın figürünü, yaşlı insanları (özellikle kadınları) kandırıp, bütün 
mal varlıklarına konan bir dolandırıcıdan görmek de ziyadesiyle 
“saygısız” duruyor. Karakterin, geçmişi hakkında da yeterli bir 
veri olmayınca oldukça karikatürize kalıyor... Bu konu dışında, 
iki ana karakter üzerinden yaratılan çatışmaya gelelim. Bir yanda 
bir dolandırıcı var ve hayatta güçlü olmanın ve başarmanın cesur 
olmaktan geçtiğine inanıyor. Diğer yanda da hayatında en çok 
annesini seven ve onun için her şeyi yapabilecek bir adam var ama 
bir mafya lideri. İki karakterin de iyi ve kötü yanları var ama sonuç 
hanesinde ikisi için de rahatlıkla “kötü” diyebiliriz. Uzunca bir süre 
“kötüler” arasında bir seçim yapmamızı istiyor yönetmen ve biz bunu 
yaparken o, işi sisteme bırakıyor ve finalde bizim bir taraf olmamıza 
gerek kalmayacak bir sonuca götürüyor hikayeyi... 

Beşinci olarak “Mildred Pierce” dizisinden bahsetmek 
istiyorum.
5 bölümlük mini dizi, Mildred Pierce’yi, evliler, boşananlar, çocuk 
sahibi olanlar, sıfırdan iş hayatına geçmek isteyenler, yıkılanlar, 
yıkıldıktan sonra ayakta nasıl kalınır sorusu soranlar, iyi anneler, iyi 
anne olmadığını düşünenler, zor çocuğu olanlar izlesin.
Kate Winslet iyi bir oyunculukla, çok kazık yiyen ama her kazıkla 
daha da güçlenen kadına, Mildred’a başarılı oyunculuğu ile etkileyen 
bir karakter yaratmış! Hele de boşandığı eşi ile o medeni diyaloglara 
bayıldık! Dizi demiş ki; “Tutkularınız, arzularınız sizi eğlendirir, 
mutlu da eder fakat zayıf da düşürebilir ama ‘sevgi’, ‘gerçek sevgi’ 
her zaman kurtarıcıdır! Sevgide, sevdiğiniz ve sevildiğiniz yerde ve 
kişilerle kalın.

Son olarak “And Then There Were None” dizisiyle bu ayki 
yazımı bitiriyorum.
2020’nin ilginç haberlerinden biri, Agatha Christie’nin vasiyetini 
yöneten torununun, torunu James Prichard, on yıllardır Fransa’da, 
‘10 Küçük Zenci’ (Les Dix Petits Negres) adıyla yayımlanan romanın 
adının ‘gereksiz hakaret oluşturmaması için’ değiştirilmesine karar 
vermesi ve “On Kişiydiler” diye değiştirilmesiydi! Çocukluğumda 
birkaç kez okuduğum kitabın, en güzel versiyonlarından biri olmuş, 3 
bölümlük bu mini dizi... Kısa dizi arıyorum diyenlere.
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BEGÜM ATAY
1- Bir hastalık, Koronavirüs bizi 
hasta eder. Koronavirüs bize 
tükürükle geçer.
2- Maske takarak, mesafeyi 
koruyarak, birbirimizi öpmeden, 
sarılmadan korunulur.
3- Salgın bitince, denize girmek 
istiyorum…

BİLMEYENLER ÖĞRENSİN DİYE…

BERK BAKACAK
1- Koronavirüs bir bakteridir. 
Koronavirüs bize yapışır ve 
ellerimiz mikrop olur. Hasta 
oluruz.
2- Maske takarak, ellerimizi 
yıkayarak korunuruz.
3- Koronavirüs bittiğinde denize 
girmek istiyorum.

CANSU DAL
1- Koronavirüs bir hastalıktır. 
Birbirimize çok yaklaşırsak 
bulaşır.
2- Ellerimizi yıkayarak, evde 
kalarak korunuruz.
3- Her şey bittiğinde parkta 
oynamak isterim.

DEFNE TANLAK
1- Bulaşan bir hastalıktır. 
Kendimizi Koronavirüs’ten 
korumazsak hastalanırız.
2- Aşı yaptırarak, maske takarak 
korunuruz.
3- Otele gitmek isterim.

ÇOCUKTAN 
ALDIK HABERİ!

Bu çalışma için 
Neşeli Ayaklar 
Lara Kreşine 
teşekkür ederiz.

Bir yılı aşkın bir süredir hayatımızda olan ve aslında korunmak 
için basit önlemlerin alınmasının yeterli olduğu Koronavirüs 
maalesef hayatımızın kabusu olmaya devam ediyor. Azalmak 
şöyle dursun, kartopu gibi yuvarlanarak büyüyen, gün be 
gün artan vaka, ağır hasta ve ne yazık ki ölü sayısının arttığı 
ülkemizde, uzmanlar görsel, işitsel ve sosyal medya kanallarıyla 
işin ciddiyetini anlatmaya çalışıyor. Önlemler, korunma yolları 
tekrar tekrar anlatılıyor. Ama hala “maske+mesafe+hijyen” 
şartlarını tam olarak uygulamayanlarımız var.
Hal böyleyken ve de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
geleceğimize armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dolayısıyla, biz de “Bir de çocuklardan alalım 
haberi” diyerek, bu ay sorularımızı Neşeli Ayaklar Lara Kreşi 
miniklerine yönelttik. Gördük ki; onlar Koronavirüs’ü de, 
korunma yollarını da çok ama çok iyi öğrenmişler. 
Bilmeyenler de öğrensin diye, bu minik 
zeka küplerinin, akıl dolu cevaplarını, 
gururla sizlerle paylaşıyoruz.



ELA SEZMİŞ
1- O çok kötü bir virüstür, 
insanları hasta eder, öldürür.
2- Çok kolay; maske takıp elimizi 
yıkarsak bize bulaşmaz.
3- Özge öğretmenimle lunaparka 
gitmek ve Buğlem’i, Beril’i 
görüntülü arayıp onlara resim 
yollamak isterim.

DEMİRHAN ALAY
1- O bir hastalık, kötü bir 
hastalık.
2- Hiç sarılmazsak, öpüşmezsek, 
eldivenle markete gidersek, bir de 
ellerimizi hiç ağzımıza sokmazsak 
korunuruz.
3- O hiç bitmez ki, artık 
dünyamızda. Biz dikkat ederek 
her şeyi yapabiliriz.

ATLAS ATEŞ DEMİRYÜREK
1- Böyle bizi hasta eder, o 
Koronavirüs’tür işte.
2- Sadece evde kalınca 
korunuruz.
3- Çok büyük parka gitmek. 
Öğretmenimle ve Emin’le 
dondurma yemek ve yarış 
yapmak isterim.

EMİN KAPLAN
1- O öldüren ve hasta eden bir 
virüs.
2- Maske takmak. Başka bir şey 
yapmak lazım değil.
3- Rusya’ya gitmek ve kar 
oynamak isterim.

KEMAL KURT
1- İnsanları hasta eden, çok pis 
bir mikroptur.
2- Ellerimizi yıkayıp ve tabi ki 
maske takarsak hasta olmayız.
3- Denize ve lunaparka gitmek, 
sonra da Isparta’ya gidip keyif 
yapmak isterim.

HİRA ÖNER
1- Küçük küçük yeşil renkli 
bakteridir. Bizi hasta eder 
bulaşınca.
2- Ellerimizi yıkayıp maske, 
mesafe ile korunuruz.
3- Özgürce sokağa çıkmak 
isterim.

GÜLNUR BUĞLEM SEZEN
1- Koronavirüs çok kötü bir hastalıktır. Doktorlar 
için halletmesi zor olan bir şeydir.
2- Maske takarak, sosyal mesafemizi koruyarak 
ve vitaminli yiyecekler yersek korunuruz. Asla 
birbirimizi öpmemeli ve sarılmamalıyız. Eve gelince 
elimizi çok güzel yıkamalıyız.
3- Özge öğretmenimi evime çağırmak ve ona kek 
yapmak, oyun oynamak isterim.
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BERİL SARI
1- Bizi hasta eden bir mikroptur. 
Vücudumuza girer ve iyileşmesi 
de çok zordur. Ama bazı insanlar 
ağır geçirmezler bu hastalığı 
hemen iyileşirler.
2- Evde, okulda maske takarak, 
sosyal mesafe kuralına uyarak 
ve ellerimizi 20 saniye iyice 
yıkayarak korunuruz. Herkes 
bunu yaparsa hiç hasta olmaz.
3- Görüşemediğimiz kaç kişi 
varsa hepsini arayıp parti 
yapmak isterim. Corona bitti 
partisi.

ATEŞ ALTINIŞIK
1- Koronavirüs dikkatli olmazsak 
bulaşır. Bir hastalıktır.
2- Evden çıkmadan, eve kimse 
gelmeden korunulur.
3- Dışarıda oynamak isterim.

ÇAĞLA BAĞCAN
1- İnsanları hasta eden 
mikroplardır.
2- Maske takılarak, evden 
çıkmayarak korunulur.
3- Parklara gitmek, oynamak 
isterim.

YADE ALICI
1- Bizi hasta eden hastalıktır. 
Koronavirüs varken maske 
takmalıyız.
2- Aşı yaptırarark, maske 
takarak, sağlıklı yemekler yiyerek 
korunuruz.
3- Otele gitmek isterim.

HAKAN ALİ KAYABAŞI
1- Bulaşabilen bir hastalıktır. 
Bu hastalık çok kötüdür. 
Koronavirüs’ü hiç kimse sevmez. 
Koronavirüs olduğu için kimse 
dışarıya çıkamıyor.
2- Dezenfekte kullanmalıyız. 
Sağlıklı beslenmeliyiz. Aşı 
olmalıyız. Böylece korunuruz.
3- Hayvanat Bahçesi’ne gitmek 
isterim.

MERT ULUÇ
1- Koronavirüs bulaşıcı bir 
hastalıktır. Bize bulaşmaması için 
dikkat etmeliyiz.
2- Maske takarak korunulur.
3- Parka gitmek isterim.

ÇINAR EFE OĞUZ
1- Koronavirüs bir mikroptur. Koronavirüs 
bulaşırsa bizi hasta eder.
2- Evimizden çıkmayarak, maske takarak 
korunuruz.
3- Gezmeye gitmek isterim.
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SELİN GÜNSEV
Gelişim Danışmanı & 
Kurumsal Eğitmen

Kimin sözünü 
dinlediğinize 
dikkat edin
Hepimiz içten içe tutkuyla bir şeylere 
bağlanmak istiyoruz. Yaparken her şeyi 
unutacak ve keyif alacak, o amacı bulmak 
için araştırmak üzere danışanlarımın yol 
arkadaşı olurum. İnsanların hayallerine plan 
yapmaları için çalışmak, işimin en sevdiğim 
kısmı. İçlerindeki gücü, tutkuyla yapmak 
istediklerini gördüğümde ben de onlar gibi 
yola çıkmak için heyecanlanıyorum.

Hayallerin hedefe dönüştüğü bu yolculuk, diğer 
tüm yollarımız gibi, inişli-çıkışlı oluyor. Planlarla 
gerçekleşenler arasında köprüler kurmak ve yeni yol 
haritaları çıkarmak gerekiyor.

Tüm bu değişkenlerin üstesinden gelirken en önemli 
faktör motivasyonu sürdürebilmek.

Yaptığım çalışmalarda, motivasyonu düşüren 
en önemli faktörün dış konuşmalar olduğunu 
gözlemliyorum. Etrafımızdaki insanların yaptığı 
yorumlar!

İnsanlara yapmayı planladıklarınızı anlatmaya 
başladığınızda otomatik bir tepki veriyorlar. 

Nasıl “yapamayacağınızı” anlatmaya yönelik ne tür 
zorluklarla karşılaşacağınızı listeliyorlar.

Daha önce denemiş ve “başaramamış” olanların 
hikayeleri art arda geliyor.
Hayat şartlarının zorluğu, insanların ne kadar 
değiştiğine dair olumsuz konuşma ile de kapanış 
yapılıyor.

Herkes istediğini kendi penceresinden, kendi 
deneyimlerine göre paylaşıyor. 
İlgimi çeken şey özellikle “denememiş” olanların, 
olmayacağını şiddetle savunmaları!

Sanki bu konuşmalar kendilerini ikna etmek için 
yapılıyor. Kendi hayatlarındaki memnuniyetsizliği 
gizlemenin en kolay yolu, zaten kimse bunu 
değiştirmek için bir şey yapmıyor diye düşünmek.

"Herkes istediği kendi gerçeğine uygun şekilde bir 
yorum yapıyor da biz bunlara neden takılıyoruz?" 
diyorsanız orada devreye iç ses giriyor.
Öğrenilmiş çaresizliklerimizle içeride kıyaslayan 
ve “olmaz”lar listesi kabarık o iç ses, kendine alan 
bulmuş oluyor.

Endişe ve kaygı dalgası bir güzel beslenmiş, 
hevesimiz kursağımızda kalmış, hayallerimizden 
uzaklaşmak üzere buluyoruz kendimizi.

İşte tam burada dikkat!
Kime hayallerinizi anlattığınıza dikkat edin. 
Kimden fikir alıyorsunuz?
Kimin sözünü dinliyorsunuz?
Başarmış insanların hikayelerini dinleyin, fikirlerini 
sorun. 
Kendi hayatını kurmak için yol alan, odağına gelişimi 
koymuş insanlar ile fikir alışverişi yapın.
Çünkü onlar size neden olmayacağını değil nasıl 
olabileceğini anlatırlar. Olmasa da nelerin mümkün 
olduğunu düşünürler. Sizi aynı yollar için hayal 
kurmuş biri anlar.
Gücünü kendinden alan insanların cesaretine 
dikkat edin, sözcükleri  farklıdır, içeriden 
kendileriyle konuşurken  de dışarıdan başkalarıyla 
konuştuklarında da!
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Özel Dr. Kubilay Yücel Polikliniği 
Clinic Manager 
Uzman Tıbbi Estetisyen

SELDA ZEREN

Scarlet X son teknoloji kullanılarak 
üretilmiş ve FDA onaylı cihaz ile cilt 

gençleştirme işlemlerine verilen 
addır. Hazırda oldukça sık tercih 
edilen Scarlet S uygulamasının 
bir üst versiyonudur. Scarlet X 

ile anormal kan damarları seçici 
olarak tedavi edilebilmektedir 

ayrıca kızarıklık, melazma, ince 
kırışıklıkların giderilmesi, gözenek 
sıkılaştırma ve akne, leke izlerinin 

giderilmesinde oldukça başarılı 
sonuçlar sağlamaktadır.
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ScarletX
Fraksiyonel 
Mikro İğneli 

Radyo Frekans 
Tedavisi

“SAÇ DÖKÜLME TEDAVİSİNDE KENDİ 
HÜCRELERİNİZ SİZE YETER…”

Bu uygulama mikro iğneler yardımıyla cilt altına iletilen radyo 
frekans enerjisi sayesinde ciltteki sorunları son derece pratik ve 
güvenli bir şekilde tedavi eden bir anti-aging olanağı sağlamaktadır. 
Anti-aging endüstrisinin sunduğu son teknolojilerden bir tanesi 
olan Scarlet X uygulaması leke sorunlarından cilt canlandırmaya 
ve elastikiyet kaybına kadar birçok farklı cilt probleminde etkili bir 
tedavi olanağı sağlıyor. Yalnızca tek seansla dahi ciltte son derece 
başarılı sonuçlar alınmasını sağlayan ve cilde bütünüyle bakım 
yapan ayrıca ağrı veya acı oluşturmayan bir uygulamadır. Anti-
aging özelliği ile Scarlet X cilde daha genç ve daha canlı bir görünüm 
kazandırmaktadır.
  

Scarlet X nasıl etki eder?
Scarlet X uygulanmasında altın kaplı iğnelerle cildin alt tabakasına 
radyo frekans enerjisi gönderilmektedir. Cildin altına gönderilen 
enerji ve iğnelerin cilde batmasıyla yaratılan hasar, kolajen ve elastin 
tetikler. Bu sayede gerek cilt altına iletilen ısı enerjisi gerekse de cilt 
yüzeyinde açılan mikro düzeydeki delikler sayesinde vücudun doğal 
onarım süreci başlatılmış olur.

Scarlet X uygulamasındaki iğneler sayesinde cildin üzerinde mikro 
düzeyde delikler açmaktadır. Bu sayede kolajen ve elastin üretimini 
tetiklemeye yarayan cihaz ile birlikte radyo frekans enerjisini cildin 
altına ileterek etki edebilmektedir.
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Bu teknolojinin en önemli özelliklerinden bir tanesi ise uygulama 
derinliğinin ayarlanabilmesi olmaktadır. Bu sayede direkt olarak 
problemin kaynaklandığı katmana etki etmektedir. Minimum 0,3 
mm derinlikten başlayarak 4 mm derinliğe kadar inebilen bipolar 
radyo frekans sistemi cildin tüm katmanlarını etkilediği için 
cilt yüzeyine yakın katmanlardan cildin en alt katmanına kadar 
tedavi olanağı sunmaktadır.

Scarlet X nerelerde kullanılır?
Scarlet X cilt yenileme ve cilt gençleştirme, ince kırışıklıkların 
tedavisinde, lifting ve cilt germede, çatlak tedavisinde, cilt 
sıkılaştırmada, çene ve yüz hatlarının belirginleşmesinde, 
akne izi tedavisinde, gıdı ve boyun toparlamada, vücut 
sıkılaştırmada, hiperhidroz tedavisinde, leke tedavisinde, sebum 
dengelenmesinde hatta gözenek tedavisinde olmak üzere bir çok 
alanda kullanılmaktadır. 

Scarlet X uygulamasının avantajları nelerdir?
Uygulamanın avantajları olarak minimum ağrı ile şoksuz iğne 
teknolojisinden, hızlı ve kolay uygulanabilmesinden, kısa 
iyileşme süresi olmasından, uygulamadan sonra hiç bir yan 
etki yaratmadan özel bakım gerektirmemesinden, 0.1 mm’den 
4 mm’ye kadar derinlik kontrolünden, kuru cilt geçirgenliği 
için olası en yüksek enerji aralığı olan 2 MHz kullanımından, 
pürüzlü cilt üzerinde dahi etkileri minimalize eden ileri teknoloji 
ucundan ve ayrıca 1 ay aralarla 3 seans uygulama ve minimum 1 
yıl etkisini koruyabilmesinden bahsedebiliriz.

ScarletX’in lekeler üzerindeki etkisi
Leke tedavileri anti-aging tedaviler sırasında hiç şüphesiz en 
zorlayıcı olan tedavileridir. Scarlet X ile melazma olarak da 
bilinen ve cildin birkaç farklı tabakasında birden meydana gelen 
aşırı pigment üretimi yüzünden oluşan leke probleminde de etkili 
sonuçlar alındığı gözlemlenmiştir.

Scarlet X nasıl bir tedavidir? Ağrı veya acı hissedilir mi?
Scarlet X tedavisinden 30 dakika kadar öncesinde uygulanan 
lokal anestezik krem sayesinde konforlu bir tedavi 
sunulmaktadır. Tedaviyi ağrı eşiği düşük hastalar dahi rahatça 
tolere edebilmektedir.  

Scarlet X kaç seans uygulanması gerekir?
Bu uygulamanın tedavi protokolü 3 - 4 hafta arayla uygulanan ve 
ortalama 3 - 4 seanstan oluşsa da kaç seans uygulanması gerektiği 
cildin ihtiyacına göre belirlenmektedir. Scarlet X tedavisi 
uygulanan bölgenin genişliğine göre yaklaşık 30 dakika kadar 
sürmektedir. Scarlet X uygulamasının ciltte yarattığı olumlu 
etkiler hemen görülür ve etki kademeli olarak her seanstan sonra 
giderek artar.

Scarlet X uygulamasından sonra herhangi bir bakım 
gerekir mi?
Uygulama sonrasında hafif kızarıklık oluşabilmektedir ancak 
bu kızarıklıklar 1-2 saat içerisinde geçmektedir. Hasta sosyal 
yaşamına hemen geri dönebilir. Uygulamadan sonra cildin iyice 
nemlendirilmesi ve güneş koruyucu kullanılması tavsiye edilir. 
Bunun dışında başka herhangi bir bakım gerektirmez.

Scarlet X uygulamasından sonra herhangi bir yan etki 
oluşur mu?
Bu uygulama esnasında veya sonrasında hiçbir yan etki 
oluşmamaktadır. Bu sebepten dolayı oldukça güvenli bir 
uygulama kabul edilmektedir. Scarlet X şoksuz iğne teknolojisine 
sahip olduğu için uygulama sonrasında morarma, kanama veya 
iğne izi oluşmamaktadır.
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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Doç. Dr. Gökhan Meriç

Evden Çalışma Bel ve Boyun Problemlerini Artırdı
İtalya da yapılan bir araştırmaya göre evde çalışanların yüzde 41.2’sinde bel ağrısı, yüzde 23.5’inde 
boyun ve sırt ağrısı saptandığını söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, 
“Mesai saati kavramının kaybolması ve uzun süre dizüstü veya masaüstü bilgisayarda uygun 
olmayan bir çalışma ortamı ortopedik rahatsızlıklara davetiye çıkarıyor” diye konuştu.

Evden çalışmanın hayatımızın bir parçası olduğu şu günlerde bu çalışma sistemine bağlı birçok 
ortopedik problemin görülmeye başladığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. 
Gökhan Meriç, bunun en önemli nedeninin ev ortamının çalışma ergonomisi için uygun olmamasına 
bağlı olduğunu söyledi. Uzun süre hareketsiz ve ara vermeden çalışma, egzersiz yapılmaması ve 
uygun olmayan çalışma ortamı gibi farklı nedenlerin sorunların gelişmesinde etkili olduğuna 
işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti: “Birçok kişi evinin mutfağında, salonda, uygun olmayan 
sandalyelerde çalışmak durumunda kalıyor. Üstelik çalışma süresinin uzaması ve ara vermeden 
çalışılması durumunda bel, boyun, omuz ve sırt ağrıları da kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle 
şikâyetlerin arttığını görüyoruz.” 

Boyun ağrısında diz üstü bilgisayarlar etkili
Özellikle dizüstü bilgisayarlarda, uzun süre başı öne aşırı eğerek çalışma, başın boyun kaslarına 
yaptığı baskıyı 4 katına çıkarıyor. Bunun da sırt ve boyun ağrılarında artışa sebep olduğunu söyleyen 
Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, 
sözlerine şöyle devam etti: “Göz hizasında olmayan ekran, dik oturuşu bozmakla birlikte özellikle 
bel bölgesindeki yüklenmeyi artırıyor. Bu nedenle olası ortopedik rahatsızlıklardan korunmak için 
alınacak kişisel tedbirlerin oldukça faydası olacaktır.” 

Çalışırken alınacak önlemler
Evde çalışmaya bağlı gelişen bu rahatsızlıklardan korunmak ve bu ağrıların azaltılması ve 
oluşmasını engellemek için yapılması gerekenler konusunda Doç. Dr. Gökhan Meriç şu önerilerde 
bulundu: 
- Bilgisayar ekranınızın mutlaka göz hizanızda olmasına dikkat edin. Bunun için dizüstü veya masa 
üstü bilgisayarınızın altına kitap gibi yükseltici koyarak başınızın öne eğilmesini engellemeye çalışın. 
- Evde kullandığımız sandalyeler maalesef uzun süre oturup çalışma için uygun değil. Bu nedenle 



çalışma sandalyenizin ergonomik ofis tipi çalışma sandalyesi 
olmasına dikkat edin. Mümkünse ofiste çalıştığınız sandalyenizi 
evinize getirin. 
- Evde çalışırken mutlaka saat başı küçük molalar verin. Tuvalete 
gitmek veya su içmek bahanesi ile ev içinde birkaç adım atarak 
kasların hareket etmesini sağlayın. 
- Verdiğiniz küçük molalarda, özellikle bel, sırt ve bacak kaslarına 
germe egzersizleri yapmaya çalışın. 
- Çalışma esnasında dizlerin, kalça eklemi ile 90 derece açıda 
olmasına ve bacakların yere paralel şekilde omurganızın yere dik 
pozisyonda olmasına özen gösterin.
- Sırt ve bel ağrınız fazla ise ofis koltuğunuz ile beraber sırt desteği 
kullanın.
- Gün içinde, kaslarınızı güçlendirmek amacıyla vücut tipinize uygun 
olacak şekilde, egzersiz yapmaya çalışın. Bunun için özellikle online 
programlardan faydalanılabilir.

Hareketsizlik eklem ağrılarına neden oluyor
“Yapılan bir başka çalışmada evden çalışanların yüzde 35’inin 
hareketsizlikten şikâyetçi olduğunu gösteriyor” diyen Doç. Dr. Gökhan 
Meriç, çalışanların da yeterince hareket edememeye bağlı eklem ve 
bel ağrılarının arttığından şikâyetçi olduğunu anlattı.
Evden çalışmaya bağlı gelişen hareketsizliğin kas kaybına yol 
açtığını ve bunun da ağrılarda artışa neden olduğunu söyleyen Doç. 
Dr. Gökhan Meriç, “Evde yapılacak egzersizlerden en uygunları 
pilates, yoga tarzı egzersizlerdir. Özellikle kilo vermeye yönelik 
yoğun kardiyo içeren Tabata, HITT egzersizleri sırasında dikkatli 
olunmalı ve vücudunuzun el verdiği ölçüde aşırı yüklenmeden 
kaçınılmalıdır” diye konuştu. Evde yapılan egzersizler sırasında olası 
sakatlanmalardan korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle 
sıraladı: 

- Vücut tipinize uygun egzersizler yapmaya dikkat edin. 
- Egzersiz öncesinde mutlaka esnetme ve germe hareketleri ile 
kas boyu uzatılarak olası kas krampları ve hasarlanmalarından 
korunmaya özen gösterin. 
- Dizlerinizde çömelme sırasında ağrı oluyorsa squatlounge gibi 
egzersizlerden uzak durun.
- Egzersizleri bir saatten uzun süre yapmayın. Ev içinde 45 dakikalık 
egzersizler yeterli olacaktır.
- Ayakta uzun süre kalmanız gereken zıplama içeren kardiyo ağırlıklı 
egzersizler sırasında, ayak tabanı ve çevresinde gelişebilecek tendinit 
ve ödem gibi rahatsızlıklardan korunabilmek için mutlaka ayakkabı 
giyin. 
- Egzersiz sırasında veya sonrasında eklemlerde ağrı veya şişlik olursa 
egzersiz hemen bırakın, ağrılı bölgeye buz koyun. Şikâyetleriniz 
devam ederse mutlaka bir uzmana danışın. 

Uzun süre mause kullanımı sinir sıkışması yaratabiliyor
Evden çalışmaya bağlı gelişen bir başka rahatsızlığın da özellikle uzun 
süre mouse kullanmak zorunda kalan kişilerde ortaya çıktığına dikkat 
çeken Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji 
Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, sözlerine şöyle tamamlandı:  
“Özellikle el bileği seviyesindeki sinirlerin uzun süre baskı altında 
olmasına bağlı olarak, el parmaklarında uyuşma ve ağrı ile giden sinir 
sıkışması yaşanabilmektedir. Bu durumdan korunmak için saat başı 
molalar verilmeli, germe esneme egzersizleri yapılmalı, mousepad 
ve dizüstü bilgisayar bilek koruyucu süngerler ile bu bölgede oluşan 
baskı azaltılmalıdır. Eğer şikâyetler artarsa ve elde uyuşma devam 
ederse mutlaka bir uzman hekime danışılmalıdır.” 
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Kalp ve Damar Cerrahisi
golbasi@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. İLHAN GÖLBAŞI

Hipertansiyon
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Gerçegi

Hipertansiyona bağlı olarak; beyin, kalp ve aort damarı gibi hayati 
organlara ait kronik veya akut komplikasyonlar gelişmektedir. 
Kronik komplikasyonları; kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı, aort 
damarında genişleme oluşturur. Akut komplikasyonlar ise; beyin 
kanaması, beyne pıhtı atılması, aort damar yırtılması, kalp krizi, ritim 
bozukluğu oluşturmasıdır.

Akut veya kronik, hayati komplikasyonların gelişmesinde ilaç 
kullanılmaması veya yetersiz kullanımı söz konusudur.

Genellikle ani strese bağlı tansiyonun çok yükselmesi akut 
komplikasyonların gelişimine yol açmaktadır. Hastaların önemli 

Hipertansiyonun gelişmiş ülkeler başta 
olmak üzere dünyadaki oranı çok yüksek 

olup, genel olarak erişkin nüfusun 
ortalama %40-50’sini etkilemektedir. 
Ancak, bu kişilerin yarısı, hastalıktan 
habersizdir. Haberdar olanların ise 

yarısına yakın kısmı ilaç kullanmamakta, 
kullananların yarısında ise ilaç 

yetersiz kalmaktadır. Bundan dolayı 
hipertansiyona bağlı komplikasyonlar 

oldukça sık görülmektedir.

kısmı tansiyon problemlerinden ilk olarak bu komplikasyonların 
gelişimi ile haberdar olmaktadırlar.

Bu ani gelişen ölümcül komplikasyonlardan korunmak için 
mutlaka tansiyonun düzenli takiplerinin yapılması gerekmektedir. 
Hipertansiyon akut komplikasyon gelişimine kronik olarak zemin 
hazırlamaktadır. Hipertansiyon, beynimizi, kalbimizi ve diğer 
organlarımızı besleyen damarlarda plak olarak nitelendirilen sertlik 
ve kalınlaşma için zemin hazırlar. Plağın gelişimini hızlandırır. 
Hipertansiyon aort damarında ise çapında genişleme, duvarında ise 
incelmeye yol açar. Ani gelişen hipertansif kriz, plaklarda çatlama 
sonucu plak içindeki materyalin damar lümenine çıkmasına ve 
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pıhtı oluşumuna neden olur. Buna 
bağlı olarak inme, kalp krizi ve 
ani ölümler gelişir. Ayrıca aort 
damarının içerisinde bulunan 
1-2 mm’lik iç tabakasının yüksek 
basıncın etkisi ile yırtılmasına 
bağlı olarak da, kan damar duvarı 
içerisinde duvarı iki katmana 
ayırarak ilerler ve diseksiyon 
denilen ölümcül komplikasyona 
neden olur. Bu komplikasyon aort 
damarını genişlettiği hastalarda 
daha fazla görülür. Eğer kişi 
tansiyon hastası ise ve tedavi 
almıyor veya yeterli dozda değilse 
özellikle heyecan, stres ve yarışmalı 
veya zorlu spor esnasında aort 
yırtılması gelişir.

Hipertansiyonun tetiklediği bu 
ölümcül problemlerden kurtulan 
kişilerin önemli kısmı bundan 
sonraki hayatlarını, böbrek 
yetmezliği, kalp yetmezliği, felç 
ve görme kaybı gibi hastalıklar ile 
geçirirler.

Bu çok ciddi komplikasyonlar 
nedeniyle erişkin yaş grubunda 
düzenli olarak tansiyon yüksekliği 
olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
Eğer tansiyon istirahatta yapılan bir 
kaç ölçümde yüksek saptanmışsa 
bu kişiler yeterli dozda ve düzenli 
olarak ömür boyu ilaçlarını 
kullanmalıdır. İlaç kullanımı 
esnasında da ilaç dozunun yeterli 
olup olmadığı da düzenli olarak 
takip edilmelidir. Bazen tek ilaç 
yeterli olmazsa 2. veya 3. ilaçlar 
kullanılmalıdır. Bu ilaçların 
kullanılmaları esnasında mutlaka 
bu ilaçlara özgü sık görülen yan 
etkilerinden haberdar olunmalıdır.

Etkili dozlarda kullanılan tansiyon 
ilaçlarının damarlarımızı, 
kalbimizi, böbreğimizi, beynimizi 
ve diğer pek çok organımızı 
korumada da çok önemli olduğu 
akıldan çıkarılmamalıdır. Hiç bir 
zaman bu ilaçların yerine sarımsak 

limon karışımları gibi bitkisel ürünler kullanılmamalıdır. Çünkü bu ürünlerin tansiyonu düşürme 
özellikleri bulunsa dahi etkili olmaları için yüksek miktarlarda kullanılmaları gerekmektedir. Daha 
da önemlisi tansiyona etkileri ve etki süreleri konusunda standart bulunmamaktadır. Bir kaç saat 
tansiyonumuz düşük seyretse dahi kısa sürede yeniden yükselecek ve kişi tehlikelere açık hale 
gelecektir. Tıbbi ilaçların ise etki dereceleri ve süreleri önceden bilinmektedir. Bu ilaçlar kullanıma 
girmeden önce çok büyük klinik çalışmalar yapılmakta dozları ve etki süreleri standart hale 
getirilmektedir.

Sonuç olarak, tansiyon ölümcül komplikasyonlara yol açabilen önemli bir sağlık problemi olup, 
düzenli olarak takip ve tedavi edilmelidir.
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AĞZINDAN 
ÇIKANI KULAĞIN 
DUYUYOR MU?
Çoğumuz anne babamızdan, 
büyüklerimizden bunu duyduk. 
Ne demek istediklerini belki 
bildik, belki bilemedik. Sözlerin 
sihirli olduğunu çoğu zaman fark 
edemesek de kalbimizdekilerin 
dışavurumu… Canlı cansız her 
şey sözlerden etkileniyor. Hatta 
bununla ilgili bilimsel temelli 
araştırmalar da var. İyi sözler de 
kötü sözler de çok çok etkili ve 
hedefi her zaman buluyor. Üstelik 
söyleyeni de etkiliyor.

Çocuklarımızın da bizim de sözlerimiz hem onları hem de bizi 
olumlu ya da olumsuz bağlıyor. Biz yetişkinler çocuklarımızın 
duygu ve düşüncelerini takip etmeye; onlara örnek olmaya, 
öğütler vermeye, doğru davranmaları için elimizden gelen her 
şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bekliyoruz ki bizim aktardığımız 
ne varsa davranışlarında da görebilelim.  Anne babaların 
beklentilerine paralel biçimde biz eğitimcilerin de ümidi aynı 
yönde. Ve öğrenilenlerin davranışlara dönüşmesi, öğrenmenin 
temel göstergelerinden.

Davranışların altında yatan nedenlerin sorulup sorgulanması 
onların bilinçlenmesine neden oluyor. Aynı zamanda 
bu sorular, çocuklarımızın davranışlarının nedenlerini 
düşünmesine zemin oluşturabilmeli. Uyarıcı nitelikteki 
sorular, çocuklarımızın bilinçlenmesine neden olabiliyor. 
Ayrıca çocuklar kendi yargılarını sorgulayamadığından onlara 
rehberlik görevimizi de gerçekleştirebiliyoruz. Konu ile ilgili 
sorulacak bir soru yaptığı/söylediği şeylerle ilgili düşünmesine 
ve irdelemesine sebep olacaktır. Yetişkinin ses tonu ve 
vurgulamaları da çok önemlidir; yargılayıcı bir tavır ya da 
tutum sonuca olumlu etki gösteremez. 

Örneğin; 
Çocuk, “Kızlar aptaldır” dedi.  
Bu durumda anne/baba olarak; “Kızların aptal olduğunu mu 
düşünüyorsun? Uzun zamandır mı böyle düşünüyorsun? 
Neden böyle düşündüğünü söyleyebilir misin?” gibi 
soruların biri ya da birkaçı sorulabilir. Böylece çocuğumuzu 
bilinçlendirmeye, düşündürmeye, düşünce yargısını 
sorgulamaya gerekli ortam sağlanacaktır. 

Aşağıda bu tarz sorulara örnek vereceğim. Durum 
ile ilgili olan ve üzerinde düşünülmesi gereken 
düşündürecek sorulardır: 

- Bu söylediğin sence övülecek bir şey mi?
- Bu durum gerçekten hoşuna gidiyor mu?
- Bu olay olduğunda ne hissettin?
- Başka seçenekleri düşündün mü?
- Uzun zamandır mı böyle düşünüyorsun?
- Bunu sen mi seçtin?
- Bu söylediğinle ilgili bir şey yaptın mı?
- Gerçekten bu söylediklerini yapar mısın, yoksa kızgınlıkla mı 
söylüyorsun?
- Yani sen …… mi diyorsun? (onu tekrar etmek yararlı olabilir)
- Yani sen ….. mi diyorsun? (bu kez onun söylediğini yanlış 
anlamış gibi yapılabilir)
- Bu söylediğini iyice düşündün mü?
- Bu söylediğin öncekilerle uyuşuyor mu?
- Peki, başka seçenek var mı?
- Yine aynı şeyi yapar mıydın?
- Doğru olduğuna emin misin?
- Bu senin için önemli mi?
- Bunu sürekli yapıyor musun?
- Bu söylediğinin iyi yanları ya da faydaları neler?
- Bunu yapman ya da söylemen için sana nasıl destek olabilirim 
ya da yardımcı olabilirim?
 
Bu sorular, yaptığının/söylediğinin neden sakıncalı olduğunu 
ona buldurmak için yani “AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞININ 
DUYMASINI” sağlamak amacını barındırmaktadır.
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Elbette çocuklarımız için okul seçimi anne babaların hayatlarındaki en önemli kararlardan bir 
tanesidir. Konu çocuğumuz ve de onun geleceği olduğu için tercih yapabilmek her zamankinden 
daha zor olacaktır. Hele ki böyle bir pandemi sürecinde işin içinden çıkabilmek ve doğru kararları 
alabilmek oldukça güçleşecektir… Peki, devlet okulu mu, özel okul mu? Köklü okul mu, yeni okul 
mu? Kampüs okulu mu, butik okul mu? Yakın okul mu, şehirden uzak okul mu?

OKUL SEÇİMİNDE

NELERE
DİKKAT 
ETMELİYİZ?

BÜMEDMEÇ Okulları Genel Müdürü
Fatih Meral

Tüm bu soruların kesin bir cevabı yoktur ve okul seçimi tamamen 
öznel bir karardır. Yine de değineceğimiz noktalarla her anne baba 
kendi içerisinde çocuğu için en doğru okulu seçebilir.

Öncelikle çocuğumuzu iyi tanımalıyız
BÜMEDMEÇ Okulları Genel Müdürü Sayın Fatih Meral bu konuda; 
“Öncelikle çocuğumuzu tanımamız gerekmektedir. Çünkü doğru 
okul kavramından ziyade çocuğa göre doğru okul kavramını dikkate 
almalıyız. Öğrencinin bireysel özelliklerine ve potansiyeline uygun, 
yeteneklerini keşfetme ve geliştirmesine olanak verebilecek okulu 
bulmak önemlidir. Kimi öğrenciye kampüs okul iyi gelecektir kimine 
ise butik okul, bazı öğrenciler için akademik zorlayıcı okul doğru 
tercihtir bazı öğrenciler içinse beceri temelli, sanat spor ağırlıklı okul 
doğru tercihtir. Çocuğumuzun akademik ve sosyal olarak kendisine 
uygun olmayan bir okul tercihi yani zorlanabileceği bir okul ortamı 
kendisinin keşfedilmesini ve değerli hissedebilmesini mümkün 
kılmayacaktır. Bu sebeple kendisini yetersiz hissetmeyeceği ve 
bireysel özelliklerini gösterebileceği, her zaman fark edilebileceği 
okul tercihi önemlidir” diyor.

Bir diğer konu ise tercih etmeyi düşündüğünüz okulun öğretmen 
tercihlerinin araştırılması olacaktır. Okulu okul yapan binası, bahçesi, 
eğitim materyalleri, kullandıkları teknoloji değil öğretmenidir. 
Çocuğumuz okulun fiziki imkânlarına, tabelasına, büyüklüğüne 
göre değil ders için kapı kapandığında gönlüne girebilecek, hem 
sosyal hem de akademik doyuma ulaşabileceği öğretmenleri 
sayesinde okulunu sevecektir.Öğretmenin kadar okulsun diye 
bir tabir kullanılırız sektörde. Kendisini devamlı yetiştirmeyen 
öğretmen, öğrencisini iyi yetiştiremez. Öğretmeni mutlu olmayan 
okulun, öğrencisi de mutlu olamaz. Okul tarafından oluşturulan 
tüm akademik içerik öğretmenler tarafından hayata geçirilecektir. 
Uygulayıcı olan öğretmenler olacaktır. Okulun öğretmen 
sirkülasyonu, meslek içi eğitimleri ve günümüz teknolojik gelişmelere 
uyum sağlamaları sorulması gereken sorulardandır. 

Yeni dönemde tercih unsurlarından biri de okulun eğitim 
politikasını yeni dünya düzenine göre entegre etmesidir. Bilgiye 

hızlıca ulaşabildiğimiz bu süreçlerde öğrenciye akademik, ezbere 
dayalı formülleri, bilgileri depolatmak artık süreç içinde önemini 
yitirecektir. Günlerce kütüphanelerde, ansiklopedilerden araştırarak 
öğrendiğimiz bilgilere bir tuşla ulaşabiliyoruz dolayısıyla bundan 
sonra önemli olan bilgisini doğru kullanabilecek bireyler yetiştiren 
okullar olacaktır. Öğrencisine merak duygusunu, araştırma 
duygusunu aşılayarak kişisel gelişimine en az akademik gelişimi 
kadar önem veren okullar tercih unsuru olmalıdır. 

Veli referansını es geçmemek gerekir
Bir diğer önemli hususun veli referansı olduğunu unutmamak 
gerekir. Her velinin okuldan beklentisi tabi ki farklıdır fakat sizinle 
aynı görüşlere sahip velilerin özellikle de okulu tecrübe etmiş 
velilerin görüşlerini dikkate almak gerekir. Okulların ne anlattığını 
veli gözüyle de görmek fikirlerimizin netleşmesini sağlayacaktır.

Okulun yabancı dile bakışı, akademik programı, ödev politikası, 
sınav hazırlık süreçleri, öğrencilerin sosyal gelişimlerini destekleyiş 
biçimleri, bireysel yeteneklerini keşfedebilme etkinlikleri içerikli 
konular da okul tercihi konusunda yardımcı olacaktır. 

Okulun rehberlik biriminin aktif rol olması ve okul-veli-öğrenci 
ilişkisinin güçlü temeller üzerine kurulu olması okul seçiminde kararı 
netleştirecek kriterlerdendir. Hem velinin okula hem de okulun veliye 
rahatlıkla ulaşabilmesi doğru iletişimi kolaylaştıracaktır. 

Okulun fiziki imkanları, binanın sağlamlığı, okulun güvenlik 
konusunda aldığı tedbirler, revir ve okul hemşiresi/doktoru 
bulundurması yine dikkat edilmesi gereken hususlardandır. 
Çocuğumuz evden daha çok okulda vakit geçireceği için beslenme 
noktasında da aylık yemek listesi ve öğünleri de incelenebilir.

Sonuç olarak, okul seçimi büyük bir sorumluluktur ve kesin doğru 
yoktur. Araştırdığımız, gezip gördüğümüz okullardan hangisi önce 
öğrencimizi sonra kendinizi nasıl hissettirdi bunu iyice düşünün. 
Böyle zor bir süreçte şimdiden tüm anne babalara kolay gelsin 
diyelim.
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Dermatoloji ve Veneroloji Uzmanı
Uzm. Dr. HÜRAY HÜGÜL

İlkbahardan yaza geçiş 
yaptığımız bu güzel aylarda 
tertemiz, pürüzsüz, su gibi 
duru, canlı bir cilt, sıkı bir 
vücut, sağlıklı ten ve ruh 
sağlığı dilerim. Nasıl mı? 
Öncelikle “Saten Vücut 

Germe” ile bölgesel incelme 
ve sıkılaşma yapılıp yaza 
hazırlanmak mümkün.
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Saten
Vücut Germe ile

Ameliyatsız Saten Vücut Germe Nedir?
Hibrid Focus Ultrasound (Fokus USG) ve Radyofrekans (RF) cihazı ile 
cilde uygulanan enerji her dokuya iletildiğinden kişinin vücudundaki 
kolajenin tümü uyarılmaktadır, deri yüzeyi sıkılaşmakta ve fazla 
yağ erimektedir. Uygulamadan hemen sonra ise bu incelme süreci 
başlamaktadır. Uygulama sonunda kişinin gözle gördüğü ve hissettiği 
etki her geçen gün artarak devam eder. Uygulama sonrası ciltte 
artan kalite ve portakal kabuğu görünümünde iyileşme sağladığı için 
görüntü satene benzetilir ve “Saten Vücut Germe” denilir. 

YAZA GİRERKEN KUŞ TÜYÜ GİBİ HAFİFLEMEK… 

Kaç Seans Yapılmaktadır? 
Uzman dermatoloji doktorunuz Saten Vücut Germe tedavisini düzenli 
olarak haftalık seanslar halinde uygulanmasını tavsiye ediyor.
Bu tedavide ağrı, acı söz konusu değildir. Uygulama, cildinizde doğal 
görünüm sağlar. Uygulama sonrasında herhangi bir iz, kızarıklık, 
tahriş gibi durumlar yaşatmaz.



Fener Cad. Fener İş Merkezi A1 Blok Kat: 1 (
Vatan Bilgisayar Yanı / Jolly Joker Karşısı) Lara / ANTALYA

Tel: 0242 324 00 03 Gsm: 0545 404 72 22
www. hurayhugul.com

drhurayhugul

“Su Gibi 
Duru Günler 
Dileriz.”
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Vücut için uygulanabilir mi?
Focus USG+RF bölgesel incelme cihazının patentli vücut başlıkları ile 
ağrısız, acısız ve rahatsız edici bir his duymadan bölgesel incelme, 
selülit tedavisi ve cilt sıkılaştırma uygulamaları da yapılabilmektedir. 
Vücudumuzda diyetle ortadan kalkmayan inatçı bölgesel yağlar, 
belli bir yaşın üzerindeki kişilerde daha çok karşımıza çıkıyor. 
Kıyafet seçimini bile etkileyen, özellikle kadınları bol kıyafetler 
seçmeye yönelten bu görünüm azaltıldığında günlük yaşamın 
kalitesi de yükselmektedir. Özel vücut başlığı ile güvenli, acısız-
ağrısız istenmeyen fazlalıklarınıza  “hoşça kal” diyebilir, gönlünüzce 
giyinebilmek için bir adım atabilirsiniz..

Bölgesel incelme işlemi nasıl bir sonuç verecektir?
Tedavide radyofrekans ve ultrason sistemleri eş zamanlı kullanıldığı 
için diğer tüm sistemlere nazaran sonuçlar daha hızlı ve etkili 
olacaktır. Tedavi haftada bir uygulanmak üzere genellikle 4 seans 
yapılır. Tedavi sıkılaşmaya yönelik ise kişinin ihtiyacına göre seanslar 
arttırabilir. Uygulamanın 2. seansından sonra kişi gözle görülür 
sonuçlar almaya başlayacaktır. Ayrıca yağlar erirken trigliseridleri de 
parçalayacağından “Tokluk Hissi“ ve iştahta azalmada görülür. 
Uygulama esnasında vücutta dalgalı görünümü azalttığı ya da 
ödemli portakal kabuğu görünümünün oluşumunu engellediği klinik 
çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Portakal kabuğu görünümüile ilgili 
Amerikan Sağlık Örgütü (FDA) tarafından onayı vardır. Ocak 2021’de 
dünyanın en prestijli bilimsel tıbbi dermatolojik dergilerinden 
Journal of Cosmetic Dermatology (JDC)’de Dr. Hüray Hügül, Dr. Zekayi 
Kutlubay ve Dr. Muazzez Çiğdem Oba öncülüğünde yayınlanan 
uluslararası bilimsel makalemizde ortalama 7,4 cm’lik incelme 
gerçekleştirdiği bilimsel olarak da kanıtlanmış ve tüm bilim camiası 
ile paylaşılmıştır, Literatüre geçirilmiştir. Vücutta olan sarkmaların 
sıkılaşması, bedensel incelme gibi işlemlerde kısa zamanda etkili 
sonuçları sebebi ile zaman zaman kişilerin en çok tercih ettiği sistem 
olmuştur.
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Pandemi süresince zamanımızın 
büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz 
evlerimizde daha önce eksikliğini 
hissetmediğimiz detayları da fark 
etmeye başladık. EDDA Architecture 
Kurucusu İç Mimar Eda Tahmaz, 
evlerini daha fonksiyonel ve konforlu 
yaşam alanlarına dönüştürmek 
isteyen ev sahipleri için, küçük 
dokunuşlarla yapılabilecek 
yenililikleri ve farklı dekorasyon 
önerilerini aktardı.

Pandemi Döneminde

Değişim Yaratacak Öneriler
Yaşam Alanlarında

Koronavirüs sebebiyle sosyal etkileşimin 
neredeyse olmaması, dışarı ile olan 
bağlantımızın birden kesilmesi, boş zaman 
aktivitelerinin ve sosyalleşme aktivitelerinin 
yapılamaması gibi hayatımıza giren 
zorunluluklar, kendimize, iç dünyamıza 
ve yaşadığımız mekana daha fazla 
odaklanmamıza neden oldu. Ödüllü konut ve 
ofis projeleri ile yurt dışında ve yurt içinde 
faaliyetlerine devam eden EDDA Architecture 
Kurucusu İç Mimar Eda Tahmaz, pandeminin 
dekorasyona etkisi üzerine görüşlerini dile 
getirdi. Evini değiştirmek isteyenler için 
dikkat edilmesi gereken kriterleri aktaran 
Eda Tahmaz, evini değiştirme imkanı 

olmayanlar için ise küçük dokunuşlarla 
yapılabilecek yenilikler için farklı önerilerde 
bulundu.

Pandemi sürecinde evde kaldığımız 
bugünlerde yaşadığımız mekanlarda 
yapacağımız küçük değişikliklerin bile daha 
konforlu alanlar yaratmak için önemli bir 
adım olacağını belirten Tahmaz, toprak 
tonları ve beyazın sakinliğini evlerimize 
taşıyarak, içe gömüleceğimiz rahat puf 
koltuklar edinerek veya yün, pamuk 
battaniyeler kullanarak bile eskisinden daha 
çok vakit geçirdiğimiz evlerimizde büyük 
değişikler yaratabileceğimizi vurguluyor. 

Spor salonu, ofis, kütüphane gibi alanları 
barındırmaya yetecek büyüklükte evleri 
olmayanlar için evlerde oluşturabilecek  
boşluk alanları ile her türlü ihtiyaca göre 
dönüştürülebilir alanlar yaratılabileceğini 
düşünen Tahmaz’a göre spor salonu 
yerine, havalandırabileceğimiz bir odada 
matımızı atıp spor yapabilir; bir kafeye 
gitmek yerine, rahat bir koltuk yerleştirip 
kahvemizi alıp kitap okuma alanı ya da bir 
hobi köşesi yaratabiliriz. Ya da bu boşluk 
alanlarımızı, çalışma masası ve ergonomik 
bir sandalye koyarak ofis alanı yaratmak için 
kullanabiliriz.



Eda Tahmaz 
Hakkında:
1991 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Restorasyon 
Bölümü’nden mezun olan 
Eda Tahmaz, 1991-1994 
yılları arasında katıldığı 
birçok restorasyon 
projesi ve uygulama 
çalışmasının ardından 
1994-1998 yılları arasında 

eğitimine Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
İç Mimarlık Bölümü’nde devam etmiş, ardından Illinois 
Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde eğitimini 
tamamlamıştır. 1999 yılında ise Chicago’da bulunan Bilim ve 
Endüstri Müzesi’nde tasarımcı olarak görev almıştır. 1999-
2008 yılları arasında TE Architects’te kurucu ortak olarak 
çalışma hayatına devam eden Eda Tahmaz, 2008 yılından beri 
kurucusu olduğu EDDA Architecture bünyesinde baş tasarımcı 
olarak görev alıyor. 

“Rahat ortamlar yaratmak için dikkat etmemiz gerekenler”
Bej tonları, toprak tonları, gri, nude, krem ve kahverengi gibi çok 
baskın olmayan, doğadan gelen renklerin daha rahat bir atmosfer 
yarattığını belirten iç mimar bunlara belli oranlarda maviler ve 
yeşiller eklenerek dengeli bir dekorasyon yaratılabileceğini aktarıyor. 

Ayrıca evden çalışmanın yaygın hale gelmesi ile çevrim içi 
toplantıların çalışma süremizde ağırlıklı bir yer tutmaya başlaması, 
bu görüşme alanlarının da ihtiyaca göre kurgulanmasını gerektiriyor. 
Arka fon, gün ışığı ya da aydınlatma düzeyi gibi unsurların önem 
kazanması ile arkamızdaki kompozisyonda yer alacak mobilyadan 
tutun da duvar kağıtlarına ve boyaya kadar birçok unsur ön plana 
çıkmaya başlıyor.

Aydınlatma tercihinin her zaman gün ışığından maksimum düzeyde 
faydalanmak üzerine olması gerektiğini önemle vurgulayan iç mimar, 
gün ışığının aplikler, mumlar ve lambaderler ile  desteklenebileceğini 
belirtiyor. Mobilya seçimlerinde ise estetiğin yanında konfor ve 
fonksiyonelliğe önem verilmesi gerektiğini, özellikle evde çalışırken 
kullandığımız mobilyaların ergonomisi ve rahatlığının ön planda 
olması gerektiğini de ekliyor.

Ancak bu süreçte en çok ihtiyacımız olan doğaya dönüş özlemimizi 
gidermek için ise atıl durumda olan ufak balkonumuzu yeniden 
düzenleyerek bahçe ve parkları kendi evimize taşıyabiliriz. Evimizde 
balkon yok ise yarattığımız her boşluk alanını ufak bir botanik bahçe 
yaratmak için kullanabiliriz.

“Her şeyi şu an ve gelecekle bağ kurarak minimum zararla 
çözmeliyiz!”
Şehrin göbeğinde bir evimiz ve buna bağlı bir düzenimiz varsa, 
hayatımızda köklü bir değişiklik yapmayı planlamıyorsak ve evden 
çalışıyorsak, bu dönemden sonra ofisimize geri döneceksek büyük 
riskler alınıp şehirden uzaklaşmaya gerek duyulmaması gerektiğini 
ifade eden Eda Tahmaz, evini değiştirmek isteyenler için bu değişimin 
belli bir amaç doğrultusunda planlanması gerektiğini aktarıyor. 
Örneğin, çok yemek yapan bir aileden bahsediyorsak, bu doğrultuda 
geniş mutfaklı evler tercih edilebilir. Belki bu mutfaklarda kiler 
gibi depolama alanlarının bulunması da uzun süren izolasyonlar 
süresince kullanışlı olacaktır.

Pandemi süresinde işe gidip gelen aile üyelerinin olması elbette ki 
hijyen açısından korkuları göz önüne sereceğinden birden fazla 
banyoya ihtiyaç duyulabilir. Odaların kendine ait banyo ve tuvaletleri 
olabilir. Ayrıca mahremiyeti kısıtlamadan tasarlanan oldukça geniş 
pencere, balkon ve teraslı evler tercih edilebilir. Bu evler sadece  
pandemi  dönemindeki kısıtlamalar nedeniyle değil hayatımız 
boyunca kullanabileceğimiz işlevselliğe sahip olacaktır.
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www.tolgatemel.com
Dr. TOLGA TEMEL

Son 20-25 yılda giderek artan 
kilo problemleri pandemi 

döneminde neredeyse tüm 
yaş dönemleri için katlanarak 

çoğaldı. Özellikle çocuklar ve 65 
yaş üstü için uygulanan yasaklar 
birçok sağlık sorununun yanında; 

artan beslenme ve sindirim 
sorunları ile de sağlığımızda 

ciddi olumsuz etkiler oluşturdu.

Formülünüzü seçin!
Siz hangiformülcüsünüz?/

KALICI VE SAĞLIKLI KİLO VERMEK, İNCELMEK 
VE ŞEKİLLENMEK İSTER MİSİNİZ?
KİLO VERİRKEN SAĞLIĞINIZDAN VE 
GÜZELLİĞİNİZDEN OLMAYIN!
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Kronik hastalıklardan özellikle endokrin metabolik hastalıklar 
ve otoimmün hastalıklar başta olmak üzere; kas iskelet sistemi 
hastalıklarından psikiyatrik sorunlara, sindirim sistemi 
hastalıklarından nörolojik hastalıklara kadar neredeyse tüm 
hastalıklarda fazla kiloların ve beslenme bozukluklarının etkisi 
olduğunu biliyoruz.

“Nasıl zayıflayacağız?”ın cevabına geçmeden altını çizmek istediğim 
bu konu; fazla kiloların vücutta bir toksin deposu, hatta endokrin 
organ gibi davranarak kronik hastalıkların temelini oluşturan Kronik 
İnflamasyon dediğimiz sürecin önemli bir parçası olmasıdır. Diğer 
bir deyişle; haslıklardan korunmak veya varsa iyileşmek için fazla 
kilolardan kurtulmalı ve vücudumuza uygun beslenmeliyiz. 

Bunların yanında fazla kilolar günlük yaşantımızda kariyerimizi, iş 
performansımızı, sosyal ilişkilerimizi, haletiruhiyemizi etkileyen bir 

faktördür gerçekte.  
Peki, ne yapacağız? 
Nasıl zayıflamalıyız?
Hangi yol en doğrusu? 
Hangi yol en hızlısı?
Hangisi en sağlıklı?......
Daha bir sürü soru sorulabilir.
Doğru soru ve hatta Cevap: Kim Zayıflayacak?!
Aslında işin sırrı burada… Zayıflama programlarını oluşturmadan 
önce plan yapılacak kişinin doğru ve tam değerlendirilmesi gerekir; 
ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak. 

Sadece vücut analizleri ile yapılan beslenme proğramları ya da 
egzersiz sistemi üzerine yapılan planlar en iyi ihtimalle yetersiz ya da 
geçici kilo verme ile sonuçlanır. 
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Esas risk bu durumun bedensel ve ruhsal sağlık 
sorunları oluşturmasıdır. Kilo verme ya da 
zayıflama bir tedavi programıdır ve bu titizlikle 
planlanmalıdır. Yine aynı hastalıklardaki gibi 
vücut bütüncül olarak değerlendirilerek bir 
plan çıkarılmalıdır. Biyokimyasal ve fiziksel 
vücut değerlendirmesinin yanında, ruhsal, 
çevresel ve sosyal faktörler dikkate alınmalıdır. 
Aksi taktirde kilo versek bile sağlığımızdan 
ve güzelliğimizden oluruz: Kolajen kaybı, 
kas kaybı eklem hasarı, vitamin mineral 
yetersizlikleri, bağışıklık sistemi sorunları, 
cinsel sorunlar, karaciğer ve böbrek hasarı, 
barsak flora v geçirgenliği sorunları… gibi bir 
çok önemli sorun karşımıza çıkabilir.

Gelelim “Nasıl Yapıyoruz?” sorusuna;
Geleneksel zayıflama formülleri:
a) Formül 1: Diyetçiler
b) Formül 2: Diyet + Sporcular
c) Formül 3: Diyet + Cihazcılar
d) Hepsi
e) Hiçbiri
Bu başlıklarda kendi arasında ayrılıyor mucize diyetler, inanılmaz zayıflatan egzersiz 
programları ve yattığınız yerde tüm kilolarınızdan kurtaran cihazlar…
Bu yöntemlerin hepsi kullanılabilir.
Ancak yukarda sorduğumuz soruyu/cevabı; “Kim zayıflayacak?!” tespit etmeden yola 
çıkmamalıyız. 

Bu tespit edildikten sonra işler artık 
daha kolay ve güvenli.
1- Metabolizmanın ve enerji metabolizmasının 
düzenlenmesi,
2- İnsülin direnci ve varsa diğer hormonal 
sorunları çözülmesi,
3- Sindirim ve boşaltım sistemi regülasyonu,
4- Hücresel mikro besin ihtiyaçlarının 
karşılanması,
5- Gerekiyorsa karaciğer detoksifikasyonu,
6- Metilasyonun regülasyonu,
7- Vücut biyoritminin düzenlenmesi,
8- Fonksiyonel beslenme planını çıkarılması,
9- Bölgesel sorunların tespiti ve gerekiyorsa 
cihaz ve mutlaka bireysel egzersiz planını 
çıkarılması
10- Psikososyal destek.

Duruma ve ihtiyaca göre artırılıp 
azaltılabilecek bu 10 madde ile KALICI 
SAĞLIKLI kilo verebilirsiniz ve incelebilirsiniz. 
Bu plan aslında bir iyileşme planıdır. Kilo 
kontrol programlarında asıl amaç bu olmalıdır. 
Siz vücuda kendini onarmasını sağlayacak 
bir düzen oluşturursanız, ihtiyaçlarını 
karşılarsanız, vücudunuzu ruhsal bedensel 
zihinsel olarak uyumlarsanız; hem iyileşir, 
hem güzelleşir, hem de fazla kilolarınızdan 
kurtulursunuz.

Hem de; eklemlerinizi, cildinizi, barsaklarınızı, 
psikolojinizi bozmadan.

Güzel ve sağlıklı günler diliyorum.
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ZAYIFLAMA 
ÇAYLARI 
GERÇEĞİ
Merhaba… Yeni bir ay ve yeni bir 
konu ile sizlerleyim. Bahar mevsimi 
malumunuz…
Giysiler inceldikçe; bir telaş alıp 
başını gidiyor. Kış mevsiminin 
uzun akşam atıştırmalarının, soğuk 
havanın yarattığı ve pandeminin de 
desteklediği hareketsizliğin etkisi 
daha iyi anlaşılıyor. Hal böyle olunca 
da panikleyip hemen kestirme 
yollara sapmaya çalışıyoruz. Ama 
bu yoldaki kestirmeler maalesef bizi 
varış noktasına ulaştırmıyor.

iletisim@diyetisyenzeynepertugrul.com
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Ödem atıcı çay, yağ yakıcı çay ya da metabolizma hızlandırıcı 
çay… vs… Bu liste fazlasıyla uzar gider. Dikkatimizi çeken ve 
sevdiğimiz kelimeler.  Çünkü, kolay şekilde incelmek hepimizin 
en büyük dileği! Size bu konuda güzel haberler vermek 
isterdim ama maalesef; bu konuda mucize yok. Bu konuda 
emek, sabır ve azim var. Biraz fedakarlık biraz da ter var.

Zayıflama çaylarının içerisindeki bitkiler genel olarak laksatif, 
diüretik, terleme arttırıcı (termojenik) etkilerle kilo vermeyi 
sağlıyorlar. İlk günler tartıda çok güzel sayılar görebilirsiniz. 
Hatta laksatif etkili çaylar varsa kabızlık sorununuzu da çözer. 
Fakat bu çayları daha uzun süre aldığınızda bağırsak floranız 
bozulacağı için sizi daha ciddi kabızlıklar beklemektedir. 
Özellikle laksatif ve diüretik etkili olan çaylar sürekli 
tüketildiğinde; vücuttan fazla su ve potasyum, sodyum gibi 
minerallerin atılımını sağlar. Bu da ileriki evrelerde kas ve 
kalp sorunlarına neden olur. Hatta toksik etkileri karaciğer 
yetmezliğine bile yola açabilir.

DİKKAT!
Örneğin; Sosyal medyada sıkça gördüğümüz teff tohumlu çayda 
kalp ve tansiyon hastalıklarına yol açan ‘sibutramin’ adlı bir 
kimyasal madde tespit edilmiştir. Ve ek olarak; o kısa zamanda 
verdiğiniz kiloyu yine kısa zamanda daha fazlasıyla birlikte 
almış olursunuz.

O yüzden bu konuda en önemli nokta; kalıcı beslenme tarzı 
değişikliği, spor ve bol su içmektir. Su, aklınıza gelen her 
konuda en başlıca tüketeceğimiz sıvıdır. Unutmayalım!
Size kilo vermede en etkili kolay bulabileceğiniz ve 
hazırlayabileceğiniz çayların genel bir listesini hazırladım.

YEŞİL ÇAY ile metabolizma hızlandırın
İçeriğindeki kafein ile metabolizmayı hızlandırırken; kateşinler 
(antioksidan çeşidi) ile bedene kilo kaybında etki sağlar.

BEYAZ ÇAY ile daha rahat kilo verin
Yeşil çaydan farkı, yaprakların kurutma şekillerinin farklı 
olması. Antioksidan yönünden en zengin formu ve de en az 
işlem görmüş halidir. Yağ yakım sürecini hızlandırmaktadır. 
Ayrıca, yağ üretimini baskılayıcı ve mevcut yağlarını 
parçalayıcı özelliği de vardır.

ROOİBOS ÇAYI ile açlığınızı kolay kontrol edin
Güney Afrika kökenli bir bitkidir. İçeriğinde flavonoidler ile 
açlık ve yağ depolanmasının nedeni olan stres hormonlarının 
seviyesini düşürür. Özellikle vanilya ve tarçın aroması ile tatlı 
ihtiyacını kolaylıkla bastırmaktadır.

FUNDA YAPRAĞI ÇAYI ile kilo kaybını destekleyin
Terletici, yağ yakımını hızlandırıcı ve ödem atıcı etkiye 
sahiptir. Yeşil çayla birlikte kullanılması bu konuda etkinliğini 
arttırmaktadır.

MATE ÇAYI ile yağ yakın
Bileşiğindeki metain ile metabolizmayı hızlandırır ve vücut 
sıcaklığını arttırarak daha fazla kalori harcanmasını sağlar. 
Midede tokluk sağlayarak gün içi atıştırmaların seviyesini 
azaltır.

NANE ÇAYI ile iştah kontrolü sağlayın
Kilo kontrolü sağlamada etkilidir ve ayrıca kokusunun iştah 
kapatıcı özelliği de vardır.

ZENCEFİL ÇAYI ile toksinlerden arının
Ihlamur, adaçayı ile birlikte ya da sadece kendisi ile 

hazırlanmış çay formu hem sağlıklı zayıflamada hem de toksin atımında 
etkili rol oynar.

TARÇIN ÇAYI ile kan şekerinizi kontrol edin
Uçucu yağlar, fenolik bileşikler ve antioksidan bakımından zengindir. 
Ayrıca kan şekerini dengeleyerek iştah kontrolünde etkilidir. İster 
hazırladığımız bitki çayları ile ister kendisi ile hazırlanmış çay formunu 
tüketebiliriz.

KUŞBURNU ÇAYI ile bağışıklığınızı kuvvetlendirin
Doğal C vitamini içeren en değerli bitki çaylarındandır. Enfeksiyonlara 
ve soğuk algınlığına karşı, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. 
Ayrıca, kuşburnunun böbreküstü bezlerini de olumlu etkileri vardır. Bu 
saye de hormonların üretimine destek sağlamaktadır.

KİRAZ SAPI çayı ile ödem atın
İyi bir antioksidan olmasının yanı sıra güçlü bir idrar söktürücüdür. 
Metabolizmayı hızlandırır ve vücuttan ödem atmada etkilidir.

UFAK BİR NOT: Emziren anneler, hamileler ve kronik hastalığı olanlar 
bu konuda doktorundan görüş almalarını tavsiye ediyorum !

METABOLİZMA HIZLANDIRICI ÇAY
1 tk yeşil çay
1 tk mate çayı
1 tk biberiye
1 tk kiraz sapı
1 dilim limon

1-2 adet kabuk tarçın
1-2 adet karanfil
Yarım litre sıcak suda tüm malzemeleri 
demliyoruz.
Limon, tarçın ve karanfili sıcak/ soğuk 
şekilde dilediğiniz gibi içine ekleyebilirsiniz.

Şimdiden ‘23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun.
Gelecek ay görüşmek üzere…



Her yıl çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile adından 
söz ettiren Bilfen Antalya Liseleri bu sefer doğa 
için büyük bir tehlike unsuru olan “atıklar” konusu 
üzerine eğildi.  Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından 
yürütülen “Çevrenin Genç Sözcüleri” programına 
katılan Bilfen Antalya Liseleri öğrencileri, “Geri 
Dönüşüm ve İnovatif Sıfır Atık” projeleri ile 
ülkemizdeki tekstil atığı konusuna çözüm ürettiler. 

Atık tekstil ürünü olan penyeleri değerlendiren 
öğrenciler, penye cinsi atıklardan penye ipi elde 
ettiler ve oluşan ipler, ek gelire ihtiyaç duyan 
kadınlar tarafından örülerek kaktüs saksıları haline 
dönüştürüldü. Bu saksılar içlerine yerleştirilen 
kaktüs bitkileriyle beraber Çevrenin Genç Sözcüleri 
ve okul aile birliğinin de desteğiyle8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde satışa çıkarıldı.  Sürdürülebilir 
bir dünyaya katkı sağlayan öğrenciler elde ettikleri 
geliri de Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve 
Koruma (ZİÇEV) Vakfına bağışladı.

BİLFEN ANTALYA Liselerinde
Geri Dönüşüm İle İnovatif Sıfır Atık 

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen “Çevrenin Genç 
Sözcüleri” programına katılan Bilfen Antalya Liseleri öğrencileri, 
doğanın daha çok duyarlı ve bilinçli tüketiciye ihtiyacı olduğu 
bilincinden yola çıkarak ülkemizdeki atık tekstili konusunu araştırdılar. 
Dünyada tekstil üretiminde başı çeken ülkemizde her yıl milyarlarca ton 
üretim yapılmakta olduğunu belirten öğrenciler; “Tüm dünyada her yıl 
tonlarca kıyafet atığı çıkmakta ve bu durum yeryüzü ve doğanın dengesi 
için tehlike arz etmektedir. Üstelik bu ürünler 200 yıl boyunca doğada 
yok olmamaktadır. Bu sorunun çözümü üzerine araştırmalarımıza 
başladık ve tekstil ürünlerini değerlendirmek üzere geri dönüşüm 
tesislerinde penye cinsi atıkların penye ipine dönüşebileceğini öğrendik. 
Buradan yola çıkarak evde atık durumunda kalmış penye kıyafetleri 
dönüştürerek farkındalık sağlamayı amaçladık.” dediler. 

12 duyarlı öğrenci ve 2 öğretmenin başlattığı kampanya sayesinde 
toplanan kıyafetler, Ballyarn Ergene Geri Dönüşüm Tesisin depenye ipe 
dönüştürüldü. Oluşan ip, ek gelire ihtiyaç duyan kadınlar tarafından 
örülerek kaktüs saksılarına dönüştürüldü.

Elde edilen gelir ZİÇEV’e bağışlandı
Ek gelire ihtiyacı olan kadınların geri dönüşüm ipleriyle ördükleri bu 
saksıların satılmasıyla elde edilen tüm geliri Zihinsel Yetersiz Çocukları 
Yetiştirme ve Koruma (ZİÇEV) Vakfına bağışlayan Bilfen Antalya 
Lisesi öğrencileri, zihinsel engelli birçok çocuğun eğitimine de katkıda 
bulunmuş oldu.
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Beyaz tişörtler giyen çocuklar ve onlara eşlik eden 
aileleri katıldıkları aktivitede sosyal mesafeye çok dikkat 
ettiler. Doyasıya eğlenen ve rengarenk balonlarla sevinç 
çığlıkları atan çocuklarımızın mutlulukları görülmeye 
değerdi. Başkan Aylin Ayaz Yılmaz; “Bu projede her 
zamanki gibi sorgusuz sualsiz bize kapılarını açan, 
çocuklarımızın yüzünü güldüren Royal Seginus ailesine 
ve fotoğraflarımızı çeken Mimar Çınar Aybak’a sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.

ZİÇEV Antalya çocukları, ZİÇEV Yönetim Kurulu 
Başkanı Aylin Ayaz Yılmaz önderliğinde baharı 
karşıladılar. Mimar Çınar Aybak’ın  gün batımında 
ZİÇEV çocuklarının fotoğraflarını çektiği festivalde, 
ortaya şahane görüntüler çıktı.

ZİÇEV Renklerin 
Dansında Buluştu





\\ 

\\ 

CITYGEZİ

68

YEŞİM ÖZKOÇ
Hazırlayan

Yazının, bilimin ve bilgeliğin diyarı...

BERGAMA:

Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (berksav.org) 
başkanlarından Macit Gönlügür’ün tariflediği 
gibi: “Bergama’da doğan, Bergamalı olan, 
Bergama’ya gelen, Bergama’da çalışan, 
Bergama’da yaşayan, Bergama’dan ayrılan 
ve Bergama’yı tanıyan herkes Bergamalıdır. 
(!)” İşte ben de Bergama’yı gezdiğim o gün 
batışında Bergamalı oldum. Kalbim orada 
kaldı... Bergama’dan bana kalanlar da burada 
sizlerin kabul ve şefkatine sunuldu… 

Helenistik dönemin en büyük 
kütüphanelerinden birisi olan Bergama 
Kütüphane’si parşömen üzerine yazılmış 
200 bin eseri barındırmaktaydı. Aynı dönem 
rekabet içinde bulundukları İskenderiye 
Kütüphanesi’ni geçmesinden endişe 
eden Mısır kralı Ptoleme Epiphenes (MÖ. 
205 -182) Bergama’ya papirüs ticaretini 
yasaklamıştı. Bunun üzerine daha önceden 

de kullandıkları, keçi ve koyun derisinden 
elde ettikleri, parşömeni daha da geliştiren 
Bergamalılar, neme papirüsten daha 
dayanıklı olan bu malzemeyi yapraklar 
haline getirip kullanmışlar. Böylece kesilen 
parşömen yapraklarının iple bağlanarak bir 
araya getirilmesinden oluşan ve bugünkü 
kitapların ilk hali olan Codexler’in yolunu 
açmışlar. Ne yazık ki rekabet içinde olan bu 
iki değerli kütüphane de farklı zamanlarda 
aynı sonu paylaşmış; bilgelik hazinelerini 
savaşın acımasız alevlerinde yitirmişlerdir. 
Ve tabi ki insanlık da bu yokluktan nasibini 
bilgeliği aramak zorunda kalarak almıştır... 

Bugün İzmir’in 103 km. kuzeyinde yer alan 
Bergama ilçe merkezinde, MÖ. 282 - 133 
arasında Pergamon Krallığı olarak tarihe iz 
bırakmış Pergamon’un zarif kütüphanesi 
dışında, Athena Tapınağı, tiyatrosu, sarayları 

gibi önemli yapıları barındıran şehir 
akropolünü görmek hala mümkündür. 

Yüzyıllara meydan okuyan 10 bin kişilik 
tiyatro akropolün yamacından hala gururla 
bakar vadiye... Kentin koruyucusu sayılan 
zeka ve savaş tanrıçası Athena adına yapılan 
tapınak ise bugün sadece temel kalıntıları ile 
varlığını hatırlatır tiyatro terasında.

Güneydeki terasta, dünya harikaları 
listesinde bulunan Zeus Sunağı’nın temel 
kalıntıları üzerinde bugün iki ulu ağaç 
yükselir, anıtın ihtişamını hatırlatan... Zira 
orijinal tapınak Berlin’de yerleştirildiği 
müzeye adını vererek, Pergamon Museum’da 
(sbm.museum) sürdürmektedir yıllara olan 
şahitliğini… Bir Berlin ziyaretinizde uğrayıp 
anavatanından selam iletirsiniz. (!) Eminim 
her ne kadar müze çatısıyla sınırlandırılmış 
da olsa, keyif alırsınız onu görmekten...

Benim bir akşamüzeri 
düştü yolum 
Bergama’ya... Bir 
zaman makinesine 
bindim ve tarihte 
gezintiye çıktım. 
Gördüm, dokundum, 
hissettim ve 
içselleştirdim... 



Sessiz sütunları göğe ulaşan 
Trajaneum akropolün en 
yüksek terasından kente 
bakar. Kral sarayları, 
arsaneller, agoralar, 
gymnasionlar ve Dionysos 
Tapınağı kalıntılarıyla 
Bergama Krallığı’nın 
akropolü hala nefes alan, 
yaşayan bir şehirdir. 
Akropolün karşı tepesinde 
ise  dönemin en büyük tıp 
merkezi olan Asklepion yer 
alır. Bu merkez zamanının 
ünlü hekimlerini yetiştiren 
bir tıp okulu ve dünyanın ilk 
psikiyatri hastanesi olarak 
tarihe geçmiştir. Asklepion 
asırlar önce bünyesindeki 
değerli hekimlerin 
nezaretinde, müzik 
terapileri, çamur banyoları, 
su ve spa terapileri, 
meditasyon, telkin, doğal 
bitkisel karışımlar, masaj, 
aromaterapi ve özel diyetler 
gibi yöntemlerle şifa 
dağıtırdı. 

“Ölümün yasak olduğu, 
vasiyetlerin hiç açılmadığı 
şehir” sloganıyla tanınan 
Asklepion’un tedavide 
kullanılan kutsal olduğuna 
inanılan şifalı su kaynağı 
bugün hala faaldir. Binlerce 
yıldır şifa dağıtan kaynak, 
bugün ziyarete gelen 
misafirlerine hediye olarak 
sunmaktadır kutsal sularını. 

Asklepion’u Bergama’ya 
bağlayan kutsal yol 
günümüzde ayakta kalan 
birkaç sütunuyla sizi 
merkezin kutsal alanı 
Propylon’a götürür. Buradan 
hemen sonra, sağ tarafta 
kütüphane kalıntıları ve 
kuzey stoanın batı ucunda 
yer alan yarım daire 
şeklindeki 3.500 kişilik 
tiyatro karşılar sizi. Bu 
kutsal alanda uyku ve tedavi 
odaları, telkin tedavisi için 
kullanılan tünel ve alanın 
kuzeybatı köşesinde latinler 
yani genel tuvaletlerin 
kalıntıları yer alır.

Asklepion’da tedavi olan 
hastalar ayrılırken tapınağı 
ziyaret eder, maddi 
olanakları doğrultusunda 
yardımda bulunur ve 
giderken iyileşen organının 
seramik, küçük bir kopyasını 
buraya bırakırdı. Bu 

seramik organların çoğu 
Bergama Müzesi’ndedir. 
Yine üzerindeki yılanı 
figürü tıbbın sembolü haline 
gelen sütun da müzede 
sergilenmektedir.

Aşağı kent kısmında yer 
alan Bugün Bergama 
İlçesi’nin merkezi olan Kızıl 
Avlu ve Serapis Tapınağı 
Antik Bergama Kenti’nin 
en büyük yapısıydı. MS. 2. 
yüzyılda Roma döneminde 
Mısır Tanrılarından Osiris 
(Serapis) adına yapılmıştır. 
Yapının üzerindeki mermer 
kaplamalar dökülmüş 
ve kırmızı tuğlalar açığa 
çıkmıştır. Bu sebeple halk 
arasında Kızıl Avlu veya Kızıl 
Bazilika diye anılmaktadır. 
Ayrıca bu kilise İncil’de adı 
geçen ve bugün yeri bilinen 
tek kilisedir. 

Zengin tarih ve bilgelik 
mirasının yanında Bergama 
sıcak insanı, dokuma el 
sanatları ve tarihi evleriyle 
de hatırlanmaktadır. Bu 
tarihi binalar bugün otel ve 
pansiyonlara dönüştürülerek 
Bergama’nın ziyaretçilerine 
hizmet vermektedir. İşte ben 
de kaldığım böyle bir tarihi, 
Bergama Evi’nin avlusunda 
oturmuş, binlerce yıldır 
tepeden ziyaretçilerine 
bakan Akrapolisi izlerken 
ne kadar şanslı olduğumu 
düşünüyordum... Günün 
azalan ışıkları yavaş 
yavaş karanlığa teslim 
olurken Akropolün nazlı ve 
mağrur duruşu kare kare 
ölümsüzleşiyordu benim 
hatıralarımda...

Bergama da yolda bir 
yazılı kağıt bulunsa, 
saklanır en azından bir 
ağaç kovuğuna yerleştirilir, 
korunsun diye derler. Ne 
de olsa söz uçar yazı kalır 
demiş büyükler... Ben de 
yüreğimde, hatıramda iz 
bırakan Bergama’yı yazdım. 
Hep hatırlansın ve günün 
birinde yolunuz düşsün siz 
de Bergamalı olun diye... 
Kim bilir?  Belki bir gün 
siz de Asklepion’da şifalı 
sulardan içmek, Akrapolün 
Tiyatrosu’nda binlerce 
yılların melodilerini içinizde 
hissetmek istersiniz...
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Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Yarınki ‘sınav, toplantı, yolculuk, 
müsabaka, maç, doktor randevusu’ 
ve uykusuz geçen geceler... Bunları 
yaşamayan bir insan bulamayız 
dünya üzerinde. İnsomniya -yani 
uykusuzluk- savaşmaya çalışıldıkça 
güçlenen; endişe, korku ve 
çökkünlüğe yapışıp beslenen, 
değerlendirilme kaygısı, kayıp 
duygusu, umutsuzluk, çaresizlik, 
güçsüzlük ve başarısızlıkla yakından 
ilişkili olarak neredeyse her ruhsal 
hastalığa sıklıkla ve kolaylıkla eşlik 
eden bir tablodur.

‘İNSOMNİYA’yı 
Yönetebilmek

Aslında insomniyanın kendisi bir semptomdur (yani ağrı, öksürük 
ve ateş yükselmesi gibi) ve psikolojik stresin yanı sıra; kronik 
ağrı, menopoz, huzursuz bacak sendromu, hipertirodi, uyku 
apnesi, kalp yetmezliği ve daha birçok tıbbi durum sonucunda 
gözlenebilir olup mutlaka ayırıcı tanısının yapılması gerekir. 
Ayrıca kafein, kokain, metamfetamin gibi bazı madde ve ilaçların 
uykusuzluk etkisi olabildiği gibi, alkol, eroin ve benzodiazepin 
gibi madde ve ilaçların yoksunluğunda (kullanılmadığında) da 
uykusuzluk ortaya çıkabilir. Bu yazıda psikolojik stres kaynaklı 
olmak üzere uykusuzluğun mekanizması ve bazı tedavi teknikleri 
üzerinde duracağız.

İnsomnia temel olarak; beyinde aşırı uyarılmışlık, stres 
hormonlarında (kortizol, noradrenalin) artış ve uyku hakkındaki 
olumsuz bilişsel inanışlar gibi mekanizmalarla ortaya çıkar 
ve varlığını sürdürür. İnsan vücudu tehlike durumlarında 
böbreküstü bezlerinden salgıladığı kortizol ve noradrenalin 
ile vücudu tetikte ve uyanık tutar. Eğer ormanda bir yırtıcı 
tarafından kovalanılıyor olsaydınız uykuya dalmak isteyeceğiniz 
son şey olurdu! Zihnimiz ertesi gün bizi bekleyen sınav ya da 
performans gerektiren işlere aşırı önem atfettiyse (“Bu hayatımın 
sınavı! Terfiyi alamazsam bittim!”) ve bir ölüm kalım olayına 
dönüştürdüyse tehlike sistemi kolayca aktifleşecektir. Dolayısı 
ile uykusuzluk, yüksek nabız ve tansiyon, vücut sıcaklığında 
yükselme ve titreme gibi aşırı uyarılmışlık tablosunu oluşturan 
bulgular kolayca gözlenebilir hale gelir. Etrafımızda olup bitenleri 
felaketleştirme, olumsuz parçaları büyütme, keyfi çıkarsamalar 
ve falcılık yapmak gibi bilgi işlemedeki bazı yanlılıklar (“Yarın 
kesin soruların hepsi bilmediğim yerlerden gelecek, zaten kafam 
çalışmıyor, çuvallayacağım ve hayatım mahvolacak”) uykuya 
dalmaya engel olacak bir uyarılmışlık hali yaratacaktır. Aslında 
bu bilişsel hatalar nedeni ile performansta diğer türlü ortaya 
çıkmayacak olan düşüşlerin görülme olasılığı da yükselecektir.

Bu noktadan itibaren ise uykunun kendisi ile ilgili bazı işlevsel 
olmayan inanışlar, sınav ya da performans durumu bittikten çok 
sonra bile insomniayı devam ettirebilir. “Uyuyamamak korkunç 
bir şey, her şeyim altüst olacak, uykum gelmezse ne yaparım?” 
gibi düşünceler gün içinde sık sık zihne dolmaya başlar. Uyku 
süreleri ile ilgili hesaplar yapılmaya, olası bir uykusuzluğun 
etkilerini gidermek için planlar yapılmaya başlanır. Bütün günün 
programı gece uykusu etrafında yapılır ve potansiyel uykusuzluk 
sebeplerine sürekli olarak fazladan dikkat edilir. Yeterli uyku 
olmadığı takdirde bunun ertesi gün ortaya çıkaracağı etkilerle 
ilgili sürekli bir endişe hali ortaya çıkar. Uyku konusu büyük 
bir tehdit halini aldığında ise kortizol ve noradrenalin tehlike 
sistemini açarak insomniyayı garantiler. Böylece uykusuzluk bir 
kısır döngü olarak kendini devam ettirecek güce kavuşmuş olur. 
Bazen bu bireylerde ‘uykusuz kişilik’ olarak adlandırabileceğimiz 
duygu, düşünce ve davranış örüntüleri dahi gelişir. Hatta sosyal 

yaşamı içinde bu kişiler uykusuzluğun kişiliklerinin bir parçası 
olduğuna ikna olmuşlardır ve kendilerini ‘insomniyak’ olarak 
tanımlarlar.

İnsomniyanın yönetilmesinde bilişsel ve davranışçı tekniklerin 
etkin olduğu gösterilmiştir. ‘Uyku hijyeni’ davranışçı tekniklerin 
bir bölümünü oluşturur ve bunlar içinde yatak odasının özellikleri, 
gün içinde tüketilen gıdalar ve günlük rutinler, uyanma saatlerinin 
belirlenmesi ve uykuyu arzu edilen saatlere aşamalı olarak kaydırma, 
yatakta dönmek gibi vücut hareketlerini sınırlandırmak ve ekranları 
(tv, tablet, telefon) kapatmak gibi uykuyu kolaylaştırıcı bazı kurallar 
bulunur. Bu alışkanlıklar oluşturulduktan sonra yalnızca uyku 
hijyeni ile insomniya büyük ölçüde çözülebilir. Uyku ile ilgili bilişsel 
çarpıtmalar da ayrıca tedavide ele alınabilir ve uykuya yapılan atıflar 
incelenerek alternatif gerçekçi düşünceler geliştirilir. “Daha önce 
de uykusuz olduğum günler oldu ve bir felaketle karşılaşmadım, 
uyuyamadığımı düşündükçe aslında bu bende kaygı yaratıyor ve 
uykum gerçekten kaçıyor.” İlaç tedavilerine ise bireyin ruhsal ve 
tıbbi durumu göz önünde bulundurularak karar verilir. Yanlış bir 
inanışın aksine, uyku ilaçları iyi bir değerlendirilme sonrasında 
reçetelendiğinde ve hekim kontrolünde kullanıldığında bağımlılık 
yapmazlar.

İnsomniya kronikleştiğinde hayat kalitesini oldukça düşüren bir 
durum olarak karşımıza çıkar. Ruhsal durum ile çok yakın bir ilişkisi 
olduğu düşünüldüğünde detaylı bir ruhsal durum muayenesi altta 
yatan problemlerin aydınlatılması için elzemdir.
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EV İŞLERİNDE

Bazı kişilere göre meslekten sayılmasa da, şüphesiz içerdiği birçok 
güçlükle birlikte ev hanımlığı en zorlu işler arasında yer alıyor. Uzun 
süre ayakta kalmak, tekrarlayan zorlayıcı hareketler ve bunların 
neden olduğu zorlanmalar ile birlikte kadınlarda başta omurga olmak 
üzere vücudun çeşitli bölgelerinde problemler meydana geliyor. Ağır 
ev işi yapan kadınların yüzde 60’ı her yıl çeşitli kas-iskelet sistemi 
sorunlarına bağlı olarak günlük yaşamın gerektirdiklerini yapamıyor 
ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde ağrı problemi yaşıyor. Ortaya 
çıkan bu problemlerin büyük kısmına bel ve boyun fıtıklarının neden 
olduğunu söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Fizyoterapist 
Bünyamin Aydın, bel ve boyun fıtığı olan kişilerin ev işlerini 
yaparken omurgasını nasıl koruyacağına dair ipuçlarını paylaşıyor. 
 
Yerden bir şeyler kaldırırken çömelip alın
Uzun süre ayakta aynı pozisyonda durmak, dizleri bükmeden yere 
eğilip bir şeyler almak, ağır yük taşımak gibi evde sıkça yapılan işlerin 
bel omurlarına binen yükü arttırdığını anlatan Fzt. Aydın, bele binen 
yükü azaltmak için şunları öneriyor: “Bulaşık makinesi boşaltılırken 
dizler hafif bükülerek aşağıya doğru eğilmeli, ev süpürürken 
süpürgenin borusu/sapı kişinin kendi boyuna göre ayarlanmalı. 
Yerden bir şeyler alıp kaldırılacağı zaman dizler bükülerek çömelip 
alınmalı. Ütü yapmak, yemek hazırlamak gibi uzun süre ayakta 

kalınmasını gerektiren işlerde mutlaka 20-30 dakikada bir ara verip 
biraz dinlendikten sonra yapılan işe devam edilmeli. Aşırı derecede 
öne doğru eğilerek ya da dizler üzerine çökerek yer silinmemeli, 
omurgayı olabildiğince dik tutabilecek uzun saplı yer silme 
aparatlarından faydalanılmalı” diyor.

Ütü yaparken yüksekliği ayarlanabilir ütü masası kullanın
Boynu aşırı derecede öne eğerek yapılan işler ve boyun kaslarını 
zorlayıcı ani hareketlerin yanı sıra uzun süre aynı pozisyonda 
kalınmasının boyun fıtıkları açısından büyük bir risk oluşturduğunun 
altını çizen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Fizyoterapist 
Bünyamin Aydın, boynunuzu korumak için yapabileceklerinizi 
ise şöyle sıralıyor: “Ütü yaparken boynunuzu aşırı derecede öne 
doğru eğmeyin, yüksekliği ayarlanabilir ütü masalarını kullanın. 
Yemek yaparken tezgâha ne çok yakın ne çok uzak durun ve yine 
başınızı öne doğru aşırı eğmekten kaçının. Ayrıca uzun süre aynı 
pozisyonda kalmayın, mutlaka belirli aralıklarla yaptığınız işe ara 
verip dinlendikten sonra devam edin. Raf düzenleme, perde asma 
gibi göz seviyesinin üzerindeki aktiviteler, boyun eklemleri ve 
omurlarını aşırı derecede arkaya doğru zorlar. Bu gibi işleri yaparken 
bir merdiven ya da basamak takviyesi kullanarak boyun kaslarınıza 
binen yükü azaltın.”

Ev işleri kimilerine göre kolay gibi görünse de ütü yapmak, bulaşık 
makinesi doldurup boşaltmak, yer silmek, perde asmak, evi 
süpürmek, yemek yaparken saatlerce ayakta durmak omurgayı ve 
boyun kaslarını ciddi şekilde etkiliyor. Her 10 ev kadınından 6’sının 
kas-iskelet istemi sorunları yüzünden ağrı yaşadığına dikkat çeken 
DoktorTakvimi.com uzmanlarından Fizyoterapist Bünyamin Aydın, 
bu problemlere sahip kişilerin ev işleri sırasında dikkat etmesi 
gerekenleri anlatıyor.



Oğul - Jo Nesbo
Yazarın son kitabı temposu hiç düşmeyen bir 
polisiye. Diğer kitaplarının aksine bu kitabı bir 
Harry Hole macerası değil, yeni karakterler ile 
tanışıyoruz. Kitap boyunca size ipuçları sunmuş 
yazar. Ancak kitabın son sayfasına kadar suçluyu 
bulmanız mümkün olmuyor. Gereksiz detaylara 
girmeden karakterlerin iç dünyası çok iyi yansıtılmış 
kitaba. Sonny başkalarının suçlarını üstlenerek 
hapse girmiş bir uyuşturucu bağımlısıdır. Ancak 
hapishanedeki sakin hali onu adeta bir ağlama 
duvarına dönüştürmüştür ve suçlular ona bütün 
suçlarını anlatmaktadır. Bir gün bu itiraflar sırasında 
babasının aslında intihar etmediğini, öldürüldüğünü 
öğrenir. Babasının intikamını almak için hapisten 
kaçan Sonny’nin yolu Başkomiser Kefas ile kesişir. 
Hayatın bütün sıkıntılarını unutayım, bir kaç gün 
suçluların peşinden koşayım diyorsanız doğru bir 
kitap olacaktır.

B. NİLÜFER BİNBİR
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Ağaçların çiçeklendiği, güneşin 
yüzünü gösterdiği bu günlerde 
kitaplarımı en çok bir ağaç 
gölgesinde, çimlerin üstünde ve açık 
havada okumayı severim. Sizlere de 
Antalya’nın güzel bahar günlerinde, 
Falezlerin üstünde veya Konyaaltı 
Sahilinde okumaktan keyif alacağınız 
üç yeni çıkan kitap tavsiyem var bu 
ay.

Okuyucuya Not: 
Bu ay size iki tane de YouTube programı tavsiyem olacak: Armağan 
Çağlayan’ın kanalındaki Ayşe Kulin ve Ahmet Ümit söyleşileri. Neredeyse 
bütün kitaplarını okuduğum hayran olduğum iki yazara neden hayran 
olduğumu bir kez daha anladım. Çok keyifli yaklaşık yarım saatlik iki 
program. İkisinde de dikkatimi çeken; sanki çok satan yazar olmak veya 
kitap yazarak para kazanmakla edebiyat dünyası tarafından kınandıkları 
yönünde oldu. İyi kitabın herkes tarafından sevilemeyeceğini öne süren 
bir kesim var maalesef. Sanki ağdalı cümleler, uzun betimlemeler, günlük 
hayatta kullanılmayan kelimeler kullanmak bir kitabın değerini arttırdığı 
algısı uyandırılmaya çalışılıyor. Benim düşüncem ise esas başarının, 
toplumun her kesimine yazdıklarını okutabilmek olduğu yönünde. Bu 
ay tavsiye ettiğim üç kitap dışında bu iki yazarın kitapları ile kitapçıda 
karşılaşırsanız herhangi birini almakta tereddüt etmeyin derim.

Hepinize bol kedili köpekli, bol kitaplı, mutlu, sağlıklı bir ay dilerim.

Ickabog - J.K. Rowling
Öncelikle yorumumu okurken J.K. Rowling’in en sevdiğim yazarlardan biri 
olduğunu aklınızda tutun. Yeni çıkan kitap, yazarın on sene sonra yazdığı ilk çocuk 
kitabı olarak lanse edildi ancak ben 13-14 yaş altı çocuğum okusun istemezdim 
çünkü çok fazla ölüm var. (Gerçi oynadıkları oyunlardan çok daha masumdur diye 
tahmin ediyorum.)  Ayrıca bir Harry Potter macerası da beklemeyin çünkü Harry 
Potter gibi bir kitabı muhtemelen ömrümüz boyunca bir daha okuyamayacağız. 
Bunlar negatif denebilecek yönleriydi. Diğer taraftan, Rowling, kalemini yine 
uçurmuş ve yoktan bir ülke var etmiş. Her sayfası gözünüzün önünde bir film 
karesi gibi canlanıyor.
Ickabog, çocukları yaramazlık yaptıklarında korkuttukları ‘öcü’ gibi bir canavardır 
ancak birden bu canavar can buluyor. Yalanlar çığ oluyor, gerçeğin gücü gözler 
önüne seriliyor. Sevilen bir kralı olan,  bolluk içindeki bir ülke birden tepetaklak 
oluyor. Günümüzdeki yönetimleri eleştiren, büyükler için bir masal kitabı 
diyebiliriz. Ben çok severek okudum. Eğer siz de benim gibi çizgi film izlemekten 
hoşlanıyorsanız bu kitabı okumaktan da çok hoşlanacağınıza eminim.

Enstitü - Stephen King
Luke Ellis yaşıtlarından farklı, dahi olarak 
adlandırılabilecek bir çocuktur. Bunun yanında 
zaman zaman isteği dışında bazı nesneleri çok hafif 
de olsa hareket ettirebilmektedir. Ancak ailesi de 
kendisi de bunu görmezden gelmektedir. Bir gece 
evinden kaçırılır ve odasının bir kopyasında uyanır. 
Kendisi gibi tuhaf özellikleri olan çocuklar ile 
birlikte bir enstitüye kapatılmıştır. Çıkışı imkansız 
olan, yöneticileri acımasız olan bu yere neden 
kapatıldığını anlaması çok zor olacaktır. Kitabın 
türü korku- gerilim diye geçse de korku unsurlarına 
pek rastlanmamakta, her yaştan okuyucuya hitap 
etmektedir. Kalemine hayran olduğum, evde bir raf 
dolusu kitabı olan yazar bu kitabında da son sayfaya 
kadar merakınızı ayakta tutmayı başarıyor. Ailece 
elden ele dolaştırabileceğiniz bir kitap olacaktır.

Fredie

Coi

Tyson

Merhaba Sevgili 
Okurlar,
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GENÇ YETENEK İBRAHİM 
BAŞARAN’IN ÇIKIŞ ŞARKISI

Müzik piyasasına 
sağlam giriş yapan 
genç yetenek İbrahim 
Başaran, Oğuzhan 
Koç’un YouTube 
kanalı üzerinden 
yayınlanan ilk şarkısı 
“Uyuyamam” ile 
beğeni topladı.

ZEYNEP BASTIK’tan yeni single 
çalışması;

MABEL MATİZ’den yeni 
albümünün ilk teklisi;

Türk Pop Müziğinin sevilen ismi Zeynep Bastık “Kendi 
Yolumuzda” adlı yeni single çalışmasını müzik severlerin 
beğenisine sundu.

Türk pop müziğinin 
yenilikçi ismi, yorumcu 
ve besteci Mabel 
Matiz’in, yapımı 
devam eden 5. 
albümünden ilk tekli 
çalışması; “Kahrettim” 
12 Mart Cuma günü 
dinleyicisiyle buluştu.
Sözü ve müziği Mabel 
Matiz’e ait olan 
“Kahrettim”, güçlü 
duygusal anlatımı 
ve güncel sound 
deneyimi ile dinleyeni 
hemen yakalayan, 
midtempo bir şehir 
şarkısı.

Oğuzhan Koç’un prodüktörlüğünde hazırlanan albüm çalışmasının 
çıkış şarkısı “Uyuyamam” başta olmak üzere, şarkıların tamamının 
söz ve müziği İbrahim Başaran’a ve tüm aranjeleri başarılı 
aranjör  Çağrı Telkıvıran’a ait.

Her hafta Salı günleri albümündeki bir şarkıyı Oğuzhan Koç’un 
kanalından yayınlamaya devam edecek olan İbrahim Başaran’ın, 
“Uyuyamam” adlı çalışması Hypers Music etiketiyle dijital 
platformlardaki yerini aldı.

Prodüksiyonu Flytones tarafından yapılan ve Da Poet’in de 
katkılarıyla tamamlanan urban pop şarkı, synth pop ve heavy synth 
etkileşimleri taşımakta. “Kahrettim”; itiraf, kabul ve vazgeçiş gibi 
içsel temaları işliyor ve bu kırılgan deneyimlerin altında yatan güçlü, 
dönüştürücü potansiyelin altını çiziyor.

Mix’i Flytones, mastering’i ise Metropolis Stüdyoları’nda 
Matt Colton tarafından yapılan şarkının artwork çalışması İspanyol 
sanatçı Joan Manel Pérez’e ait.

“Kahrettim”in video klibi Almanya’nın çıkış yapan 
yönetmenlerinden Mirza Odabaşı tarafından Berlin ve İstanbul’da 
çekildi. 5 gün süren çekimlerde, içinde Mabel Matiz’in de bulunduğu 
çeşitli sanatçıların performanslarına, günlük hayatın içinden 
hikayelere ve yoğun şehir görüntülerine yer verildi.

“Kahrettim” 12 Mart Cuma günü Pose Records etiketiyle tüm dijital 
platformlarda ve klibi Mabel Matiz resmi Youtube kanalında yayına 
girdi!

Sözü ve müziği Zeynep Bastık, Serhat Şensesli’ye ait olan şarkının 
düzenlemesi de Serhat Şensesli imzası taşıyor. Klip yönetmenliği 
ise Gönenç Uyanık tarafından yapıldı.

Zeynep Bastık “Kendi Yolumuzda”  Hypers Music etiketiyle tüm dijital 
platformlarda yayında!

“KENDİ YOLUMUZDA”

“KAHRETTİM”“UYUYAMAM” RADYOLARDA!
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nurgul.duzenli@hotmail.com

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ OLANLAR  
Bu ay genel olarak kendinizi daha çok ortaya koyduğunuz, 
motivasyonunuzun arttığı bir süreçte olacaksınız. 12 Nisan 
tarihinden sonra yeni başlangıçlar yapmak için faydalı etkiler 
var. Ay genelinde ev ve aile ile ilgili konularda harekete 
geçiyorsunuz, bazı kişiler için aile içi tartışmalar gündeme 
gelebilir. Ayın son haftasında odağınız maddi konularda 
yeni kararlar alacağınız, iş konularında bir durumun 
sonuçlanması gündeme gelebilir. Kendinizi güçlü hissettiğiniz 
bir dönemden geçeceksiniz. 
 
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA OLANLAR  
Bu ay daha çok geri planda kalabilir, iç dünyanızla ilgili veya 
yalnız yaptığınız çalışmalarla ilgilenebilirsiniz. 12 Nisan 
sonrasında bir durumla ilgili net kararlar verebilirsiniz. 
Akrabalar, kardeşler, yakınlarınız konusunda harekete 
geçirici konularınız var. Güneşin sizin burcunuza geçmesiyle 
birlikte içe dönük süreciniz tamamlanıyor ve daha kararlı 
hareket etmeye başlıyorsunuz. İlişkiler, evlilik veya iş ile ilgili 
yeni başlangıçların olabileceği bir dönemde olacaksınız.  
 
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER OLANLAR  
Bu ay dışa dönük hareketli etkilerle ilerleyeceksiniz. Sosyal 
çevreniz genişleyebilir, ilişkilerden destekler alabilirsiniz. 
12 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan yeniay sizler için 
aşk, çocuklar, yeni hedefler açısından yenilenme fırsatı 
sağlamakta. Ay genelinde maddi konularda kazançlarınız 
artar ancak aynı zamanda harcama artışı da gündemde. Ay 
ortasından sonra daha içe dönük, yalnız kalmak isteyeceğiniz 
durumlarınız söz konusu. Ayın son haftası diyete başlamak 
veya bir şeyi bırakmak için etkiler devrede olacak. 
 
YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ OLANLAR  
Bu ay genel olarak hızlı olacağınız, harekete geçeceğiniz 
durumlar var. 12 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan yeniay 
sizler için önem arz etmekte. Bazılarınız işiyle alakalı önemli 
bir karar verebilir ve yeni iş teklifleri karşınıza çıkabilir. 
Uzun dönemdir var olan bir stresi çözüme kavuşturabilir 
veya aileyle ilgili olan gündemlerle karar alabilir. Ayın son 
haftasında ise odağınızda, gündeminizde aşk ve çocuklarla 
ile ilgili gündemleri getiriyor. Daha kararlı istikrarlı olmaya 
başlıyorsunuz. 
 
ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN OLANLAR  
Bu ay genel olarak hareketli koşullarla ilerleme 
sağlıyorsunuz. 12 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan yeniay 
sizler için; eğitim, yolculuk, turizm, sosyal medya yayıncılık 
gibi konularda yeni adımlar söz konusu. Yaşamınızda önemli 
bir karar alabilirsiniz. Bazılarınız bu dönem sık seyahat 
edebilir veya uzaktan bağlantılı işler yapabilir. Ay ortasından 
sonra işinizde daha radikal kararlar alabilirsiniz, daha dışa 
dönük hareket edebilirsiniz. 

* Merak ettikleriniz için sosyal 
medya platformlarında Astrolog 
Nurgül Düzenli hesaplarından irtibat 
kurabilirsiniz.

 
BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK OLANLAR  
Bu ay gündeminizin genelinde maddi konular iş konuları 
yer almakta. 12 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan yeniay 
finansal gündemler odağınızda. Para alışverişlerinizde, 
bankacılık işlemlerinde, miras, nafaka, sigorta işlemlerinde 
beklediğiniz adımı atmanız için fırsatlarınız devreye giriyor. 
Ayın son haftasında daha kararlı ve istikrarlı hareket 
edebilirsiniz. Yolculuklara çıkabilir, iletişim eğitim konuları 
önceliğinizde olabilir. 
 
TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ OLANLAR  
Bu ay gündeminizde ilişkiler ve iş konuları yer almakta. 12 
Nisan sonrası evlilik, ortaklık konularında yeni kararlar 
alabilirsiniz. Bu dönem karşınıza çıkan ilişki fırsatlarını 
iyi değerlendirmekte fayda var. Ayın son günlerinde 
gündeminizde maddi konular yer alacak. İş ve para 
konularında harekete geçeceğiniz sonuç alacağınız durumlar 
ayın son günlerinde gerçekleşecek. Genel olarak karsız 
olmayacağınız hareketli olacağınız bir ayda olacaksınız. 
 
AKREP VE YÜKSELEN AKREP OLANLAR  
Bu ay ilk haftalarda enerjiniz daha çok işlerinize veya sağlık 
konularına odaklanabilir. 12 Nisan tarihinde hizmet ettiğiniz 
alanlarda, iş, sağlık konularında yeni bir karar alıyorsunuz.  
Detokslar yapabilir, diyet ve beslenme ile ilgili konuları 
önceliğinize alabilirsiniz. Bu yeni ayın olası etkileri arasında, 
finansal gündemler de var. Ay ortasından sonra daha dışla 
dönük, ilişkiler cephesinden faydalar göreceğiniz durumlar 
gündeme gelecek. Ancak ayın son günleri tartışmalar fikir 
ayrılıkları olabilir. 
 
YAY VE YÜKSELEN YAY OLANLAR  
Bu ay gündeminizde ilişkiler ve aşk konuları yer alacak. 12 
Nisan tarihinde gerçekleşecek olan yeniay yaşam enerjiniz 
artıyor. Bazılarınız aşka dair gelişmeler yaşayabilir, 
yaşamınıza yeni bir birliktelik gelebilir. Bazılarınız 
çocuklarla ilgili yeni bir durumla ilgilenebilir. Ay ortasından 
sonra gündeminizde iş konuları yer alamaya başlıyor. 
Ayın son günleri sağlık konularıyla ilgilenebilir, detokslar 
yapabilirsiniz. 
 
OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK OLANLAR  
Bu ay gündeminizde aile ilişkileri ev konuları yer almakta. 
12 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan yeniay ailenizle alakalı 
veya evinizle alakalı yeni kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız 
için bu durum aile olmakla alakalı, evlenmekle alakalı, 
çocuklarla alakalı yeni bir karar olabilir.  Ay ortasından 
sonra daha faydalı etkiler var. Aşk ve ilişkiler ile ilgili 
destekler alabilirseniz yolculuk gündemleri olabilir. 
 
KOVA VE YÜKSELEN KOVA OLANLAR  
Bu ay gündeminizde yakın çevreniz, arkadaşlarınız yer 
almakta. 12 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan yeniay, 
kardeşler, yakınlarınız ile ilgili yeni gündemleriniz 
olabilir. Kurduğunuz iletişim önem arz ediyor. Ayın son 
günlerinde gündeminizde aile ev konuları yer alacak. Evinizi 
ilgilendiren konularda yeni kararlar alabilir, bazıları için 
eşya veya ev değişimleri gündeme gelebilir. 
 
BALIK VE YÜKSELEN BALIK OLANLAR  
Bu ay gündeminizde finansal, iş konuları önceliğinizde. 12 
Nisan tarihinde gerçekleşecek olan yeniay maddi konularda 
yenilenmeler devreye giriyor. Bazılarınız zam alabilir, 
bazılarınız da gelir artış olabilir. Maddi konularla alakalı, 
risk almak isteyebilirsiniz ve girişimler başlatabilirsiniz. 
Ayın son günlerinde seyahatler, yeni eğitimler, turizm 
konuları gündeminizde yer alabilir akrabalarla ilgili 
konulara daha çok odaklanabilirsiniz.



Cilt ve saç bakımınızı, 
COVID-19 sürecinde 
evde yapabilirsiniz. 
İhtiyacınız olan tek şey 
mutfağınızda bulunan 
doğal ürünleri nasıl 
kullanacağınızı bilmek!

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç 
Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy

COVID-19’la birlikte kalabalık ortamlardan kaçınma, sosyal mesafe 
ve evde zaman geçirme hayatımızın normali haline geldi. Bu değişim 
günlük rutinleri de büyük oranda değiştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, pandemi sürecinde kişisel 
bakımın da olabildiğince evde yapılmasının sağlık açısından en iyisi 
olduğunu dile getirerek, saç ve cilt bakımı için evde uygulanabilecek 
pratik önerilerde bulundu. 

Cilt Bakımında Kullanılabilecek Doğal Ürünler 
COVID-19 salgınının, hayatımızda yarattığı kısıtlayıcı etkisiyle önemli 
bir stres kaynağı haline geldiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Aksoy, 
bu stresin birçok sağlık probleminin yanı sıra, cilt ve saç yapısının 
bozulmasına da neden olabileceğini söylüyor. Sağlıklı bir cilt ve saç 
için, su içmenin, doğru ve dengeli beslenmenin ve uyku düzeninin 
çok önemli olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Aksoy, cildin temiz 
ve nemli tutulmasının da çok önemli olduğunu vurguluyor. Cilt 
bakımında, cilt tipini ve buna uygun ürünleri bilmenin önemine 

PRATİK CİLT VE SAÇ 
BAKIM ÖNERİLERİ... 

değinen Aksoy, “Cilt bakımının ilk adımı cildin uygun ürünlerle 
temizlenmesidir. Temizlikte tonik olarak kullanabileceğiniz 
en iyi doğal malzemelerden biri ise gül suyudur. Gül suyu, 
gözeneklerin arınmasını ve siyah nokta oluşumunu önler” diyor. 
Temizlik işleminin ardından cildin nemlendirilmesi gerektiğini 
vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Aksoy, nemlendirme işlemi için cilt bakımı 
yağları ya da evde bulunan bazı doğal malzemeleri öneriyor: “Aloe 
vera yapraklarının içinde yer alan jelle ya da salatalık suyuyla 
cildinizi nemlendirebilir, badem yağı, buğday yağı, çörek otu yağı gibi 
farklı yağları da bu amaçla kullanabilirsiniz.  Doğal ürünlerden Türk 
kahvesi, badem, toz şeker, çilek ve domates ile cildinize haftada bir 
kez peeling uygulayabilirsiniz.”

Hangi Cilt İçin Hangi Maske?
Sağlıklı bir cilt maskesi için cilt tiplerine göre kullanılabilecek 
ürünleri sıralayan Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, kuru ciltler 
için avokado, limon, yumurta akı, çilek ve bal ile cilt maskesi 
hazırlanmasını öneriyor. Nemsiz ve cansız ciltlere ise bal, yoğurt, 
zeytinyağı, salatalık, aloe vera, muz içeren maskeler iyi geliyor. Yağlı 
ciltlerde kullanılacak cilt maskelerinin ise elma sirkesi ve maden 
suyu içermesi gerekiyor. Yeşil çayın bütün cilt tiplerinde kırışıklık 
önleyici olarak kullanılabileceğini söyleyen Doç. Dr. Aksoy, cilt 
renginin açılması, sivilce ve leke tedavisi ve hücre yenilenmesi için de 
limon, bal ve toz şeker gibi doğal malzemelerin kullanımını öneriyor. 

Saçlarınız Doğal Güzelliğini Korusun...
Doç. Dr. Aksoy, saç bakımında kullanılabilecek doğal ürünleri de yine 
saç tiplerine göre sınıflandırıyor. Yağlı saçlar için yağsız yoğurt ve 
yumurta; ince telli saçlar için hint yağı ve ısırgan otu; kalın telli saçlar 
için menekşe yağı, zeytinyağı ve bal; kepekli saçlar için avokado, bal 
ve zeytinyağı; dökülen saçlar için zeytinyağı, bal, tarçın, yumurta 
ve badem yağı; kuru saçlar için bal ve süt; yıpranmış saçlar için 
muz ve badem yağı; kırık saçlar için menekşe yağı, jojoba yağı, tatlı 
badem yağı ve sirke gibi doğal malzemelerle hazırlanan karışımların 
kullanılmasını öneriyor.

\\ CITYBAKIM



iOS14.5 ile sunulacak kritik 
özellik 

Sınıfının fiyat / performans 
ürünü: Sennheiser HD 250BT 

Sizce AirPodsMax kaç adet 
sattı?
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Geçtiğimiz aylarda iOS14.5 ile Apple Maps’e ilginç bir özellik geleceği 
konusuluyordu. Bu geç kalmış özellik tam olarak kişisel kaza / 
radar / yol bakım çalışması bildirimiydi. Yeni dönemde kişiler yolda 
gördüklerini başkalarının da yararlanması için uygulamaya anlık 
olarak girebilecek. Bu geç kalmış özellik sayesinde harita deneyimi 
çok daha iyi ve güvenli hale getirilecek. iOS14.5 ile aynı zamanda 
Apple Maps belirli bölgelerin ne kadar kalabalık olduğunu da tespit 
edebilecek. Uygulama bunu kullanıcıların anonim verilerinden 
yararlanarak yapacak. Böylelikle kişilerin belirli yerlere gitmeden 
önce oranın ne kadar kalabalık olduğunu görebilecek. Covid-19 
döneminde güzel duran yenilik, Apple Maps’in Google Maps’te olan 
bir eksiğini daha kapatacak.

Beta sürümden öğrenildiği kadarıyla 14.5 ile kişiler maske takarken 
dahi Face ID ile telefonlarını açabilecek. Ancak bunun için kesinlikle 
kilidi açılmış bir Apple Watch’a ihtiyaç duyulacak. Yani sistem onayı 
saatten alacak. Aynı şekilde Apple Watch üzerinden iPhone’lar da 
kilitlenebilecek. 

Bu özellik pandemi döneminde çok güzel olacak. Apple hatırlarsınız 
daha önce de Face ID için bir maske güncellenmesi yapmış ve 
sistemin maskeyi algılar algılamaz şifre sormasını sağlamıştı. Bu 
arada iOS14.5 ile PS5 ile Xbox Series X oyun kumandalarına da destek 
verilecek. Bu destek elbette iPad için de olacak.

Ünlü Apple analisti Ming-ChiKuo, AirPods Max ile ilgili satış 
tahmininde bulundu. Kuo’nun iddiasına göre AirPods Max 2021 
yılında 1 milyonun altında sattı. 

Yüksek satış fiyatıyla çoğu kullanıcıya hitap etmeyen modelin 
AirPods satışlarına çok fazla katkı sağlamadığı görülüyor. AirPods 2 
sevkiyatını bu yılın üçüncü çeyreğinde 3 milyon birime düşeceğini 
belirten Kuo, AirPods 3’ün ise bu yılın üçüncü çeyreğine kadar seri 
üretime girmeyeceğini ifade ediyor. Kuo AirPods 3 piyasaya çıksa da 
AirPods 2’nin de satışta olacağına inanıyor. AirPods 3, AirPods Pro, 
AirPods 2 ve AirPods Max’in bu yılki sevkiyatlarının sırasıyla yüzde 
40, yüzde 28, yüzde 31 ve yüzde 1’ini oluşturacağı dile getiriliyor. 
Buna göre bu yıl en çok AirPods 3’ün en az ise AirPods Max’in satması 
bekleniyor.

Sennheiser’in yeni kablosuz kulaklığı HD 250BT, 899 TL’lik uygun 
fiyatıyla adeta DJ kablosuz kulaklıklarını andırıyor. Plastikten 
üretilen bir gövde yapısına sahip model yüksek fiyatlara satılan 
modeller gibi üst düzey malzeme kalitesine sahip değil. Siyah renkli 
bir gövde rengine sahip olan model uygun bir fiyata satıldığı için 
malzeme kalitesi çok problem değil. Kafa bandında herhangi bir 
dolgu veya yastık malzemesi yer almıyor. Kulaklık bununla birlikte 
katlanabilir bir tasarıma da sahip değil. Kutu içeriğinden herhangi bir 
taşıma çantasının çıkmadığı model USB-C üzerinden şarj edilebiliyor. 
Kulaklık parçasının sağ tarafına bakıldığında üç adet fiziksel tuş yer 
alıyor. Bu tuşlar kulaklıkta ses seviyesinin ayarlanmasına olanak 
sağlıyor. 



Evde ofis oluşturmak için ipuçları

Pek çok kişi için evden çalışma, dönemsel olmaktan çıkıp kalıcı hale 
geliyor ve evde bir ofis ortamı oluşturmak gerekiyor. Bu ofisin en 
önemli altyapısı ise internet ağı. TP-Link Teknik Destek Muhendisi 
Eren Yatır, sağlıklı ve güvenli bir ev-ofis ağı oluşturmanın ipuçlarını 
açıklıyor.

İpucu 1/ Eski modemler yenilenmeli: Evden çalışabilmek için 
öncelikle evde iyi bir internet bağlantısının olması gerekiyor. Bunun 
için ilk olarak eve interneti getiren cihaz olan modemin ele alınmasını 
belirten Eren Yatır, “Evde ofis oluşturacakların eğer modemleri çok 
eski ise bunu yenileyerek işe başlamaları gerekir” diyor. Hem daha 
sağlıklı bir bağlantı hem de güvenlik açısından eski modemlerin 
yenilenmesinin şart olduğunu söyleyen Yatır, yeni teknolojili modem 
seçilmesi gerektiğini vurguluyor.
 
İpucu 2 / Ev tipine uygun çözümler tercih edilmeli: Birçok 
evde yapısal nedenlerle, evin her yerinde güçlü bir WiFi ağı 
oluşturulamadığını; modemin tek başına yeterli olamadığını belirten 
Yatır, bu nedenle farklı bazı ağ ürünleri kullanılması gerektiğini 
açıklıyor. “Özellikle evde ofis oluşturacaklar için ofisin olduğu oda ya 
da bölümde güçlü, kesintisiz, dalgalı olmayan bir internet bağlantısı 
çok çok önemli. Bunun için evin büyüklüğü ve yapısına uygun 
çözümler tercih edilmeli” diyen Yatır, her ürün grubunun her ev için 
uygun olamayacağını söylüyor ve tüketicilerin yatırım yapmadan 
önce bu konuda danışmanlık almasını öneriyor. Yatır, farklı ev 
tiplerine göre uygun ağ çözümlerini ise şöyle sıralıyor:
• Küçük daireler: Evde ofis kurulacak olan daire çok küçük 
(örneğin 1+1) ise modeme Wi-Fi 6 destekli bir yönlendirici bağlayarak 
tüm evi kapsayan ve çok sayıda cihazın bağlanabileceği bir ağ 
kurmak mümkün.
• Bol/uzun koridorlu daireler: Odaların koridor boyunca dizildiği 
uzun ve geniş bir dairede ofis oluşturacak olanlar, modem ile ofisin 
ortasında bir noktaya WiFi menzilini artıran (rangeextender) bir 
ürün yerleştirebilirler. Bu ürünler modemden gelen WiFi sinyalini 
bulunduğu yerde tekrarlayarak evin diğer bölümüne aktarırlar. Eğer 
ev çok geniş ise menzil genişletici yerine Mesh ağ çözümleri tercih 
edilmeli.
• Katlı evler: İki ya da daha çok katlı bir evde ofis oluşturulacaksa 
kablo çekmeden, bir yerler kırılmadan katlara interneti taşımanın 
en kolay yolu powerline adaptörler. Evdeki elektrik hattını interneti 
taşımak için kullanmayı sağlayan powerline adaptörler ile her katta 
ofis oluşturmak mümkün. Üstelik powerline adaptörlerle ister kablolu 
isterse hem kablolu hem kablosuz bağlantı yapılabiliyor.

• Sabit internet olmayan yerler: Salgın nedeniyle bazı çalışanlar 
kışı da yazlıklarında geçirmeyi tercih etti. Yazlık evlerinde sabit 
internet olmayan kişiler, SIM kart yuvasına sahip 4G yönlendiriciler 
(router) ile ev-ofis ağı oluşturabilirler. Sabit internet bağlantılarında 
da kullanılabilen bu yönlendiricilere data hatlı SIM kart takılarak 
mobil bir WiFi ağı oluşturmak ve hem kablolu hem kablosuz bağlantı 
yapmak mümkün. Çok sayıda cihaz (en az 34) desteği olan bu cihazlar, 
sabit internet bağlantısının sorunlu olduğu ya da hiç olmadığı yerler 
için ideal çözümler. 

İpucu 3 / Yeni teknolojilere yatırım yapılmalı: Evde ofis 
oluşturacaklar ya da ev internetini yenileyecek olanların, hangi ürün 
ya da markayı seçerlerse seçsinler mutlaka yeni teknolojileri tercih 
etmeleri gerektiğini vurgulayan Yatır, “Böylece hem daha kaliteli 
hem güvenli bir ağ oluştururlar hem de daha uzun süreli bir yatırım 
yapmış olurlar” diyor. Bugün ağ ürünü alacakların mutlaka en az 
WiFi 5 (802.11ac) destekli ürünleri tercih etmesi gerektiğini belirten 
Yatır, çift bant destekli, birden çok işlevi olan (all-in-one), güçlü 
güvenlik özellikleriyle donatılmış yeni nesil ürünlere yönelinmesini 
öneriyor. Ayrıca Mesh ağ teknolojisinin, pek çok sorun için ideal 
çözüm olduğunu bildiren Yatır, “Mesh, OneMesh, WiFi 6 gibi 
teknolojiler ev/ofisler için en ideal çözümler” diyor.
 
İpucu 4/ Ağ güvenliğine önem verilmeli: Evde ofis 
oluşturanların dikkat etmesi gereken en önemli şeyin ağın güvenliği 
olduğunu söyleyen Yatır, “Artık ofiste değilsiniz ama ev ağından ofis 
ağına erişiyorsunuz. Bu nedenle ağın güvenliği çok çok önemli. Şirket 
bilgileri güvensiz bir ağ nedeniyle sızabilir, kötü niyetli kişilerin 
erişimine açık hale gelebilir. Bu nedenle mutlaka güçlü güvenlik 
özelliklerine sahip ağ ürünleri tercih edilmeli” diyor. TP-Link’in 
yeni nesil ürünlerinde başta Ebeveyn Denetimleri olmak üzere 
kolay yönetilen ve denetlenebilen güvenlik özellikleri olduğunu 
vurgulayan Yatır, ayrıca Deco Mesh çözümleri ve WiFi 6 yönlendirici 
modellerinde içinde lisanslı antivirüs yazılımı da olan HomeShield ya 
da HomeCare güvenlik paketi olduğuna dikkat çekiyor. Bu 
güvenlik paketinin çok kapsamlı ve ayrıntılı denetimler ve tarama 
yapabildiğini söyleyen Yatır, sadece ofis/iş bilgilerini değil başta 
çocuklar olmak üzere aile bireyleri, akıllı ev ürünleri dahil evdeki 
ağa bağlı cihazları da kapsayan güvenli bir ev ağı oluşturmak için bu 
paketlerin yetkin olduğunu belirtiyor.
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Bahar ayına girmemizle birlikte tatil planları da yapılmaya başlandı. 
Pandeminin gölgesinde geçecek bir yaz daha bizi beklerken, alınan 
önlemlerle birlikte turizmin canlanmasını bekleyenlerin sayısı bir hayli 
fazla. Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş’in 
yaptığı ankete göre çalışanların yüzde 90’ı bir tatile ihtiyacı olduğunu 
düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 61’i ise bu yaz bir tatil planı 
yapacağını belirtti.

Yüzde 57’si geçen yaz tatil yapmadı
Türkiye’de ilk vaka 2020’nin Mart ayında görüldü. Geçtiğimiz yaz 
pandeminin gölgesinde geçen ilk yaz oldu. Tatile gidenler olduğu kadar, 
alınan önlemlere karşı tatili riskli bularak yazı evinde geçirenler de oldu. 
Ankete katılanların yüzde 57’si geçen yıl tatil yapmadığını belirtirken, 
yüzde 43’ü tatile gittiğini ifade etti. “Tatile gitmeyi tehlikeli bulur 
musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 57’si evet yanıtını verirken, 
yüzde 43’ü herhangi bir tereddüt yaşamadığını belirtti.

Yüzde 80’i turizmde istihdam oranının artmasını istedi
Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geldi. 
Dolayısıyla bu sektörde çalışanlar da etkilendi, birçok çalışan işsizlikle 
karşı karşıya kaldı. Ankete katılanların yüzde 72’si bu yaz turizmin 
canlanacağını düşündüğünü söyledi. Katılımcıların yüzde 81’i pandemide 
turizm sektöründe istihdam oranının azaldığını belirtirken, yüzde 80’i 
ise turizmde istihdam oranının artması gerektiğini ifade etti.

Türkiye pandemide bir yılı geride bırakırken, 
bahar aylarının da gelmesiyle tatil planları 
yapılmaya başlandı. Adaylarla işvereni bir araya 
getiren uygulama 24 Saatte İş’in yaptığı ankete 
göre çalışanların yüzde 90’ı bir tatile ihtiyacı 
olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların 
yüzde 61’i bu yaz bir tatil planı yapacağını 
belirtirken, yüzde 68’i ise tatile gidebilmek 
için talep edilebilecek aşı, test, ekstra belgeler 
gibi istenilen her şeyi yapabileceğini belirtti. 
Katılımcıların yüzde 72’si bu yaz turizm 
sektörünün canlanacağını düşündüğünü 
söylerken, yüzde 80’i ise turizmde istihdam 
oranının artması gerektiğini ifade etti.

istihdam oranının artması bekleniyor

Turizmde
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Hedef yerli turistlik
Tatil planı yapanların önceliği ise yurtiçi seyahat. 
Katılımcıların yüzde 64’ü yurtiçi tatili yapacağını ifade 
ederken, yüzde 36’sı yurtdışı planı yapabileceğini belirtti. 
Pandeminin Amerika’daki seyrinin tatil planlarında etkili 
olduğu görüldü. Yurtdışı tatili yapabileceğini söyleyenlerin 
yüzde 71’i Avrupa’yı tercih edeceğini belirtirken Amerika’yı 
tercih edebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 29 
oldu.“Gideceğiniz ülkedeki/şehirdeki salgın durumunu 
araştırır mısınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 85’i “evet” 
yanıtını verdi.

Fiyat hala önemli
Her ne kadar hijyen ve kalabalık olmayan ortamlar 
tercihlerimizde ön plana çıksa da tatilde maddiyat da hala 
önemini koruyor. Ankete katılanların yüzde 54’ü tercih 
edeceği otelin öncelikle yerine ve fiyatına dikkat edeceğini 
belirtirken, yüzde 46’sı kalabalık olmamasına ve temiz 
olmasına dikkat edeceğini belirtti.

“Ne gerekirse yaparız” diyenlerin oranı yüzde 68
Pandemi şartlarında özellikle yer değiştirmek sıkı kontroller 
altında mümkün. Ancak bu durum tatilcileri caydıracak gibi 
görünmüyor. Tatile gidebilmek için aşı, test, ekstra belgeler 
gibi istenilen her şeyi yapar mısınız sorusuna katılımcıların 
yüzde 68’i evet yanıtını verdi.

Aşı pasaportu olumlu bulundu
Salgının gölgesinde tatil için yeni uygulamalar da gündemde. 
Avrupa Birliği, koronavirüs aşıları ve negatif testsonuçlarını 
da içine alacak olan aşı pasaportu için çalışmalarını 
sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü ise, bu yaz için aşı 
pasaportunun belki kaçınılmaz olduğunu ama kendileri 
tarafından de zorunlu olarak önerilen bir durum olmadığını 
duyurdu. Katılımcıların yüzde 67’si aşı pasaportunun iyi 
bir uygulama olacağını düşünürken, yüzde 33’ü gerekli bir 
uygulama olarak görmedi. 

“Turizmin sektörünün hareketlenmesi bekleniyor”
24 Saatte İş’in kurucularından Mert Yıldız, pandeminin en 
çok yeme-içme, turizm, perakende gibi sektörleri etkilediğini 
belirterek, şunları söyledi: “
“Normalleşme ve yaz aylarıyla birlikte turizm, yeme-
içme, gayrimenkul ve perakende sektörünün yeniden 
hareketleneceği düşünüyoruz.Özellikle garson, barista, aşçı 

24 Saatte İş’in kurucuları
Gizem Yasa - Mert Yıldız

gibi meslek alanlarında iş artışı yaşanacağını öngörüyoruz. Yazın gelmesi 
ve aşının yaygınlaşmasıyla birlikte da turizm sektörünün hareketleneceği 
öngörülüyor. Bu sektörlerde hem çalışan arayışı, hem de iş talep artışı 
yaşanacaktır.”

“24 Saatte İş olarak hazırlıklarımıza başladık”
24 Saatte İş’in kurucularından Gizem Yasa, bu süreçte 24 Saatte İş olarak iş 
arayanların ve çalışan arayan şirketlerin yanında olacaklarını belirterek, 
“Özellikle yeme-içme, turizm gibi sektörler yeniden hareketlendiğinde 
hem eleman arayan şirketler, hem de iş arayanlar artacak ve bu noktada 
24 Saatte İş’e çok iş düşecek.Bu konudaki hazırlıklarımıza başladık. 
Sektörel olarak yeni gelen adayları takip edip açılan sektörlere göre doğru 
eşleşmelerin olduğu durumları iki tarafa da hemen haber verebileceğimiz 
bir altyapıyı kurduk” dedi.
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Müziğini 
global çapta 
da duyurmayı 
amaçlayan 
Ezgi Ayçe, 
akıllı telefon ile 
klibi çekilen, 
sözü müziği 
kendisine ait 
yeni şarkısı 
“Derin Yemin”i 
dinleyici ile 
buluşturdu. 
Kariyeri 
boyunca, Ajda 
Pekkan, Behzat 
Gerçeker, 
Sertab 
Erener, Yıldız 
Tilbe ve Nil 
Karaibrahimgil 
gibi sanatçılarla 
sahne ve albüm 
kayıtlarında yer 
alan Ezgi Ayçe 
ile keyifli bir 
müzik sohbeti 
yaptık…
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EZGİ AYÇE:



Enbe Orkestrası’nın 2018 yılında yayınladığı albümünün çıkış parçası 
olan ve klibi Barcelona’da çekilen “Yarım Sevda” ile müzik dünyasına 
“Merhaba” diyen Ezgi Ayçe, 2019 yılında Serdar Ayyıldız ile ortak bir 
çalışmaya imza attı ve sözü müziği 
Sezen Aksu’ya ait “Ateş Böceği” ile 
kısa sürede büyük ilgi gördü. Ezgi 
Ayçe’nin yorumladığı şarkı, Serdar 
Ayyıldız’ın proje albümünün çıkış 
parçası oldu.
Kariyeri boyunca, Ajda Pekkan, 
Behzat Gerçeker, Sertab Erener, 
Yıldız Tilbe ve Nil Karaibrahimgil 
gibi sanatçılarla sahne ve albüm 
kayıtlarında yer alan Ezgi Ayçe ile 
keyifli bir müzik sohbeti yaptık.

“Sadece müzik yapmak 
istiyorum” dediğiniz noktada 
varmak istediğiniz hedef 
neydi? Şu ana kadar ne 
kadarını gerçekleştirdiniz? 
Hedefim sadece müziğimi 
içimden geldiği şekilde dinleyici 
ile paylaşmak. Ben şarkılarımı 
yaparken duyguların peşinden 
gidiyorum, işin matematiği ile 
çok fazla ilgilenmiyorum. O 
yüzden Yarım Sevda’da Flamenko 
tadı varken, son şarkım “Derin 
Yemin”in içinde kimi zaman 
arabesk tınılar içeren, acı çeken bir 
kadının duyguları var. Henüz yolun 
çok başındayım ama başlangıç için 
yaptığım şeylerden çok mutluyum. 
Hedefim müziğimle doğu ve batıyı 
bir araya getiren global çapta 
sesimi duyabileceğim projelere 
imza atmak. 

Müziğin dijitalleşmesi ve 
dijital müzik platformları 
hakkındaki düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?
Müziğin dijitalleşmesi müziğin 
üretim bedelini azalttı. Özellikle 
YouTube ve Spotify ile birlikte 
müziğe bedavaya veya çok ucuza 
ulaşma imkanı doğdu. Bu bir yerde 
güzel bir şey ama çabuk ulaşım 
çabuk tüketime de neden oldu. Ama 
sanırım en iyi yanı herkesin kendi 
sesini kendi kendine duyurabilme 
imkanını yakalamış olmasıdır.

Kendi yazdığınız şarkıları 
söylemek müzik sektöründe 
sizi daha güçlü mü yapıyor? 
Kendi şarkılarını yazmak ve 
seslendirmek bana yorumcu 
kimliğim dışında elbette başka 
bir alan açıyor. Şarkılarımı başka 
solistlerin sesinden duymak beni 
en başta manevi anlamda tatmin ediyor ve daha fazla üretmek 
konusunda cesaretlendiriyor. Bu şarkıları üretiyor olmak bana 
böylesine değerli müzikal işbirlikleri yapma fırsatı sağlıyor.

Belki de bilmeden dinlediğimiz o şarkılar hangileri? 
İlhamınız nereden geliyor?
Hayatın her anı, izlediğim filmler, dinlediğim farklı şarkıların 

bende uyandırdıkları, çevremde 
yaşadığım olaylar, konuşmalar… 
Benim için birçok şey ilhamın ta 
kendisi. What da Funk “Serseri 
Aşk” ve Gülçin Ergül de son albümü 
Davet’te birlikte yazdığımız “Bir 
Kahve” şarkısını seslendirdi.

Anne Babanız Müzik 
öğretmeni. Onlar sizin 
şarkılarınızı dinledikten sonra 
nasıl yorumlar yapıyor? 
Babam daha çok işin müzik tarafı 
ve armonisi ile ilgilenir. Hatta 
tavsiyeler verir ama yazdığım 
sözlerle ilgili çok fazla yorumda 
bulunmaz. Annem ise objektif bir 
dinleyicidir. Kızları gibi değil de 
bir meslektaşları gibi dinlerler. 
Daha iyi olması için her ikisi de 
önerilerde bulunur.

Derin Yemin’i Galata ve 
Karaköy manzaraları eşliğinde 
dinliyoruz. Klibinizde şarkınız 
kadar ses getirdi. Neydi klibi 
bu kadar özel kılan? 
Şarkı aşık bir kadının hikayesini 
anlatıyor. İstanbul’u yansıtan 
güzel bir klip olsun ve şarkı ile 
bütünleşsin istiyordum. Galata, 
Karaköy manzaraları eşliğinde 
‘Derin Yemin’ ruhunu tam olarak 
bulmuş oldu. Pandemi döneminde 
beklememek, müzikle insanları 
buluşturmak için nasıl hızlı aksiyon 
alabiliriz derken, akıllı telefonla 
çekmeye karar verdik.
 
Enbe Orkestrası ve Ajda 
Pekkan gibi çalıştığınız 
birçok usta isim var. Bu 
deneyimlerde sizi en çok 
etkileyen ne oldu?
Beni en çok etkileyen şey çok 
çalıştıklarını görmek oldu. Hiçbiri 
boşuna orada değil, hayatlarının 
büyük bir kısmını çalışmakla 
ve kendi işlerinin her detayı 
ile ilgilenmekle geçirmişler ve 
hala öyleler. Bunu gördüğümde 
geleceğimi gördüm ve şimdiye dek 
yaptığım her şeyin takıntı değil de 
doğru bir metot olduğunu anladım.

Yeni bir şarkı müjdesi var mı?
Pandemi sürecinde çok fazla 
şarkı yazdım. Derin Yemin’in 
ardından yeni bir şarkımı tekrar 
müzikseverlerle buluşturacağım. Şu 

ana kadar stüdyoda demolarını hazırladım. Daha sonra da bir albüm 
yayınlamayı planlıyorum.
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SANAX İNŞAAT 
HİZMET 
YELPAZESİNİ 
GENİŞLETİYOR!
Sanax İnşaat ve Enerji Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim 
Öcalan, düzenlenen kahvaltılı 
toplantıda basın mensupları 
ile bir araya geldi. İnşaat 
sektörünün dinamikleri ve 
devam eden projeleri hakkında 
değerlendirmelerde bulunan 
İbrahim Öcalan, yeni yatırımları 
ve farklı sektörlerde dahil 
oldukları faaliyetlerle ilgili de 
önemli bilgiler paylaştı.

Sanax İnşaat ve Enerji Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Öcalan, 
Akra Barut Hotel’de düzenlenen 
kahvaltılı toplantıda basın 
mensupları ile bir araya geldi. DRN 
Ajan & PR tarafından organize 
edilen toplantıda; inşaat sektörünün 
dinamikleri, devam eden projeler 
ve yeni yatırımları üzerine bilgiler 
veren İbrahim Öcalan, gazetecilerin 
sorularını da yanıtladı. Göksu 
Mahallesi’ni Hal Kavşağı’na 
bağlayan 7.500 m2’lik arazide 
sürdürdükleri, içerisinde AVM ve 
akıllı dairelerin bulunduğu City Gate 
projelerinin hızla devam ettiğine 
değinen Öcalan; “İnşaat sektörünün 
yanında bu yıl Karahan Yatırım’ı 
da bünyemize katarak güçlü bir 
ithalat ve ihracat hacmi yakaladık. 
İzmir’de de artık bir irtibat ofisimiz 
var. Sanax İnşaat’ın amiral gemisini 
oluşturduğu şirketimiz turizm 
ve gayrimenkul sektöründe de 
yatırımlarına devam ediyor” dedi. 



ZİÇEV’e destek
Sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle 
de sıkça gündeme gelen Sanax İnşaat ve Enerji 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öcalan, ZİÇEV 
bünyesinde eğitim gören özel çocuklar için Bilfen 
Koleji öğrencilerinin, sıfır atık projesi kapsamında 
hazırladığı saksılardaki kaktüslerden satın 
alarak bağışta bulunmuş oldu. Kaktüsleri basın 
mensuplarına takdim eden Öcalan, tüm basın 
mensuplarına teşekkürlerini sundu.
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Asia Luxe Antalya 
Havalimanı Ofisi 
Açıldı
Özbekistan Havayolları’nın 
Antalya’daki tek yetkili ve resmi 
acentesi Asia Luxe Travel, 
misafirlerine sunduğu hizmet 
kalitesini arttırmak adına 
Antalya Havalimanı’ndaki ofisini 
hizmete açtı.

Özbekistan Havayolları’nın Antalya’daki tek yetkili ve resmi acentesi 
olan, aynı zamanda Türk Hava Yolları’nın tüm tarifeli uçuşları için 
bilet satış hizmeti sunan Asia Luxe Travel, misafirlerine sunduğu 
hizmet kalitesini arttırmak adına Antalya Havalimanı’ndaki ofisini 
hizmete açtı. Şuanda Özbekistan Cumhuriyeti’nin milli tur operatörü 
konumundaki şirketin Satış Müdürü Babur Alimov; bu ofisinin 
hizmete girmesiyle misafirlerin seyahat süreçlerinde işlemlerini 

havalimanında kolayca çözebilecekleri ve bilgi alabilecekleri bir 
noktayı hayata geçirdiklerini, seyahat esnasında yaşanabilmesi 
muhtemel sıkıntıların da böylelikle önüne geçebileceklerini belirtti. 
Gerçekleştirdiği başarılı transferlerle sıkça gündeme gelen Asia 
Luxe Travel, her geçen gün hizmet kalitesini yukarılara taşıyarak, 
misafirlerine keyif dolu seyahatler sunuyor.



Antalyaspor Kurucu Başkanı 
Atilla Vehbi Konuk, kabri 
başında anıldı. 
Anma ziyaretinde Antalyaspor Başkanı Mustafa 
Yılmaz, Kurucu Başkan Atilla Vehbi Konuk’un ailesiyle 
bir süre görüşerek devraldıkları bayrağı merhum 
Konuk’a yakışır bir şekilde taşıyacaklarını söyledi. 
Anma töreni, edilen dualarla sona erdi.

Kabir ziyareti ve anmaya Kurucu Başkan Atilla Vehbi 
Konuk’un eşi Aysel Konuk, kızları Nadire Konuk 
Akıncıoğlu ve Aslı Konuk, torunu Hasan Cahit Akıncıoğlu 
ile Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, 
Başkan Vekili Emin Hesapçıoğlu, Asbaşkan Berkay Bahar 
ve Antalyaspor Vakfı Başkan Vekili Nafiz Tanır katıldı. 
Anma töreni, edilen dualar sonrası nihayet buldu.
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ALİ USTA MERCEDES BENZ 
ÖZEL SERVİSİ’NE GÖRKEMLİ 
AÇILIŞ
Ali Usta Mercedes Benz Özel Servisi 1000 m2’lik yeni 
yerini geçtiğimiz günlerde düzenlenen görkemli bir 
törenle hizmete açtı.

Ali Öztürk ve Hüseyin Öztürk kardeşlerin girişimleriyle 
2018 yılında hizmete açılan ve açıldığı günden bu 
yana adından güvenle bahsettiren Ali Usta Mercedes 
Benz Özel Servisi, 1000 m2’lik yeni yerini geçtiğimiz 
günlerde düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açtı. 
Servisin açılışına Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya 
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, 
Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, 
Kepez Kaymakamı Nusret Şahin ile Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere’nin 
yanı sıra pek çok seçkin davetli katıldı.

İşletmenin kurucu ortağı Hüseyin Öztürk; yetkili servis 
standartlarında, uygun fiyatlı hizmet politikası ile 2018 
yılında çıktıkları bu yolculukta kendilerine güvenen 
tüm müşterilerine ve bu özel günde kendilerini yalnız 
bırakmayan tüm davetlilere teşekkürlerini sundu. 16 
yıllık Mercedes yetkili servisi deneyiminin ardından 
hizmete açtıkları 300 m2’lik servisi, bugün 1000 m2’lik 
yeni yerine taşıdıklarını belirten Ali Öztürk ise; “Burada 
müşterilerimize daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet 
sunmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız 
müşterilerimizin maddi kaybını en aza indirmek 
ve sunulan alternatifli yedek parçalardan seçilen 
ve kullanılanların, aracın genel işleyişiyle tam bir 
uyumluluk göstermesini sağlamak” dedi.

  Ali-Hüseyin Öztürk   

  Servis Ekibi   



 
Alanında uzmanlığı tescilli 9 
kişilik ekiple hizmet vermeye 
devam eden Ali Usta Mercedes 
Benz Özel Servisi, Mercedes 
markalı otomobiller üzerine 
yaşanan arızaların tamamına 
bünyesinde çözüm üretebiliyor. 
İşletmede ayrıca her türlü konfor 
elemanının düşünüldüğü müşteri 
bekleme alanı da buluyor. Servisin 
her alanda şeffaflık politikası 
doğrultusunda müşteriler bekleme 
alanından araçlarına uygulanan 
işlemleri anlık olarak takip 
edebiliyor.

  Osman Cengiz, Ali Öztürk, Sabri Gülel, Hüseyin Öztürk     Murat Ergüç, Gani Arıtürk   

  Mustafa Demirok,  Cem Yıldırım  

  Ali - Mehmet - Hüseyin Öztürk  
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Başkan Böcek 
Kadınlar Günü’nü 
çiçeklerle kutladı
Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Muhittin Böcek, 8 
Mart Pazartesi günü idari izinli 
sayılan belediyede çalışan kadın 
yönetici ve personelin ‘8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü 
kutlayarak, çiçek verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle belediyenin çeşitli birimlerinde yönetici ve personel 
olarak görev yapan kadın çalışanlarıyla bir araya geldi. Başkan Böcek, 
8 Mart’ta idari izinli sayılan kadın personele Büyükşehir Belediyesi 
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Hurma Bitki Üretim 
Tesislerinde yetiştirilen çiçeklerden hediye etti. 

Büyükşehir Belediyesi’nde meclis üyesi, daire başkanı, müdür ve 
çeşitli birimlerde görev yapan kadın çalışanlarla birlikte Antalya 
için birlikte çalıştıklarını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Gece 
gündüz demeden kentimiz için çalışıyorsunuz. Emekleriniz için 
teşekkür ediyorum. Sizlerle hep gurur duydum, duymaya da devam 
edeceğim. Kadınların mücadelesine ve yönetimde temsiline Konyaaltı 
Belediye Başkanlığı’ndan beri büyük önem veriyorum. Pozitif 
ayrımcılık yaparak, kadın çalışanlarımıza 8 Mart’ta bir gün idari izin 
vermiştik. Bu nedenle 3 gün önceden sizleri kutluyorum.  Hepinize 
göstermiş olduğunuz gayretten dolayı teşekkür ediyor, 8 Mart Kadınlar 
Günü’nüzü kutluyorum” diye konuştu.



Dünya Kadınlar 
Günü’ne özel sergi
Kepez Belediyesi, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde 43 kadın 
sanatçının eserlerinin yer aldığı 
‘Dünya Kadınlar Günü Sergisi’nin 
kapılarını sanatseverlere araladı. 

Kepez Belediyesi’nin DokumaPark’ta sanatseverlerin hizmetine kazandırdığı Dokuma 
Modern Sanatlar Galerisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Türkiye’nin dört bir yanından 
cesaretlerini eserlerine yansıtan 43 kadın sanatçıyı bir araya getirdi. Resim, yağlı boya, 
seramik gibi farklı kategorilerde eserlerin yer aldığı ‘Dünya Kadınlar Günü Sergisi’, sosyal 
mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirildi. Kadın sanatçıların eserlerinin 
sanatseverlerle buluştuğu serginin açılışına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK 
Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ile sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Kepez 
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Emekleriyle dünyamızı güzelleştiren, kalbindeki 
sevgilerle gönüllerimizi süsleyen, başımızın tacı, gönlümüzün ilacı bütün hanımefendileri 
bu özel günde bir kez daha hürmetle ve minnetle anıyorum. Bütün hanımefendilerin 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” dedi.
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Zor günlerin sanatı

Kepez’de İstiklal Marşı 
Okuma Yarışması 

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yenilenen 
Aydın Kanza Sanat Galerisi’nde ‘Buluşma’ isimli serginin 
açılışında dünyanın içinden geçtiği zor ve kötü günlerin 
bir sanatsal yorumunun da olduğunu belirterek “Bunu, bu 
sergide fazlasıyla görmek mümkün” dedi.

Kepez Belediyesi ve Kepez ilçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 100’ncü yıl 
dönümü dolayısıyla İstiklal Marşı 
Okuma Yarışması düzenlendi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yenilenen Aydın Kanza 
Sanat Galerisi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nden mezun 10 genç sanatçının eserlerinin sergilendiği 
‘Buluşma’ isimli sergisiyle açıldı. İletişim ve görselliğin ön 
planda olduğu yeni sergileme tekniklerine imkan tanıyan yapıya 
kavuşan sanat galerisindeki serginin açılışına Başkan Uysal, eşi 
Ümran Uysal’la birlikte katıldı. 

Başkan Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, insanlığının yaşadığı 
zor ve kötü günlerin de sanatsal yorumunun olduğunu söyledi. 
Uysal, Buluşma’nın tam da böyle bir sergi olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’ncü yıldönümü dolayısıyla Kepez Belediyesi ve 
Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen İstiklal Marşı Okuma 
Yarışması’nın finali, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde (EBKM)  yapıldı. Kepez 
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hudai Vural, 
AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar,  öğrenci ve velilerin bir araya 
geldiği yarışmada öğretmenlerden oluşan 5 kişilik jüri değerlendirme yaptı. 
Ön eleme yarışmalarına Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerden 162 öğrenci 
katıldı. 6 eğitim bölgesinde yapılan yarışmada her kategoriden ilk 3'e giren 
öğrenciler yarı finale katılmaya hak kazandı. Yarı final yarışlarında 68, final 
etabına da 20 öğrenci katıldı. Jüri üyeleri Ana Sınıf kategorisinde yarışmaya 
katılan 5 öğrenciye de 100 tam puan vererek 1. ilan etti. 

Dereceye giren öğrenciler:
Anaokul Kategorisinde
Gülseren Toprak Kamalı (İbrahim Doğaner İlkokulu)
Fatma Betül Aycan (Emin İsmail Ataoğlu İlkokulu )
Ela Rona (Hüseyin Ak İlkokulu) 
Simay Güçlü (Kepez Şehit Ali Yılma İlkokulu)
Elif Zeynep Süzen (Altınova İlkokulu)
İlkokul Kategorisinde 
1-Tuana Darbaş (Odabaşı Sevinç Fahri Aydın İlkokulu)
2-Yağız Alp Kavak(İbrahim Doğaner İlkokulu)
3-Miray Cesur (Mevlana İlkokulu)
Ortaokul Kategorisinde
1-Zümra gedik (Mobil Ortaokulu) 
2-Ahmet Dalar (Şehit Kahraman Çelikbaş Ortaokulu) 
3-Nilay Naz Ateş ( Beşkonak Ortaokulu) 
Lise Kategorisinde
1-Ceyda Erol (Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi
2-Mustafa Demirel (Prof.Dr. Raşit Küçük A.İ.H.L)
3-Mustafa Özgen (Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi)



İstiklal Marşı’nın kabulünün  
100. yılına özel anlamlı etkinlik 
Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan 
Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencileri İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 100. yılını anlamlı bir etkinlikle 
kutladı. Belediye Hizmet Binası fuayesinde flashmob 
etkinliği düzenleyen öğrenciler; Nazım Hikmet’in Kuvayi 
Milliye Destanı’ndan dizelerle muhteşem bir performans 
sergiledi. Gösteri sonunda hizmet binası içinde dev Türk 
Bayrağı ve Atatürk posteri salınarak, büyük bir coşkuyla 
İstiklal Marşı okundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. 
yılını “Yeter ki Korkma” temasıyla çeşitli etkinliklerle kutadı. 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na 
bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü 
öğrencileri, bu anlamlı günde Büyükşehir Belediye Hizmet Binası 
fuuayesinde flashmob gösterisi düzenledi. Aynı anda fuaye 
alanına giren öğrenciler gösteride bağımsızlık ve egemenlik 
mücadelesinin evrelerini, Nazım Hikmet’in yazdığı Kuvayi Milliye 
Destanı’ndan dizelerle sergiledi. 

Daha çok beden performansına dayalı olan gösteride, bir 
toplumun birbirlerine güç vererek, “Vatan Sevgisi” uğruna ölen 
ama her seferinde yeniden canlanarak ve “bir” olarak elde ettiği 
zafer anlatıldı.
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Başkan Esen, 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nü kutladı
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye çalışanı 
kadınları ofislerinde ziyaret ederek 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nü kutladı. 

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlarını unutmadı. Belediye Hizmet 
Binası’nda tek tek ofisleri gezerek kadın çalışanlara çiçek ve hediyeler 
veren Başkan Semih Esen, bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Başkan Esen, “Kadın erkek ayrımı yapmadan tüm çalışanlarımız 
en güzel övgüyü hak ediyor. Ancak burada kadınlarımıza 
pozitif ayrımcılık yapmayı da ihmal etmiyoruz. Sosyal demokrat 
anlayışımızla hizmet üretirken kadınlarımızı ön planda tutuyor, 
çalışmalarımızı kadın odaklı olarak yoğunlaştırıyoruz. Kadınlarımızla 
yan yana, omuz omuza kentimizi güzelleştirmek için çalışmaya 
devam ediyoruz. Bir kez daha başta çalışanlarımız olmak üzere 
kentimizin güzelleşmesine katkı sunan tüm kadınlarımıza teşekkür 
ediyor, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” dedi.



 ‘Atatürk Akdeniz Kıyısında’ 
Karma Sergi açıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 91’nci 
yılına özel‘Atatürk Akdeniz Kıyısında’ başlığı 
altında tören düzenlendi ve karma sergi açıldı. 
Sergide Atatürk’ün Antalya’da bulunduğu 
sıradaki fotoğraflar, gazete manşetleri ile 
öğrencilerin dereceye giren resimleri yer aldı.

6 Mart 1930 yılında Antalya’ya anlamlı bir ziyaret 
gerçekleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu 
özel ziyareti anlamlı etkinliklerle kutlandı. Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 
Başkanlığı tarafından Atatürk’ün Antalya’ya 
gelişinin 91’inci yılı ‘Atatürk Akdeniz Kıyısında’ 
başlığı altında düzenlenen tören ve karma sergiyle 
anıldı.

Sergi açılışı öncesinde Atatürk Kültür Merkezi 
Aspendos Salonunda tören düzenlendi.
Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet 
Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Jandarma 
Komutanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Cansel Tuncer, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 
Başkanı Okan Yavuz, davetliler ve öğrenciler 
katıldı. Törende günün anlam ve önemini belirten 
konuşmalar yapıldı. Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Cansel Tuncer, törene katılanları 
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adına 
selamladı. 

Törende ayrıca ilköğretim okulları arasında 
düzenlenen Resim, Şiir ve Kompozisyon 
yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket 
ve ödülleri verildi. Ardından ‘Atatürk Akdeniz 
Kıyısında’ karma serginin açılışı gerçekleştirildi. 
Sergide Atatürk’ün Antalya’da bulunduğu sıradaki 
fotoğraflar ve gazete manşetleri ile öğrencilerin 
dereceye giren resimleri yer aldı.
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Başkan Esen, otizmli bireylerle buluştu
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi’nin 
de katkılarıyla Akdamlar Mahallesi’nde, Konyaaltı İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Antalya Otistik 
Bireyler Spor Kulübü Derneği’ni ziyaret etti. 

Sağlık 
Emekçileri 
Parkı açıldı
Muratpaşa Belediye 
Başkanı Ümit Uysal, aynı 
zamanda bir yenilenebilir 
enerji santrali gibi 
çalışan Sağlık Emekçileri 
Parkı’nın açılışında 
“Aslında park, kısmen 
sağlık çalışanlarımız 
gibi. Kendine yetmeye 
çalışıyor. Mevcut koşullar 
ne olursa olsun ayakta 
kalmaya çalışıyor. 
Toplumu ve insanı için 
çalışıyor” dedi. 

Akdamlar Mahallesi’nde Konyaaltı Belediyesi tarafından da 
restore edilerek kapılarını açan ‘Bizim Otizm Köyü’nde otizmli 
gençler, el sanatından aşçılık kursuna kadar pek çok alanda 
aldıkları eğitimle hayata tutunuyor. Konyaaltı Belediye Başkanı 
Semih Esen, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 
hizmet veren Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği’ni 
ziyaret ederek otizmli bireylerin gün içinde yaptıkları etkinlikleri 
izledi. Esen, Konyaaltı İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Mukaddes Birşen ve Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği 
Başkanı Perihan Bal ile sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi. 
Başkan Esen ‘Bizim Otizm Köyü’ olarak da bilinen bu merkezde 
müzik, el sanatı, spor ve tarım gibi pek çok alanda eğitim gören 
otizmli bireylerin hayata hazırlandığını söyledi. 

Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği Başkanı Perihan 
Bal, ziyaretin sonunda Başkan Esen’e Atatürk portresi vererek, 
katkılarından dolayı teşekkür etti.

Muratpaşa Belediyesi’nin covid-19 pandemisiyle canı pahasına mücadele eden ve bu mücadelede 
hayatını kaybeden sağlık emekçilerine adadığı ‘Sağlık Emekçileri Parkı’ düzenlenen törenle açıldı. 
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında yer alan 2 bin metrekarelik parkın açılışına 
Antalya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası temsilcileri, 
CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, CHP Antalya 
milletvekilleri Rafet Zeybek ve Aydın Özer, belediye meclis üyeleri katıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında açılışını gerçekleştirdiği Sağlık Emekçileri 
Şehir şebeke elektrik sisteminden tamamen bağımsız olarak ihtiyacı olan tüm elektrik enerjisini kendisi 
üretiyor. Parkta yer alan güneş enerji panelleri, güneşten aldığı enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyor ve 
parkın süs havuzundaki değirmeni döndürüyor. Gün boyu dönen değirmen pilleri şarj ediyor ve güneşin 
batmasıyla birlikte parkın lambaları yanmaya başlıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş 
enerjisi sistemi üzerine kurulu ve hidroelektrik enerji sistemin de küçük bir örneğinin yer aldığı parkta 
ayrıca cep telefonu, tablet şarj edilmesini sağlayacak usb bağlantı noktaları da bulunuyor.



DÜNYACA ÜNLÜ YÖNETMEN ANTALYA OSB’Yİ ZİYARET ETTİ
Dünyaca ünlü İngiliz Yönetmen Guy Ritchie, film çekimi için geldiği Antalya’da, yönetmenliğin dışında sürdürdüğü üretim 
faaliyetleri ile ilgili de çalışma yaptı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi firmalarını ziyaret edip, ürün ve üretim süreçleri hakkında 
bilgi alan ünlü yönetmen, iş fırsatlarını değerlendirdi. 

Başrolünü aksiyon filmlerinin aranan yıldız ismi Jason Statham’ın 
oynadığı “Five Eyes” filminin çekimleri için Antalya’yı seçen 
dünyaca ünlü İngiliz Yönetmen Guy Ritchie, yönetmenliğin dışında 
sürdürdüğü üretim faaliyetleri kapsamında, özel üretimini yaptığı 
ürünlerin imalatları için Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret 
edip, iş fırsatlarını değerlendirdi. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar 
ev sahipliğinde Bölgede faaliyet gösteren 3 firmayı gezen Ritchie, 
firmaların ürünleri ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Kendi 
projeleri ve imalatını yaptırmak istediği ürünler ile ilgili firma 
yetkilileriyle görüşmeler yapan ünlü yönetmen, fabrikalarda fotoğraf 
ve video çekmeyi de ihmal etmedi.

Devrim Erbil tablosu hediye edildi
Özel bir helikopter ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ne gelen 
Guy Ritchie’i, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar karşıladı. Günün ilk 
ziyaretini Bölge Müdürlüğüne yapan dünyaca ünlü yönetmene 
burada Başkan Ali Bahar tarafından Antalya OSB ve firmaları 
hakkında bir sunum yapıldı. Başkan Bahar, yaklaşık bir saat süren 
toplantının sonunda Türkiye’nin yaşayan en büyük sanatçılarından 
biri olan Devrim Erbil’in tablosunu Guy Ritchie hediye etti. 

3 firma gezdi
İlk firma ziyaretini AGT Ağaç San. Tic. AŞ’ye yapan Guy Ritchie’e AGT 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Semih Söylemez eşlik etti. Yaklaşık 
302 dönüm arazi üzerine kurulu tesisi elektrikli araçlar ile gezen 
Ritchie, zaman zaman araçtan inerek üretim süreçlerini yakından 
inceledi. Günün ikinci tesis ziyaretini Kristal Endüstriyel Mut. Çam. 
Mak. Paz. San. ve Tic. AŞ’ye gerçekleştiren dünyaca ünlü yönetmen, 
firma yetkilileri Ramazan Kaynakçı ve Abdi Kilit ile birlikte üretim 
hattını gezip, firmanın özel üretim lezzetlerinin tadına baktı. Günün 
son ziyaretini Ahmet Kasapoğlu Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti’ye yapan 
Ritchie, firma sahibi Ahmet Kasapoğlu ile İngiltere’deki ofisleri ve 
ortaklaşa yapabilecekleri çalışmalar ile ilgili görüştü. Ünlü yönetmen, 
yaklaşık 4 buçuk saat süren temaslarının ardından Regnum Carya 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk tarafından tahsis edilen 
özel helikopter ile Bölgeden ayrıldı.
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Doktorlar HayatPark’ta 
moral buldu
Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Tabip 
Odası’nın işbirliğiyle HayatPark’ta 
düzenlenen tenis turnuvasında doktorlar 
moral buldu.

14 Mart Tıp Bayramı etkenlikleri kapsamında 
Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Tabip Odası, 
tenis turnuvası düzenlendi. HayatPark’ta 
gerçekleşen turnuvada 54 doktor mücadele etti. 
Tek erkekler, tek kadınlar ve tek erkekler usta 
kategorilerinde yapılan turnuva, final maçları 
ile sonra erdi. Turnuvanın finalini Konyaaltı 
Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Tabip 
Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin ve çok 
sayıda davetli izledi. Maçlar sonrasında ise ödül 
töreni düzenlendi.
 
Törende konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı 
Semih Esen, her şeyin başının sağlık olduğuna 
dikkat çekti. Doktorlara seslenen Başkan 
Semih Esen, “Son bir yılda yaptığınız gizli 
kahramanlıklar ile insanların hayatındaki 
rolünüzün ne kadar önemli olduğunu gördük. 
İyi ki varsınız.” dedi. Başkan Esen, Tabip Odası 
Başkanı Nursel Şahin’e günün anısına plaket 
takdim etti. 

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel 
Şahin ise en uzun soluklu etkinliklerden birini 
gerçekleştirdiklerini belirterek, “Zor bir yıl 
geçirdik. Geçen yıl bu dönemlerde pandemi 
ile karşılaştık. Bir yılda sağlık çalışanları çok 
yoruldu. İzin dahi yapmadan, çok riskli bir 
hastalıkla mücadelede en ön safta yer aldı. 
Böyle bir dönemde bu tür etkinlikler bizleri 
yaşamla buluşturdu. Çok teşekkür ediyoruz. 
Bu turnuvaya katılan tüm dostlarımızı tebrik 
ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından turnuvada dereceye 
giren doktorlara kupaları verildi. Tek kadınlarda 
Asuman Kaplan Algın birinci, Meltem Onaran 
ikinci ve Meltem Demir üçüncü oldu. Tek 
erkekler kategorisinde ise birinciliği Mehmet 
Ekinci, ikinciliği Bora Özpar, üçüncülüğü ise 
Levent Onaran elde etti. Tek erkekler usta 
kategorisi birincisi Tarık Fırıncı olurken, ikinci 
Terkan Demir, üçüncü ise Nazif Aksoy oldu. 
Ödül töreni toplu fotoğraf ile sona erdi.





\\ 

\\ 

CITYAKTÜEL

98

Katarlı QTerminals Yönetim Kurulu, 
ATSO Başkanı Davut Çetin’i ziyaret etti
Antalya Limanı işleticisi Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri 
A.Ş.’nin hisselerini devralan Katarlı QTerminals Yönetim Kurulu 
Başkanı ve QTerminals’in Grup CEO’u ve CCO’u Neville Robert 
Stansfield Bissett ve Nadeem Moin Mian ile Genel Müdür Özgür 
Sert, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Davut Çetin’i ziyaret etti.

BAGEV’DEN 2 İŞBİRLİĞİ
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) 
Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Bölge ve 
Antalya’nın istihdam sorununa çözüm bulunması 
amacıyla iki ayrı kurumla iş birliği protokolü imzaladı.

Antalya Liman işletmecisi ile firmalar arasında geçmişte 
yüksek fiyat uygulamaları nedeniyle pek çok sorun 
yaşandığını ve bunun dış ticarete ve kent ekonomisine 
olumsuz yansıdığını belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, 
“QTerminals’le Antalya Limanı’nda, ihracatçılarımız ve 
kentimiz için yeni ve verimli bir dönemin başlamasını 
umut ediyoruz” dedi.

QTerminals Yönetim Kurulu Başkanı ve QTerminals’in Grup 
CEO’u ve CCO’u Neville Robert Stansfield Bissett ve Nadeem 
Moin Mian ise, Antalya Limanı’nda hem ithalat hem de 
ihracatı arttırmaya yönelik hedefleri olduğunu bildirdi.

ATSO Başkanı Davut Çetin ve QTerminals Yöneticileri, 
önümüzdeki günlerde, bölge oda, borsa, iş dünyası örgütleri 
ve firmaların temsilcilerinin katılımıyla geniş çaplı bir 
toplantı yapma konusunda fikir birliğine vardı.

Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER) 
Başkanı Reşat Güney ile İstihdam ve Eğitimi Geliştirme 
İşbirliği Protokolü imzalanırken, Antalya Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat ile de “İş Kulübü” 
Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İşbirliği Protokolü 
imzalandı. İmza törenlerine BAGEV Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin 
de katıldı.
BAGEV Başkanı Davut Çetin, ilk işbirliği protokolünü 
Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER) 
Başkanı Reşat Güney ile imzaladı. İmzalanan protokolle 
ilgili bilgiler veren Başkan Davut Çetin: “İki yıl sürecek 
protokol ile iki kurum yerel, bölgesel ve sektörel düzeydeki 
istihdam sorunlarıyla ilgili bilgi paylaşımını, sürdürülebilir 
iş birliği ve koordinasyon içerisinde gerçekleştirecek. 
Oluşturulacak işgücü veri tabanının BAGEV kapsamındaki 
tüm kuruluşlara açık olması sağlanacak.” dedi. Başkan 
Çetin, başta istihdam olmak üzere Batı Akdeniz Bölgesi 
ekonomisine katkı koyacak protokolün hayırlı olmasını 
diledi.

EKİPDER Başkanı Reşat Güney’de yaptığı konuşmada bölgenin ve Antalya’nın 
istihdam sorununa çözüm bulunması amacıyla ortak faaliyetlerde bulunacak 
işbirliği protokolünün değerli bir çalışma olacağını belirterek, protokolün iş 
dünyasına hayırlı olmasını kaydetti.



Bilim Merkezi TÜBİTAK ile 
zenginleşecek
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Akdeniz’in ilk ve 
tek Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde incelemelerde 
bulundu. Tütüncü, “TÜBİTAK Başkanımız, 
ülkemize nice bilim insanları yetiştireceğimiz en 
büyük eserimiz Antalya Bilim Merkezi’ni daha da 
zenginleştirecek müjdelerle bizi onurlandırdı” dedi. 

Eskiden pamuk işlenip tekstil üretilen Dokuma Fabrikası, ufuk 
açıcı projelerin hayata geçirilmesiyle artık bilim üretiyor. Eski 
Dokuma Fabrikası içinde 12 bin metre karelik alana kurulan Antalya 
Bilim Merkezi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kapılarını açmaya 
hazırlanıyor.  Bilim ve teknoloji merkezinin çalışmalarını yakından 
takip eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da,  Antalya Bilim Merkezi’nde 
incelemelerde bulundu. 

Fabrika binasının Antalya’ya bir Bilim Merkezi yapılması hedefi ile 
2016 yılından beri hummalı bir çalışma içinde olduklarını belirten 
Başkan Tütüncü, “TÜBİTAK işbirliği ile kurulmakta olan bu müstesna 
bilim yuvası Antalya’nın ilk, Akdeniz Bölgesinin tek Bilim Merkezi 
olma vasfını taşımaktadır. Büyük bir ekibin günlere gecelere 
sığmayan gayretiyle bu hayalimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 
Antalya Bilim Merkezi artık tamamlanmıştır.  Şubat 2021 itibariyle de 
deneme eğitimlerine başlamıştır. Resmi açılışı ise Zafer Bayramına 
armağan olarak 30 Ağustos 2021 olarak planlanmıştır. “diye konuştu. 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da, ülkemiz bilimi adına 
böyle çok kıymetli bir eseri Kepez Belediyesi ile işbirliği içinde 
Antalya'ya kazandırmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, 
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile projeye emek veren Kepez 
Belediyesi bürokratları ve çalışanlarına da teşekkür etti.



\\ 

\\ 

CITYAKTÜEL

100

Başkan Böcek şehit kabirlerine 
karanfil bıraktı

ANTALYA TEK SES: “ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!”
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde Antalya’da çeşitli organizasyonlar gerçekleştirildi!

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü ve Şehitleri Anma 
Günü kapsamında ilk Uncalı Şehitliği’nde tören düzenlendi. Törene 
katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de 
şehitlik anıtına çelenk sundu. Tören 3 el saygı atışı yapılmasının 
ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam 
etti. Şehitlik Şeref Defteri’nin imzalamasının ardından dualar 
okundu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 
Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve beraberindeki heyet daha sonra şehit 
kabirlerini ziyaret edip, kabirlere karanfil bıraktı. Başkan Muhittin 
Böcek, Uncalı Şehitliği’ndeki törenin ardından Vali Ersin Yazıcı ve 
protokol üyeleri ile birlikte Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törene 
geçti.



Başkan Esen: “Buruk ama gururluyuz”

Çanakkaleliler Derneği şehitler için 
lokma dağıttı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 18 Mart Çanakkale Zaferi 
ve Şehitleri Anma Günü’nü buruk ama gururlu bir ruh hali içinde 
andıklarını söyledi. 

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde Konyaaltı 
Belediyesi’nde önünde tören düzenlendi. Anma törenine Konyaaltı 
Belediye Başkanı Semih Esen, başkan yardımcıları, birim müdürleri 
ve çalışanlar katıldı. Başkan Semih Esen’in Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla devam 
etti.

Çanakkaleliler Derneği 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale 
Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla Muratpaşa Camii’nde 
mevlit okutup ve ardından lokma dağıttı. Çanakkaleliler Derneği’nin 
anma etkinliğine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı. 
Başkan Uysal, derneğin etkinliğinin ardından belediyenin Muratpaşa 
Camii’nde helva dağıtımına da eşlik etti. Başkan Uysal, etkinliğin 
ardından Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yılı dolayısıyla yaptığı 
açıklamada “Çanakkale’de birliğin, beraberliğin ve zaferin destanını 
yazan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Çanakkale 
şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” 
ifadelerine yer verdi.
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ANTALYASPOR YENİ BAŞKANI MUSTAFA YILMAZ
DESTEK GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRDÜ

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalya 
Gazeteciler Cemiyeti (AGC) yönetimini konuk etti. AGC Başkanı 
Mevlüt Yeni, yönetim kurulu üyeleri Rasim Gündüz, Haşmet Öyken 
ve İdris Taş, Başkan Mustafa Yılmaz’ın şahsında yeni oluşan yönetim 
kurulumuza hayırlı olsun dileklerini sundu ve başarı dileklerini iletti. 

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Atilla Vehbi 
Konuk Tesisleri’nde takımın isim sponsoru olan Fraport TAV Genel 
Müdürleri Deniz Varol ve Bilgihan Yılmaz’ı ağırladı. Antalyaspor 
Asbaşkanı Berkay Bahar ile birlikte tesisleri gezen ve takımın 
antrenmanını da izleyen Yılmaz ve Varol, ardından Başkan Mustafa 
Yılmaz ile bir süre makamında görüştü.

Başkan Yılmaz AGC yöneticilerini 
ağırladı

FTA Antalyaspor’a hep destek, 
tam destek

Fraport TAV’dan Başkan Yılmaz’a 
ziyaret

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Bahar, Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz’ı konuk 
etti. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet 
Binasında gerçekleşen görüşmeye Antalya OSB Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Hasanali Gönen, FTA Antalyaspor As Başkanı 
Berkay Bahar, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin, Antalya 
OSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Danışmanı Mustafa İssi 
katıldı. 

FTA Antalyaspor’un mevcut durumu ve geleceği ile ilgili 
istişarelerin hakim olduğu görüşmede, karşılıklı desteğin ve 
işbirliğinin artmasının kente fayda sağlayacağı görüşünde 
birleşildi.



ANTİAD’dan Başkan Yılmaz’a 
Onursal Üyelik 

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, 
Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) Onursal Üyesi 
oldu.“ANTİAD Buluşturuyor” etkinliğine katılan 
Yılmaz’a belgesi, Dernek Başkanı Ferhat Yıldız 
tarafından verildi.

Antalya İş İnsanları Derneği’nin (ANTİAD) organize 
ettiği “ANTİAD Buluşturuyor” toplantısı Akra Barut 
Otel’de gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle geçen 
yıl ara verilen etkinlikler, FTA Antalyaspor Başkanı 
Mustafa Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı ilk 
programla bu yıl yeniden başladı. 

Yılmaz, ANTİAD üyelerine, Antalyaspor Kulübü 
Derneği ve Antalyaspor Vakfı’na üye olma çağrısı 
da yaparak, “Üyelik için referans şartı var. Ben de 
sizlerden biri olarak her birinize referans olmaya söz 
veriyorum” dedi. 

Konuşmaların ardından ANTİAD Başkanı Ferhat 
Yıldız, FTA Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz’a 
ANTİAD Onursal Üyelik Belgesi’ni takdim etti.
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 ARMANI EXCHANGE 
 Saat 

  2.100 TL 

Renkli Alışverişler…
Bahar mis gibi kokular, çiçekler ve 

rengarenk görüntülerle içimizi ısıtırken, 
alışverişler de renkleniyor. Giyimden 

mobilyaya, mutfak eşyalarından 
aksesuarlara her şey daha canlı, daha 

renkli. O zaman gelsin hem canlı, 
hem renkli, hem de kullanışlı alışveriş 

önerilerimiz…
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 VERSACE 
 Saat 

  10.640 TL 

 VERSACE 
 Saat 

  8.490 TL 

 COTTON BOX 
 Stark tarçın nevresim takımı 

 360 TL 

 COTTON BOX 
 Lendell mint nevresim takımı 

 325 TL 

 BELLA MAISON 
 Flamingo yastık 

 79,95 TL 

 BELLA MAISON 
 Verd yastık 

 59,95 TL 

 BELLA MAISON 
 Ginger Lily oda kokusu 

 54,95 TL 

 BELLA MAISON 
 Patchuli oda kokusu 

 54,95 TL 

 BELLA MAISON 
 Warm Amber kokulu mum 

 49,95 TL 

 BELLA MAISON 
 Wavy vazo 

 95,95 TL 

 BELLA MAISON 
 Brixton mumluk 

 99,95 TL 



LIFTING VEGETAL SERİSİ
LIFTING VEGETAL SARKMA KARŞITI DOLGUNLAŞTIRICI ULTRA KONSANTRE SERUM - 247.90 TL

LIFTING VEGETAL SARKMA KARŞITI GÜNDÜZ KREMİ -229.90 TL
LIFTING VEGETAL SARKMA KARŞITI DOLGUNLAŞTIRICI LİKİT IŞILTI BAKIMI - 229.90 TL

LIFTING VEGETAL SARKMA KARŞITI DOLGUNLAŞTIRICI GECE KREMİ - 239.90 TL
LIFTING VEGETAL SARKMA VE TORBALANMA KARŞITI CANLANDIRICI GÖZ KREMİ – 229.90 TL

 COTTON BOX 
 Tender nevresim takımı 

 325 TL 

 COTTON BOX 
 Cathi somon nevresim takımı 

 325 TL 

 BIODERMA 
 PigmentBio Sensitive Areas 

 179,50 TL 

 BIODERMA 
 PigmentBio H20 

 79,50 TL 

 BIODERMA 
 PigmentBio gece kremi 

 279,50 TL 

 BIODERMA 
 PigmentBio gündüz kremi 

 249,50 TL 
 BIODERMA 

 PigmentBio concentrate 
 249,50 TL 

 CAMPER KIDS 
 Swous kids sandalet 

 579 TL 

 CAMPER KIDS 
 Runner four ayakkabı 

649 TL 

 BIODERMA 
 PigmentBio concentrate 

 gece serumu 
 249,50 TL 

 BIODERMA 
 PigmentBio foaming cream 

 49,50 TL 
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Pandemi e kademeli normalleşme sürecine 
geçilmesiyle Kepez Belediye Tiyatrosu da 
(KBT), hazırlıklarına hız verdi. İl Hıfzıssıhha 
kurulunun kararları doğrultusunda, KBT,  
çocuklara ‘Barışsın Dünya’ adlı müzikli 
oyunla perdelerini açacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 
koronavirüs salgını sürecinde 
sahnelerden uzak kalan özel 
tiyatrolara destek oluyor. Altı 
yerel tiyatronun oluşturduğu 
Antalya Özel Tiyatrolar 
Birliği’nin oyunları Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
dijital platformda seyirciyle 
buluşturuluyor. 

KBT’DE PERDE 
HAZIRLIĞI

ÖZEL 
TİYATROLAR 
ONLİNE PERDE 
AÇIYOR  

ANTALYA ÖZEL 
TİYATROLARI 
NİSAN PROGRAMI
• 3 Nisan Cumartesi – 14.30, 
Penguen Sanat – Çocuk 
Atölyesi ve Çocuk Konseri
• 4 Nisan Pazar – 14.30, 
Beyoğlu Sanat – Gölge Atölyesi 
ve Gösterimi
• 10 Nisan Cumartesi – 14.30, 
Kırmızı Kalem – Tombilibom 
(Obezite ile ilgili oyun)
• 11 Nisan Pazar – 14.30, 
Düşevi Tiyatro – Jonglör 
Gösterimi
• 17 Nisan Cumartesi – 14.30, 
Mavi Bisiklet – Atık Kukla 
Atölyesi ve Kukla Gösterimi
• 18 Nisan Pazar – 14.30, 
Beyoğlu Sanat – Karagöz Oyun, 
Temizlik ve Sağlık Konusu
• 24 Nisan Cumartesi – 14.30, 
Penguen Sanat – Çocuk 
Atölyesi ve Çocuk Konseri
• 25 Nisan Pazar – 14.30, 
Düşevi Tiyatro – İllüzyon 
Gösterimi

Her yıl yaklaşık 55 bin seyircisine sanat perdelerini aralayarak, 
ilçeye tiyatro kültürünü aşılayan Kepez Belediye Tiyatrosu (KBT), 
pandemi sürecinde de ilçe sakinleri için birbirinden seçkin tiyatro 
oyunları hazırladı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi koronavirüs salgını 
nedeniyle geçtiğimiz sezon perdelerini erken kapatmak zorunda 
kalan Kepez Belediye Tiyatrosu, bu süreçte de hazırlıklarını hız 
kesmeden sürdürdü. Kepez Belediye Tiyatrosu, Gürcan Koç’un yazdığı 
Derya Bütev’in yönettiği ‘Barışsın Dünya’ adlı müzikli çocuk oyunu ile 
merhaba diyecek. 

Oyunda günümüz dünyasında birçok bölgede süren savaşlar ve 
bundan etkilenen insanlar ve en çok etkilenen çocuklar anlatılıyor. 
Çocuk gözünde savaşlara bakmayı ve savaşları önlemenin bir 
yolu olduğunun masalsı bir şekilde anlatılıyor. Tiyatro oyununun 
yönetmenliğini Derya Bütev, Dekor Tasarımını Emre İnal, Kostüm 
Tasarımını Hıdır Doğan, Koreografiyi Özge Efe, Işık Tasarımını 
Mustafa Uçak, Müzik Soner Yener, Gürcan Koç ve Umut  Tekin 
üstlendi. ‘Barışsın Dünya’ adlı tiyatro gösterimi oyuncu Derya Bütev, 
Emre İnal, Özge Efe ve Hüseyin Yorgancı’nın muhteşem sahne 
performansıyla çocuklarla buluşacak.

Pandemi nedeniyle faaliyetlerini iptal etmek zorunda kalan özel tiyatroların maddi ve manevi zorluk 
yaşadığı bu dönemdeAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sanata ve sanatçılara 
desteğini sürdürüyor. Başkan Böcek’in talimatıyla zor günler geçiren ve seyircisiyle buluşamayan özel 
tiyatrolara ekonomik yönden de destek sağlayacak yeni bir proje hayata geçti. 

Yerel tiyatrolar birleşti 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) öncülüğündeki proje kapsamında Antalya’da faaliyet gösteren altı 
yerel tiyatro topluluğundan oluşan Antalya Özel Tiyatrolar Birliği kuruldu. Projeyle birlikte tiyatro 
ekipleri oyunlarını dijital platformda seyircilerle buluşturabiliyor. Çocuk tiyatrosu, gölge tiyatro, 
kukla yapımı ve tiyatrosu, çocuk konserleri, masal anlatımları gibi çocuklara özel etkinliklerher 
Cumartesi ve Pazar günleri Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabı ABB TV ile Kanal V’den 
yayınlanacak. Özel Tiyatrolar Birliği’nin ilk buluşması Cam Piramit’te yapıldı. 

Antalya Özel Tiyatrolar Birliği’nde Antalya Şehir Tiyatrosu, Tiyatro Fayton, Beyoğlu Sanat Topluluğu, 
Düşevi Tiyatro ve Sanat Merkezi, Penguen Sanat ve Mavi Bisiklet Tiyatro Atölyeleri yer alıyor.






