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editörden...

İmtiyaz Sahibi
Güldal Siğinç
Genel Yayın Yönetmeni
Ayşen Ovalı Binbir
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Güldal Siğinç
Görsel Yönetmen
Cem Burak Çimrin
Katkıda Bulunanlar
Aylin Ayaz Yılmaz
Aziz Topdemir
Begüm Nilüfer Binbir
Deniz Gözükızıl
Gül Devrim Batı
Gül Yasa Aslıhan
Nurgül Düzenli
Murat Yılmaz
Tolga Temel
Yeşim Özkoç
Yönetim Yeri
Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Yolu
1539 Sokak Batuhan Apt. No: 4/2
Muratpaşa/ANTALYA
Dağıtım
Turkuaz Ece Dağıtım
Baskı
Kutlu&Avcı Ofset
Form Baskı Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti.
Muratpaşa Mahallesi Emrah Caddesi
Kutlu Avcı Plaza No: 17 ANTALYA
T:0242 346 85 85

InCity Dergisi; T.C. yasalarına uygun olarak
yayınlanmaktadır. InCity Dergisi’nin isim ve
yayın hakkı Güldal Siğinç’e aittir. Dergide
yayımlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon,
ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak
gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. Köşe
yazılarının sorumluluğu yazarlarına aittir.
Basım Tarihi: Mayıs 2022
Türü: Yerel süreli yayın
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Ayşen Ovalı Binbir

Merhabalar,
Mayıs hepimiz için çok güzel,
çok özel anlamlar taşıyor... Geride
bıraktığımız Ramazan Bayramı,
başımızın tacı annelerimizin
sembolik de olsa kutlanan özel
“Anneler Günü”, Büyük Önder
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs
Gençlik ve Spor Bayramı gibi… Hal
böyle olunca, biz de çok özel bir
sayı hazırlamak için kolları sıvadık
Nisan ayında… Geçmiş bayramınızı
kutlar, yeni sayımızı keyifli
saatlerde okumanızı dileriz.

Ö

NCELIKLE tüm annelerin, anne
adaylarının, anne olmayıp annelik
duygusuyla bir yerlerde minik gönüllere dokunan, sarıp sarmalayanların, bu ülke evlatlarının geleceği için emek
vermiş, veren, verecek olan, tüm kadınların
anneler gününü kutlarız.
Ve sonrasında, Atatürk’ün ülkeyi ve cumhuriyeti emanet ettiği, bu bilinç ve gelecek
planlarıyla, çalışmaları ve ülkeye katkılarıyla
pırıl pırıl ışıldayan tüm gençlerimizin 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı
da yürekten tebrik ederiz.
Gelelim baharın son ayında cıvıldayan
sayfalarımıza…
“Güldal’la 5 Çayı” bölümümüzde Güldal
Siğinç’in bu ayki konuğu; becerileri saymakla
bitmeyen (röportajda ayrıntılarıyla göreceksiniz), enerjisiyle etrafına ışık saçan biri; sporcu,
sanat dostu, yüzme hakemi, yazar, havacılık
tutkunu; Tuğba Çarhoğlu… 12 yazarın “Tabu”
ve “Affetmek” konulu öykülerinin yer aldığı
“Bir Tabu Meselesi” adlı kitapta, kendisinin

de bir öyküsü yer alıyor. Güldal Siğinç, aynı
zamanda yakın dostu olan Tuğba Çarhoğlu ile
Kaleiçi’nin yeni incisi RuinAdalia Hotel’in çok
özel atmosferinde; çalışmaları, bu özel kitap ve
hayata dair çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. İlginizi çekeceğine inanıyoruz…
Beslenme bölümümüzde, Anneler Günü
dolayısıyla çiçeği burnunda anneler için
Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet
Uzmanı Başak İnsel Aydın’ın, anne sütünü
arttırmaya yönelik bazı önerileri yer alıyor…
“Yaz yaklaşırken kendinize kilo hedefi
belirlediyseniz, hem ruhen hem de bedenen
diyete hazırsanız dikkat etmeniz gereken diyet
hatalarına göz atmanızda fayda var” diyen
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. İrem Aksoy, “Diyet”
bölümümüzde son derece önemli önerilerde
bulundu.
Kültür Sanat bölümüzde, Rahmi M. Koç
Müzesi’ndeki Dünya Bebekleri Sergisi yer
alıyor.
Tarih öncesinden bu yana bebeklerin
kullanım amaçlarını anlatan Dünya Bebekleri Sergisi hem el yapımı hem sanayi ürünü
çok sayıda oyuncak bebek ile özel bir seçki
sunuyor. Rahmi M. Koç Müzesi’nde meraklılarıyla buluşmaya devam eden sergide, ahşap
bebeklerden Anadolu’nun bez bebeklerine,
Asya ve Afrika inanç bebeklerinden moda
bebeklerine, hatta Uzakdoğu’nun ipek elbiseli
festival bebeklerine kadar çok özel bir seçki
ziyaretçilerini bekliyor.
Bunlarla birlikte birbirinden önemli, güncel
ve faydalı konu başlıklarının yanı sıra; yine her
ay olduğu gibi kıymetli yazarlarımız; Dr. Tolga
Temel, ZİÇEV Antalya Şubesi Yön. Kur. Bşk.
Aylin Ayaz Yılmaz, Gezi Yazarı Yeşim Özkoç,
A&D Kids Konyaaltı Anaokulu Müdürü Gül
Devrim Batı, Teknoloji Yazarı Deniz Gözükızıl
birbirinden değerli; bilgi, görüş ve önerileriyle
sayfalarımızdaki yerlerindeler…
Kendilerine teşekkürlerimizi iletirken,
sizleri yine dopdolu bir InCity sayısıyla daha
baş başa bırakıyorum.
Hoş ve sağlıkla kalın…
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Doğa, huzur ve konforun
buluşma noktası:

VILLA LUKKA

Muhteşem bir
tatil için…

ŞEHRIN keşmekeşinden, gürültüsünden ve iş
stresinden uzak birkaç gün geçirmek için yaz
aylarını beklemek zorunda değilsiniz. Sakin,
huzurlu ve doğayla iç içe bir Akdeniz köyü olan
Çıralı’da, iç rahatlatıcı doğanın içerisinde, her
türlü konforla sizi kucaklayan özel tasarım bungalov villalarda, gözlerden uzak bir hafta sonu ya
da minik bir kaçamak tatil için size muhteşem
bir önerimiz var: VİLLA LUKKA…
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Yaz aylarının tatil cenneti, kış aylarının da doğa ile iç
içe huzur ve konforun buluştuğu, günün stresinden
ve şehrin yorgunluğundan uzak, eşsiz bir kaçış
noktası… Muhteşem Olimpos Dağı manzaralı, masmavi
Çıralı sahiline birkaç dakikalık yürüme mesafesinde,
muhteşem ve saklı bir cennet; VİLLA LUKKA…

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

Dağ ve deniz
eşliğinde bir
nefes…
OLIMPOS Dağının kucaklayıcı eteklerinde, doğanın ritmiyle nefes almanızı sağlayan
bahçesi, size huzur veren bitki örtüsüne
komşu olan şömineli ve jakuzili özel bungalov
villanızda kendinize enerji depolayabilir, beyninizin yaratıcı hücrelerini oksijenle besleyebilirsiniz.
Burada geçireceğiniz keyifli birkaç gün,
kaliteli saatler, sahilde yağacağınız keyifli
yürüyüşler sonrası günlük yaşamınıza bomba
gibi dönebilirsiniz. Eğer birlikte yaşadığınız
tüylü bir dostunuz varsa, Bu kaçamağa onunla
birlikte imza atabilirsiniz.

Tarihte minik
bir yolculuk…

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

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

Son söz…

DOĞA, huzur ve konforu aynı anda sunan, yeşillikler arasında rengarenk bir bahçe içerisinde
özenle tasarlanmış bungalovlarda size eşsiz bir
dinlence vaat eden Villa Lukka’da, rezervasyonunuzu erkenden yaptırmayı unutmayın…
Adres: Ulupınar Köyü, Çıralı Mahallesi, PK117, 07980, Kemer, Antalya, Türkiye
Web: www.villalukka.com E-Posta: info@villalukka.com
Telefon: +90 242 825 73 76 GSM: +90 533 650 92 50
Instagram: @karakusrestaurantcirali @villalukka
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Nutriplenish
Koleksiyonu
ile saçlarınızı
şımartın
Vegan ve %94 doğal türevli Aveda’nın Nutriplenish
nemlendirici koleksiyonu, beslenmiş, sağlıklı görünen saçlar
için olmazsa olmazlardan…

2

022 Yaz saç trendlerinde açık tonlar,
boyutlu ve katlı kesimler ön plana
çıkıyor. Fakat görünümünüzü değiştiriyor veya mevcut buklelerinizi
koruyor olsanız da, Aveda’nın Nutriplenish™
koleksiyonuyla saçlarınızın nemli ve sağlıklı
görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu vegan ve
%94 doğal türevli ürün serisi, saçları süper
gıdalarla güçlendirilmiş yoğun, besleyici nem-

Anneler
günü’ne özel
hediyeler

Canlı ve
heycanlı
seçenekler

Pamuklar arasında uykuya
dalmak en çok onların
hakkı... Takvimler mayıs
ayını gösterirken, Anneler
Günü için hediye heyecanı
hız kazanıyor. Annesinin
yüzünde tatlı bir gülümseme
yaratmak isteyenler en güzel
hediyeyi bulabilmek için tüm
seçenekleri değerlendiriyor.

Divarese İlkbahar/Yaz
2022 Koleksiyonu, canlı
renk paletiyle öne çıkan
tasarımlarıyla stil sahibi
anneler için birbirinden farklı
hediye alternatifleri sunuyor.

E

V tekstilinde yenilikçi ve kaliteli tasarımlar yaratan Cotton Box; tıpkı annelerin pamuk kalbi gibi gibi yumuşacık
nevresim takımları, yatak örtüleri ve
bornoz setlerinden oluşan geniş ürün çeşitliliği ile birçok hediye alternatifi sunuyor.

ANNELER HUZURLA UYUSUN DIYE...
Doğal ham madde kullanımı ve yüzde yüz
pamuk içeriğiyle tüketicilerin güvenle tercih
ettiği Cotton Box, her özel günde olduğu gibi
Anneler Günü’nde de kullanıcılarını birçok
hediye alternatifiyle buluşturuyor. Pamuğun
doğallığını yatak odalarına taşıyan marka,
annelere konforlu ve huzurlu uyku ortamını
sağlıyor.Tüm baskı ve boya aşamalarında
Avrupa standartlarında üretim gerçekleştiren
marka, hava geçirgenliği yüksek olan pamuksu
yüzeyiyle alerji riskini de en aza indiriyor.
14

lendirme ile besliyor.
Doğanın kimyasından ilham alan Nutriplenish™, organik Hindistan cevizi yağı, omega-5
açısından zengin organik nar yağı ve kuru saçı
içten ve dıştan besleyen mango yağı içeren bir
süper gıda kompleksi tarafından destekleniyor.
* Antalya’da Aveda ürünlerine MD Kuaför’den ulaşabilirsiniz.

D

IVARESE İlkbahar/Yaz 2022
Koleksiyonu, yazın capcanlı renkleri
ve yüksek kaliteyi sezon trendleri
ile buluşturarak Anneler Günü
için hediye seçeneklerini bir araya getiriyor.
Yaz gardırobunun vazgeçilmezi olmaya aday
dikkat çekici desen ve tasarım detaylı parçalar
zevk sahibi annelerin her adımını daha da
değerli kılıyor.
Divarese İlkbahar/Yaz 2022 Koleksiyonu’nun sayısız hediye seçeneğini divarese.
com.tr’de ve Divarese mağazalarında keşfetmeye davetlisiniz. Bu sezon Divarese ile her
adımınız değerli...

CITY???????????
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Anılarınızı
saklayın
Anlık baskı alınabilen fotoğraf
teknolojisini dünyaya kazandıran Polaroid, 1937’den bugüne
ürettiği fotoğraf makineleriyle
başarılara imza atmaya devam
ediyor. Fotoğraf çekmeyi sevenlerin en küçük ekip arkadaşı Polaroid Go, fonksiyonel kullanımı
ve gelişmiş teknolojisi sayesinde
hayatın her yerinde, istenilen
her zamanda anıları ölümsüzleştiriyor.

Y

ÜKSEK performansı ve kalitesiyle her anı mükemmel bir şekilde
yakalayan Polaroid Go,fotoğraf tutkunlarının yaratıcı ortağı oluyor.En
eğlenceli ve keyifli zamanlarında kullanıcılarının yanında olan anlık fotoğraf makinesi,
her yere kolayca götürülebilmesi ve taşınabilmesiyle kullanım kolaylığı sağlıyor. Orijinal
Polaroid kağıtlara basılan fotoğraf kareleriyle
Polaroid Go, bu karelere kullanıcılarının en
mutlu anlarını sığdırıyor. Otomatik zamanlayıcı özelliği ile arkadaşları kareye toplamak
veya en iyi selfie pozunu bulmak için zaman
veriyor. Küçük boyutta yer alan mini filmin
klasik beyaz ve mat siyah çerçeve alternatifleri
yer alıyor. 15 dakika içinde hazır olan fotoğraflar ile hayatı yaşarken eşsiz kareleri yakalama
fırsatı verirken, anıların yıllarca saklamasına
eşlik ediyor.

Mekanlarda Alan
Kazandıran Çözümler

Banyoları yaşam alanının önemli bir parçası olarak
benimseyen Türkiye’nin global markası Creavit; estetik
tasarıma sahip banyolar yaratmanıza olanak sağlamasının
yanı sıra fonksiyonel ürünleriyle işlevsel alanlar yaratıyor.

Y

ALIN ve estetik mekanlar tasarlamak isteyenlerin önündeki en büyük
engellerden biri de çamaşır makineleri, kurutma makineleri, temizlik
paspası gibi her evde problem yaratan banyo
unsurları olabilmektedir. Sürgülü gizlenebilir
kapakları ile geniş alanlar yaratan Creavit
çamaşır ve kurutma makinesi dolabı dağınık
görünümü ortadan kaldırarak zarif, şık ve
estetik yaşam alanları oluşturmanıza imkân
sağlıyor.
Banyoda çamaşır ve kurutma makinelerini
düzenli ve güvenli bir şekilde konumlandırmayı sağlayan çamaşır ve kurutma makinesi
dolabı aynı zamanda çok amaçlı paspas dolabı
ve gizli tezgâhı ile de hayatı kolaylaştırıyor.

Anneler için kuru yağ mucizesi
Anneler Günü’nde annenizi
Huile Prodigieuse’ün 7
değerli bitkisel yağdan
oluşan mucizevi formülü
ile tanıştırın. Benzersiz çok
amaçlı deneyim sunan kuru
yağ Huile Prodigieuse®
cilt, vücut ve saç için tek bir
ürünle hızlı ve eşsiz sonuçlar
sunarak zamanı en verimli
şekilde kullanan annelerin
vazgeçilmezi olacak.
16

T

SUBAKI (nemlendirici), Argan (onarıcı), Makademya (besleyici), Hodan
(yumuşatıcı), Kamelya (nemlendirici),
Fındık (koruyucu), Tatlı Badem (yumuşatıcı) yağlarının bileşiminden ortaya çıkan
çok yönlü ve çok amaçlı kuru yağ, tek adımda
cildin onarılmasını ve beslenmesini sağlarken
vücudu ve saçları da güzelleştiriyor. Fransız eczanelerinde kuru yağ kategorisinde 1 numaraya
yerleşmiş ikonik şişesi ve kokusuyla klasik Huile
Prodigieuse her annenin çok amaçlı bakım rutininin vazgeçilmezi olacak.Huile Prodigieuse’ün
altın parıltılı versiyonu artık daha yenilikçi, daha
değerli ve elbette büyüleyici: %95,5 doğal içeriğiyle annenizin cildini besleyecek, geride ipeksi
bir dokunuş ve parlaklık bırakacak.

CITYVİTRİN
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Mezopotamya’dan
sofranıza bahar esintisi
Korkmaz, Mezopotamya’dan
günümüze kadar gelen
kendine özgü elegan stili
ile bahar sofralarınıza şıklık
katmaya hazırlanıyor.
Yenilikçi ürünler ile değişen
günün ihtiyaçlarına
cevap veren Korkmaz,
Mezopotamya’nın en
nadide motif ve desenlerini,
modern çağın teknolojisiyle
birleştirerek Aşiyan
Koleksiyonunu ile evlere gold
ve siyahın ışıltısını taşıyor.

Yves rocher
ile güneşe
karşı bitkisel
koruma
kalkanını
keşfet!
Yves Rocher bitki biliminde
ve Okyanus biyolojisinde 25
yıllık derin araştırmalarının
sonucu geliştirdiği, etkin ve
temiz formül içeren Botanik
Gençlik İksiri Serisi’nin yıldız
ürünlerinden, Detoks Etkili
50 Faktör Koruyuculu
Yaşlanma Karşıtı Yüz
Kremi’ni sunuyor!

E

LIXIR Botanique 50 Faktör koruyuculu Yaşlanma Karşıtı Yüz Kremi cildinizi nemlenirken, cilt yaşlanmasını
hızlandıran, cildin yıpranmasına ve
lekelenmesine neden olan UVA/ UVB ışınlarına karşı cildinizi koruyor.
UVA/UVB ışınlarına karşı kalkan görevi
gören Detoks Etkili 50 Faktör Koruyuculu
Yaşlanma Karşıtı Yüz Kremi’ni ve Botanik
Gençlik İksiri Serisi’ni keşfetmeye hazır olun!
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B

AHAR aylarında açan hava, çiçeklerle
bezenen ağaçların kokusu ve kuş sesleriyle birlikte adeta yaşam enerjimiz
yükseliyor ve biz de enerji doluyoruz.
50 yıllık tecrübesi ve ödün verilmeyen kalite
anlayışı ile fark yaratan Korkmaz, baharın
enerjisini sofra stilinize yansıtıyor. Korkmaz
Türkiye’nin önemli değerlerini özel koleksiyonlarına taşımaya devam ederek, modern ta-

sarımını Mezopotamya’nın en nadide motif ve
desenleriyle birleştiriyor. Korkmaz imzasıyla
hazırlanan Aşiyan Koleksiyonu ile mutfaklarda ve sofralarda keyifli anlar yaşatıyor.

Alkali, fit, sağlıklı ve
medikal beslenme
paketleri ile juice setleri
üreten Mealkaline;
beslenme uzmanları ve
alanında uzman doktorlar
kontrolünde hazırlanan
“Yeni Anne Paketi” ile
hamilelik ve sonrasında
vücudun artan protein,
mineral, vitamin ve sıvı
ihtiyacını karşılamaya
destek oluyor.

Mealkaline’dan yeni
anne paketi

D

ENEYIMLI doktorlar, nutrigenetik
beslenme uzmanları, gıda mühendisleri, diyetisyenler ve ödüllü
şeflerden oluşan ekibi ile kişiye özel
beslenme paketleri sunan Mealkaline, “Yeni
Anne Paketi” ile hamilelik planlayan, hamile
ve yeni doğum yapmış, emziren anneleri
sağlıklı gıdalarla buluşturuyor.
Anne ve çocuk sağlığı ve beslenmesi

üzerine Mealkaline’ın uzman diyetisyenleri
tarafından hazırlanan Yeni Anne Paketi; kalsiyum, vitamin ve mineral bakımından zengin
içeriğiyle, hamilelik boyunca anne ve bebeğin
gelişimini desteklerken, doğum sonrasında
ise annenin sağlıklı yiyeceklerle beslenmesini
sağlıyor.
Daha fazla bilgi ve görüşme için https://
mealkaline.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

CITY???????????
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ASYA’NIN EN PRESTİJLİ TASARIM ÖDÜLLERİNDEN

AYDA’NIN 2022 BAŞVURULARI BAŞLADI!

R

ENKTEN daha ötesini arayanların
140 yılı aşkın süredir çözüm ortağı
olan Nippon Paint’in 14 senedir
düzenlediği Asya’nın en prestijli
tasarım ödüllerinden AYDA’nın 2022 Türkiye
başvuruları başladı. Geleceğin tasarımcılarını yetiştirme vizyonuyla hayata geçirilen
AYDA, profesyonel mimarlar, iç mimarlar,
ortak kuruluşlar, tasarım okulları, mezunlar
ve tasarım öğrencilerini tek bir çatı altında
buluşturan, deneyim odaklı bir öğrenimin
yanı sıra hayatta bir kez karşılaşılacak fırsatlar
sunuyor.
2008 yılından bu yana düzenlenen AYDA’ya bugüne kadar aralarında Çin, Hindistan, Singapur ve Japonya gibi ülkelerin
de bulunduğu 17 ülkedeki 1.200’den fazla
üniversitede okuyan 40.000’in üzerinde
öğrenci katıldı. Her yıl tasarımcılara yeni bir
dünyanın kapılarını açan AYDA’ya katılım için
25 Temmuz’a kadar başvuru yapılabilecek.
Bu yılki teması “Yakınsama: Sıfırlama
Düğmesine Basmak” olan, “Mimarlık” ve “İç
Mimarlık” olmak üzere iki ayrı kategoride
düzenlenen AYDA’da her bir kategorinin
ulusal kazananı global yarışmaya girmeye hak
kazanacak. Global yarışmanın kazananı, “Asia
Young Designer of the Year” unvanı ile Harvard University Graduate School of Design’da
3 haftalık Design Discovery Program’a katılma fırsatı yakalayacak. Yılın teması kapsamın-
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140 yılı aşan tecrübesiyle
Asya’nın lider boya markası
Nippon Paint’in 14 yıldır
düzenlediği AsiaYoung
Designer Awards’un (AYDA)
2022 Türkiye başvuruları
başladı. Geleceğin
tasarımcılarını yetiştirme
vizyonuyla hayata geçirilen
ve 17 ülkede eş zamanlı
düzenlenen AYDA’nın 2022
teması “Yakınsama: Sıfırlama
Düğmesine Basmak” olarak
belirlendi. AYDA’ya katılım
için son başvuru tarihi 25
Temmuz 2022.
da katılımcılardan İyi Tasarım’ın unsurlarını
ve kullanıcılara nasıl fayda sağlayabileceğini
göstermeleri gerekiyor. “Yakınsama: Sıfırlama
Düğmesine Basmak” hayatın farklı yönlerini
bir araya getirmeyi ve yapılan tasarım aracılığıyla yaşamasına izin vermeyi ifade ediyor.

NIPPON PAINT
HAKKINDA

Nippon Paint, 1881 yılında Tokyo’da
kurulan Asya’nın en büyük boya
markasıdır. Otomotiv boyaları,
dekoratif boyalar, endüstriyel boyalar,
deniz boyaları, yol çizgi boyaları, özel
teknolojik boyalar, elektronik ve enerji
alanında kullanılan boyalar gibi birçok
farklı alanda çözüm üreten Nippon
Paint, 4 kıtada faaliyet gösteriyor. 2019
yılında Filli Boya markasını da barındıran
Betek Boya’yı bünyesine katan Nippon
Paint Holding’in 27 ülke ve bölgede,
toplam 25.000 çalışanı ve 150’den fazla
şirketi bulunuyor. Özgün tasarımların
destekleyici gücü Nippon Paint ürünleri,
2020 yılından itibaren Türkiye’nin
tasarımcılarıyla buluşuyor. Nippon Paint;
140 yıllık tecrübesini yansıtan teknolojik
gücü, inovatif yaklaşımı ve insan odağı
ile geliştirdiği özel boyalarla, yaşam
alanlarına ve şehirlere değer katmaya
devam ediyor.

CITYDUYURU TAHTASI

Nasreddin Hoca Kreşlerine
ön kayıtlar başladı
Kepez Belediyesi’nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz
Bakımevleri’nin Ahatlı, Erenköy, Sakarya, Teomanpaşa
ve Özgürlük şubeleri için ön
kayıtlar başladı.

A

NTALYA’nın en çok talep gören
Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz
Bakımevleri, gelecek eğitim ve öğretim yılında da miniklere konforlu
bir yuvanın kapılarını aralayacak. Annelerin
çocuklarını huzur ve güven içinde bırakabildiği, miniklerinde ilkokula donanımlı bir şekilde
hazırlandığı Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevleri için ön kayıt süresi başladı.
Uzman eğitimci kadrosu ile Antalya’da örnek
gösterilen Kepez Belediyesi Nasreddin Hoca
Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin ön kayıtları
27 Mayıs 2022’de sona erecek. 2022-2023
eğitim öğretim dönemi için ön kayıt yaptırmak isteyen veliler, Nasreddin Hoca Kreş ve
Gündüz Bakımevinin Teomanpaşa şubesi için
(0242) 337 00 18, Özgürlük Şubesi (0242) 335
20 69/68, Ahatlı (0242) 227 50 97, Erenköy
(0242) 332 59 97, Sakarya Şubesi için (0242)
503 78 91 numaralı telefonları arayarak kayıt
için detaylı bilgilere ulaşabilirler.

OGM’den ödüllü yarışma
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), çocuk ve gençlere orman sevgisini aşılayacak
projeler düzenlemeye devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için “Benim
İçin Orman” başlıklı resim, şiir ve mektup yarışması başlatan OGM, 3 ayrı kategoride
birincileri ödüllendirecek. 19 Mayıs’a kadar katılımların devam edeceği yarışmanın
sonuçları ise 15 Haziran’da açıklanacak.

H

ER yıl 21 – 26 Mart tarihleri
arasında kutlanan Orman
Haftası kapsamında başlatılan
yarışmaya,Türkiye’nin 81 ilinden
milyonlarca çocuk katılabilecek. ‘Benim için
orman’ başlığı ile ilkokul öğrencileri yaptıkları
resimleri, ortaokul öğrencilerinin yazdıkları
şiirleri, lise öğrencileri ise hazırladıkları
mektupları www.benimicinorman.com sitesi
üstünden OGM ile paylaşabilecek.
19 Mayıs’a kadar başvuruların devam
edeceği yarışmanın üç ayrı kategorisinde
kazanan birincilere tam altın, ikincilere yarım
altın, üçüncülere çeyrek altın ve mansiyona da
gram altın hediye olarak verilecek. Çocuklar
ve gençlere orman sevgisini aşılamak için
düzenlenen yarışmanın sonuçları ise 15
Haziran tarihinde duyurulacak.
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Türkiye’nin otomotiv
sektöründeki ilk üretici
kuruluşu Türk Traktör,
lider markası New Holland
ile Türkiye’nin dört bir
yanındaki çocukları kitaplarla
buluşturmaya devam ediyor.
Çocuklara okuma alışkanlığı
kazandırmak amacıyla 2016
yılında “New Holland Yaren
Çocuk Kütüphaneleri”ni
kurmaya başlayan Türk
Traktör, hayata geçirdiği
kurumsal sosyal sorumluluk
projesi kapsamında, iki
yeni kütüphanesini Antalya
Manavgat’ta açtı. Açılan iki
yeni kütüphaneyle birlikte
New Holland Yaren Çocuk
Kütüphaneleri’nin sayısı 14
oldu.

Ç

OCUKLARI kitaplarla buluşturmak
ve onlara erken yaşta okuma
alışkanlığı kazandırmak için, New
Holland Yaren Kütüphaneleri
projesini yürüttüklerini belirten TürkTraktör
Genel Müdürü Aykut Özüner; “İlk olarak
2016 yılında açtığımız New Holland Yaren
Çocuk Kütüphanesi’nin bugün 13 ve
14’üncüsünü açıyoruz. TürkTraktör olarak

TürkTraktör New Holland
Yaren Çocuk Kütüphaneleri
Çocukları Kitaplarla
Buluşturmaya Devam Ediyor
kurumsal sosyal sorumluluk alanında da
sürdürülebilir projeler gerçekleştirmeyi
hedefliyoruz. Bu doğrultuda New Holland
Yaren Çocuk Kütüphanesi bizim için çok
değerli. Geleceğimizi emanet edeceğimiz
çocuklarımızın erken yaşta kitapların zengin
ve büyülü dünyasıyla tanışması, bizim
yarınlara umutla bakmamızı sağlıyor. Erken
yaşta kitaplarla tanışan ve okuma alışkanlığı

kazanan çocukların hayal güçlerinin
gelişeceğine ve yaratıcılıklarının besleneceğine
inanıyoruz. Biliyoruz ki ülkemizi hayal
ettiğimiz geleceğe çocuklarımız taşıyacak. Bu
vesileyle Gündoğdu Düriye Duran İlköğretim
Okulu ve Kızılot Ahmet Yaşar İlkokuluOrtaokulu öğrencilerini sevgiyle kucaklıyor,
hepsine bol okumalı bir öğrenim hayatı
diliyorum.” dedi.

CORENDON AIRLINES
18. YILINI KUTLUYOR
Hollanda, Belçika, Almanya, İngiltere, Polonya gibi birçok
Avrupa ülkesinden başta Türkiye olmak üzere dünyanın
en popüler tatil destinasyonlarına düzenlediği uçuşlarla
uluslararası bir tatil havayolu konumuna gelen Corendon
Airlines, bugün 18. yılını kutluyor.

C

ORENDON Turizm Gurubu bünyesinde kurulan Corendon Airlines, ilk
uçuşunu 12 Nisan 2005 tarihinde
CAI 855 uçuş koduyla, Sabiha Gökçen’den Amsterdam’a 136 yolcu ve 6 mürettebat eşliğinde gerçekleştirmişti. Kurulduğu
günden itibaren filosunu ve uçuş ağını düzenli
bir biçimde büyüten Corendon Airlines; bugün biri Türkiye, 2’si Avrupa bayraklı olmak
üzere üç havayolu şirketi ve 38 uçaklı filosuyla
yılda 10 milyonu aşkın yolcu taşıyor. Avrupa’nın birçok ülkesine başta Türkiye olmak
üzere İspanya, Yunanistan, İtalya, Portekiz,
Mısır, Fas gibi en popüler tatil destinasyonlarından direkt uçuşlar sunan Corendon
Airlines, ayrıca Türkiye’ye de en fazla turist
getiren havayolu şirketleri arasında yer alıyor.
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Sabiha Gökçen-Amsterdam hattında gerçekleştirilen ilk uçuşlarının üzerinden 17 yıl
geçtiğini belirten Corendon Airlines Kurucu
Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray
Karaer, Corendon Airlines personeli ile
paylaştığı kutlama mesajında, “İlk uçuşumuzu
12 Nisan 2005 tarihinde gerçekleştirmiştik.
TC-TJA kuyruk koduyla havalanan Boeing
737-300 ile yaptığımız o ilk uçuştan bugünlere geldiğimizde, 65 ülkede 165 havalimanına
uçuş yaparak yılda 10 milyon yolcu taşıyan
uluslararası bir havayolu konumuna yükseldik. 17 yıllık serüvenimizde bu başarıya imza
atmamızı sağlayan, şu an aramızda bulunan
ya da bulunmayan tüm ekip arkadaşlarıma
teşekkür ediyor; 18. sezonumuzun şirketimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını

Corendon
Airlines
Kurucu
Ortakları
Yıldıray Karaer
ve Atılay Uslu

diliyorum” dedi.
Corendon Airlines; Almanya, Avusturya,
İsviçre, Hollanda ve Belçika pazarlarındaki
büyük rakiplerin arasına girerek elde ettiği
başarıdan sonra şimdi de İngiltere, Polonya ve
Danimarka pazarlarında düzenlediği başarılı
operasyonlar ile adından söz ettiriyor.

CITYFİRMA HABERLER

GRAND PARK LARA, “BiSiKLET
DOSTU KONAKLAMA TESiSi
BELGESi” ALMAYA HAK KAZANDI

S

ÜRDÜRÜLEBILIR turizm kapsamında daha yaşanabilir bir dünya için
doğaya olan sorumlulukla alternatif
turizm türlerini destekleyen Corendon
Hotels & Resort, Bisiklet Dostu Otel anlayışını
destekleyen hizmetleriyle de konuklarının
Antalya’yı bisikletle keşfedebilmesini, bisikletleriyle güvenle tatil yapabilmesini sağlamak
için bisikletler için güvenli park alanı, tamirat,
bakım ve onarım için temel bakım aletleri,
bisiklet yıkama alanı, bisiklet kıyafetleri
için çamaşırhane hizmeti, bisikletçilere özel
hazırlanan menü, enerji jelleri ve enerji barları
satın alma imkanı, profesyoneller tarafından
belirlenmiş bisiklet rotaları, karbonhidrat ve
protein ağırlıklı kumanya seçenekleri hizmetlerini sunuyor.

TOUR OF ANTALYA 2022’YE
KATILAN TÜM TAKIMLAR,
GRAND PARK LARA’DA KONAKLADI
Dünya genelinde turizm ve hava taşımacılığı alanında birçok dalda hizmet veren,
bünyesinde yapmış olduğu sürdürülebilirlik
çalışma alanlarında çevreye ve doğal kaynaklara verilen zararı en aza indirmeyi, mümkün ise
ortadan kaldırabilmeyi hedefleyen Corendon
Grubu; havayolları ve turizm markaları ile birçok spor dalına sponsorluk desteği de sağlıyor.
Bu kapsamda her yıl Antalya’da düzenlenen, Türkiye’nin ve Antalya’nın tanıtımına
büyük katkı sağlayan profesyonel yol bisikleti
yarışı Tour of Antalya’ya sponsorluk desteği
veren CorendonAirlines, 2022 yılındaki yarışa
katılan tüm takımları da Grand Park Lara’da
misafir etmişti. Dünyaca ünlü şampiyon
bisikletçi Mathieuvan der Poel’in 2019 yılında
Corendon Circus takımı ile Tour of Antalya’da
yarışmasını sağlayan CorendonAirlines, bisiklete sunduğu desteği Tour of Antalya ile sınırlı

Sporun ve sporcunun dostu
olan Corendon Grubu’na
bağlı Corendon Hotels &
Resorts bünyesinde faaliyet
gösteren, Antalya Kundu
Oteller Bölgesi’nde yer alan,
Antalya şehir merkezine 16
kilometre, havaalanına 14
kilometre uzaklıkta olan,
35.000 metrekare alana
konumlanan Grand Park
Lara; sürdürülebilir turizm
kapsamında sunduğu
hizmetleri genişleterek, T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından verilen “Bisiklet
Dostu Konaklama Tesisi
Belgesi” almaya hak kazandı.

Corendon Grubu; geçmişten bugüne, yurtiçi
ve yurtdışında Anadolu Efes Spor Kulübü,
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor,
FC. Nurnberg Futbol Takımı, Bike Aid Bisiklet
Takımı, Türk Korfbol Milli Takımı, Muratpaşa
Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı,
Altınordu Futbol Kulübü, Beşiktaş Kadın
Basketbol Takımı, İTÜ Basketbol Takımı,
Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı,
ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon-Circus Bisiklet
Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı,
Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı, Haarlem
Corendon Kinheim Beyzbol Takımı, DEÜ
Solaris Güneş Arabaları Ekibi, patika koşusu
yarışları Salomon Cappadocia Ultra-Trail ve
Tahtalı Run to Sky powered by Corendon
Airlines ile profesyonel yol bisikleti yarışı Tour
of Antalya’ya sponsorluk desteği vermişti.

tutmuyor.
Amatör yol bisikleti yarışı AKRA GranFondo Antalya powered by AG Tohum’a sponsorluk desteği veren CorendonAirlines, bir sosyal
sorumluluk kuruluşu olan Alman bisiklet takımı Bike Aid’e de sponsorluk katkısı sağlıyor.
Bike Aid’de milli sporcumuz Halil Doğan da
CorendonAirlines desteği ile yarışıyor.
Corendon Tur Operatörlüğü de geçtiğimiz
yıllarda Hollanda ve Belçika bisiklet milli
takımlarına da sponsorluk desteği sunmuştu.
Türk sporunun en büyük destekçilerinden
23
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ATSO MESLEKi EĞITiMDE ÖNCÜ
Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası (ATSO) Başkanı Davut
Çetin, ATSO MESEM ve TOBB
MEYBEM işbirliğinde toplam
1000 kişiye uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik
belgesi verildiğini bildirdi.

A

TSO, ATSO MESEM ve TOBB
MEYBEM A.Ş. arasında 2018
yılında imzalanan işbirliği protokolü
kapsamında belge zorunluluğunun
bulunduğu tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler
ile hizmet sektöründe gerçekleştirilen mesleki
yeterlilik belgelendirme sınavları kapsamında,
20 farklı meslekte 98 sınav gerçekleştirildiğini
belirten Başkan Davut Çetin, sınavlara katılan
1489 kişiden 1000 kişinin başarılı olarak
uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik
belgesi almaya hak kazandığını söyledi. Davut
Çetin, “ATSO olarak üyelerimizin ve çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliğinin uluslararası
geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgeleri ile
tescillenerek üretime değer katmalarına katkı
sağlıyoruz” ifadesini kullandı.

BELGESİZ ELEMAN ÇALIŞTIRAN
İŞLETMEYE CEZA
Son yayınlanan tebliğ ile Mesleki Yeterlilik
Belgesi zorunluluğu bulunan meslek sayısının
64’ten 204’e çıkarıldığını belirten Davut Çetin,
belge zorunluluğunun bulunduğu mesleklerde
“MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” ile “Ustalık
Belgesi” olmayan kişilerin çalıştırılamayacağını vurgulayarak, çalıştırılması ve tespiti
halinde işletmeye kişi başı 1414,17 TL idari
para cezası kesileceği uyarısında bulundu.

ATSO DİĞER ODALARA ÖRNEK OLDU
ATSO MESEM’in turizm sektöründe yer
alan 7 meslekte mesleki yeterlilik belgesi
veren Türkiye’deki ilk Oda olduğunu ve birçok
Odaya mesleki belgelendirme kapsamında
örnek olduğunu belirten Başkan Çetin, turizm
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sektörü dışında kalan ve belge zorunluluğunun bulunduğu mesleklerde ise ilgili Odaların
belgelendirme merkezleri ile işbirliği yapılarak
sınavların Antalya’da gerçekleştirilmesini
sağladıklarını belirtti. Davut Çetin, TOBB
MEYBEM A.Ş.’nin yetkili olduğu “İnşaat,
Otomotiv, Tekstil, Asansör, Metal, Makine,
Enerji, Plastik, Emlak, Kuyumcu” sektörlerinde belge zorunluluğunun bulunduğunu 64
meslekte sınavlarının ATSO’nun koordinasyonunda Antalya’da gerçekleştirildiğini belirtti.

KUYUMCU SEKTÖRÜNDE
ÇALIŞANLARA BELGE ZORUNLULUĞU

Başkan Çetin, “Kuyum Ticareti Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik”in 19 Mart 2022 Tarihli ve
31783 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdiğini belirterek, “Yönetmeliğe
göre kuyum ticareti yapabilmek için ‘işletme
adına düzenlenmiş yetki belgesine sahip olma’
şartı aranırken, bu belgenin alınabilmesi için
kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam
zamanlı çalışan en az bir personelinin ustalık
belgesi olması gerekiyordu. Değişiklikle, mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kuyumculara da yetki belgesi verilmesi mümkün hale
geldi” diye konuştu.

SINAV ÜCRETİNE YÖNELİK AB HİBE DESTEĞİ
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Meslekler

dışında kalan hizmet sektöründeki “Sorumlu
Emlak Danışmanı, Motorlu Kara Taşıtları
Alım Satım Sorumlusu, Kuyumcu, Servis
Şoförü” mesleklerinde adayların sınavlarda
başarılı olması durumunda sınav ücretinin
AB Hibesinden karşılanacağına dikkat çeken
Başkan Davut Çetin, “Ayrıca ilk girdiği sınavda
başarısız olan adayların, başarısız olduğu
yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave
sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden
itibaren 1 yıl içerisinde en az 2 kez ücretsiz
sınav hakları bulunuyor” dedi.

BAŞVURULAR ATSO MESEM’E
Başvuru süreci hakkında bilgi veren
Başkan Çetin, ilgili mesleklerde belge almak
için başvuru yapmak isteyen adayların ya da
işletmelerin www.atsomesem.org.tr adresinde
yer alan başvuru sürecini takip ederek
ilgili başvuru evraklarını ATSO MESEM’e
teslim etmeleri gerektiğini, sınavların
TOBB MEYBEM A.Ş. tarafından Odamızda
gerçekleştirileceğini bildirdi. Başkan Davut
Çetin, mayıs ayında gerçekleştirilecek olan
Kuyumcu S4, Sorumlu Emlak Danışmanı S5,
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu
S5, Çelik Kaynakçısı S3 mesleklerinde mesleki
yeterlilik belgesi sınav başvurusu için ATSO
MESEM ile irtibat kurulması gerektiğini
belirtti.
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TURiZM
ÇiLERi
TEDARiKÇiLERi
FiNANSMAN
DESTEĞi
BEKLiYOR
Global enflasyon, emtia fiyatlarındaki artış ve Rusya-Ukrayna
savaşının, işletme sermayesine olan ihtiyacı her geçen gün
artırdığını söyleyen Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, turizm
sektörüne sağlanan finansman desteğinin, sektörün taşıyıcı
kolonları olan turizm tedarikçilerini de kapsamasını talep etti.

C

UMHURBAŞKANI Recep Tayyip
Erdoğan, turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9’a kadar inen faiz oranlarıyla uzun
vadeli Türk Lirası finansmanı sağlanacağını
açıkladı. Destek paketi, Rusya-Ukrayna savaşı
nedeniyle belirsizlik içinde olan turizm sektöründe memnuniyetle karşılandı. Bünyesinde
çok sayıda turizm tedarikçisi firmanın üretim
yaptığı Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin
Başkanı Ali Bahar, turizm tedarikçisi konumundaki firmalarda da ciddi bir finansman
sıkıntısı yaşandığına dikkat çekerek, destek
kapsamının genişletilmesini talep etti.

TURİZM BÖLGELERİ RAHAT BİR NEFES ALIR
Turizm sektörünün gıdadan lojistiğe,
inşaattan sağlığa yaklaşık 60 tedarikçi sektör
ile birbirlerine göbekten bağlı, büyük bir
organizasyon olduğunu hatırlatan Başkan
Bahar, “Söz konusu finansman desteği zamanlaması, faiz oranı ve vade süresi ile turizm

sektörü adına alınmış çok doğru karardır.
Ancak, sadece döviz kazandırıcı hizmet veren
firmalarla sınırlı tutulmak yerine, sektörün
taşıyıcı kolonları olan turizm tedarikçilerini de
kapsasaydı, başta Antalya olmak üzere turizm
bölgelerimizin tamamına çok daha rahat bir
nefes aldırırdı” dedi.

FİNANSMAN İHTİYACI ARTTI
Tüm dünyada enflasyon ve emtia fiyatlarının 3 kat arttığını, yaşanan bu artışlar
nedeniyle, üretim miktarı değişmediği halde
TL bazında 4 kata varan cirolar sağlanmaya
başladığını aktaran Başkan Ali Bahar, “Önceleri 10 TL’lik girdi maliyeti olan 1 birim üretim,
şu an 30 TL’ye üretilebilmektedir. Dolayısıyla
bu 1 birimlik üretim için ihtiyaç duyulan
finansmanda da benzer oranda artışlar yaşanmıştır. Firmalarımız henüz bu sorunu tam
manasıyla çözememişken, Rusya ve Ukrayna
arasında başlayan savaş, 2022 yılına büyük
ümitler bağlayan başta turizm sektörü olmak

üzere, 60’a yakın turizm tedarikçisi sektördeki
finansman ihtiyacını kat be kat artırmıştır”
şeklinde konuştu.

TEDARİKÇİ SEKTÖRLERE DESTEK TALEBİ
Global enflasyon, emtia fiyatlarındaki artış
ve Rusya-Ukrayna savaşının günden güne
şartları daha da zorlaştırdığını ifade eden
Bahar, “Devletimiz güçlü elini, işletme sermayesi bulmakta zorlanan tüm firmalarımızın
omzuna ivedi bir biçimde koymalı, finansman
desteğini döviz kazandırıcı hizmet veren
firmalar ile sınırlı tutmamalıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız özelinde alınacak kararlar ve
kamu bankalarımız tarafından atılacak adımlar
ile hem turizmcimize, hem sanayicimize hem
de esnafımıza gereken destek sağlanabilir. Eğer
sanayiciler ihtiyaç duyduğu işletme sermayesine erişemezse, üretimi düşürmekten başka
çaresi kalmayacaktır. Üretim düşerse arz düşer,
arz düşerse enflasyon yükselir. Bu da yeni sorunların beraberinde getiren bir sarmala dönüşür. Global enflasyon, emtia fiyatlarındaki artış
ve Rusya-Ukrayna savaşının hem hizmet hem
de sanayi sektöründe neden olduğu sorunların
tam manasıyla aşılabilmesi için, destek paketine tedarikçi konumundaki sektörlerin de dahil
edilmesini ya da tedarikçi firmalar için ayrı bir
finansman desteği sunulmasını talep ediyoruz”
ifadeleri kullandı.

Antalyaspor
Store
BilimFest’teydi
31 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında
Antalya Kepez Dokumapark’ta
düzenlenen BilimFest’te
Antalyaspor ürünlerinin satışını
gerçekleştiren Antalyaspor Store
da yerini aldı.

3

gün boyunca saat 10.00-18-00 saatleri
arasında ziyarete açık olan ve özellikle
öğrencilerden yoğun katılım gören
festivale girişler ücretsizdi.
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Hakan Tütüncü’den
Kepez’e 26 okul müjdesi!

E

ĞITIME önemli katkılar sunan Kepez
Belediyesi, ilçedeki okul yatırımlarını
devlet, hayırsever işbirliğiyle hız kesmeden sürdürüyor. Kepez Belediyesi,
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever işbirliğiyle Kepez’e 2022 yılında da yeni okullar
geliyor. Kepez Belediyesi’nin toplantı salonunda bir araya gelen Başkan Hakan Tütüncü ve
Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan,
2022’de Kepez’e kazandırılacak yeni okulların yatırım planlamasını konuştu. Toplantı

sonrasında bir açıklama yapan Kepez Belediye
Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez’e 2022’de 26
yeni okul kazandırılacağını müjdeledi.

KEPEZ’E MÜJDELER OLSUN
Çocuk ve gençlerin eğitimini çok
önemsediklerini ve bunun içinde görev süresi
boyunca ilçeye yeni okullar kazandırmak
için çalıştıklarını dile getiren Başkan
Tütüncü, “Müjdeler olsun… Kepez’e 2022
yılında 26 yeni okul daha kazandırılacak.

Kepez Belediye Başkanı
Hakan Tütüncü, eğitim
yuvalarıyla donatılan Kepez’e
2022 yılında 26 okul daha
kazandırılacağını müjdeledi.
Dönemlerimiz boyunca en çok keyif aldığımız,
bizi en çok mutlu eden çalışmaların okul
yapmak olduğunu ifade etmeliyim. Değişik
mahallelerde imar problemlerini çözdüğümüz,
mülkiyet sorunlarını ortadan kaldırdığımız
yerlerde bu okullarımız yükselecek ve okul
öncesinden başlayarak liseye kadar çeşitli
alanlarda hemşerilerimize, öğrencilerimize,
çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet verecek
bu okullar yine hepimizin iftiharı olacak.
Kepezimize hayırlı olsun.”dedi.

Barbaros
Çay Bahçesi
yenilenen
yüzüyle
hizmette
Antalyalıların anılarında
önemli bir yer tutan Barbaros
Çay Bahçesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde
sosyal tesis olarak yenilenen
yüzüyle hizmete açıldı.

A

NTALYA Büyükşehir Belediyesi,
Konyaaltı Caddesi üzerinde yer alan
Barbaros Çay Bahçesi’nde başlattığı
yenileme çalışmasını tamamladı. Antalyalıların hatıralarında önemli bir yer tutan
ve denize karşı konumuyla keyifli çay sohbetlerinin gerçekleştiği Barbaros Çay Bahçesi,
yeniden hizmet vermeye başladı. Açık oturma
alanı 120, kapalı alan 80 olmak üzere toplam
26

200 kişiye hizmet verebilecek Barbaros Çay
Bahçesinin, 500 metrekarelik dış bölüm alanı
ise çocukların oynayabilmesi için çimlendirildi.

MODERN VE YENİ YÜZÜYLE
Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde
sosyal tesis olarak hizmet verecek olan Barbaros Çay Bahçesi, ilk gününde vatandaşların
yoğun ilgisiyle karşılandı. Barbaros Çay Bahçe-

si, sunduğu hizmet ile Antalyalıların beğenisini
kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Şirketi
EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilecek. Barbaros
Çay Bahçesi, ferah ortamı modern ve yeni
yüzüyle Antalyalıların gözdesi olacak. Çeşitli
lezzetlerin sunulduğu Barbaros Çay Bahçesi’nde, kafe ve mutfak bölümüyle, eskiden olduğu
keyifli çay sohbetlerinin yaşandığı bir mekan
olacak.
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Akdeniz’in geleceği için hemen, şimdi

A

NTALYA’da, Muratpaşa Belediyesi
sürdürülebilir çevre ve kentleşme
ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını
sürdürüyor. Çevreci Komşu Kart
projesiyle nitelikli evsel atıkların kayıpsız
geri dönüşümünü sağlayan, +0.5 Akdeniz’in
Geleceği gibi önemli çalıştaylara imza atan
belediye, Eko Okullar Çalıştayını topladı.
Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) düzenlenen çalıştayın açılışına Başkan Uysal da katıldı. Başkan
Uysal, dünyada çevre sorunlarının yıllar
içinde kötüleşerek devam ettiğini söyledi. Okyanuslarda, sıcak denizlerde yaşayan birçok
balık türünün bugün artık Antalya’da görülmeye başladığını, tropikal iklim meyvelerinin
yine Antalya’da yetiştirilmeye başladığını dile
getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:
“Küresel ısınmayı doğrudan hissedebili-

Muratpaşa Belediye Başkanı
Ümit Uysal, +0,5 Akdeniz’in
Geleceği için Eko Okul
Çalıştayı’nda“Entelektüel
buluşmaları direk
uygulamaya geçirecek, ertesi
gün evde ne yapabilirim,
okulda ne yapabilirim, hemen
ne yapabilirim onun peşinde
olabilmemiz lazım” dedi.
yoruz. Çevre çalışmaları bir hobi, entelektüel
alan çalışması olmaktan ziyade bir uygulama
olması lazımdı. Giderek bu ihtiyaç devam
ediyor. Belediye olarak sahaya ne uygularız,

Müsilaj
tehlikesine
karşı su
kaynakları
yakından
inceleniyor

B

ÜYÜKŞEHIR Belediyesi, ASAT Genel
Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi
arasında Marmara Denizi’ndeki müsilaj
sorununun benzerinin Akdeniz’de yaşanmaması için bilimsel çalışmalar yapılmasını
amaçlayan bir işbirliği protokolü imzalanmıştı. Antalya Körfezi’nde deniz, kıyı geçiş
suları ile iç sularda sucul canlıları yakın takibe
alacak protokol kapsamında saha çalışmaları
gerçekleştiriliyor.Geçtiğimiz aylarda Kırkgöz
havzasında inceleme yapan ekipler, son olarak

Arapsuyu dereleri, Kuşkavağı mevkiinde
bulunan su kaynakları incelendi.

SAHA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Akdeniz’de müsilaj sorunu yaşanmaması
için geçtiğimiz Eylül ayından bu yana Antalya
genelinde bulunan su kaynaklarında saha
çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Akdeniz
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Jale Korun, “Belirlediğimiz istasyonlardan örnekler alıyoruz. Bu örnekler,

hep onun peşindeyiz. Dünya gerçekten büyük
tehdit altında. Tarihin sonu geliyor gibi bir
görüntü var. Entelektüel buluşmaları direk
uygulamaya geçirecek, ertesi gün evde ne
yapabilirim, okulda ne yapabilirim, hemen ne
yapabilirim onun peşinde olabilmemiz lazım.”
Çalıştaya, Muratpaşa sınırlarında bulunan
29 Eko Okul’un koordinatör öğretmenleri
katıldı. Çalıştayın ilk oturumunda, geri
dönüşüm, enerji, su ve kirlilik, sağlıklı yaşam
ve tüketim alışkanlıkları ve biyolojik çeşitlilik
ve iklim değişikliği konularında uzmanların
sunumları gerçekleştirildi. İkinci oturumunda
ise, eko okulların koordinatör öğretmenleri,
yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.
Yuvarlak masa toplantılarında çevre sorunları, çözüm önerileri ve örnek uygulamalar
ele alındı. Çalıştaya ilişkin sonuç bildirgesi
ilerleyen günlerde açıklanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında deniz
salyası (müsilaj) gibi
olayları ve tatlı su kaynaklarını tehdit edecek kirlilikleri engellemek amacıyla imzalanan iş birliği
protokolü kapsamında
saha çalışmaları aralıksız
devam ediyor. İlk olarak
Kırkgöz havzasında inceleme yapan ekipler, son
olarak Arapsuyu ve çevresindeki su kaynaklarında
gözlem yaptı.
ASAT’ın ve Büyükşehir’in laboratuvarlarında
analiz ediliyor. Sonuçlar çıktıktan sonra
Akdeniz Üniversitesi, ASAT ve Büyükşehir Belediyesi’nde görevli personel arkadaşlarla bu
sonuçları değerlendiriyoruz. Örnek verecek
olursak bir yerde azot veya alüminyum
fazlaysa bir araya gelip değerlendirme yapıp
önlemler için çalışıyoruz. Bu proje 3 yıl
sürecek, şimdiye kadar yapılan çalışmaların
sonuçlarını aldık. Bu sonuçları ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.
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Antalya Bilim
Merkezi’ne
‘Bilim Dalı
Ödülü’

A

NTALYA Ticaret ve Sanayi Odası’nın(ATSO) kuruluşunun 140.
Yılında düzenlenen Kente Önem
Katanlar (KÖK) 2022 yarışmasının
kazananları ödüllendirildi. Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank’ın katılımlarıyla 31
Mart’ta kapılarını ziyaretçilere aralayan Antalya Bilim Merkezi de, açılır açılmaz ilk ödülünü
aldı. Kepez Belediyesi’nin TÜBİTAK işbirliğiyle kurduğu Antalya Bilim Merkezi, ATSO’nun
2022 Kök Ödülleri Kent Kategorisinde ‘Bilim
Ödülü’ne layık görüldü. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bilim ödülünü Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun elinden aldı.

BİLİM MERKEZİNDE NELER VAR?
Türkiye’nin en kapsamlı bilim merkezi
özelliğine sahip Antalya Bilim Merkezi’nde;
Matematik Atölyesi, Robotik Kodlama ve
Yazılım, Fen Bilimleri Atölyesi, Ahşap Tasarım
Atölyesi, Steam Atölyesi, Biyoloji-Kimya
Atölyeleri ile bilimsel çalışmaları destekleyecek donanımlı laboratuarlar bulunuyor. Sanal
gerçeklik uygulamaları, bilimsel ve teknoloji

Kepez Belediyesi’nin 12
bin 500 metre kare alana
kurduğu Türkiye’nin
en büyük bilim merkezi
Antalya Bilim Merkezi,
ATSO’nun 2022 Kök Ödülleri
Kent Kategorisinde ‘Bilim
Ödülü’ne layık görüldü.
buluşlarının yapılabileceği eğitim ortamları,
teknolojik aletlerin çalışma prensiplerinin
uygulamalı olarak öğretildiği atölyeler, tüm
yaş grubuna hitap eden sergi salonları, bilim
ve sanatın bir arada yürütülebileceği STEM+A
atölyeleri yer alıyor. Akdeniz’in tarih, biyoloji,
tarım ve diğer tüm özelliklerinin yansıtıldığı
sergi salonları, eğitim ortamları, deney düzeneklerinin yer aldığı salonlar, özel tasarım
galeriler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapılacağı çok amaçlı salonlarda bulunuyor.

TEMA Vakfı Antalya’da faaliyetlerine devam ediyor
TEMA Vakfı Antalya İl Temsilcisi Aysel Çınar, gönüllü
olarak yürüttüğü görevini
Bekir Zorlu’ya devretti. TEMA
Vakfı Antalya İl Temsilciliği
ekibi, yaşanabilir bir gelecek
için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütmek;
verimli tarım topraklarının,
su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunmasını
sağlamak için çalışmalarına
devam ediyor.

T

EMA Vakfı’nı temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu
belirten yeni İl Temsilcisi Bekir
Zorlu, “Bugün ülke genelinde 985
bini aşkın gönüllüsü bulunan TEMA Vakfı’nı
ilimizde temsil etmek benim için büyük bir
mutluluk. Bu büyük sorumluluk ile ilimizin,
başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıklarının korunmasına dair bilinci geliştirmek
üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle
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çalışacağız. Bu kapsamda öncelikle, Minik
TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA,
Lise TEMA, Genç TEMA ve Mezun TEMA
gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı
artırmayı ve ilimize doğa ve çevre konusunda
en üst düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz.
Bu çalışmalarımızı gerçekleştirmek için her
zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var.
Bu sebeple kalbi doğa için atan herkesi TEMA
Vakfı gönüllüsü olmaya çağırıyoruz” dedi.

TEMA Vakfı Antalya İl Temsilciliği ekibi,
yaşanabilir bir gelecek için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütmek; verimli tarım
topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman
alanlarının korunmasını sağlamak için çalışıyor. Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi
için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği
gerçekleştirerek TEMA Vakfı’nın ücretsiz
doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine
yaygınlaştırıyor.
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Uncalı
Mezarlığı
yenileme
çalışmaları
sürüyor
Antalya Büyükşehir
Belediyesi tarafından kent
merkezinin en büyük
mezarlıklarından Uncalı Kent
Mezarlığı’nda defin ve ibadet
hizmetlerinin daha modern
ve kaliteli verilebilmesi için
başlatılan inşa çalışmaları
hızla devam ediyor.

Konyaaltı’ndan
engelli haklarına
destek protokolü
Konyaaltı Belediyesi, Hasta ve
Engelliler ile Yakınları Hakları
Derneği (HEYAD) ve Yardım
Et ve Mutlu Ol Derneği (YARDEM) ile AB kapsamında gerçekleştirilecek olan proje için
iş birliği protokolü imzaladı.

A

ÇIK ve kapalı ibadethaneler, gasilhane, morg, abdesthaneler, idari
bina ve otoparkı kapsayan Konyaaltı
İlçesi Molla Yusuf Mahallesi’ndeki
Uncalı Kent Mezarlığı projesinde kaba inşaatın %75’i tamamlandı.

tarafından yürütülen projede kaba inşaatın
%75’i tamamlandı. İnşaat faaliyetlerinin tüm
hızıyla devam ettiği projede yapıların demir
kalıp ve beton imalatları devam ediyor.

KABA İNŞAAT TAMAMLANIYOR

25 milyon TL maliyetli Uncalı Kent
Mezarlığı Projesi kapsamında 5000 m2’lik
alanda gasilhane sayısı 2’den 6’ya, morg sayısı
12’den 36’ya yükseltilirken 85 m2 camii, 245
m2 cami, yarı açık ibadet alanı, kadın ve erkek
abdesthane, idari ve hizmet binaları, atölyeler,
dinlenme alanları yapılacak. Vatandaşlar
cenaze ve definle ilgili tüm işlemlerini daha
modern koşullarda kolayca yapabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek’in, “Bu çalışmayı yapmak
boynumuzun borcuydu” diyerek ifade ettiği
projeyle cenaze hizmetleri daha modern
tesislerde verilirken, kapasitelerinde artış
sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri
Dairesi Başkanlığı Yatırımlar Şube Müdürlüğü

K

ONYAALTI Belediyesi, Hasta ve
Engelliler ile Yakınları Hakları
Derneği ve Yardım Et ve Mutlu Ol
Derneği ile AB projeleri kapsamında
yapılacak olan Hakkımız Var Engelime
Engel Olma, Engelsiz Hayat ve Haklarınızın
Farkındayız projeleri için iş birliği protokolü
imzaladı. Protokolü, Konyaaltı Belediye
Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan,
Dernek Başkanı Hüseyin Ayhan ile birlikte
imzaladı.

İŞ BİRLİĞİMİZ HAYIRLI OLSUN
İmza sonrası kısa bir konuşma yapan

KALİTELİ VE MODERN TESİS

Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı
Tuğba Erke Bostan, iş birliğinin Konyaaltı
Belediye Meclisi’nde yer alan bütün partilerin
desteğiyle gerçekleştirildiğini kaydetti.
Bostan, ‘’Bundan sonra projenin daha başarılı
ve verimli olması için çalışmalara hemen
başlayacağız. İş birliğimiz hayırlı uğurlu
olsun’’ dedi.
Dernek Başkanı Hüseyin Ayhan ise, bu iş
birliği ile daha çok yaşlı, engelli ve engelli yakınına ulaşabileceklerini kaydetti. Bu durumdan
duydukları memnuniyeti dile getiren Ayhan,
“Konyaaltı Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz.
İş birliğimiz hayırlı olsun” dedi.
29
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KONYAALTI’NDA
YANGINA KARŞI EĞi
EĞiTiM
Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi, belediyeye bağlı
kreşlerde eğitim alan öğrencilere ve belediye çalışanlarına, olası yangınlarla nasıl mücadele edeceklerini uygulamalı anlattı.

K

ONYAALTI Belediyesi, kurum içi eğitimler kapsamında personel ve kreş öğrencilerine yönelik uygulamalı eğitimler
düzenledi. İlk olarak belediye hizmet binası
batısında yer alan otopark alanında gerçekleşen tatbikatta uzman eğitmenler, belediye
personellerine uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Yangın sırasında yapılması gerekenlerin
anlatıldığı eğitimde, yangın tüplerinin türleri
ve kullanım alanları üzerinde duruldu.

Sivil Savunma Servisi’nin uygulamalı
olarak gerçekleştirdiği eğitimlerin bir sonraki
ayağı ise belediyeye bağlı kreşlerde eğitim
alan öğrencilere yönelik yapıldı. Alanında
uzman eğitmenlerin kreş merkezlerine giderek yaptığı tatbikatlarda çocuklara, yangın
sırasında yapmaları gerekenler anlatılırken,
olay yerinden uzaklaşarak en yakın toplanma
merkezine gitmeleri konusunda da uygulamalı bilgi verildi.

“Dünya Film Gösterimi Maratonu” açıldı
Ankara ve İzmir’in ardından Ukrayna’ya destek amaçlı Dünya Film Gösterimi
Maratonu’nu, Ukrayna’nın Antalya Konsolosluğu’nca Abdullah Sevimçok Sivil Toplum
ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) gerçekleştirildi. Etkinlikte, Başkasının Duası ve
kısa filmler Palyaço ve Tabut Türkçe altyazılı olarak gösterildi.

U

KRAYNA Antalya Konsolosu Emir
Rustamov’un açılış konuşmasıyla
başlayan etkinlikte Başkan Uysal,
Antalya’nın antik çağlardan bugüne
çok kültürlü bir hayatı yaşadığını ve yaşattığını
söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu: “Bütün
komşularımızla kardeşçe, yan yana yaşıyoruz.
Yaşanan savaş ortamının Muratpaşa’mızı
olumsuz etkilememesi, barışçı yaşantısını
olumsuz etkilememesi için elimizden geleni
yapıyoruz. Biz savaşlara karşıyız. Savaşta
mağdur olan kadınların, çocukların, yaşlıların,
savaştan zarar gören halkların yanındayız.
Bu konudaki bütün çabaları, insani yardım
kampanyalarını desteklemeye devam edeceğiz. Antalya’mız, Muratpaşa’mız herkesin
mutluluk içinde, kardeşçe yaşadığı yer olmaya
devam edecek. Ukrayna’da yaşananlarının bir
an önce sona bulmasını diliyoruz.”
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Genç girişimcilere destek

Muratpaşa Belediyesi’nin
yenilikçi, özgün ve katma
değeri yüksek iş fikirlerini iş
dünyasıyla buluşturup en iyi
iş fikirlerini seçtiği Muratpaşa
İnovasyon Günleri – İş Fikri
Yarışması’nın 2’ncisi yapıldı.
Bu kez lise ve üniversite
öğrencilerine yönelik
gerçekleştirilen programa 27
genç girişimci adayı katıldı.

M

URATPAŞA Belediyesi Abdullah
Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon
Merkezlerinin (ASSİM), katma
değeri yüksek, özgün ve yenilikçi projeler
ortaya çıkarmayı hedefleyen Muratpaşa
İnovasyon Günleri – İş Fikri Yarışması’nın
2’cisi gerçekleştirildi. Lise ve üniversite
öğrencilerine yönelik programa 27 genç
girişimci adayı katıldı.
Program kapsamında, ASSİM’de genç
girişimci adaylarına inovasyon, yenilikçilik,

iş fikri ve iş modeli geliştirme gibi konularda
eğitimler verildi. 2 günlük programın
ardından genç girişimci adayları sertifikalarını
Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarı’dan
aldı. Muratpaşa İnovasyon Günleri – İş Fikri
Yarışması’nda yarı finale kalan genç girişimci
adayları belirlendi. İş fikri geliştirmeyle ilgili
atölye, mentorluk destekleri verilecek adaylar,
16 Nisan’da yapılan finale de hazırlandılar.
Final Programında 10 iş fikri sahnede yarıştı
ve en iyi 3 iş fikri jürinin oylarıyla seçildi.

Beach Park’ta
yenilenen tenis
kortları açıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Beach
Park içinde bulunan tenis
kortları açıldı. Kış aylarını
fırsat bilerek Büyükşehir
Belediyesi’nin bakımını ve
yenilemesini yaptığı kortlar
da tenis oynamak şimdi daha
keyifli hale geldi.

A

NTALYA Büyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı’nın yenilediği tenis
kortları vatandaşların kullanımına açıldı. Kış aylarını fırsat bilen Fen İşleri
Dairesi Başkanlığı tarafından kapsamlı bakım
onarıma alınan kortlar yeniden tenis tutkunlarını ağırlamaya başladı. Çalışma kapsamında

her yaşta insanın spor yaptığı Konyaaltı
Sahili Beach Park içinde bulunan 2 adet tenis
kortunun sahasında zemin yenileme çalışması
gerçekleştirildi. Çalışmalar tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı. Tenis oynamak
isteyen vatandaşlar “abbsporhizmetleri.com”
adresinden online randevu alarak haftada 1
kez tenis kortlarından yararlanabilecek.
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TUĞBA ÇARHOĞLU:

“Unutmayalım ki;
her ne yaşıyorsak,
insana dair”
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Bu ayki konuğum; benim için çok özel, çok sevdiğim,
becerileri saymakla bitmeyen (röportajda ayrıntılarıyla
göreceksiniz), enerjisiyle etrafına ışık saçan biri… Birlikte
olmaktan büyük keyif aldığım, mesafeler ne kadar uzun
olursa olsun, her zaman en yakınımda bulduğum (özellikle
zor zamanlarımda), çok sevgili dostum; sporcu, sanat dostu,
yüzme hakemi, yazar, havacılık tutkunu; Tuğba Çarhoğlu…
12 yazarın “Tabu” ve “Affetmek” konulu öykülerinin yer aldığı
“Bir Tabu Meselesi” adlı kitapta, Tuğba Çarhoğlu’nun da bir
öyküsü yer alıyor. Kendisiyle çalışmaları, bu özel kitap ve
hayata dair çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik…

Fotoğraflar: Karanlık Kutu

T
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UĞBA’yla kaç kez sözleşip buluştuk,
bilmiyorum. Kimi zaman sadece
sohbet, kimi zaman dertleşmek, kimi
zaman da eğlenmek için… Benim kadim dostum, yıllardır hayatımda neşe, hüzün,
keyif, kısaca hayata dair her duyguyu yaşadığım anlarımın tanığıdır. Ama bu buluşmamız
çok heyecan verici… Hayatını birçok başarıyla
süsleyen arkadaşım, sonunda bir kitapla da tümünü taçlandırdı. Haliyle de bu kez arkadaşım
olarak değil, bir başarı hikayesinin kahramanı
olarak buluştuğum konuklarımdan biri oldu…
Kaleiçi’nin en bilinen sokağı; Hesapçı
Sokak’ta yer alan ve hizmete başlayalı kısa
bir süre olmasına rağmen, tarihi yansımaları,
rahatlatıcı atmosferi ve üstün hizmet kalitesiyle hemen adından bahsettirmeye başlayan
Ruin Adalia Hotel’de buluşmak için sözleştik
bu kez… Ve yine keyifle, biraz da heyecanla harika saatler geçirdik birlikte. İşte o saatlerden
sayfalarımıza yansıyan ayrıntılar…
m Tuğba, seni bu kadar yakından tanıyan biri olarak “kendinden biraz bahseder misin?” demek tuhaf geliyor ama;
okuyucularımız için yaşam serüveninden
biraz bahsedebilir misin?
Elbette canım Güldalcığım (gülüyoruz)…
Anneciğim ve babacığım ve tabii ki geri kalan
eş, dost, akraba, beni yaklaşık 4 gün bekledikten sonra 1979 yılı 20 Şubat’ında, Ankara’da
doğmuşum… 13 ay sefa sürdükten sonra,
canım kardeşim Banu dünyaya gelmiş ve ben
kendimi iyice içime kapamaya başlamışım.
Yaş olmuş 5, annem, babam endişeli; “Bizim
kız hiç konuşmuyor” diyerek Sayın Atalay
Yörükoğlu’nun kapısını çalmışlar. Psikologum;
(o yaşlarda) “Sosyalleşsin” demiş. Ve beni
allem edip kallem edip anaokuluna yazdırmışlar. Yıl 1984, ev hanımı bir annenin çocuğunu
anaokuluna kabul ettirmek epey zormuş o
zamanlar. İşte benim açılmamın ve sosyalleşmemin temelleri canım Sevda Öğretmenim
vesilesi ile o zaman atılmaya başlanmış.
m Valla Sevda Öğretmeni kutlamak
lazım; sonuç çok başarılı… Peki yüzücülük nasıl başladı?
İşte ailem “Tuğba sosyalleşsin” derken kız
kardeşim Banu’nun rahatsızlanması ile birlikte raşitizmle mücadeleye başlamışlar. Hop,
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bu sefer Rıdvan Ege’nin kapısını çalmışlar. O
da demiş ki; “Spora başlatın”… Ve böylelikle,
Banu’nun hikayesi ile beraber 6 yaşımda
yüzücülük hayatıma girmiş.
m Sonra “Kürek Sporu” geldi sanırım…
Evet, yüzücülük, keyifli zamanlar derken
ve ben 8 yaşımdayken, 3 numaramız; Melek’imiz dünyaya geldi. Böylece biz 3 tatlı kız kardeş olduk… Yüzücülük devam ederken, yeni
kardeş ile evcilik oynarken, günler geçmiş…
Orta son sınıfta iken “8 senelik yüzücülük
yeter” diyerek çok sevdiğim bir arkadaşım vesilesi ile ODTÜ’de kürek sporuna başladım. En
keyifli, en kaliteli sohbetleri gerçekleştirdiğim,
(bir liselisin ve üniversitelilerle takılıyorsun;
çok havalı!) kendimi tanımaya başladığım
zamanlarda, 1x (tek çifte) ve 2x (2 çifte) kürek
çekerken başarılı derecelere imza attım ve
milli takıma çağırıldım.
m Ve dereceler gelmeye, spor hayatına
tamamen yerleşmeye başladı diyebilir
miyiz?
Evet, 1994 – 1996 yıllarında kürek sporunda Türkiye şampiyonluklarım oldu. Milli takım
seviyesinde bir sporcu oldum. Aa, bir de araya
1 sene kadar Sualtı Hokeyi branşını ekledim.
Sonrasında Ulusal Yüzme Hakemliği ve
Binicilik Engel Atlama Hakemliği ile de sporla
olan bağımı sürdürüyorum.
m Dolayısıyla üniversite zamanında da
tercihin yine spor oldu…
Aynen öyle oldu… Üniversite zamanı gelip
çattığında, bu kadar sporculuktan sonra
tabii ki Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ni tercih ettim. Okul, eğitim,
şampiyonalar derken iş hayatım başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yaklaşık 4
sene çalıştıktan sonra, 2004 yılında havacılık
tutkum başladı. İlk üniforma, ilk heyecanlar…
Ardından 2009’da Ankara’ya veda ederek
Antalya’ya “Merhaba” dedim. Havacılığa
bir ara verip Hayat Sanat ve Bale Okulu’nun
kurucusu ve müdürü oldum.
m Evet, bizim de Hayat Sanat ve Bale
Okulu sayesinde yollarımız kesişti. Ben
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senin gibi bir dost kazanırken, yüzlerce
minik de sanat ve baleyle sayenizde sağlam bir tanışıklığa başladı…
Evet, Hayat Sanat ve Bale Okulu’nun
bende de çok özel bir yeri ve önemi var, senin
gibi arkadaşım…
m Ve son olarak da, hala yaşadığın
İstanbul maceran başladı…
Evet, Antalya’nın keyfinin ardından
ülkemizin gözbebeği; İstanbul’a geldim ve
havacılık tutkuma burada kaldığım yerden devam ediyorum. Tabii İstanbul ile beraber yeni
keşiflerin beni beklediğini gördüm. Mesela
İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçmek gibi....
m Bu keşiflerden biri de;
“Costume216” oldu değil mi?
Kesinlikle… Bir süre annemin, isim annesi
olduğum (Costume216) kostüm mağazasına fikirler ürettim. Ardından Mastercamp
yazarlık kursuna giderek birbirinden keyifli
eğitmenler ve arkadaşlarla “Bir Tabu Meselesi” kitabına bir hikaye bıraktım. Mozaik,
seramik kursları derken keşiflerim devam etti
/ ediyor.
m “Bir Tabu Meselesi” demişken
anlatır mısın; kitabın içeriği nedir, nasıl
ortaya çıktı?
Tabuların, affetmenin veya affedememenin 12 adet hikayesini barındıran Sayın Yelda
Cumalıoğlu ve Destek Yayınları’nın desteği
ile hayata geçen gözbebeğimizdir; “Bir Tabu
Meselesi”...
Gülfem Karaer, Utku İlik, Tuba Işıkhan,
Merve Kösoğlu, Çiğdem Timar, Ayşegül
Günsür, Emine Yıldız, Zeynep Dündar, Umay
Ayaz, Esra Savaşan, Merzuka İmrahor ve
bendeniz Tuğba Çarhoğlu›nun tabu ve affetmek ile ilgili öykülerinden oluşan bir kitaptır.
Kitabımızın editörü ise Selda Terek Hanımefendidir.
Benim hikayem; insanların güvenini çalan
bir kadının hikayesini anlatıyor. Ve bir de
biliyorsun müzik dinlemek vazgeçilmezim. Bu
nedenle hikayemin içerisine Güliz’in hayatının hesabını yaptığı gece dinlediği minik bir
“playlist” bıraktım.
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İddialı olmamakla, çömez olmakla beraber,
bu kitabın içinde yer almaktan zevk duyduğumu söylemek isterim.
m Ölmeden önce kurulması gereken 3
cümle nedir desem?
1- Seni seviyorum. (Birilerine söylemeden
ömür zayi olur)
2- Hayır! (Bazen çok rahatlatıcı olabilir)
3- Özür dilerim. (Hepimizin öğrenmesi
gerek)
m Bu arada sohbetimize de bir “playlist” hazırlasaydın neler olurdu listende?
1. Beethoven Piyano Sonata No.8 C minor
opus 13 "Pathetique"
2. Dmitri Shostakovich -Waltz no.2
3. Mozart Violin Sonata no:26 K 378
4. Diana Krall "Lets Fall in Love"
5. G. Sviridov Waltz "Snowstorm"
6. Peggy Lee " Fever "
7. Ladino Song " Oi Va Voi
m Tuğba, “Bir Tabu Meselesi”nin yazarlıkta senin için muhteşem bir başlangıç olmasını dilerim ve bu güzel sohbet
için de teşekkür ederim.
Asıl ben teşekkür ederim; öncelikle kıymetlim, ‘iyi ki’m olan sana… Ve şunu da eklemem
gerek; Ruin Adalia Hotel ile tanışmama da
vesile oldu bu röportaj. Kaleiçi’nde böyle özel
bir dünya olduğunu bilmiyordum doğrusu.
‘Playlist’imizi de bu keyifli otelden ilham
alarak hazırladım. Herkesin düşüncesine,
emeğine sağlık...

SAÇ&MAKYAJ

MEKAN
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GENÇ VE SAĞLIKLI
GÖZ ÇEVRESi iÇiN
DOĞRU UYGULAMA
YAPILMALI
36

Prof. Dr.
Özlem Tök

CITYSAĞLIK

Göz kapağı estetik
uygulamaları
ile bakışlarınızı
eski canlılığına
kavuşturmak
aslında hiç zor değil

Güzel gözler, canlı bakışlar...
Kim istemez her yaşta ve
durumda dingin ve genç
bir yüz görünümüne sahip
olmayı? Oysa yoğun iş
temposu ve yorucu kent
yaşamı yüzünden üst göz
kapağı sarkması, gözaltı
torbaları, göz kenarlarında
kazayağı şeklinde kırışıklıklar
çoğumuzun korkulu
rüyası haline geldi. Yüz
estetiğinin en dikkat çekici,
aynı zamanda yaşı en çok
ele veren kısmı olan göz
kapaklarına yapılan kozmetik
uygulamalar sayesinde
kişinin genç ve duru bir
görünüme kavuşması
sağlanabilir.

VÜCUDUMUZUN en ince cildi üst ve alt
göz kapaklarıdır. Kişiliğimizi şekillendiren
mimiklerimiz en çok göz çevresinde dinamik
çizgilerin oluşmasına neden olur. Güneş ışığı,
yaşam tarzı, çevre kirliliği, sigara kullanımı
da yüzümüzde yaşlanma belirtileri üzerinde
etkilidir. Yaş ilerledikçe tüm yüzümüzde kas ve
deri dokusu yerçekimiyle aşağı doğru sarktığı
gibi, kemik dokuda da kayıp gelişir. Tüm bu
faktörler yorgun, üzgün, bazen kızgın bir
görünümün yüzümüze oturduğu bir yaşlanma
paterni oluşturur. Bazı hastalarda cilt fazlalığı,
bazı hastalarda yağ fazlalığı bazılarında ise
tam tersi yağ atrofisi ve periorbital hacim
kaybı nedeniyle oyuklar ve çöküntüler gelişir.
Göz kapaklarında ve göz çevresi bölgedeki
değişiklikler, yüzdeki yaşlanma belirtilerinin
ilk geliştiği bölge olması nedeniyle, yüz
gençleştirmede öncelikli tedavi noktası
olmaktadır. Göz çevresine yapılacak cerrahi
ve cerrahi dışı uygulamalar ile hem kozmetik
hem de fonksiyonel olarak iyilik sağlamak
mümkündür.
Hastalara en sık uygulanan estetik
girişimlerin göz kapaklarına yapıldığını ifade
eden Dünyagöz Antalya Hastanesi’nden
Prof. Dr. Özlem Tök; “Yaşla birlikte oluşan
göz kapağı değişiklikleri görmeyi ve
görme alanını etkilediği için düzeltilmesi
gerekir. Hem kozmetik hem de görme
alanında daralma nedeniyle fonksiyonel
olarak şikayetlere neden olan göz kapağı
değişiklikleri için göz çevresi nörotoksin
uygulaması, dolgu uygulamaları, kalıcı ve
geçici askı uygulamaları, göz kapaklarına
blefaroplasti, kaş kaldırma ve göz kapağı şekil
bozukluklarının cerrahi tedavileri başarı ile
uygulanmaktadır. Tedavinin başarısında hem
tecrübe hem de kullanılacak malzemelerin
kalitesi oldukça önemlidir” diyor.

Göz Estetiğine
Uygun Ameliyathane
Önemli!
GÖZ estetiği ameliyatlarında kişilerin,
teknolojik ve hijyenik altyapısı olan hastane
ortamında, konusunda tecrübeli cerrahlar
tarafından yapılması gerektiğini ifade eden
Dr. Tök; “Komplikasyon riskinin az olması
ve hızlı bir iyileşme süreci için ameliyathane
şartlarında gerçekleşmesi de çok önemli”
şeklinde konuştu.

Estetik yaptırırken
dikkatli olun!
GÖZ estetiğinin yeni teknolojik
yöntemlerle, minimal invaziv tekniklerle çok
daha kolay, acısız yapılabildiğini sözlerine
ekleyen Dr. Tök; hastaların gereksinimlerini
doğru belirleyip, doğru işlemlerin seçilmesi
ve yapılacak işlemlerin görme kalitesini
etkileyip kalıcı hasar bırakmaması için,
alanında eğitim almış cerrahlara başvurulması
gerektiği konusunda uyarıyor. Dr. Tök, göz
kapağı estetiği ameliyatlarının önemini ve
taşıdığı riskleri şöyle anlatıyor: “Göz kapağı
vücuttaki diğer dokulardan çok farklı bir
bölgedir. Göz kapakları; cilt, göz kapaklarını
kapatan orbiküler kas, göz küresini saran
yağ dokuları, göz kapağını açan kaslar,
gözyaşı bezi, destek dokulardan oluşur. Göz
kapakları göz küresinin nemli kalması ve
korneanın saydamlığı için hayatidir. Göz
kapağı estetiği ameliyatlarında, genel göz
sağlığının korunmasına özellikle hassasiyet
gösterilmesi gerekir. Cerrahi girişimlerin
tümünde sağlam dokuların zarar görmemesi
ve sadece gerekli yere müdahalenin yapılması
çok önemlidir. Göz çevresi estetiğinin, göz
kapağı anatomisini ve estetik cerrahi ilkelerini
bilen cerrahlar tarafından yapılması büyük
önem taşır.”

Güzel Gözler İçin
4 Uygulama:
m Göz çevresi nörotoksin
uygulamaları: Kaz ayağı bölgesi, burun kökü,
alın çizgilerinden kurtulmak ve kaş kaldırma,
şekillendirme için uygulanmaktadır.
m Göz çevresi dolgu uygulamaları:
Çökmüş şakak, çökmüş yanak, gözyaşı oluğu
deformitesi, çukur göz gibi yumuşak doku
atrofisi nedeniyle geleneksel blefaroplastiye
uygun olmayan hastalar için göz çevresinde
kaybedilen hacmin yerine otolog yağ
enjeksiyonu veya hyaluronik asit dermal
dolgu maddelerinin kullanılması bir başka
seçenektir.
m Göz kapağı estetiği: Gözaltı torbaları
ve üst göz kapağındaki sarkma, kaş düşüklüğü
tedavi edilebilir. Ameliyatlarda Karbondioksit
Lazer cihazı ya da radyofrekans kullanılabilir.
Böylece kesi yerinden kanama çok az olur,
iz kalmaz ve iyileşme süresi kısalır. Ayrıca
alt kapak blefaroplastisinde güncel estetik
trendler yağ repozisyonu ve cerrahi ile
kombine kök hücre uygulamalarıdır.
m Göz kapağı şekil bozukluklarının
tedavisi: Yaşlanma ile özellikle alt kapak
kenarında gelişen içe ya da dışa dönme, kirpik
bozuklukları, üst göz kapağında düşme, göz
kapağı tümörleri gibi hastalıkların cerrahi
tedavileri yapılır.
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Z kuşağına kızmak yerine

ANLAMAYA ÇALIŞIN

Bugün birçok konuda eleştirilen Z kuşağı, elbette bir önceki kuşaktan pek çok yönüyle
ayrışıyor. Her kuşağın farklı bir ruhu, farklı bakış açıları, farklı davranış biçimleri ve
beğenilerinin olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin
Karabulut, “Z kuşağı, kendi benliğine daha çok odaklanan, dijital teknolojilerle iç içe
bir kuşak. Neredeyse gününün çoğunu akıllı cihazlarla geçiren çocuklar ve gençler,
sezgisel bilgileri kullanmaya pek de ihtiyaç duymuyorlar artık. Onları daha iyi anlamak
için, her dönemin ruhunun, koşullarının farklı olduğunu ve bunun da kuşakları
dönüştürdüğünü unutmamalıyız” açıklamasında bulundu.

Ş

EHIRLER giderek kalabalıklaşıyor,
bu kalabalık kent yaşamı ise herkesi
ruhsal ve fiziksel açıdan etkiliyor. Z
kuşağının farklı yaşam alışkanlıkları,
ekonomik koşullar ve pandeminin de
olumsuz etkileri var. Görme, işitme, koklama,
tatma ve dokunma duyularıyla günlük
yaşamın sürdürüldüğünü belirten Anadolu
Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin
Karabulut, “Aslında altıncı duyu olan sezgi
ve duyguları kent yaşamında göz ardı
edebiliyoruz” dedi.

Z KUŞAĞI 6. DUYUSUNU KULLANMIYOR
Sezgilerin insanlara verdiği bilgilerin
en güzel yansıması, günlük yaşamdaki
farkındalığımızı artırması olduğunun altını
çizen Uzman Psikolog Selin Karabulut,
“Örneğin bir bankada arkamızda birilerinin
olduğunun farkında olup buna göre
dikkatli, özenli ve uygun hareket etmeyi,
geri döndüğümüzde onlara çarpmamak
için o mesafeyi hesaplamayı sezgilerimizle
sağlıyoruz. Burada tabii nezaket ve görgü
kurallarının da sezgisel bilgilerimize dahil
olduğunu söylemeliyiz. Ancak günümüzde,
özellikle Z kuşağında (1997-2012 yıllarında
doğanlar) sezgisel bilgilerin neredeyse hiç
kullanılmadığını gözlemlemek mümkün. Belki
de bugüne kadar sezgisel bilgilerine ihtiyaç
duymadılar, ihtiyaç olmayınca bu duyularını
da geliştiremediler. Kulaklıkla müzik
dinlerken sesin dışarıya taşacak kadar açılıp
başkalarını rahatsız edebilecek olması ya da
metrobüste oturan bir gencin, yanında ayakta
duran yaşlı birini fark etmemesi… Günlük
hayattan çoğaltabileceğimiz bu gibi örnekler,
Z kuşağında altıncı duyunun kullanımının
çok düşük olduğunu gösteriyor. Bu durum
empati yeteneğinin gelişmesini engellerken,
kent yaşamında hep arzu ettiğimiz o nezaket
kültürünün yaygınlaşmasının da önüne
geçiyor” açıklamasında bulundu.

HER KUŞAĞIN RUHU FARKLI
Z kuşağının farkında olunması gerektiğini
hatırlatan Uzman Psikolog Selin Karabulut,
“Bizim kuşak gibisi var mı, nerede o eski
günler gibi kalıplaştırdığımız savunma
söylemlerinden vazgeçmeliyiz. Çünkü
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farkındayız ki her kuşağın farklı bir ruhu;
farklı bakış açıları, farklı davranış biçimleri
ve beğenileri var. Z kuşağı, kendi benliğine
daha çok odaklanan, dijital teknolojilerle iç
içe bir kuşak. Analitik düşünme becerileri,
satış ve pazarlama kabiliyetleri, yaratıcılıkları
belki de bu sebeple bizlerden daha gelişmiş.
Gününün çoğunu akıllı cihazlarla geçiren
çocuklar ve gençler, sosyal ilişkilere, üç boyutlu
problemlerin çözümüne, sözel ve bedensel
iletişime, sezgisel bilgileri kullanmaya
neredeyse ihtiyaç duymuyorlar artık. Hatta
duygularını dahi ‘emoji’ dediğimiz görsel ifade
biçimleriyle gösteriyorlar. Sezgisel bilgiyi
kullanma ve işe yarar kılma yeteneği; yani
duygusal zekâ, Z kuşağında da var ancak
geçmiş kuşaklarda olduğu gibi güçlü değil”
hatırlatmasında bulundu.
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Z KUŞAĞINI ANLAMAYA
ODAKLANMAK ÖNEMLI
Değişimin hayatın olağan akışında
olan bir gerçeklik olduğunu dile getiren
Selin Karabulut, “Yenilenen koşullara göre
hayatımız da yeni bir form kazanıyor ve
her yeni koşulda formumuzu değiştiriyor,
dönüştürüyoruz. Bu yüzden, 35 yaş üstü
insanların (X ve Y kuşakları) artık kızmak
yerine Z kuşağını anlamaya odaklanmaları,
onlarla kıyaslama yapmak yerine ev ve sosyal
yaşamlarında uyumlu olmayı denemeleri her
zaman için daha sağlıklı sonuçlar getirecektir”
dedi.

Z KUŞAĞINI ANLAMANIN 4 YOLU
m Standart bakış açılarının dışına çıkmaya
çalışın,
m Yeniliklere ilgi duyup farkında olun,
m Bilmediğiniz, tanımadığınız kelime, iş,
uğraş veya kişileri öğrenmeye çalışın,
m Aynı işyerinde çalıştığınız iş

arkadaşlarınıza “iş arkadaşı” muamelenizden
vazgeçmeyin.

KENT YAŞAMINDA KENDINIZI
DAHA IYI HISSETMEK IÇIN 6 ÖNERI

m Anlamaya çalışın. Kuşaklar
arası çatışmaların temel nedeni empati
yoksunluğundan geliyor. Yaşadığınız geçmiş
size aitti. Her kuşağı kendi koşullarında
değerlendirip anlamaya özen gösterin ve
kıyaslama yapmaktan kaçının.
m Nezaketinizden vazgeçmeyin. Kent
yaşamı ve yaşadığınız koşullar sizi daha
kızgın ya da daha tepkisiz yapmış olsa da
nezaketinizden uzaklaşmayın ve duyarlı
olmaya, fark etmeye devam edin. Hepimiz
aynı dünyada var olmaya çalışıyoruz.
m Ruh sağlığınızı ihmal etmeyin.
Eğlenmek, haz almak, keyif duymak,
dinlenmek gibi önemli duygusal ihtiyaçlarınızı
ihmal etmeyin
m Konfor alanınızı değiştirin. Yeri
geldiğinde genişletin, yeri geldiğinde daraltın.

Her gün araba kullanmak sizi trafikte daha
öfkeli yapıyorsa ulaşım için farklı alternatifler
geliştirmek size daha iyi gelebilir.
m Aklınızın ve mantığınızın sesini
dinleyin. Sezgilerinize güvenin ve onları
kullanmaktan çekinmeyin. Otomatik cevaplar
vermek yerine durun, nefes alın, bekleyin,
düşünün ve öyle cevap verin. Ve hatta bazen
susun ve gülümseyin.
m Çocuklarınıza adalet duygusunu
aşılayın. ABD’de ebeveynler çocuklarına çok
küçük yaşlardan itibaren insan haklarını ve
mülkiyet haklarını aşılıyorlar. “Arkadaşlarına
bağırmaya hakkın yok, bir canlının canını
yakmaya hakkın yok, komşunun bahçesinden
izinsiz meyve almaya hakkın yok” gibi
hayatın içinden pek çok söylem çocukların bu
konudaki farkındalıklarını yükseltmelerine
yardımcı oluyor. “Bağırma!” yerine “Sesinden
rahatsız oluyorum” veya “Başkalarına
bağırmaya hakkın yok” cümleleri daha güzel,
ne dersiniz?
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Mayıs ayı yazıma
instagramda
okuduğum bir
yazı ile başlamak
istiyorum:
Aylin Ayaz Yılmaz

ZİÇEV Antalya Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

“Kimine göre gizemli, kimine göre çılgın, kimine göre
bilgin, kimine göre yanlış anlaşılmış, kimine göre
iyi bir insan, kimine göre tehlikeli, kimine göre iyi
örnek olacaksın, kimine göre iyi arkadaş olacaksın…
Sen sadece başkalarının bilincinin yansımasısın.
Bu yüzden her zaman kendin ol, senin hakkında ne
düşündüklerini umursamadan. Çünkü varoluşta
özünü ifade etme özgürlüğünden daha büyük bir şey
yoktur. Her an ışığınla parla.”

P

EKI, niye böyle başladım. Size iki
belgesel tadında filmden bahsetmek
istediğim için böyle yazdım. Evet,
Marilyn Monroe ve Lady Diana tam da böyle
değiller mi? Kimine göre şu, kimine göre bu!
Çok seven bir grup da var, nefret eden de! Ben

Marilyn Monroe
– Kasetlerdeki
Sırlar
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her iki kadını da seven gruptanım. Londra’da
Lady Diana’nın evine gitmiştim, tam öldüğü
sene oradaydım ve ev çiçek bahçesine
dönmüştü.
Gelelim filmlere…

Yönetmen; Emma Cooper
Marilyn Monroe: Kasetlerdeki Sırlar,
spekülasyonları açıklığa kavuşturmaktan
uzak, bugüne kadar söylenenlere çok da yeni
bir yorum getirmeyen bir belgesel.
Ama bir Monroe hayranı olarak
belgesel benim ilgimi çekti. 36 yıllık hızlı
bir hayatın ayrıntılarını bu kadar iyi
bilmiyormuşum. Ben de belgeselde son söz
olarak söylenen gibi ya aşırı ilaç içimi ya da
intihar diye düşünüyorum. Öldürüldüğünü
düşünmüyorum ama bilinmez tabii.
Duygusal olarak kırılgan, travmatik bir
ruha sahip ve son yıllarında özel hayatındaki
çalkantılar yüzünden psikolojik açıdan
darmadağın olsa da, Emma Cooper’ın
belgeseli sinema tarihine çıkmamacasına
damga vurabilecek büyük bir performans
sanatçısını çok erken yaşta kaybettiğimizi de
hatırlatıyor bizlere.
Bu arada 2022 Met Gala’da Kim
Kardashian, Marilyn Monroe’nun 1962
yılında giydiği ikonik elbiseyi giyerek kırmızı
halıya damga vurmuştu. Monroe bu elbise
ile Başkan Kennedy’nin doğum gününü
kutluyor. Belgeselde elbise dikkatimi çekti
tabii…
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Lady Diana - Spencer
AYNI şekilde, Lady Diana’nın Yüzeysel
Bir Karakter Analizi olan Spencer filminden
de bahsetmek istiyorum. Altyazı Dergisi’nde
Eren Odabaşı’nın yazdıklarını aktarıyorum:
“Jackie gibi biyografik filmleriyle tanıdığımız
Pablo Larraín, teknik açıdan kusursuz
Spencer’da sosyo-politik gerçekleri dışarıda
bırakarak tamamen Prenses Diana’nın
psikolojik zaaflarına ve çözülmesine
odaklanıyor. Ancak karşımızda iyi bir
‘kompresyon’ örneğinden ziyade indirgemeci
bir yaklaşım var.
‘Fazla ses çıkarmayın, sizi duyabiliyorlar.’
Pablo Larraín imzalı Spencer’ın hemen
başında bir tabelanın üstünde gördüğümüz
bu sözcükler, mutfak çalışanlarına üst
kattaki konukların ve kraliyet ailesi
mensuplarının alt kattan gelen gürültüleri
duyabileceğini hatırlatmak üzere devasa
bir mutfağın merkezine yerleştirilmiş. Ama
bu uyarının filmin ana karakteri Prenses
Diana’yı tanımlayan ikinci bir anlamı daha
var. Spencer’da tasvir edilen hâliyle Diana;
kurallara ve ritüellere itiraz etmeksizin
uyması beklenen, medyanın ilgisinden uzak
durması talep edilen, konumu ya da ailesi
ile ilgili herhangi bir şeyi sorgulamasına izin
verilmeyen bir kadın. Yani bir bakıma kraliyet
ailesi, Diana’dan da ‘sesini çıkarmamasını’
istiyor, saray dışındakilerin Diana’yı
görebileceğinden veya duyabileceğinden
endişe ediyor. Bu durumun yarattığı baskı,
Diana’nın psikolojik çöküşünün, neredeyse
akli dengesini yitirişinin temel sebebi olarak
çiziliyor film boyunca. Spencer, Diana’nın
dengesiz ve kırılgan ruh hâlini betimleme
konusunda son derece başarılı. Kişisel
özgürlüklerinin kısıtlanışı Diana’yı boğuyor
ve yıpratıyor, Larraín de bu çözülme sürecini
eksiksiz biçimde perdeye taşıyor. Teknik

açıdan kusursuz denebilecek bir film bu, fakat
filmin görsel-işitsel meziyetlerinin ardında
oldukça tartışmalı bir yaklaşım yatıyor.
Diana’yı deliliğin eşiğinde trajik bir kurban
olarak gören çıkış noktası, Spencer’ın en
büyük sorunu aynı zamanda.
Filmin Prenses Diana’ya ve genel olarak
biyografi türüne yaklaşımı hem yoğun
beğeni toplayacak hem de eleştirilerin
hedefi olacaktır. Ama en azından karşımızda
kayıtsız kalınamayacak bir filmin durduğunu
rahatlıkla söyleyebiliriz”.
Odabaşı’nın yazdığı gibi filmi eleştirenler
kısmındayım. Çünkü film Diana’nın baskı
altında olmasının yanında aşırı kırılgan
göstererek zayıf bir karakter çizmiş. Oysa
kadınsı duygularımızla bakarsak aslında
haklı yanı çok. Ben filmin son sahnesinde
hamburger yerken ismi sorulduğunda verdiği
cevaba ve o duyguya bayıldım.
Evet, yine instagramda okuduğum bir
paragrafla bitireyim.
“Sizinle aynı düşünmeyen insanlara
kızmayın. Olup biteni nasıl görmüyorlar diye
öfkelenmeyin. Her varlığın belli bir enerji
düzeyi var ve her varlık ancak bu seviyeye
uygun bilgilere ulaşabilir. Her varlık sadece
evrendeki yayının kendi frekansına uygun
olanını alır; üstündeki yayını duyamaz,
göremez, hissedemez”.
İnsanları yargılamayı bıraktığımız an
dünya daha güzel hale gelecek. Güzel filmler
ve kitaplar hiç eksilmesin hayatımızdan.
Sevgiler ve saygılar.
Gelecek ay görüşmek üzere…
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ALLOBLAST™

en d i r?

Yeni doğan sünnet derisinden elde edilen fibroblast
hücrelerinin, yüksek teknolojiye sahip laboratuvar
ortamında, biyomühendislik teknikleri ile çoğaltılarak
kişinin ihtiyaç duyduğu bölgeye enjekte edilmesine
dayanan allojenik bir tedavi yöntemidir.

SELDA ZEREN

Özel Dr. Kubilay Yücel Polikliniği
Clinic Manager
Hemşire
Uzman Tıbbi Estetisyen
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ALLOGENEİK
FİBROBLAST
ÜRETİMİ

YÜKSEK teknoloji sistemine sahip GMP
onaylı sıfır partikül laboratuvarda, milyonlarca
yeni fibroblast hücresinin çoğalması sağlanır.
Bu işlem FDA onay çerçevesinde fibroblast
üretim tekniğine özgü kritik prosesler dahilinde gerçekleştirilir. Üretilen fibroblast hücreleri
Sağlık Bakanlığı’nın ve Avrupa Standartlarının
belirlemiş olduğu kalite kontrol süreçlerinden
geçerek uygulamaya hazır hale gelir.
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ALLOBLAST
UYGULAMA
HASTA kliniğe gelir, ciddi topikalanestezik
krem ile uyuşturulur. ALLOBLAST hastanın
istenilen bölgesine enjekte edilir. ALLOBLAST
uygulaması tek seanstır. ALLOBLAST tedavisinin diğer tedavilerden çok farklı olduğu,
içerisinde kolajen ve elastin üreten fibroblast
hücrelerini içerdiği unutulmamalıdır.

Bulvar Ofis, Fener Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı, 1971
Sokak, No: 36-D Kat: 1, Lara Cd.,
07230 Muratpaşa / Antalya
www.kubilayyucel.com.tr
444 30 75
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FRİG VADİSİ
ölüm
1.B

Yeşim Özkoç
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Anadolu büyülü topraklar…
İnsanlığın medeniyetleşme kıvamına ulaştığı
noktada bolca izini bırakmak, yaşamak,
yeşermek için tercih ettiği bereketli ve
gizemli topraklar… Bu yurdun güncel
bireyleri olarak bizim de payımıza adım adım
gezmek ve eski ev sahiplerimizin izlerini
takip etmek düşüyor. İstikamet: Frig Vadisi!

K

AFKASLARDAN Anadolu’ya göç
eden Frig adı verilen bir topluluk
tarafından M.Ö. 9. yy’larda
Anadolu’da kurulduğu bilinen Frig
Uygarlığı, dünyada yalnızca bu bölgede yaşamış
olan ve kendinden sonra gelen medeniyetlere
büyük etkilerde bulunmuş bir medeniyettir.
Anadolu, 400 yıl süren karanlık bir dönemin
ardından M.Ö. 8. yüzyılın II. yarısında (M.Ö.
750) Friglerin siyasi üstünlük elde etmeleri
ile aydınlanmış ve Frigler efsanevi kralları
Midas döneminde güçlü bir devlet konumuna
gelmişlerdir. Hititler gibi Anadolululaşan ve
Afyonkarahisar-Eskişehir-Kütahya illerinin
birleştiği bölgede özgün bir kültür oluşturan
Frigler, bu bölgede kült mezar ve mezar anıtları
biçiminde, büyük boy kaya blokları üzerine
işlenmiş Ana Tanrıça Kübele kültüne ait
tapınak cepheleri ile yine Ana Tanrıça Kübele
kültüne ait aslan kabartmalarıyla dünyanın en
ilginç ve en değerli eserlerinin yaratılmasını
sağlamışlardır.
Günümüzde Kütahya, Afyon ve Eskişehir il
sınırlarına yayılan Dağlık Frigya Bölgesi, derin
vadiler tarafından şekillenen dağlık bir alan
olup, kolayca işlenebilen volkanik tüflerden
oluşan bir jeolojik yapıya sahiptir. Bu doğal
yapı kayanın oyularak inşa edildiği özgün bir
mimarinin ortaya çıkmasına neden olmuş

CITYGEZİ

ve bu mimari kendinden sonra gelen birçok
medeniyet tarafından uygulanmıştır.
Frig dönemi kaya anıtlarının ortak
özellikleri; bezemelerindeki ve süslemelerindeki
zenginlik, mimariye tanıştırılan üçgen alınlık
ve içerisinde Ana Tanrıça heykeli bulunan
kaya nişleridir. Ana Tanrıça adına inşa
edilmiş olmaları nedeniyle de Anadolu’daki
benzerlerinden ayrılmaktadır. Frig dönemi
kaya anıtlarının en özgün örneklerinin yoğun
bir şekilde yer aldığı Dağlık Frigya Bölgesi, Frig
uygarlığının dini ritüellerine ve sosyal hayatına
ilişkin izler barındırması nedeniyle evrensel
değer taşımaktadır.
Özellikle Afyonkarahisar’ın kuzeyinde
bulunan Göynüş Vadisi ve Döğer Bölgesi’nde
bulunan Aslantaş, Yılantaş, Matlaş, Kapıkaya
I ve Kapıkaya II gibi dünyada eşi bulunmayan
Frig Kaya Anıtları bunların başlıcalarıdır.
Frigler M.Ö. 6. yüzyıl sonlarından itibaren
siyasi üstünlüğü yitirmiş olmalarına rağmen
Afyonkarahisar ve çevresinde Frig kültürü,
dini, mitolojisi yüzlerce yıl daha devam etmiş,
bölgede bin yıl Frig dili konuşulmuştur.
Dünyada eşi bulunmayan kaya anıtlarını
yapan Friglerin ardından bölgede hüküm süren
Roma ve Bizans dönemlerinde de Şifalı Frigya
topraklarında tüf kaya kütleleri insan eliyle

oyularak, günümüze kadar ulaşan Metropolis,
Bin İnler, İnpazarcık, Ornaş gibi yerleşim
birimleri, Avdalaz, Demirli, Bayramaliler,
Asar Kale gibi savunma mekânları, Selimiye,
Alanören, Devrent, Elicek gibi mezar odaları,
Kırkinler gibi dini mekânlar, Yedikapılar gibi
yer altı yerleşimleri meydana getirilmiştir.

FRİG YOLU
Son yıllarda ülkemizde kültür rotalarının da
ön plana çıkmaya başlamasıyla, kültür ve doğa
gezginlerine yönelik tematik yol güzergahları
oluşturulmaya başlanmıştır.
Frig Yolu projesi, Afyonkarahisar,
Eskişehir ve Kütahya il Valilikleri tarafından
oluşturulmuş olan Frigya Kültürel Mirası
Koruma ve Kalkınma Birliği (FRİGKÜM)
tarafından desteklenen bir proje olarak,
gönüllü bir ekip tarafından 5 yıllık bir
çalışmanın ardından bölgede var olan patika,
antik ve orman içi yolların birleştirilmesiyle
2013 yılında hayata geçirilmiştir.
Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir ve
Kütahya illeri arasında kalan coğrafyada
(Frigya) yaklaşık 3000 yıl önce parlak
bir medeniyet kurmuş ve efsaneleri ile
ünlenmiş Friglerin izlerini, günümüz
gezginlerinin sürmesi için oluşturulmuş
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uluslararası standartlarda uzun yürüyüş
ve bisiklet yoludur. Üç ana rotadan oluşan
yolun toplam uzunluğu 506 km.’dir; yolun
takibini kolaylaştırmak için rotanın tamamı
kırmızı-beyaz renklerle işaretlenmiştir.
Ayrıca yürüyüşçüleri bilgilendirmek için rota
başlangıç-bitiş ve önemli kavşak noktalarına
yön tabelaları dikilmiştir.

FRİG YOLU
Frigya’daki antik yerleşim yerlerini
(Gordion, Pessinus, Midas) birbirine bağlayan
ve bölgenin tüf kaya yapısından dolayı bazı
yerlerde derinliği 2-3 metreyi bulan görkemli
antik yollar Frig Yolu’nun ana temasını
oluşturmaktadır.
Bu ana temanın yanı sıra Frig Yolu,
Frigya’nın atmosferini doğaseverlere bir bütün
olarak sunmak ve yürüyüşü keyifli kılmak için
bölgenin doğal, tarihi, jeolojik, kültürel vb. gibi
diğer öne çıkan bileşenlerini de içerecek şekilde
tasarlanarak hayata geçirilmiştir. Frig Yolu,
doğa tutkunu gezginleri zaman yolculuğuna
çıkararak Friglerin 3000 yıl önce yürüdükleri
bu güzergahları bir Frigyalı gibi günümüzde
yürümelerini sağlar.

ROTALAR
Gordion (Ankara), Seydiler
(Afyonkarahisar) ve Yenice Çiftliği’nden
(Kütahya) başlayıp üç koldan Frigya
topraklarına giren Yol, Frig uygarlığının
kalbi Yazılıkaya-Midas kentinde (Eskişehir)
birleşir. Yol, Friglerin kayaları kazıyarak
oluşturdukları görkemli anıtların; Roma,
Bizans ve Selçuklu uygarlıklarının özgün
eserlerinin görülebileceği mekânların yanı sıra
doğa ve tarihin içi içe geçtiği Frig Vadilerinin
sıra dışı dokusunun hissedilebileceği ve
dingin atmosferinin solunabileceği muhteşem
güzergahları takip eder.
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ROTA 1: AFYON

Friglerin Afyonkarahisar il sınırları
içindeki izlerini süren güzergah (Rota-1)
Afyonkarahisar-Ankara karayolu üstünden,
Seydiler beldesinden başlar. Frigya’daki
jeolojik oluşumların en güzel örneklerinin
görülebileceği bu rota antik dönemlerdeki
birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ayazini
üzerinden geçerek önemli Frig Vadileri’nin
(Köhnüş ve Karababa Vadileri) ve özgün
Frig eserlerinin (Aslantaş, Yılantaş, Maltaş,
Aslankaya ve Burmeç gibi) görülebileceği
patikaları takip ederek şirin bir Çerkez köyü
olan Sarıcaova’ya ulaşır. Frig Yolu bu noktada
yürüyüşçülere iki seçenek sunar; birincisi
yolun devamı olan Yazılıkaya’ya giden parkur,
diğeri ise keyifli bir yürüyüş sunan Asmainler
Saklı Vadisi içinden geçerek Kütahya sınırları
içinde kalan Rota-2’ye bağlanan bağlantı
yoludur.

ROTA 2: KÜTAHYA

Kütahya topraklarındaki yolculuk (Rota-2)
ise, Kütahya-Eskişehir karayolu 15. km.’de
bulunan Ahmetoluğu köyüne bağlı Yenice
Çiftliği’nden başlar. Porsuk ırmağının hemen
yanında güzel bir vadi ağzında kurulu bu
yerleşim yeri yürüyüşçüler için oldukça
davetkardır. Yer yer antik yolların yoğun
olduğu güzergahları izleyen rota Sabuncupınar
üzerinden geçerek Fındık’a ulaşır. Fındık’ta,
yürüyüşçülere bölgenin zengin doğal ve tarihi
güzelliklerini göstermek için alternatif iki
kola ayrılan yol, Doğuluşah köyünde yeniden
birleşir. Fındık Vadisi içinden devam eden
güzergah, Sökmen, İnli, Yumaklı, Lütfiye
ve Sandıközü köylerini geçtikten sonra
Frigya’daki en görkemli ve sıradışı doğal
güzelliklerine sahip olan Zahran Vadisi içinden
geçerek Kümbet köyü üzerinden Yazılıkaya’ya
bağlanır.

ROTA 3: ESKIŞEHIR
Frig Yolu’nun en uzun parkuru (Rota-3)
Eskişehir topraklarındadır ve Friglerin iki
önemli merkezi olan Gordion ve Yazılıkaya’yı
Pessinus üzerinden birbirine bağlar. MÖ 7.
yy’da en parlak dönemlerini yaşayan Frigler,
siyasi merkez olarak Gordion’u seçmiş olsalar
da en önemli kutsal yerleri, dini merkez olarak
yapılandırdıkları Yazılıkaya’dır.

RAKAMLARLA FRIG YOLU
506 km uzunluğu ile Türkiye’nin 3. en uzun
yürüyüş parkurudur.
Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya
bölgelerindeki Friglerin izlerini süren 3
ana rotayı içerir (Afyonkarahisar: 140 km;
Eskişehir: 219 km; Kütahya: 147 km).
67 yürüyüş parkurundan oluşur.
4 ilin topraklarına yayılmış, 1 ilçe merkezi,
4 belde, 45 köy ve 6 mahalleden geçer
Frigya’daki antik yerleşim yerlerini birbirine
bağlayan antik yollar Frig Yolu’nun ana
temasını oluşturmaktadır. Bu ana temanın
yanı sıra Frig Yolu, Frigya’nın atmosferini
doğaseverlere bir bütün olarak sunmak ve
yürüyüşü keyifli kılmak için bölgenin doğal,
tarihi, jeolojik, kültürel vb. gibi diğer öne çıkan
bileşenlerini de içerecek şekilde tasarlanarak
hayata geçirilmiştir.
Frig Vadileri yılın her mevsimi farklı
güzellikler sunar; ancak yürüyüş için en
konforlu zaman ilk ve sonbahardır. Bölgede yıl
boyu su sorunu yoktur. Rotaların çoğunluğu
bisiklet için de uygundur.
Bu bölge hakkında anlatılacak ve görülecek
çok şey var. En iyisi hepsi birden olamasa da
en azından rotaları bir kaç seyahate bölerek
Frig vadisine hakkını vermek. İşte gelecek ay
sizlerle paylaşacaklarım benim Frig vadisindeki
ayak izlerim …

HAYALLERiNiZi
GERÇEKLEŞTiRiYORUZ
CITYTARİF

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

42 Daire
ALTINTAŞ

15 Villa
DÖŞEMEALTI
6 Villa
DÖŞEMEALTI
40 Daire
GOLDEN 10 Loft
10 Ticari
GEM
ALTINTAŞ
2 Villa
SUIT DÖŞEMEALTI
ADRES:

Ali Çetinkaya Caddesi, No:132 Premier İş Merkezi, B Blok Kat: 4
Ofis: 18 Muratpaşa/Antalya
TEL:+90 242 312 86 42
MOBIL: +90 532 511 26 40

www.noteyapi.com.tr

E-POSTA: info@noteyapi.com.tr
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TRiFOCAL
AKILLI LENSLER

Son zamanlarda adından sıkça bahsedilen akıllı lensler,
görme sıkıntısı yaşayan hastalara konfor sağlıyor. Gözde
doğuştan bulunan ve artık görmede sıkıntı yaratan
mercek ameliyat ile çıkarıldıktan sonra yerine “akıllı lens”
denilen mercekler yerleştiriliyor. Yaklaşık 10 yıldır katarakt
ameliyatlarında uygun hastalar için tercih edilen lensler,
görme sorununa çözüm sağlıyor.

A

KILLI lensler hastaların görme
sorununa çözüm olabilecek
düzeyde etkili yapıdadır. Ancak
hiçbir yapay materyal gerçeğinin
yerine tutamaz. Buradaki amaç, gözde
doğuştan var olan ve artık işlevini yitirmiş
mercek yerine yapay bir mercek uygulayarak
hastanın görme kalitesini olabildiğince
artırmaktır. Akıllı lensler, gözünde katarakt
hastalığı olan ve bu nedenle ameliyat olması
gereken hastalar için uygulanmaktadır.
Bunun için uygun hastalar tercih edilmeli
ve akıllı lens ameliyatı basit bir işlem olarak
düşünülmemelidir.

UYGUN HASTA SEÇIMI ÖNEMLI

Op. Dr. Sıtkı Eren
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Katarakt hastalığı veya çok yüksek
hipermetrop numaraları olan hastalara akıllı
lens uygulanabilir. Ancak yalnızca yakın
görme problemi olan hastalara tercih edilmesi
doğru değildir. Bunun yanı sıra retina,
diyabet (şeker), sarı nokta, ileri astigmat ve
ileri miyop hastalığı, şaşılık, kerotokonüs ve
korneal problemleri olan hastalar için de
akıllı lens uygulamaları tercih edilmez. Göz

içine yerleştirilen bu trifokal (üç
odaklı) mercekler uzak, yakın,
orta görme mesafesinde düzeltme
sağlıyor. Hastanın durumuna
göre uygun lenslerden biri tercih
edilmektedir. Akıllı lens kullanmak
için hastaya önce standart katarakt
ameliyatı uygulanmalı ve hastanın
kendi orijinal lensi çıkartılıp yerine uygun
mercek yerleştirilmelidir. Ameliyat, standart
katarakt ameliyatı gibi 10-15 dakika kadar
sürmektedir. Bu operasyon sırasında göze
dikiş uygulanmamakta ve hastalar aynı gün
taburcu edilmektedir.
Monofokal yani tek odaklı lens takılan
hastalar ameliyat sonrası uzak için gözlüğe
çok ihtiyaç duymasa da yakın için gözlük
kullanmaları zorunlu olabilmektedir. Trifokal
mercek takılan hastalar ise ameliyattan
sonra gözlüksüz kitap okuyabilir, bilgisayar
kullanabilir ve televizyon izleyebilir. Hastanın
yaşam kalitesi de böylelikle artırmaktadır.
Uygun hastalara öncelikli olarak trifokal
mercekler önerilmeli ve gereksiz ameliyat riski
de ortadan kaldırılmalıdır.

CITYSAĞLIK

Adres: Etiler Mahallesi 882 Sokak No:5
Antalya (Kızılay Kan Merkezi Yanı)
Telefon: 0242 243 93 93
Mail: info@orbitgozmerkezi.com
www.orbitgozmerkezi.com
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Anne sütünü
arttıran
besinler
B
EBEĞIN günlük süt ihtiyacını
karşılayan sağlıklı bir anne günde
700-800 ml kadar süt salgılayabiliyor. Süt salgısının devamlılığının
bebeğin büyüme-gelişmesi açısından önemli
olduğunu ve bunun için vücudun günde
fazladan 750 kaloriye ihtiyaç duyduğunu
hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme
ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Emzirme
döneminde fazladan harcanan 750 kalorinin
500 kalorisi yediğimiz yemeklerden sağlanırken, 250 kalorisi annenin gebelik döneminde
depoladığı yağlardan karşılanıyor. Bu dönem
depolardan enerji oluşturulduğu için annenin
gebelikten kalan fazla kilolarını vermesine de
büyük ölçüde katkı sağlayan bir dönemdir”
açıklamasında bulundu.

Beslenme ve
Diyet Uzmanı
Başak İnsel Aydın

İŞTE BESLENME VE DIYET UZMANI
BAŞAK İNSEL AYDIN’IN, ANNE SÜTÜNÜ
ARTTIRMAYA YÖNELIK ÖNERILERI:
m Anne sütünü arttıran en önemli besin
ögesi sudur. Çünkü anne sütünün büyük bir
kısmını su oluşturmaktadır. Günde 3 litre sıvı
tüketin. Bunun 1,5-2 litresi yalnızca sudan,
kalan kısmı ise bitki çayları (anason, rezene,
papatya, melisa, ıhlamur, kuşburnu), komposto, çorba, limonata, ayran, boza, lohusa şerbeti
gibi sıvılardan karşılanabilir. Son zamanlarda
yapılan çalışmalar malt içeceğinin de anne
sütünü artırıcı özellikte olduğunu ortaya koymuştur. Yine kefir tüketimi de anne sütünü
arttırmaya yardımcı besinler arasındadır.
m Kalsiyumdan zengin olan süt, yoğurt ve
peyniri düzenli olarak tüketin.
m Her gün örnek protein olan 1 adet
yumurta veya 1 porsiyon etli sebze veya kuru
baklagil yemeği tüketmeye özen gösterin.
(Kuru baklagilin haşlanan suyunu mutlaka dökün ve gaz problemi yaratıyorsa kuru baklagil
tercih etmeyin.)
m A vitamininden zengin havuç, yeşil yapraklı sebzeler, kayısı gibi besinlere beslenme
programınızda sık yer verin.
m Vitamin ve minerallerin zengin kaynağı
olan taze sebze ve meyvelere her gün düzenli
olarak beslenmenizde yer verin.
m Yediğiniz besinlerin besin değerini korumak ve özellikle anemiyi (kansızlığı) önlemek
açısından yemeklerle beraber çay tüketmeyin.
m Çay-kahve gibi kafein içeren içecekleri
tüketmeyin. Bu içecekler bebeğinizin nabzında artış ve uykuya dalmasında güçlük gibi
problemlere yol açabilir.
m Hızlı kilo verdiren, düşük kalorili ve tek
tip beslenmeyi prensip edinmiş diyetlerden
uzak durun.
50

Beslenme
bölümümüzde,
Anneler Günü
yaklaşırken çiçeği
burnunda anneler
için Anadolu Sağlık
Merkezi Beslenme ve
Diyet Uzmanı Başak
İnsel Aydın, anne
sütünü arttırmaya
yönelik bazı önerilerde
bulundu…

BESLENME VE DIYET UZMANI BAŞAK İNSEL
AYDIN, ANNE SÜTÜNÜ ARTTIRAN BESINLER
VE IÇECEKLERI ŞÖYLE SIRALADI:
Çemen otu tohumu: Hint mutfağı ve
Ayurvedik tıpta yaygın olarak kullanılan
çemen otu tohumu anne sütünü arttırmaya
yardımcı olabilir. Bazı araştırmalar 2 hafta
boyunca düzenli olarak çemen otu tüketiminin anne sütünü belirgin oranda arttırdığını
ortaya koymaktadır.
Rezene: Yapılan bir araştırmaya göre hormon değişikliğine yol açan anethol, dianethole
ve photoanethole bakımından zengin olan
rezene, anne sütü için gerekli olan östrojen
ve prolaktin hormonlarının üretimini teşvik
eder.
Dereotu: Rezene gibi anne sütü üretimini
destekleyen hormonların üretimini teşvik
eder.
Siyah susam: Kalsiyumdan zengin olan
siyah susamın anne sütünü arttırıcı etkisi
olduğu düşünülmektedir. Susamı yemeklerinizde kullanabilirsiniz.
Kimyon: Süt üretimini teşvik ettiğine
inanılan kimyon doğumdan sonra anneyi güçlendirmek için önemli bir mineral olan demir
bakımından da zengindir.
Arpa: Arpa ile pişirilmiş pilav veya çorba
süt yapımını arttırmak için kullanılabilir. Özellikle arpa ve rezene kombinasyonunun sütün
kalitesini yükselttiği düşünülmektedir.

Fesleğen: Sindirim sistemini düzenleyici,
sakinleştirici, etkisi bulunan ve iyi bir K vitamini kaynağı olan fesleğen yemeklerle beraber
veya çay olarak tüketilebilir.
Yeşil sebzeler: Yeşil sebzeler laktasyonu
arttırmakla beraber sindirime yardımcı olur ve
vücudu güçlendirir. Ancak brokoli, lahana gibi
bazı kükürtlü sebzeler bebekte gaz problemine ve sütün tadını değiştirerek süte karşı
isteksizliğe neden olabilir. Bu tür sebzeler
bebeğin süte karşı istek durumu gözlemlenerek tüketilmelidir.
Kırmızı-turuncu sebzeler: Beta-karoten
bakımından zengin olan havuç, tatlı patates
ve diğer kırmızı-turuncu sebzeler anne sütünü
arttırmaya yardımcı olabilir.
Yulaf: Besin lifi, demir ve kalsiyumdan
zengin olan yulaf ile kendinize yulaf püresi
hazırlayabilir ve besin değerini arttırmak için
içerisine fındık, süt, meyve ya da baharat ilave
edebilirsiniz.
Yağlar: Zeytinyağı, keten tohumu yağı ve
susam yağı gibi sağlıklı yağların emzirmeye
yardımcı olduğu düşünülmektedir.
Ayrıca incir, beyaz üzüm, beyaz dut,
hurma, yer elması, erik, sumak, kişniş,
nane, zencefil de anne sütünü arttırıcı besinler arasında yer alıyor.

CITYBESLENME

YULAFLI KURABIYE

SÜT ARTTIRAN BITKI ÇAY

MALZEMELER:
m 2 su bardağı yulaf ezmesi
m 6 adet kuru kayısı
m 4 adet kuru erik
m 4 çorba kaşığı kuru üzüm
m 1.5 su bardağı kaynar light süt
m Tarçın
HAZIRLANIŞI:
Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın.
Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine köfte
şeklinde dizin (10 adet çıkmalı). Önceden 180
dereceye ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar
pişirin.

MALZEMELER:
m 1 yemek kaşığı ıhlamur
m 1 yemek kaşığı ısırgan otu
m 1 yemek kaşığı anason
m 1 tatlı kaşığı kimyon
m 1 tatlı kaşığı papatya
HAZIRLANIŞI:
Bitkiler karıştırılır ve kaynatılmış suda 8-10
dk demlenerek tüketilir.

SÜTLÜ YULAF
MALZEMELER:
m Süt
m Yulaf ezmesi
m Orman meyveleri
m Tarçın
HAZIRLANIŞI:
1 bardak süt (200ml) ve 6 kaşık yulafı yapışmaz tavada karıştırarak pişirin. Yulaf, sütü
çekince tarçın ilave edip ocaktan alın. Orman
meyveleri ile süsleyin.
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GELİŞİM NEDİR?
Düzenli, uyumlu, sürekli ilerleme ve değişimdir.
Yaşam boyu da devam eder.
Erken çocukluk ya da okul öncesi
dönemde gelişim nedir?
Yaş grubuna bağlı olarak farklı gelişim
alanlarında sürekli ve kalıcı gelişmiş
davranışlar gösterebilmektir. Yani yine
ilerleme ve değişim söz konusu.

Gül Devrim Batı

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

Gelişim alanları nelerdir?
Beş ana başlıktan oluşur.
Sosyal duygusal alan; ilk göz kontağı
ya da ilk gülümseme ile başlar ve içinde
sosyal beceriler, sosyal uyanları doğru
algılama, doğru tepkiler verme, tüm bunları
doğru yönetebilme. Ve elbette içinde
duygularını tanıma, empati gibi beceriler
var.
Bilişsel alan; düşünme, muhakeme ve
benzeri zihinsel süreçleri kapsar.
Psikomotor alan; fiziksel büyüme.
Fiziksel harekete bağlı davranışları kontrol
edebilme.
Özbakım alanı; kişisel bakımını
üstlenebilmesi. Tuvalet, banyo, giyinip
soyunma, ayakkabı bağlama gibi.
Dil gelişim alanı; kendini ifade etme,
dile hakim olma gibi geniş bir alan.

52

Hangisi daha önemlidir?
Biz bazen bir alanı çok önemseyip
diğerlerini göz ardı edebiliyoruz. Örneğin
iyi yemek yemesini (özbakım alanı) olmazsa
olmazlarımızdan kabul edip kendi başına,
özgürce hareket etme davranışından
(psikomotor alan) mahrum bırakabiliyoruz.
Bağımsız hareket edebilmesinin
aynı zamanda ‘iş yapabiliyorum,
becerebiliyorum’ duygularını desteklediğini,
öz saygıya dahi olumlu etkisinin olduğunu
görmezden gelmiş oluyoruz.
Hiçbiri diğerinden daha az önemli
değildir. Birindeki aksaklık diğerini olumsuz
etkiler. Örneğin; fiziksel sıkıntı var ise
çevresini özgürce inceleyemeyen ya da
deneyimleyemeyen çocuk, bilişsel alan için
yeterli veri toplayamayabilir.
Kendine güvenen bir çocuk, kaygılı bir
çocuğa göre problem çözümünü daha kolay
başarabilmektedir.
Dil gelişimi yaşıtlarının çok altında
seyrediyorsa akranlarıyla istenilen ilişkiyi
kuramaz.
Son söz olarak şu söylenebilir ki;
çocuklarımızın tüm gelişimsel alanlarında
mümkün olduğunca deneyim kazanmaya
hakları vardır. Ve ancak bu şekilde büyüme
ve gelişme doğru biçimde gerçekleşebilir.
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Dr. Tolga Temel

www.tolgatemel.com

MOKONDRi
YAŞLANMA
ENERJi
Bu sayıda anti aging hekimlik
üzerine mitokondriyi konuşacağız.

B

ILINDIĞI gibi temel görevi her koşulda tek amacı insanın hayatta kalmasını
sağlamak olan bir otonom sinir sistemimiz var. Otonom sinir sistemimizin
temel görevi; yaşatmak. İnsanın karşılaşabileceği tüm durumlarda temel kuralı hayatta
kalmaktır. Kural sadece iki durumda ortadan
kalkıyor: Annelik ve Aşk… Bugünkü konumuz
ise; mitokondri. Aslında sağlığın ve yaşlanma
sürecinin en önemli organeli de denebilir.

MITOKONDRILERIMIZIN TAMAMINI DA
ANNEDEN ALIYORUZ
Yaşlanmanın kesin nedenleri tam olarak
çözümlenemese de, hücresel işlev bozukluğuna,
doku yetmezliğine ve ölüme yol açan birikmiş
hasarın neden olduğu dejeneratif bir süreç
olduğu düşünülmektedir. Hastalıklara bakıldığında da sorun yaşanan doku ya da organın
mitokondrial fonksiyonlarının bozulduğunu
görmek mümkün.

PEKI, MITOKONDRI NEDIR VE NE YAPAR?
Mitokondri, hücresel fonksiyonlarda kullanılan ATP’yi üreten hücrenin enerji üretim
merkezi olarak tanımlanabilir. Enerji, hücrenin
yani organizmanın yaşamsal fonksiyonlarını
devam ettirebilmesi ve sağlıklı kalmasındaki en
önemli faktörlerden biridir, hatta
en önemlisidir.
Mitokondriyal hasar,
yaşlanma sürecinin önemli bir
parçasını oluşturmaktadır.
Hücreler yaşlandıkça
solunum zincirinin
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etkinliği azalmakta, elektron kaçağı artarak ATP
(enerji) oluşumunu azalmasına neden olmaktadır. Farklı hücre tipleri farklı sayıda mitokondriye sahiptir ve kendi DNA’larına sahip oldukları
için, içinde bulundukları hücreden bağımsız
olarak bölünebilmektedirler. Diğer bir ifadeyle,
mitokondriyal çoğalma hücre bölünmesine bağlı
değildir. Üreme sırasında, bir çocuğun DNA’sının yarısı babalarından, yarısı da annelerinden
gelmektedir. Bununla birlikte, çocuk her zaman
Mitokondriyal DNA’larını annelerinden almaktadır. Mitokondri çalışmayı bıraktığında, içinde
bulundukları hücre enerjiden yoksun kalır.
Hücrede hasar oluşur ve yaşlanma başlar.
Kalp kası hücreleri ve sinirler gibi en çok
miktarda enerjiye ihtiyaç duyan hücreler, en

çok hasarlı mitokondrilerden etkilenmektedir.
Yaşlanmada hedef mitokondriye odaklanmıştır.
Yapılan çalışmalar, oksidatif stresin, mitokondriyal DNA mutasyonlarının, mitokondri yeniden
üretimindeki azalmanın hücresel yaşlanmaya;
dolayısıyla ilgili organ ve dokunun yaşlanmasına
yani aslında vücudun yaşlanmasına yol açtığını
göstermektedir.
m Yetersiz mitokondrial besinler (vitanimler
mineraller) ve karbonhidrattan zengin
beslenme, - - Serbest oksijen
radikalleri,
m Stres,
m Çevresel toksik
yük,
m Vücuttaki
detoksifikasyon

yetersizlikleri,
m Flora ve bağırsaklardaki sorunlar,
ve daha sayılabilecek birçok faktör mitokondrial
disfonksiyonlara, dolayısıyla hastalıklara ve
erken yaşlanmaya yol açar. Bir başka deyişle
hastalık aslında hücre, doku ve organın yaşlanmasıdır. Organ hasarı o dokudaki mitokondri,
yani enerji üretimi sorunuyla birebir ilgilidir.
Yani organ ya da dokudaki hastalık, mitokondrilerin iyileşmesi ile geriler ve çözülür.
Bizler, hasta değerlendirmelerinde
ve tedavilerinde ya da anti aging
yaklaşımlarda; profilaktik
koruyucu hekimlik yaklaşımlarında, bütüncül
tıp yaklaşımlarında,
yürüttüğümüz gerçek iyileşme planlarında mitokondrial
hasarın giderilmesi, mitokondrial
hasar oluşturacak
faktörlerin azaltılması ve mitokondrial besinlerin
düzenlenmesi
konuları önem veririz.
O halde sağlıklı
kalmak ve yaşlanmayı yavaşlatmak için;
CANIMIZ ANNELERİMİZDEN aldığımız
mitokondrilerimize iyi
bakacağız.
DÜNYADAKİ TÜM ANNELERİN GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı
No: 76/A 31102 Muratpaşa/ANTALYA
0 242 324 21 21 / 0 532 234 84 27
drtolgatemel
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BU BEBEKLERi GÖREN
DÖNÜP BiR DAHA BAKIYOR
O
1700’lü yıllarda çocukların
hangi oyuncak bebeklerle
oynadığını hiç düşündünüz
mü? En ürkütücü olanı ile
en utangacı nasıl yan yana
gelir sizce? Bir oyuncak
bebek ne kadar gerçekçi
olabilir ya da en güzel
hangisi gülümsüyor? Tarih
öncesinden bu yana
bebeklerin kullanım
amaçlarını anlatan Dünya
Bebekleri Sergisi hem el
yapımı hem sanayi ürünü çok
sayıda oyuncak bebek ile özel
bir seçki sunuyor.

YUNCAK bebeklerin antik çağdan
bugüne uzanan hikayesini anlatan
Dünya Bebekleri Sergisi, Rahmi
M. Koç Müzesi’nde meraklılarıyla
buluşmaya devam ediyor. Ahşap bebeklerden
Anadolu’nun bez bebeklerine, Asya ve Afrika
inanç bebeklerinden moda bebeklerine,
hatta Uzakdoğu’nun ipek elbiseli festival
bebeklerine çok özel bir seçki ile müze
ziyaretçilerini bekliyor. Tarih öncesinden bu
yana bebeklerin kullanım amaçlarını anlatan,
yüzyıllar içinde bebek sanayisinin geçirdiği
büyük dönüşümü gözler önüne seren sergide
80 ülkeden, 2 bin 500 bebek yer alıyor.
İşte, baktıkça insanı büyülü dünyalarına çeken o oyuncak bebeklerin ‘en’ öne
çıkanları:

EN ESKI BEBEK
İngiliz üretimi, el yapımı, tamamen ahşaptan ve eklemli olarak yapılmış bu bebek,
18’inci yüzyılın başlarına tarihleniyor. Yüz
detayları oymayla biçimlendirilip boyanan bebeğin, siyah gözleri, pembemsi yanakları bulunuyor. Kapalı şekildeki ağız kısmı çizilerek
belirginleştirilmiş, kolları omuz ve dirsekten
metal tellerle bağlanmış, bacakları da kalça ve
dizden eklemli iki parça halinde metal pimlerle tutturulmuştur. Boyu 42.5 santimetre.

EN KÜÇÜK BEBEK
Oyuncak literatüründe, üretildiği coğrafyaya bakılmaksızın ‘Dutch dolls’ (Hollanda
bebeği), ‘peg dolls’ olarak isimlendirilen el yapımı ahşap bebekler önemli yer tutuyor. Yüz
detayları basitçe oyulan ve gözler, dudaklar,
saçlar boyanarak detaylandırılan bu bebekler,
genellikle ‘Golliwogg’ isimli bir siyah bebekle
beraber sergileniyor. Böylece dönemin düşünce yapısının çocuk oyuncaklarındaki yansıması gösteriliyor. Müzede sergilenen ahşap
Dutch bebek sadece 9 milimetre boyunda.

EN POPÜLER BEBEK

Dünya Bebekleri Sergisi’ndeki en yeni
bebek, Rus sanatçı Michael Zaikov’un 2021
yılında yaptığı ‘Eric’ isimli siyahi erkek bebek.
Polimer kilden yapılan vücudu, cam gözleri
ve keçi kılı saçları ile çok gerçekçi olan Eric
bebek, kucağındaki pelüş ayıcık ve kıyafeti ile
eski zamanları çağrıştırıyor.

60 yılı aşkın süredir üretilen Barbie
bebekler, her ırktan, her beden ölçüsünden,
her meslekten farklı kadınları temsil eden
ve çok sayıda yeni modeliyle halen kız
çocuklarının en sevdiği oyun bebekler
arasında... Sınırlı sayıda üretilen porselen
Barbie’ler kadar popüler sanatçıların ve
film karakterlerinin birer kopyası şeklinde
üretilen Barbie’ler de çocuk oyuncağı olmanın
ötesinde meraklı yetişkinler için değerli bir
koleksiyon parçası...

EN BÜYÜK BEBEK

EN GÜLDÜREN BEBEK

EN YENI BEBEK

İngiltere’nin yetenekli bir sanatçısı
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ve bez bebek tasarımcısı olan Norah
Wellings bebekleri, genellikle keçe, kadife
gibi kumaşlardan yapılmış, çocukları
ve yetişkinleri temsil eden bebeklerdir.
Wellings’in tasarladığı en meşhur bebekler
ilk kez 1929’da piyasaya çıkan denizci
bebeklerdir. Yüzleri kalıplanarak yapılmış
bebeklerin gözleri genellikle boyanarak
yapılmış olsa da nadir modellerin cam gözleri
vardır. Müzede sergilenen 1930 üretimi,
sıkıştırılmış kadife kumaştan siyahi bez
bebeğin boyu 98 santimetre.

Orta Asya Türkleri arasında yaygın olarak

CITYKÜLTÜR SANAT

oynatıldığı bilinen kuklaların göçler sırasında
Anadolu’ya getirildiği düşünülüyor. Geleneksel
Türk kuklası, el kuklası ve ipli kukla olmak
üzere iki tiptedir. Anadolu’nun köylerinde
bebek yerine kullanılan korçak, kuçav,
goğurcak gibi kelimeleri Orta Asya Türkleri
kuklalar için de kullanıyordu. Sanatçı Orhan
Kurt tarafından 2022 yılında yapılan Karagöz
ve Hacivat Gölge Oyunu Kuklaları, hatırlattığı
komik diyalog ve atışmalarla güldürmeyi
başarıyor.

ancak kim tarafından yapıldığı bilinmeyen
bu bebeğin gülen, ağlayan ve uyuyan olmak
üzere üç farklı yüz ifadesi bulunuyor. Bebeğin
orijinali “Trudy 3 faced doll” olarak biliniyor.
Elsie Gilbert tarafından 1940’lı yıllarda
tasarlanan bebeklerin replikası olan porselen
bebeğin gözleri cam, saçları ise sentetik.

EN HASSAS BEBEKLER

EN GÜZEL GÜLÜMSEYEN BEBEK

Geçmişte bebeklerin balmumundan
yapılması oldukça popülerdi. 17’nci yüzyılda
asil aileler küçük yaşta ölen çocuklarının
balmumundan büstlerini yaptırmıştı.
Balmumu bebekler cadılıkla ilişkilendirildiği
kadar rahiplerin şeytan çıkarma ayinlerinde
de kullanılmıştı. 18’inci yüzyıl balmumu
bebeklerinin ise gövdeleri ahşaptan veya içi
saman dolgulu keten kumaşlardandı. 1850 ile
1865 tarihlerinde Londra’da genellikle İtalyan
göçmeni ustaların yaptığı, kafa ve uzuvları
balmumundan bebekler oldukça popülerdi.

İngiltere’nin en önemli oyuncak
firmalarından Chad Walley, önceleri yapbozlar
ve yumuşak oyuncaklarıyla tanınıyordu.
İlk oyuncak bebekleri örgü veya keçe yüzlü
bebeklerdi. En iyi örnekler sayılan, gözleri
camdan ve altı farklı bebekten oluşan siyahi
bebek grubu farklı etnik grupları temsil
ediyor. Müzede sergilenen 1940 yapımı, 44
cm boyundaki siyahi bebek de gülümsemesiyle
görenleri kendine hayran bırakıyor.

Rus sanatçı Michael Zaikov’un polimer
kilden yaptığı bebekler neredeyse canlı...
Zaikov, her çocuğun hayalindeki gibi ayaklanıp
konuşacakmış kadar gerçekçi olan bu
bebeklerin cam gözlerini Almanya’dan, saçları
için kullandığı tiftikleri ise Fransa’dan alıyor.
Zaikov’un müzede sergilenen ve 2019 yılında
yaptığı bebekler büyük ilgi görüyor.

EN UTANGAÇ BEBEK

EN OTANTIK BEBEKLER

EN ÜRKÜTÜCÜ BEBEK
Chucky bebekler, sinema tarihinin ünlü
korku filmlerinden Hollywood yapımı Chucky
serisinin sembolü... Serinin baş karakteri
Chucky ve Chucky’nin Gelini ürkütücü
görülen bebekleri ifade eden bir terim olarak
kullanılır olmuştu.

İlk kez İtalya’nın Torino kentinde üretilen
Lenci bebeklerin hikayesi hayli ilginç... Kocası
1918 yılında savaşa gittiğinde yalnız kalan
Elena Konig Scavini, erkek kardeşi Bubine
Konig’le birlikte ilk Lenci bebeğini evde
yapar. Lenci markası 1919 yılında tescillenir,
1920’lerde keçe presleme yöntemiyle oldukça
karakteristik yüzleri olan, her biri değişik
ifadeli bebekler üretilir. Müzede sergilenen ve
1930’lı yıllarda üretilen utangaç yüzlü Lenci
Bebek’in tüm gövdesi keçe ile kaplı, giysisi tül
ve kumaş, çorapları ise pamuktan.

EN TUHAF BEBEK
İngiltere’de 1990’lı yıllarda üretilen

EN GERÇEKÇI BEBEKLER

Folklorik giysili el yapımı bebekler, her
yörenin kendi giyim kuşam ve geleneklerini
temsil eder şekilde üretiliyor. En meşhurları
Ardahan-Damal, Kapadokya Soğanlı, Muğla
yöresi ve Bursa-Keles bebekleri. Türkmen
kökenli Damal yöre halkının kadınları, Orta
Asya Oğuz Türklerinin geleneksel giysilerini
halen kullanıyor. Bu kıyafetler üçetek, önlük,
gömlek, şalvar, yelek, cepken, göğüslük,
tor, fes, takke ve kolçak gibi parçalardan
oluyor. Bölgedeki en yaşlı bebek ustası Fidan
Atmaca, yapmaya devam ettiği bebeklerini
yurt dışına da gönderiyor. Damal bebekleri,
1996 yılında Japonya’da düzenlenen ‘Yöresel
Folklorik Bebekler Yarışması’nda ‘el emeği’
kategorisinde dünya birincisi seçilmişti.

EN ŞIK BEBEK
Alman Max Handwerck üretimi 1889-1902
tarihli mavi elbiseli beyaz kürklü porselen
bebek, yukarı kaldırdığı başıyla eski Alman
asilzadelerinin mağrur duruşunu ve sentetik
kürk şapkası ile de şıklığını günümüze taşıyor.

EN SIHIRLI BEBEKLER
Daruma isimli, içinde ağırlık bulunan
hacıyatmaz şeklindeki bebekler, Budizm
inancını benimseyen Japonya ve Çin’de
yüzyıllardır popülerliğini koruyor.Buda’nın
asla düşmeyeceği inancından türetilen bu
bebeklerin gözleri kör gibi beyaz. Daruma
bebeğe sahip olan kişi gözbebeklerini kendi
boyuyor ve sonrasında gerçekleşmesini çok
istediği bir şeyi diliyor. Mor renkli Daruma
bebekleri sağlık ve kişisel gelişim, beyazlar aşk
ve sağlık, altın renkli olanlar ise para ve servet
dilemek için.
* Müze, salı-cuma 10.00 – 17.30,
cumartesi-pazar 10.00 – 18.00 saatleri
arasında ziyaret edilebilir.
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EN SIK
YAPILAN
5 DiYET
HATASI!

“Yaz yaklaşırken kendinize
kilo hedefi belirlediyseniz,
hem ruhen hem de bedenen
diyete hazırsanız dikkat
etmeniz gereken diyet
hatalarına göz atmanızda
fayda var” diyen İstanbul
Okan Üniversitesi Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı
Dyt. İrem Aksoy, önerilerde
bulundu.
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Uygun olmayan
popüler bir
diyet programı
uygulamak
BAŞTA kalori kısıtlaması olmak üzere
vücudun ihtiyacı olan enerji ve besin ögelerini
karşılayacak bir beslenme programından uzaklaşmak yapılan en başlıca diyet hatalarındandır. Bu durumda karşılaşılabilecek sorunlar
şu şekilde sıralanabilir; enerji kısıtlamasından
dolayı yavaşlayan bir metabolizma, yetersiz
veya dengesiz alınan makro besin ögeleri
nedeniyle yaşanan depresyon, yorgunluk,
kas kayıpları ve olası metabolik bozukluklar,
alınamayan yararlı mikro besin ögelerinin
eksikliğinde yaşanabilecek sağlık sorunları..
Dönemsel olarak ortaya çıkan; düşük kalorili, yetersiz besin ögesi içeren popüler diyetler
uzun vadede sağlığı ve kilo kontrolünü olumsuz etkileyebilecek sonuçlar yaratabilir.

CITYDİYET

Öğün atlamak
Her bireyin yaşam tarzına ve biyolojik
saatine uygun bir beslenme saati ve içeriği
vardır. Metabolizma hızı, kan şekeri düzeyi ve
sonraki öğünde porsiyon kontrolü sağlanabilmesi için ara öğünlerden faydalanmak gerekir.
Aksi takdirde metabolizma hızı etkilenebilir,
kan şekeri düzeyi dengesizleşebilir ve bir
sonraki öğünde yeme atağı geçirilebilir aynı
zamanda porsiyon kontrolü de sağlanamayabilir. Özellikle sabah kahvaltısı ya da gün
içerisindeki öğünlerini atlayan bireylerin gece
yeme atakları geçirebildiği ve karşı koyamadıkları durumda besin alımlarının daha fazla
olduğu bilinmektedir.

Su ve egzersizi
önemsememek
DIYET uygularken ödem yapar gerekçesiyle suyu, kas kazanımıyla birlikte kilo artışı
sağlar düşüncesiyle egzersizi önemsememek
yapılan hatalardan biridir. Vücudumuzun yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için
ihtiyaç duyduğu, yaşamımız için çok önemli
olan sudan kilo kaybetmeyi hedeflemişken
faydalanmamak büyük bir yanlıştır. Aynı
zamanda kilo kaybetmek için; alınan kaloriden
fazlasını harcamak gerekir ki bu da egzersizle
mümkündür. Ek olarak yapılan araştırmalar
gösteriyor ki yeterli su tüketimi ve haftalık
egzersiz planlaması kilo kaybetmeye destek
olabiliyor.

Besin alımını
takip etmemek
KILO kaybetme sistemi zor ve karmaşık
görünebilir fakat bunun sağlanabilmesi için
gereken şartlar arasında en basiti harcanan
enerjinin alınandan fazla olmasıdır. Diğer
önemli husus ise karbonhidrat, yağ ve proteinin ihtiyaç duyulan enerjiyi dengeli oranda
sağlaması gerekir. Dolayısıyla tüketilen besinler arasında göz ardı edilen yüksek kalorili ve
besin içeriği kalitesiz olan yiyecek ve içecekler
olabilir. Öğünlerle birlikte alınan kalorili
içecekler, gün içerisinde açlığınızı bastırmak
için tükettiğiniz bir atıştırmalık, salatalarınıza
eklediğiniz soslar göz ardı edilen besinlere
örnek olarak verilebilir. Bu sorunu çözmenin
en iyi yolu besin tüketim kaydı tutmaktır.
Unutmamalısınız ki; başarısız olduğunuz
bütün diyet uygulamalarının her biri kilo
kaybetmenize karşı bir direnç oluşturur.
Dolayısıyla bu bir sonraki diyet girişiminiz
için motivasyon ve başarı eksikliği yaratabilir.
Daha önceden yapılan diyet hatalarını bilmek
ve tekrarlamamak diyet sürecinizde size katkı
sağlayacaktır.

Diyet ürünlerini kontrolsüzce
tüketmenin bir zararı
olmayacağını sanmak
‘YAĞI azaltılmış, şekersiz, fit atıştırmalık’
gibi diyet ürün adı altında market raflarında
bulunan ürünlerin fazlaca tüketileceğini düşünmek yapılan diyet hatalarından bir diğeridir. Bu
besinlerin kalorisinin az olduğunu ya da sağlık
için faydalı besin ögeleri içerdiğini düşünerek
etiketini incelemeden, porsiyonlara dikkat etmeden diyet programına eklemek çok tehlikeli
ve yanlıştır. Diyet ürünü olarak satışa sunulan
besinlerin büyük bir kısmı fazlaca işlemden
geçerek ultra işlenmiş gıdalar arasına girebilir.
Ultra işlenmiş gıdalara beslenmenizde fazlaca
yer vermek başta obezite, vücut yağı artışı, hipertansiyon, kan şekeri dengesizliği gibi birçok
sağlık sorununa davetiye çıkarmak demektir.
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BAHAR HAMiLELiĞiNi
RAHAT GEÇiRMENiN
iPUÇLARI

Doğanın uyanış zamanı ilkbaharı,
hamileyken karşılayan anne
adayları bu süreci nasıl daha
rahat geçireceğinin ipuçlarını
arıyor. Değişen hava sıcaklıkları,
alerjik reaksiyonları tetikleyecek
alerjenlerin artması ve kapıda
bekleyen hava değişimi sürecinde
hastalıklardan korunma kaygısıyla
birleşince baharda hamileliğin
tadını çıkarmak zorlaşabiliyor.
Bu durumun bahar hamilelerini
korkutmaması gerektiğini söyleyen
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman,
sağlıklı ve sorunsuz bir hamilelik
için anne adaylarını uyardı.
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Besin değeri yüksek
gıdalara sofralarda
yer açılmalı

AHARIN gelişi, vücudun alıştığı sistemin de değişmesi anlamına geliyor.
Bu süreci hamile geçirecek olanlar ise
değişimlerden dolayı endişe duysa
da bazı alışkanlıklarda yapılacak değişiklikler
ve beslenme rutinine eklenecek besin değeri
yüksek gıdalarla hem anne adayının hem de
bebeğin konforunu sağlamak kolaylaşıyor.
Gebelerin bahar aylarında özen göstermesi
gereken birkaç konu olduğuna dikkat çeken
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr.
Yücel Karaman, baharda rahat bir hamilelik
geçirmenin ipuçlarını sıraladı.

BAHARLA birlikte harcanacak enerjinin de
artacağı düşünüldüğünde besin değeri yüksek
yiyeceklere yönelmek gerekiyor. Bu anlamda
çilek, badem, peynir, yoğurt, yumurta,
tavuk eti, balık, mercimek gibi besinler bolca
tüketilirken hazmı zor yağlı kızartmalardan ve
şekerli gıdalardan uzak durulmalıdır.

Baharı fırsat
olarak görün

Giysiler cilde nefes
aldırmalı, hareketi
kolaylaştırmalı

Güneş kendini gösterdikçe psikolojik olarak
canlanan vücut, fizyolojik olarak da değişimlere uğruyor. Özellikle de hamileler, farklı
bir mevsime geçerken diğer bireylere göre
çok daha fazla etkileniyor. Kış boyunca eve
kapanan hamileler, baharı bir fırsat olarak görmeleri gerekiyor. Çünkü kış aylarının kasveti
yerini baharın renklerine bırakacak ve gebeler
kendilerini çok daha enerjik hissedecek. Bu
süreçte olabildiğince açık havanın ve güneşin
tadını çıkarmalı, kısa yürüyüşler yapılmalıdır.

SICAKLIKLAR günden güne artarken
hamileliğe bağlı olarak vücut ağırlığı da
aynı paralellikte artıyor. Üstelik ani hava
değişimleri, sıcak-soğuk arasındaki ayrımı
zorlaştırarak vücudu savunmasız bırakabiliyor.
Bu durumun önüne geçmekse doğru kıyafet
seçiminden geçiyor. Anne adayları bahar
aylarında tercihlerini vücuda nefes aldıran
pamuklu giysilerden yana yapmalı, içinde
rahat hareket edebildikleri bol kıyafetler
giymelidir. Aynı zamanda iç çamaşırları da
doğal ve esnek malzemelerden üretilmiş
olmalıdır. Ani hava değişimlerinde vücudun
dengesini optimum seviyede korumak içinse
lahana tipi giyinilmeli, sıcaklık artıp azaldıkça
kıyafetler de giyilip çıkarılabilmelidir.

Vitamin ve mineral
yönünden zengin
besinler tüketilmeli
Tabiat, baharın gelişimiyle birlikte adeta bir
kabuk değişimi yaşıyor ve en değerli hazinelerini canlılara sunuyor. Bu süreçte meyve
ve sebze çeşitliliği artarak anne adaylarına
sağlıklı beslenme için gerçek bir fırsat sağlıyor.
Baharın habercisi olan birçok meyve ve sebze
bebeğin sağlıklı gelişimini destekleyen vitamin, mineral ve kalsiyum yönünden zengin olduğundan dengeli bir beslenme listesi, baharı
en efektif şekilde geçirmek için çok önemli.

Ödeme karşı en
güçlü silahınız su
GEBE bir kadının damarlarında dolaşan
kan hacminin yaklaşık yüzde 50 daha fazla
olduğu için bu sebeple oluşabilecek ödemi
atmanın en etkili yolu bol su içmekten geçiyor.
Bu anlamda hamileler, bahar aylarında en az
10 bardak su içmeli. Ödeme karşı su en büyük
silahtır.

Ödemi engellemek
için bacaklar yukarı
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı
Prof. Dr. Yücel Karaman

SUYUN yanı sıra ayakları yukarıda tutmak
ve gün içinde bir sandalye ya da yastık yardımı
ile ayakları havaya kaldırmak çok önemli. Aynı
şekilde bacak bacak üstüne atmamak, akşam
olabildiğince uzanarak dinlenmek de ödem
atmak da hamilelere yardımcı olacaktır.
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Ebeveyn kontrollü
uygulamalar önemli!
Y
ENI Kaspersky araştırmasına göre
çoğu ebeveyn, çocuklarının dijital
davranışları konusunda endişeli ve
bunu izleyip yönetmek istiyor. Türkiye’den ankete katılanların yarısından fazlası
(%52) ebeveyn kontrolü uygulamalarını kullanıyor ve %44’ü çocukların internet geçmişini
düzenli olarak kontrol ediyor. Ayrıca Türkiye’de ebeveynlerin %63’ü çocuklarının dijital
cihazları bir ebeveyn (%55) veya aile üyesinin
(%8) gözetiminde kullandığını söylüyor.
Zamane çocukları önceki nesillere göre
erken yaşlardan itibaren teknik olarak çok
daha ileri düzeyde. Bunun ana nedenlerinden
biri, yakın zamanda yapılan bir Kaspersky
anketinin de onayladığı üzere çok daha genç
yaşlardan itibaren teknolojik oyuncaklara ve
uygulama deneyimine erişebilmeleri. Bununla
birlikte çocuklar güvenli çevrimiçi davranışın
tüm kurallarının farkında olmayabiliyor ve
bunlar yavaş yavaş ebeveynleri tarafından
öğretiliyor. Çocuklarına teknolojik cihaz
verirken ebeveynler çocuklarının çevrimiçi
ortamda güvende olmasını sağlamak istiyor.
Bu nedenle ebeveynlerin çoğu, güvenliklerini
sağlamak için çocukların çevrimiçi etkinliklerini izlemeye çalışıyor.
Türkiye’de ebeveynlerin çoğu çocukların
izledikleri videoları (%62), ziyaret ettikleri
siteleri (%54) ve oynadıkları oyunları (%63)
kontrol etmeye çalışıyor. Ayrıca ankete
katılanların %47’si çocukların gün boyunca
internette ve cihazlarında geçirdikleri zamanı
sınırlamak istiyor.
Türkiye’de katılımcıların neredeyse yarısı
çocukların çevrimiçi etkinliklerini izlemek için
sağlıklı dijital alışkanlıkları (%44), ebeveyn
denetimi uygulamalarını (%52) kullanıyor
ve %44’ü tarama geçmişini kontrol ediyor.
Ankete katılanların yaklaşık dörtte biri (%21)
çocuklarına güveniyor ve onları hiçbir şekilde
kontrol etmiyor.
Anketin sonuçlarına göre dijital ortamda
çocukların davranışlarını düzenlemede en
büyük sorumluluk ebeveynlere ve aileye ait

62

Kaspersky tarafından
yaptırılan yeni küresel anket,
sağlıklı dijital alışkanlıkların
ailedeki rolünün yanı sıra
ebeveynlerin davranışlarının
çocuklar üzerindeki etkisini
araştırıyor.

(%87). Bununla birlikte yaklaşık dörtte biri
(%23) öğretmenlerin ve okulların bunu yapması gerektiğine inanıyor ve %27’si çocukların
kişisel sorumluluklarının olması gerektiğini
düşünüyor.
Bu duruşu desteklemek için ebeveynlerin
%94’ü çocuklarıyla çevrimiçi davranış ve dijital
görgü kurallarını konuştu. Katılımcıların
sadece %6’sı bu konuyu çocuklarıyla birlikte
gündeme getirmedi.
Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama
Başkan Yardımcısı Marina Titova, sonuçları
şöyle yorumluyor: “Zamane çocukları erken
çocukluk döneminden itibaren akıllı telefonları ve diğer araçları kullandıkları için, dijital
alanı yürüyüşe çıkmak gibi doğal ve tanıdık
bir şey olarak algılıyorlar. Aynı zamanda dijital
alanın yabancılarla iletişim kurmamak veya
bilinmeyen yerlere gitmemek gibi, birçoğunun
çocukluktan öğrenilen kendi güvenli davranış kuralları da var. Ebeveynler, çocuklarını
uygunsuz içerikten koruyarak ve çeşitli araç
ve yöntemler kullanarak dijital ortamda nasıl
güvende olacaklarını öğrenmelerine yardımcı
olabilir ve dijital dünyalarını daha güvenli hale
getirebilirler. Örneğin; yetişkinler aile içinde
belirli dijital alışkanlıkları teşvik edebilir veya
istenen ve istenmeyen içerik kategorilerini
filtrelemenin yanı sıra çocuğun çevrimiçi
etkinliğini kontrol etmeye yardımcı olabilecek
ebeveyn denetimi uygulamalarını kullanabilirler.”

Münih’teki Liebling + Schatz’dan Terapistleri Birgitt Hölzel ve Stefan Ruzas da şunları
ekliyor: “Terapistler olarak güvenin kontrolden daha iyi olduğuna inanıyoruz. Ancak konu
medya tüketimi olduğunda ebeveynler kendi
çocuklarına değil internetteki içeriklere güvenmiyor. Bu nedenle düzenleyici kontrol iyi bir
fikir, çünkü ebeveynlerin çocuklarını koruma
arzusuyla uyumlu. Bununla birlikte ne kadar
kontrolün gerekli olduğu ve ne kadarının
çok fazla olduğu konusunda bir ikilem var.
Çocukların her zaman ebeveyn kontrolünden
bağımsız deneyimlerin tadını çıkarmak için
yeni alanlar aradıklarını biliyoruz. Bu bağımsızlık önemli ve çocuğun yaşına bağlı olarak
buna izin verilmeli. Aynı zamanda bazen
zorlayıcı olsa bile, ebeveynlerin çocuklarla
kuralları müzakere etmesi önemli. Çocuklar
kurallara ve sınırlara saygı duyarlarsa, onları
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Anket hakkında
Eylül 2021’de Kaspersky, sağlıklı dijital alışkanlıkların ailedeki
rolünü ve ebeveynlik alışkanlıklarının çocuklar üzerindeki etkisini
araştırmak için Sapio’yu 11 bin
katılımcıyla çevrimiçi bir anket
yapmak için görevlendirdi. Anket,
7-12 yaş arası çocuklarıyla yaşayan
yetişkinleri içeriyordu. Örnek
İngiltere, Fransa ve Almanya’dan
1.000’er katılımcıyı, ABD, Türkiye,
Mısır, Brezilya, Kolombiya, Rusya,
Güney Afrika, Malezya, Singapur,
BAE, Suudi Arabistan, Nijerya,
Peru, Şili, Arjantin ve Meksika’dan
500’er katılımcıyı içeriyordu.

ve ilgili sonuçları anlayabilirler. Bu nedenle
ebeveynlerin çocuklarıyla önceden konuşarak
çocuk koruma uygulamalarından yararlanmalarını veya güvenlik ayarlarını şeffaf
şekilde etkinleştirmelerini öneriyoruz. Aktif
eğitim bu şekilde başarılı olur. Çoğu çocuk ilk
akıllı telefonuna dokuz veya 10 yaşında sahip
oluyor. Bu, eğitici ve eğlenceli, aynı zamanda
sorunlu içeriklerle dolu küresel dünyaya açılan
bir kapı. Ebeveynlerin bu yolda çocuklarına
adım adım eşlik etmeleri ve mümkün olduğunca iletişimde kalmaları çok önemli.”
Aşağıdaki adımlar, ebeveynlerin
çocuklarının çevrimiçi ortamda güvende olmalarını sağlamalarına yardımcı
olacaktır:
- Çocuklar cihazlarını kullanırken siber
hijyen ve çevrimiçi güvenlik hakkında bilgi
eksikliği yaşayabilirler. Ebeveynler, olası se-

naryoları çocuklarıyla tartışarak ve bir örnek
oluşturarak yardımcı olabilir.
- Çocuğunun cihazlarına ebeveyn denetimi
uygulaması yüklemek iyi bir fikirdir. Bununla
birlikte, bunu çocuğunuzla konuşmanız ve
eylemlerinizin arkasındaki nedenleri açıklamanız önemlidir.
- Çocuğunuz aktif bir sosyal ağ kullanıcısıysa ve çok fazla içerik paylaşıyorsa, aşırı
paylaşım ve veri gizliliği sorununu onunla konuşmalısınız. Ayrıca sosyal ağlarda birbirinizi
ekleyebilir ve örnek olmaya çalışabilirsiniz.
Fotoğraflardaki coğrafi etiketleri daima kontrol edin. Fotoğraflarda veya açıklamalarda
gizli bilgilerin görünmediğinden emin olun.
Yorumları takip edin. Bizzat örnek olmak,
çocuğunuza gizliliğini korurken çevrimiçi
ortamda nasıl güvenli bir şekilde bilgi paylaşacağını da gösterecektir.

Kaspersky hakkında
Kaspersky, 1997 yılında kurulan dünya çapında
bir siber güvenlik ve dijital gizlilik şirketi. Kaspersky’nin derin tehdit istihbaratı ve güvenlik
uzmanlığı, dünya genelindeki işletmeleri,
önemli altyapıları, devletleri ve tüketicileri korumak için güvenlik çözümlerini ve hizmetlerini
sürekli olarak dönüştürüyor. Şirketin kapsamı
güvenlik portföyü, sofistike ve gelişen dijital
tehditlerle savaşmak için önde gelen uç nokta
korumasını ve bir dizi özel güvenlik çözümünü
ve hizmetini içerir. 400 milyondan fazla kullanıcı Kaspersky teknolojileri tarafından korunuyor
ve 240.000 kurumsal müşterinin kendileri en
önemli varlıklarını korumasına yardımcı oluyoruz. Daha fazla bilgi için www.kaspersky.com
adresini ziyaret edin.
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Dünyanın en
ucuz katlanır
telefonu geliyor
Deniz Gözükızıl

teknoamigo@gmail.com
dgoz33@hotmail.com

Mercusys’in Mini Wi-Fi
Adaptörü: MW300UM
Bütçe dostu ürünleriyle
ağ pazarında kullanıcılara
avantaj sağlayan
Mercusys, PC ve taşınabilir
bilgisayarların Wi-Fi
sorununu çözen minik
USB adaptörü satışa
sundu. MW300UM model
Wi-Fi adaptör, tak&çalıştır
özellikli, kolayca kullanılıyor.
KÜÇÜK boyutuyla
az yer kaplayan
MW300UM, her
yere kolaylıkla
taşınabiliyor. 300
Mbps kablosuz hız
sunan adaptör, aynı
zamanda ‘soft AP’
(access point-erişim
noktası) özelliğine
de sahip. Bu özellik
ile bağlı olduğu
bilgisayarı bir Wi-Fi
erişim noktası haline
getiren adaptör,
böylece sadece
kablolu bağlantısı
olan kullanıcıların
kolayca bir Wi-Fi
ağı oluşturmalarını
sağlıyor.
Windows işletim
sistemi destekli
olan ürün, Windows
10 ve üzeri işletim
sistemlerinde
kurulum için CD gerektirmiyor. WPS tuşuna
basılarak güvenli bir şifreleme yapan Wi-Fi
adaptörün tavsiye edilen KDV dahil satış fiyatı
12,90 dolar.
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Çok yakında Türkiye’de satışa sunulacağı açıklanan katlanabilir telefon modellerinin
ön gösterimi yapıldı. Etkinlikte hem dikey hem yatay
olarak katlanabilen modeller
görücüye çıktı. Bu modeller
dışında TCL’nin geliştirme
çalışmalarını sürdürdüğü
genişleyebilen telefon modeli de görücüye çıktı.

T

CL’nik ilk olarak Galaxy Z Flip 3
modelini hedef alan TCL Flex V modelini satışa sunması bekleniyor. TCL
İstanbul’da düzenlenen etkinlikte katlanabilir ekranlı telefonun da bu yılın sonunda
Türkiye’de satışa sunulacağını belirtti. Ülkemizde makul bir fiyattan satışa çıkacağı söylenen
telefonun fiyatı ise hala belli değil. Katlanabilir
ekranlı model TCL Flex V olarak adlandırılıyor.
Dünyanın en uygun fiyatlı katlanabilir telefonu
olan modelin ülkemizdeki fiyatı henüz belli
olmasa da yurt dışı fiyatının 600 dolar olacağı
bilgisini verelim.

Logitech, dikey faresi “Lift”i tanıttı
Logitech’in halihazırda piyasada bulunan dikey faresi
Logitech MX Vertical pahalı diyenler için 2 versiyonu
bulunan uygun fiyatlı Logitech Lift tanıtıldı.
BILGISAYAR başında uzun saatler geçirmek
durumunda olan kişileri karpal tünel sendromundan korumak için geliştirilen dikey fareler,
içinde bulunduğumuz dijital çağda git gide
yaygınlaşıyor. Logitech’in ilk dikey faresi “MX
Vertical”da bulunan ve daha iyi bilek duruşu
için 57 derecelik bir dikey açı ile ortaya çıkan
dikey fare sistemi Lift’te de aynen benimsenmiş durumda. Bu sayede bilek hem doğal halinde duruyor hem de masaya sürtünmelerden
kaynaklanan sorunları ortadan kaldırıyor.”
Dikey fare ailesinin yeni üyesi Logitech
Lift, üç farklı renkte hazırlanmış durumda.

Farenin siyah versiyonu diğerlerinden farklı
olarak sol el versiyonuna da sahip. Firma
bu versiyon ile solakları fazlasıyla memnun
ediyor. Logitech’in açıklamasına göre normal
farelere oranla dört kat daha az el hareketi
sunan ve doğal dikey duruş sayesinde karpal
tünel sendromuna karşı ciddi bir koruma
getiren ürün, MX Vertical’dan biraz daha ufak
olduğu için daha fazla kişiye hitap ediyor. Tek
bir AA pil ile kablosuz olarak görev yapan ve 2
yıla yakın muazzam bir kullanım süreci sunan
ürün, tek fare ile birden çok bilgisayarı yönetme özelliği Logitech Flow desteğine de sahip.
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GÜNCELLEME
YAPARKEN
VERi KAYBINA
NEDEN OLAN
5 HATA!
Bilgisayar, tablet ve akıllı
cep telefonlarında bulunan
işletim sistemlerine gelen
güncellemelerden dolayı
veri kayıpları yaşanabiliyor.
Kolay bir adım olarak
görülen bu güncellemeler
sırasında kullanıcıların
değerli verilerini kaybettiğine
dikkat çeken Veri Kurtarma
Hizmetleri Genel Müdürü
Serap Günal, işletim
sistemlerini güncellerken veri
kaybına neden olan 5 hataya
dikkat çekiyor.

T

EKNOLOJIK cihazlardaki
en büyük endişe, tüm verileri
sağlam ve kullanılabilir durumda
tutmaktır. Ancak cihazların güncel
kalabilmesi için gereken yeni yazılımların
yüklenme durumlarında daha da dikkatli
olmak gerekiyor. Özellikle güncelleme
sırasında karşılaşılan hatalardan dolayı
kullanıcıların verileri zarar görebiliyor.
Verileri yedeklemenin işletim sistemlerinin
güncellemesi aşamasında önemli bir basamağı
oluşturduğuna dikkat çeken Veri Kurtarma
Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal,
güncellemeler sırasında en sık karşılaşılan 5
hataya dikkat çekiyor.
m Güç kaybına dikkat. Herhangi bir
büyük sistem güncellemesi sırasındaki
yaşanan güç kaybı, verilere zarar veriyor.
Güncellemenin yarıda kalması ve sistem
üzerinde biçimlendirme durumunun
gerçekleşmesi gibi durumlar verilerin zarar
görmesine neden oluyor. Bu durumlarla
karşılaşılmaması adına güncelleme esnasında
güç kaybının yaşanmamasına dikkat edilmesi
gerekiyor.
m Yeterli depolama alanının olmaması
veri kaybı yaşatabiliyor. İşletim sistemi
güncellemesi sırasında sürücüde yeterince boş
alan olmaması, yalnızca kısmi bir kurulumdan
sonra sistemin yeniden başlatılmasına
neden oluyor. Sistem başlatılamayacağından
herhangi bir dosyaya erişimi de kilitleyecektir.
Bu yüzden, herhangi bir büyük güncelleme
işleminden önce sürücü alanınızı kontrol
etmek en iyisidir. Çoğu güncelleme, yüklemeyi
kabul etmeden önce bilgi ekranında ne
kadar sistem alanı gerektiğini söylüyor.
Kurulum sırasında kullanılan geçici dosyaları
barındırmak için sistem alanı gereksinimini
iki katına çıkarmak fayda sağlıyor.
m Sürücü arızaları felaket doğurabilir.
Tahmin edilebileceği gibi, işletim sistemini
güncellerken yaşanabilecek bir sürücü arızası,
herhangi bir zamanda yaşanan bir sürücü

arızası kadar felaket sonuçlar doğuruyor. Bu
durumda dosyalara erişim mümkün olmuyor
ve onları geri alabilmek için profesyonel bir
veri kurtarma hizmetine ihtiyaç duyuluyor.
m Kullanıcı hataları verilere zarar
veriyor. Bilinmeyen sebeplerden dolayı
işletim sistemi güncellemesi sırasında hatalar
oluşabiliyor. Buradaki veri kaybına neden
olan durum, aslında kullanıcı faktörüne bağlı
oluyor. Güncelleme sırasında gerçekleşen
problemlere karşı ekranda açılan bilgilendirici
pencerelere dikkat edilmesi gerekirken,
kullanıcı tarafından yapılan yanlış bir tercih
verilere zarar veriyor. Kullanıcı hatalarından
kaçınmak için, kurulum sırasında görünen
açılır pencereler de dahil olmak üzere
talimatları dikkatlice okumak gerekiyor.
m EFS şifrelemeye dikkat edilmeli.
Windows’ta dosya şifreleme sistemi olan
EFS, verilerin güvenliğini sağlamaya yarıyor.
Ancak EFS şifrelemesi ile şifrelenen veriler,
güncelleme sonrasında kullanıcılara veri
kayıpları yaşatabiliyor. Şifrelenmiş dosyaların
geri planında kullandığı anahtar kimlik
dosyası, güncelleme ile eski işletim sistemi
içerisinde kaldığı için verilere ulaşmayı
engelliyor. Kullanıcıların güncelleme
öncesinde EFS şifrelemeye sahip verilerinin
olup olmadığına ya da bu özelliğin açık olup
olmadığına dikkat etmesi gerekiyor.

“GÜNCELLEMEDEN ÖNCE YEDEK ALIN!”
İşletim sistemini güncellemeyi planlarken
yapılacaklar listesindeki ilk adımın bir
yedekleme oluşturmak olduğunu belirten
Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü
Serap Günal, öncelikle verilerin bulut ya da
başka bir sürücüye yedeklenmesi gerektiğini,
yedeklemeden sonra kontrol etmeyi unutmayı
öneriyor. Olası kötü senaryolar karşısında
da cihazlara müdahale edilmemesinin altını
çizen Günal, kesinlikle bir profesyonel veri
kurtarma hizmetinin alınması gerektiğini dile
getiriyor.
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Metex Studio Erk’ten
geçmişle geleceği
buluşturan tasarım:

TARİHİ UZUN BİNA

20 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye’de ve yurtdışında pek
çok farklı ölçek ve fonksiyonda mimari ve iç mimari
projelere imza atan MSE Architecture (Metex Studio Erk),
iç mimari tasarımını üstlendiği Büyükyalı İstanbul projesi
kapsamında yer alan ve Tarihi Uzun Bina olarak da bilinen
Fişekhane yapısını, ofis ve konut olarak kullanılabilecek
loft yaşam birimlerine dönüştürdü.

O

SMANLI döneminin ilk
sanayi tesislerinden biri olan
Zeytinburnu’ndaki “Fabrika-ı
Hümayun” içinde yer alan ve 180
metre uzunluğu nedeniyle “Tarihi Uzun
Bina” olarak adlandırılan Fişekhane yapısı,
Büyükyalı İstanbul projesi kapsamında
loft dairelere dönüştürüldü. 1881 yılında
inşa edilen yapının asker yatakhaneleri
olarak kullanılan bölümünde yer alan loft
yaşam birimlerinin iç mimari tasarım ve
projelendirmesi Hüray Erk ve Kağan Erk
yönetimindeki ödüllü mimari, iç mimari ve
tasarım ofisi MSE Architecture (Metex Studio
Erk) tarafından gerçekleştirildi.
Tarihi atölye binası, gerçek loft yaşamına
dair tüm modern detayların yapının
mimarisiyle uyum içinde tasarıma entegre
edildiği 23 bağımsız konuttan oluşuyor. Yalnız
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konut değil, ofis olarak da kullanılabilecek
şekilde tasarlanan yaşam birimleri için
endüstriyel dokuyu vurgulayan yığma taş
duvarlar, yüksek tavan, etkileyici ahşap
strüktür gibi karakteristik özellikleri ön
plana çıkaran MSE Architecture (Metex
Studio Erk) ekibi, iç mekanlarda da doğal
ahşap ve metal kullanımına ağırlık vererek
kusursuz bir eşleşme sağlamış. Taşıyıcı

sistemin belirlediği aks aralıklarına göre üç
veya dört modül genişliğindeki planlamalarla
ortaya çıkan iki katlı loftlar, çağdaş yaşamın
tüm gereksinimlerini barındırırken tarihi
dokuyla yarışmayan, yalın, modern ve nötr
renklerin tercih edildiği iç mimari öğelerle
tamamlanmış. Yapının mevcut duvarlarına
müdahale etmemek adına, çatı pencereleri ile
gün ışığından faydalanılan tasarımda yalnızca

yatak odası ve banyolar için yeni duvarlar
eklenmiş.
Açık planlı sistemi sayesinde kullanıma
göre kişiselleştirilebilen loftlar, değişime
imkan veren esnek tasarımıyla sakinlerine
özgün ve özgür olabilecekleri bir alan sağlıyor.
Tarihi Uzun Bina, geçmişi bugünle buluştururken, Büyükyalı İstanbul projesinin bütününe de eşsiz bir katma değer kazandırıyor.
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Sedef İybar’dan
GLUTENSİZ
PORTAKALLI
BADEMLİ
REVANİ TARIFI

Yemek yazarı Sedef İybar, glutensiz beslenenler
için hazırladığı tariflere bir yenisini daha
ekledi. İybar, Ramazan sofralarının en sevilen
tatlılarından biri olan revaniyi glutensiz un,
portakal ve bademle yeniden yorumladı.

T

ÜRK mutfağından pek çok lezzeti
Instagram takipçileriyle paylaşan
yemek yazarı Sedef İybar, son
dönemdeÇölyak hastalığı, gluten/
buğday hassasiyeti sebepleriyle glutensiz
beslenenler için hazırladığı tarifleriyle
dikkat çekiyor. Yakın zamanda Ramazan’a
özel paylaştığı glutensiz şekerpare tarifiyle
takipçilerinden tam not alan İybar, bu kez iftar
sofralarının en sevilen tatlılarından revaniyi
glutensiz beslenenler için yeniden yorumladı.
İybar’ın glutensiz revanideki sırrı glutensiz un,
badem unu ve portakal oldu.

MALZEMELER:
m 2 çay bardağı SchärMix B Glutensiz Un
m Yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı
m Yarım çay bardağı toz şeker
m 4 yumurta
m 1 tatlı kaşığı portakal rendesi
m 1 çay bardağı badem unu
m Üstünü süslemek için bir avuç antep
fıstığı
ŞERBETI IÇIN;
m 1 su bardağı kaynar su
m 5 çorba kaşığı bal
m 1 tatlı kaşığı limon suyu
Not: Şerbet yerine bal veya hurma özü de
kullanabilirsiniz. fıstığı
YAPILIŞI: Malzemelerin hepsini bir
kabın içerisinde
karıştırıyoruz.
İyice
karıştırdığımız
malzememizi
yağlanmış kare
fırın kabına
döküyoruz.
Kabımızı
fırının içerisine
yerleştirdikten
sonra 30 dakika
190 derecede
pişiriyoruz.
Piştikten sonra
üzerine şerbetimizi
döküyoruz.
Afiyet olsun!
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Restoran lezzetinde pratik
dürüm tarifi:
DANA SOTE İLE DÜRÜM
TÜRKIYE’nin en önemli kırmızı et
üreticilerinden Bonfilet’in şefleri, restoranları aratmayacak leziz bir dürüm tarifi
paylaştı. Dananın but kısmından elde
edilen kuşbaşı halinde doğranmış Bonfilet Dana Sote ile yapılan ve herkesin
damak zevkine göre zenginleştirebileceği
dürüm tarifi, ne pişireceğine karar veremeyenlere ve kolay bir çözüm arayanlara
protein deposu bir alternatif...
Kırmızı et, içerdiği yüksek protein,
demir, çinko ve vitaminler nedeniyle
sofralarımızda önemli bir yere sahip.
Paketlenmiş kırmızı et sektörünün öncü
şirketi Bonfilet’in şefleri, besleyiciliği ve
tok tutma özelliği sayesinde sofralarda
sıkça tercih edilen kırmızı et ile yapılan
herkesin seveceği pratik bir dürüm tarifi
paylaştı. Dananın but kısmından elde
edilen yağ ve sinirlerinden ayıklanmış
parça etin kuşbaşı halinde doğranmasıyla
elde edilen Bonfilet Dana Sote ile hızlıca
hazırlayabileceğiniz restoranları aramayacak lezzetteki dürümleri, sofradaki
herkesin damak zevkine göre dilediğiniz
gibi zenginleştirebiliyorsunuz.
MALZEMELER:
m 1 paket Bonfilet Dana Sote
m 1 su bardağı sıcak su
m Yarım çay bardağı su
m 2-3 yemek kaşığı sıvıyağ
m 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
m 1 tatlı kaşığı tuz
m Lavaş
m Maydanoz
m Limon

YAPILIŞI: Bonfilet Dana Sote’yi 1
bardak sıcak suda kısık ateşte pişirin. Ayrı
bir tavada sıvıyağına ekleyeceğiniz kırmızı
toz biber ile bir sos hazırlayın. Pişen etleri
tuz ile birlikte ekleyerek karıştırdıktan
sonra yarım çay bardağı suyu da azar
azar dökerek etlerin sosu çektiğinden
emin olduğunuzda ocağın altını kapatın.
Lavaşı, tavadaki sosun üzerine bastırarak
yumuşamasını sağlayabilirsiniz.
Lavaşın içine etleri ve dilediğiniz kadar
maydanozu yerleştirdikten sonra
damak zevkinize göre limon da sıkarak
sarabilirsiniz. Bonfilet Dana Sote ile
hazırladığınız dürümü artık servis
edebilirsiniz.

CITYFAYDALAR

ÜZÜMÜN

8 ÖNEMLi
FAYDASI!

Deniz Nadide
Can

A

CIBADEM Altunizade Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz
Nadide Can üzümün antioksidanlarının en çok kabuğu ve çekirdeğinde
olduğuna dikkat çekerek, “Bu nedenle üzüm
yerken çekirdeklerini çıkarmayın, kabuğunu
soymayın. Bir küçük boy kase üzüm 100 kalori
ve 25 gram karbonhidrat içeriyor. Günde bir
küçük boy kase tüketmek, üzümün şifasından
faydalanmak için yeterli gelecektir. Ayrıca
yoğun karbonhidrat içeriği nedeniyle özellikle
diyabet hastalarının üzüm yerken porsiyon
kontrolüne dikkat etmeleri gerekiyor” diyor.

COVID-19’A KARŞI VÜCUT
DIRENCINI ARTIRIYOR

Özellikle içeriğindeki C vitamini ve polifenollerden zengin antioksidan sayesinde
bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor.
Böylece başta Covid-19 olmak üzere vücudun
enfeksiyonlara karşı olan direncini arttırıyor.

KALP SAĞLIĞI IÇIN ÖNEMLI

Üzüm kalp sağlığını koruyan en önemli
meyveler arasında yer alıyor. İçeriğindeki güçlü
antioksidan resveratrol sayesinde kolesterolün
emilimine engel oluyor. Bu etkisiyle kolesterol
seviyesinin düşmesine katkı sağlıyor. Yapılan
çalışmalar, özellikle kırmızı üzümün kolesterolü düşürmede daha etkili olduğunu ortaya
koyuyor. Üzüm yüksek potasyum içeriğiyle kan
basıncının düşmesinde de faydalı oluyor.

KANSERE KARŞI
KORUYUCU ETKI GÖSTERIYOR

Özellikle çekirdeğiyle birlikte tüketildiğinde,
içeriğindeki zengin resveratrol sayesinde
kanser hücrelerinin fonksiyonlarını bozabiliyor
ve toksik etkilerini azaltabiliyor.

YAŞLANMAYI GECIKTIRIYOR

Vücudumuzda myricetin ve quercetin gibi
flavonoidler serbest radikal denilen zararlı
maddelerle savaşarak cildin yaşlanmasını geciktiriyor. Ayrıca hücreleri yenileyen özelliğiyle
de cildimizin gergin ve sağlıklı görünmesini
sağlıyor.

DIYETLERDE IYI BIR TATLI ALTERNATIFI

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide
Can, üzümün kilo kaybını da desteklediğine
dikkat çekerek, “Üzüm yarısı su olan şekerli ve
lifli bir meyvedir. Doğal meyve şekeri olması
ve içerdiği antioksidanlar sayesinde vücuttaki
iltihabı azaltan etkileriyle zayıflama diyetlerinde iyi bir tatlı alternatifi olabilir.” diyor.

GÖZ SAĞLIĞINI DESTEKLIYOR

Üzümün içerdiği resveratrol sayesinde
gözdeki retina hücrelerini güneşin zararlı

Kırmızı, yeşil veya siyah…
Vazgeçilmez meyvelerden
üzüm, oldukça lezzetli
olmasının yanı sıra aynı
zamanda adeta bir şifa
deposu. Başta K, C, A ve
B vitamini ile potasyum,
sodyum, fosfor, magnezyum
olmak üzere vitaminminerallerden oldukça
zengin bir meyve olan
üzümün en önemli özelliği
ise çok güçlü bir antioksidan
olması. Üzüm içeriğindeki
resveratrol ile antosiyanin
gibi antioksidanlarla
vücudumuzdaki hücreleri
yeniliyor ve bu sayede
başta kanser olmak üzere
pek çok hastalığın gelişme
riskini azaltıyor, cildin erken
yaşlanmasını da önlüyor.
Bunların dışında daha pek
çok faydası var.
etkilerinden koruduğunu gösteren çalışmalar
mevcut. Üzümde aynı zamanda lutein ve zeaksantin gibi göz sağlığını destekleyen başka
antioksidanlar da yer alıyor. Bazı araştırmalar,
bu bileşiklerin gözlerin mavi ışıktan zarar görmemesine yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.

KAN BASINCINI DÜŞÜRMEDE
ETKILI OLUYOR

Yapılan araştırmalar, beslenmede düşük
potasyum alımınınyüksek kan basıncı ve inme
riskini arttırdığını gösteriyor. Üzüm yüksek
potasyum içeriğiyle kan basıncının desteklenmesine yardımcı olur.

KABIZLIĞI ÖNLEYEBILIYOR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide
Can kronik kabızlığın kolon kanseri riskini artırdığını belirterek, “Üzüm düzenli tüketildiğinde
bol lif içeriğiyle kabızlığı engelleyebiliyor. Bu
etkisi sayesinde kolon kanseri riskini düşürüyor” diyor.
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BURAK ORHAN:

“O an ne
popülerse
onu yakalayıp
tüketiyoruz.”
Burak Orhan, “Bi Şeyler”
ve “Kelepçe” adını verdiği
şarkılarının ardından yeni
şarkısı “Neyin Var?” ile müzik
severlerle buluştu…

M

OLEKÜLER Biyoloji ve Genetik
Bölümü’nü okurken, oyunculuk yapmaya ve şan dersleri almaya başlayan,
sonrasında Los Angeles’ta oyunculuk
eğitimleri alan, Kadir Has Üniversitesi’nde Sinema
ve Televizyon yüksek lisansı yapan ardından şan ve
dans derslerine devam eden Burak Orhan ile keyifli
bir sohbet gerçekleştirdik.
m Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
İstanbul’da doğdum. Moleküler biyoloji ve genetik mezunuyum. Müzik küçüklüğümden beri hep
hayatımdaydı. Okul korolarındaydım, gitar dersleri
aldım. Sahneye ve oyunculuğa, yani sahne sanatlarına karşı hep ilgim vardı. Ailemin yönlendirmesiyle
farklı bir alanda eğitim aldım. Okurken oraya ait
olmadığımı hissettim. Yönetmen ve yapımcılık
yapan kuzenlerim var. Onlar da beni yönlendirdiler.
Üniversitede okurken biz sana sevdiğin işi yapman
konusunda nasıl yardımcı olabiliriz dediler. O
sırada TRT’ye dizi çekiyorlardı ve orada oyunculuk
yaptım. Öyle bir deneyimim oldu. Sonra kendimi
oraya daha fazla ait hissettim.
m Neden konservatuvar okumadınız?
Ailemin yönlendirmesiyle genetikçi olacağım,
doktor olacağım dedim. Sonra baktım zorla ilerliyor
ve mutlu hissetmiyorum. Bu arada 2 sene de geçti.
Sonra yurt dışında New York Film Academy’ye
başvurdum ve kabul edildim. Ailemden gizli başvurmuştum. Her şey yolunda gitti, burs da verdiler.
m Kararınızdan ailenize ne zaman bahsettiniz?
Bir süre sonra ailemin karşısına çıkıp akademiye
gideceğimi söyledim. Bana ‘Yazın git ama geri gelip
okulunu bitir. Sonrasında her şekilde arkandayız’
dediler. Gittim 6 ay kaldım. Aileme söz verdiğim
gibi geri gelip okulumu bitirdim. O süreçte şan
ve dans dersleri aldım. Meltem Cumbul’dan Eric
Morris method oyunculuğu eğitimi aldım. Ayla
Algan’dan kamera önü oyunculuk eğitimi aldım.
Hollywood’da oyuncu koçluğu yapan Ivana Chub-

70

CITYRÖPORTAJ

buck’dan eğitim aldım. Donanımlı bir
şekilde ilerledim. Okul bitince de yüksek lisans yaptım. Alaylı olmaktansa
eğitim almak istedim. Ayla Algan Kadir
Has Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmamı önermişti. Ben de orada Sinema
TV bölümünde yüksek lisans yaptım.
m Daha sonra yolunuza nasıl
devam ettiniz?
Şebnem Özberk ile yolumuz kesişti.
Hepsi grubunun, Soner Sarıkabadayı’nın
ve Edis’in projeleriyle ilgileniyordu. Onun
desteğiyle şarkı aramaya başladık. Sonra
yollarımız ayrıldı. Bir yapım şirketinin
arkasındaki kişi Niyazi Mete bana çok
inandı. Onun desteğiyle ilk işimi çıkardım.
Araya pandemi süreci girdi. Her şeyin bir
vakti olduğunu düşünüyorum.
m Tepkiler nasıl?
Gelen tepkilerden çok mutlu oldum.
Pop müzik yapıyorum ve ilk işim “Bi’ Şeyler”i
çıkardığım zaman rap müzik çok seviliyordu.
Ona rağmen ilk işim 1,5 milyona yaklaştı
YouTube’da. Tiktok’ta hazırlanan videolar beni
çok mutlu etti. Farklı listelere üst sıralardan
girdim. İnsanlar sizi motive ettiklerinde siz
de heyecanlanıyorsunuz ve yeni isler çıkarmak için sabırsızlanıyorsunuz. İlk şarkımın
üzerinden altı ay geçtikten sonra “Kelepçe” adlı
ikinci şarkımı çıkardım. Daha enerjisi yüksek
bir şarkı. Sonra yolumuz Özgür Aras ile kesişti.
Onunla iş birliği yaparak üçüncü şarkım “Neyin
Var?”ı çıkardık.
m Hedefiniz nedir?
Çıkardığımız işi tabi ki öncelikle kendimiz
sevmeliyiz ama sonuç olarak insanların beğenisine bir şey sunuyoruz. Ne kadar çok insan
tarafından alkışlanıp dinlenirsek bu bizi mutlu
eder. O yüzden ben de olabildiğince kalabalıklara hitap etmek istiyorum. İsteğim işimi
ileride global olarak devam ettirmek.
m Yurt dışı konusunu niye kıramıyoruz?
Eskiden bazı şeyler insanların tekelindeydi.
İnternet çağındayız ve farklı ülkelerdeki insanlar bile bizi keşfedip bulabiliyor. Kimse kimseye
bağlı değil. Güzel iş bir şekilde keşfediliyor.
Sınırlar kalktı. O yüzden daha şanslıyız. Ama
bunun da şöyle bir dezavantajı var. Çok fazla
rakip var. Çok isim arasından sıyrılıp kendimizi
göstermeliyiz.
m Siz nasıl sıyrılıyorsunuz?
Bu bir yolculuk ve bu yolculukta insan farklı
yönlerini keşfediyor. Eğer kendinize özgün
yeteneklerinizi ortaya koyup cesur adımlar
atarsanız başarı geliyor.
m Sizin yıllarca sahnesini izlediğiniz ve
esinlendiğiniz biri var mı?
90’ları yakalayan jenerasyonum. Michael
Jackson, Justin Timberlake, Madonna, Tarkan,
Kenan Doğulu, Ajda Pekkan, Sezen Aksu
hepsini izleyerek büyüdüm. Global işlere de çok
meraklıydım. Özellikle Justin’in sahne şovlarını severek izlerdim ama Michael Jackson ise
efsane herkese hitap ediyor.
m Siz sahne şovunuza güveniyor musunuz?
Evet güveniyorum. Başından beri de söylüyorum sadece işitsel bir şey yapmak istemiyorum. Hem görsel hem de işitsel bir şov yapmak
istiyorum. Oraya bilet alıp gelen insanların
yeniden konserime gelmeyi isteyerek oradan
ayrılmalarını istiyorum. Akılda kalıcı ve şaşırtıcı bir şey yaparsanız insanlar da ilgiyle takip
ederler.

m Son dönemde sahne kostümleri çok
eleştiriliyor?
Yurt dışındaki konserlerde çok farklı kostümler giyiliyor. Ama bizde takdir etmekten
çok aşağı çekme durumu var.
m Sizce bu sektörde kadınlar mı, yoksa
erkekler mi daha avantajlı?
İlk kendini gösterme açısından kadınlar
daha avantajlı. Çünkü daha çok dikkat çekebiliyorlar. Ama kalıcı olma açısından daha sonra
yaptıklarınız çok önemli. Bir erkek de başarılı
işler yapıp istikrarlı şekilde devam ederse dikkat çekip kalıcı oluyor.
m Umudunuzun kırıldığı oldu mu?
Tabii ki çok oldu. Motive ediyor gibi görünüp aslında aşağı çekmeye çalışan insanlar
gördüm. Sözde sizi destekliyor gibi görünüyorlar ama hep boş vaatler. Hep bu tarz olaylarla
karşılaşacağımdan bahsediyorlardı ben de
yaşamış oldum.
m Yaşadığınız bir olayı bizimle paylaşır
mısınız?
İlk çıkış parçamla ilgili eleştiri almıştım bir
kişi tarafından. Bu olmasın başka şarkı olsun
dedi. Hatta yanındaki bir kişinin şarkısını
bana dikte etmeye çalıştı. Bu benim inancımı
sorgulamama neden olmuştu. Sonrasında kendimi dinledim ve bu tarz eleştirilere kulağımı
tıkadım. Emin adımlarla ilerlemeniz gerekiyor.
Hislerinize güvenmelisiniz.
m Eğitimini aldığınız işi yapmadığınız
için hiç pişmanlık duydunuz mu?
Bu soruyu kısa bir süre önce tekrar, öyle
yapsam nasıl olurdu diye düşündüm. Şu an
yaptığım şeyden çok mutluyum ve hiç pişmanlık duymuyorum. Çok fazla kaygıları olan bir
iş. Yaptığınız iş sevilecek mi nasıl tepki görecek
bilmiyorsunuz. Her yeni işte aynı kaygıları,
aynı sevinçleri, heyecanları yaşıyorsunuz. Ama
bir şekilde değiyor. Sevdiğiniz işi yaptığınızda
ancak gerçek mutluluğu bulabiliyorsunuz.
m Spiritüel şeylere inanır mısınız?
Astrolojiyle merak sardım. Niyete inanıyorum. Eğer herhangi bir şeye iyi bir enerji
yüklerseniz o size dönüyor, Plasebo etkisi gibi.
Enerjiden meydana geliyoruz, enerjisi yoksa
hücre yaşamıyor. O yüzden her zaman güzelliğe
ve iyi enerjiye inanıyorum.
m Kötü bir insanla karşılaştığınızda ne
yaparsınız?
Kendimi o enerjiyi aldığım insanlardan
soyutlamaya çalışıyorum. Ama çok şanslıyım,
bugüne kadar karşıma genelde iyi insanlar çıktı. Hislerim de kuvvetlidir. O kişileri algılayabiliyorum ve kendimi uzak tutmaya çalışıyorum.

m Asla yapmam dediğiniz bir şey
var mı?
Asla demeyi, büyük laflar etmeyi
sevmiyorum. Hiç yapmam dediğiniz
şeyi bir gün yapabiliyorsunuz.
m En çok yapmayı sevdiğiniz
şey?
Şarkı söylemek ve dans etmeyi çok
seviyorum. İnsanlar tarafından takdir
edilmeyi, sevilmeyi çok seviyorum.
İnsan beğeni aldığında özgüveni
yükseliyor. Bu iyi hissettiriyor. Ne
kadar sevilip takdir edilirseniz haliyle
motive oluyorsunuz.
m Rakibiniz de çok. Bunlara
karşı yolunuzu nasıl çizdiniz?
Ayrışmaya çalışıyorum. Hepimiz
popüler kültüre dair şeyler yapıyoruz. Bazı şeyler benzemeye başlıyorsa rotamı
değiştiriyorum ve farklı şeyler denemeye çalışıyorum. Zaten kendimiz olduğumuzda ancak
var olabiliyoruz.
m Astrolojiye göre hayatınızı yönlendirdiğiniz oluyor mu?
Takıntılı bir durumum yok ama işlerimi
çıkartacağım zaman o sırada gökyüzünün
ne durumda olduğunu araştırıyorum. Bir de
çevremde anlaştığım kişilerin burçlarının aşağı
yukarı aynı olduğunu fark ettim. Bazı burçlardan uzak durmaya çalışıyorum.
m İlginç hobileriniz var mı?
Maymun iştahlıyım biraz. Küçükken kick
boks öğrenmeye çalıştım, tenis ve basketbol
oynadım. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum.
m Tarkan’ın şarkısı çok konuşuldu ama
çok fazla dinlenmedi. Sizce nedeni nedir?
Bence Tarkan da yaptığının farkında, diğer
isleri gibi kalıcı bir iş olmadığını biliyordu.
Oyunu kuralına göre oynadı. Bence bilinçli
yaptı. Tarkan’ın yeni nesle hitap etme gibi bir
amacı yoktu burada. Ama şu an ne yapsak
yapalım acaba Z kuşağına hitap eder mi? diye
düşünüyoruz. Dijital dünyada her şey tüket-at
şeklinde ilerliyor. 80’ler-90’lardaki albümleri
hala dinliyoruz ama yeni çıkmış şarkılar çok
uzun ömürlü olmuyor. O an ne popülerse onu
yakalayıp tüketiyoruz.
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Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası (ATSO) tarafından bu yıl
3’üncü kez düzenlenen Kente
Önem Katanlar Ödülleri’nde
(KÖK) Cem Karaca Gençlik
Kütüphanesi ile Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü
kazanan Antalya Genç İş
İnsanları Derneği (ANTGİAD)
büyük bir mutluluk yaşıyor.

Gerçekleştirilen törende ANTGİAD Başkanı
Osman Sert, ATSO KÖK Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Ödülü’nü Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu ve ATSO Başkanı Davut
Çetin’in elinden aldı.
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ANTGİAD’a KÖK’lü onur

A

TSO tarafından düzenlenen Kente
Önem Katanlar 2022 Ödülleri ATSO
Atatürk Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi. ATSO’nun 140’ıncı
Kuruluş Yıldönümü’nün de kutlandığı törende
ANTGİAD, Kepez Belediyesi iş birliğiyle hayata
geçirdikleri Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi projesiyle Kurumsal Sosyal Sorumluluk
ödülünü kazandı. Dernek olarak bu ödüle
layık görülmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden ANTGİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Osman Sert, “Şehrimizin genç,
dinamik bir STK’sı olarak kentimize, gelecek
nesillere hizmet edecek projeler üretmek tabi
kiher daim öncelikli sorumluluğumuz ama bu
projelerin ödüllendirilmesi bizler için ayrı bir
mutluluk ve enerji kaynağı olmakta. Bu ödül

bizleri önümüzdeki çalışmalar için motive etti.
ANTGİAD olarak her zaman hem kentin gençlerine hem de kentimize bir katkı koymak için
çalışıyoruz. ATSO gibi 140 yıllık bir kurumdan
da böylesi anlamlı ve özel bir ödülü almak
derneğimize bir onur ve mutluluk getirdi”
şeklinde konuştu.
Kepez Belediyesi ile ortaya çıkardıkları Cem
Karaca Gençlik Kütüphanesi’ni gençlerin hem
sosyalleşebileceği hem de aydınlanabileceği bir
yer haline getirdiklerini dile getiren Başkan
Sert, “Her zaman gençlerin bu ülkenin ve
kentin geleceği olduğunu ifade ediyoruz. Biz
yaptığımız bu çalışmayla da ülkemizin aydınlık
gençlerine bir yatırım yaptık. Her ziyaretimizde orada geç saatlere kadar çalışan, okumalar,
araştırmalar yapan gençleri görmek bizler için
büyük bir ödül ve mutluluk ama tabi ki bu
çalışmanın ayrıca böylesi anlamlı bir ödülle
taçlanması önümüzdeki çalışmalar için bizleri
cesaretlendirdi” dedi.
Ödülü tüm ANTGİAD üyeleri adına aldığını
ifade eden Başkan Osman Sert, “İlk olarak
proje paydaşımız Kepez Belediye Başkanımız
Hakan Tütüncü ve ekibinebinanın inşaat
sürecini tamamlayarak bize çok güzel bir
alan oluşturdukları için teşekkürü bir borç
biliyorum. Daha sonra tüm üyelerimize,
yönetim kurulumuza ayrı ayrı teşekkür
etmekistiyorum. Hiçbir ödül kolay kolay elde
edilmiyor. Bu kütüphanenin proje aşamasından kitapların toplanıp yerleştirilmesine kadar
geceler boyu çalıştık üyelerimiz çok emek verdi
ve destekledi şimdi bunun karşılığı görmek
bütün yorgunluğu alıyor. Artık yeni projelerde
yorulmak için enerjimizi kullanacağız. Bizleri
bu ödüle layık görenherkese teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.
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Büyükşehir Belediyesi KÖK Çevre Ödülü aldı
Antalya Büyükşehir
Belediyesi, Antalya Sanayi
ve Ticaret Odası’nın
‘Kente Önem Katanlar’
(KÖK) Ödüllerinde,
“Denizleri AĞlatmayın’
projesiyle çevre ödülü
aldı.

A

NTALYA Sanayi ve Ticaret Odası’nın (ATSO) KÖK 2022 Ödülleri
törenle açıklandı. Antalya Ticaret
ve Sanayi Odası’nın 140. Kuruluş
Yıldönümü’nde düzenlenen Kente Önem
Katanlar Ödül Töreni’nde, Antalya Büyükşehir Belediyesi, balıkçılıkta kullanılan ve
ömrünü doldurmuş ağların denizde hayalet
ağlara dönüşmemesi için başlattığı “Denizleri
AĞlatmayın” projesiyle Çevre Dalı’nda ödüle
layık görüldü. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in EXPO Hatay açılışı
nedeniyle şehir dışında bulunması nedeniyle
ödülü, Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ATSO
Başkanı Davut Çetin’in elinden aldı. Büyükşe-

hir Belediyesi Genel Sekreteri Canser Tuncer
de “ASBAŞ Ship Lift, Travel Lift ve Rıhtım
Yatırımları” adlı çalışmayla Jüri Özel Ödülü’ne
layık görülen Antalya Serbest Bölge Kurucu ve
İşleticisi A.Ş. (ASBAŞ) adına ödül aldı.

KÖK ÖDÜLLERİ ÖNEMLİ
Büşra Özdemir, açılış töreninde yaptığı
konuşmada “Kente Önem Katanlar Ödülleri,
ATSO tarafından kentimize kazandırılmış
önemli bir projedir. Marifet iltifata tabidir
anlayışıyla başarılara iltifat edilmesi, çalışmalarıyla fark yaratan kişi ve ya kurumların
takdir edilerek onurlandırılması çok önemli
bir girişimdir. Yalnızca iş dünyasının değil,
Antalya’ya değer katan herkesin ödüllendirilmesi ATSO’nun kentle olan bağını güçlendirmektedir. Büyükşehir Belediyemizin de deniz
ekosistemine zarar veren hayalet ağlarla ilgili
başlattığı “Denizleri AĞlatmayın” projesinin
ödülle taçlandırılması gurur vericidir” dedi.

ATIK AĞLAR TOPLANIYOR
Antalya Büyükşehir Belediyesi, balıkçılıkta kullanılan ve ömrünü doldurmuş ağların
deniz canlılarına zarar veren hayalet ağlara
dönüşmemesi için “Denizleri AĞlatmayın’
projesi başlattı. Proje ile balıkçılara eğitim
verilerek, atık ağlar için balıkçı barınağı ve
limanlara toplama konteynırları yerleştirildi.
Ayrıca deniz ekosistemini olumsuz etkileyen
hayalet ağlar Büyükşehir Belediyesi’nin su altı
dronu ile tespit edilerek, dalgıçlar tarafından
çıkarılıyor.
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BAŞKAN BÖCEK
iŞ DÜNYASIYLA
BiR ARAYA GELDi A

Başkan Böcek, turizmden
tarıma, sudan enerjiye,
üretim kooperatiflerinden
iklim değişikliğine kadar
birçok konuda çalışmalarının
devam ettiğini kaydetti.
NTALYA Sanayici ve İş İnsanları
Derneği (ANSİAD) 2022 yılı
7. Olağan Toplantısı, ANSİAD
Başkanı Akın Akıncı’nın toplantı
başkanlığında, Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin Böcek’in katılımıyla
“Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 3 Yılda
Gerçekleştirdiği ve Gerçekleştireceği Projeler”
konusunda, ANSİAD üyesi iş insanları ve
misafirlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

ANSİAD AİLESİNE YENİ ÜYELER
ANSİAD ailesine katılan Hotech Yazılım
A.Ş. sahibi Hamdullah Turgut, DAPA Tur.
Dağ. Paz. San. Tic. A.Ş. sahibi Mehmet Kara,
ÜTK Elektrik Mühendislik Ltd. Şti. Sahibi
Hasan Üstündağ, Finike İnş. Tic. Ltd. Şti.
sahibi Selçuk Baysarı ve Orkun Ozan Medya
Hizmetleri A.Ş. ortağı Orkun Öcal’a üyelik
rozeti ve belgeleri, Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ANSİAD
Başkanı Akın Akıncı tarafından takdim
edildi. Toplantıda ayrıca, üyelerin iletişimini
kuvvetlendirmek, girişimcilik hikayelerini ve
ilkelerini ifade eden tanıtımların yapılması
hedeflenen ‘Üye Firma Tanıtımı’ bölümünde,
ANSİAD üyeleri Rem Mimarlık Hizmetleri
İnş. Ltd. Şti. ortağı Dr. Zeynep Esengil Ceylan
ve Gelişim Teknik San. Tic. Paz. A.Ş. sahibi Ali
Bıdı sunumlarını gerçekleştirdiler.

GÖREV SÜREMİZ BİTMEDEN
142 PROJEYİ BİTİRMİŞ OLACAĞIZ
Antalya için projelerini ve çalışmalarını
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sürdürmeye devam edeceğini kaydeden
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek, “3 yılımızı tamamladık ve 5
yıllık görev süremizi tamamlamadan seçim
öncesi sözünü verdiğimiz 77 projeyi değil
142 projeyi bitirmiş olacağız” dedi. 25 yıldır
Antalya’ya hizmet ettiğini kaydeden Başkan
Böcek, Gazipaşa’dan Kaş’a kadar bütün
Antalya’ya hizmet etmenin mutluluğunu
yaşadığını dile getirdi.
Toplantı, ANSİAD Başkanı Akın Akıncı’nın,
Başkan Muhittin Böcek’e Antalya gravürü
takdim etmesinin ardından sona erdi.
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ANTGİAD ANTALYASPOR işbirliği
Antalya’ya bir kütüphane kazandırdı
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGIAD) ve Antalyaspor işbirliği ile Döşemealtı ilçesinin
Ekşili Mahallesi’nde kurulumu tamamlanan kütüphane düzenlenen törenle hizmete açıldı.

E

KŞILI Gençlik Kütüphanesi’nin açılış
törenine Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin,
Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder,
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç,
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman
Sert, yönetim kurulu ve üyeleri, Antalyaspor
A.Ş. Başkanı Av. Aziz Çetin ve yönetim kurulu
üyeleri, Antalyaspor Kulübü Derneği yönetim
kurulu üyeleri, U19 takımı teknik heyet ve
futbolcuları, Ekşili Mahallesi Muhtarı İbrahim
Aldemir, Ekşili Mahallesi sakinleri ile öğrenciler
katıldı. Açılışta konuşan ANTGİAD Yönetim

Kurulu Başkanı Osman Sert “Antalya’nın genç
iş insanları olarak kentimize 2’nci kez bir gençlik kütüphanesi kazandırıyoruz. İlki Kepez’de
bulunan Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi
oldu. Bugün de burada Ekşili Kütüphanemizi gençlere armağan etmenin mutluluğunu
yaşıyoruz.

“YORULACAĞIZ AMA DURMAYACAĞIZ…”
O kütüphaneyi Kepez Belediyemiz ile birlikte yaptık. Çünkü bizler ANTGİAD olarak birliktelik kültürüne çok inanan ve birliktelikten güç
alan bir derneğiz. İlk kütüphanemizden aldığımız cesaret ve heyecan ile Aziz Başkanımıza

yaptığımız bir ziyaretimizde gündeme gelen
Ekşili projemizde işte o gücü yine yanımızda
hissederek bugün bu kutlu açılış gününe ulaştık. Buradan kendisine bir kez daha teşekkür
etmek istiyorum, hızlıca aksiyon alındı ve Ekşili
Gençlik Kütüphanesi’ni Antalyaspor ile ANTGİAD olarak yapmak için kolları sıvadık. Çalıştık,
çabaladık. Bugün buranın kazandırılması için
birçok arkadaşımız mesailerini erteledi. Burada
neredeyse sabahlara kadar çalıştı. İşte arkamızda duran bu binada birçok kişinin büyük emeği
var. Bizler gençlik için, ülkemizin ve kentimizin
geleceği için emek vermekten vazgeçmeyeceğiz.
Yorulacağız ama durmayacağız…

“GENÇLERIMIZIN FIKIRLERINE BIR IŞIK
YAKABILIRSEK NE MUTLU BIZLERE…”
Antalya Genç İş İnsanları Derneği olarak
gençlerimizin hak ettiği değeri bugün ve gelecekte bulabilmeleri için Antalyaspor işbirliği ile
Ekşili Gençlik Kütüphanesi’ni onlara armağan
ediyoruz. Burada okunan her bir satır geleceğimize bir yatırımdır. Gençlerimizin fikirlerine
bir ışık yakabilirsek ne mutlu bizlere…
Bu kütüphane içerisinde bulunan 2 bin 500
eser ile belki bugünden yarına değil ama burada
bir kitaptan bir satırı aklına kazıyarak yolunu
aydınlatan gençlerin hiçbir zaman unutmayacağı bir eser olacak. Bizler de ANTGİAD olarak
bu eserde bir pay sahibi olmanın mutluluğu ve
gururunu yaşıyoruz” dedi.
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ANTALYA OSB
ÇALIŞANLARINA
DEV SAĞLIK
HiZMETi
Özel Termessos Hastanesi ile bir iş birliği protokolü imzalayan
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, pandemi döneminde büyük
bir özveri örneği gösterip, üretime ara vermeyen Bölge
sanayicisi ve çalışanlarının, genel sağlık durumlarının kontrol
edileceği bir projeyi hayata geçirdi.

A

NTALYA Organize Sanayi Bölgesi
Yönetimi, bölge sanayicisi ve yaklaşık
20 bin çalışanıngenel sağlık durumlarının kontrol edilip, olası hastalıkların tespiti ya da var olan rahatsızlıkların
teşhis ve tedavi edilmesine imkan tanıyacak
bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında
isteyen tüm bölge sanayicisi ve çalışanına,
chek-up benzeri, kapsamlı bir genel sağlık
kontrolü yapılacak. Çalışan ya da sanayiciden
genel sağlık kontrolü için her hangi bir bedel
talep edilmeyecek. Yapılan kontrollerde bir
hastalık bulgusuna rastlanılması ve kişinin tedaviyi kabul edip süreci başlatması halinde ise
tüm tedavi masraflarında yüzde 30 oranında
indirim uygulanacak.

PROTOKOL İMZALANDI
Proje kapsamında Döşemealtı’nda hizmet
veren Özel Termessos Hastanesi Yönetimi ile
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Antalya
OSB Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında
gerçekleşen törene Antalya OSB Başkanı Ali
Bahar, Özel Termessos Hastanesi Yönetim
Kurulu Başkanı Salih Tetikcan, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Erdal
Kılıç, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin,
sanayiciler ve yöneticiler katıldı.

SANAYİCİYE VE ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR
Toplumun büyük bir kısmının Covid-19

hastalığını geçirdiğini, hastalık atlatılsa bile
neden olduğu hasarın tam olarak bilinmediği
ve bu nedenle insan sağlığı açısından hala
büyük bir risk teşkil ettiğini belirten Antalya
OSB Başkanı Ali Bahar, “Sanayicilerimiz ve
çalışanlarımız pandemi sürecindedahi üretime
bir an olsun ara vermemiş, bir bakıma canı
pahasına ülkesine ve milletine hizmet etmiştir.
Bu süreçte hem psikolojik hem de biyolojik açıdan yıpranan çalışanlarımızın, sağlık durumlarının kontrol edilip gereken olası önlemlerin
alınması, bizler adına bir insanlık görevi haline
gelmiştir. Pandeminin etkisini günden güne
kaybettiği ve eski sağlıklı günlerimize hızla
dönüş yaptığımız şu günlerde, genel sağlık
durumumuzun yerinde olup olmadığının
tespiti, hayati bir öneme sahip olmakla birlikte,
çalışanlarımıza pandemi döneminde gösterdikleri özverili çalışmalar için de bir teşekkür
mahiyetindedir” dedi.

SAĞLIKLI TOPLUM İÇİN ÖZVERİ
Tüm dünyanın pandemi nedeniyle çok
sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade eden Özel
Termessos Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Tetikcan ise verilen kapsamlı mücadele
sonucunda pandeminin açtığı yaraların kapanmak üzere olduğunu söyledi. Sağlık kontrollerinin aksatılmadan yapılması gerektiğine dikkat
çeken Tetikcan, “Sağlıklı bir toplumu tekrardan
yaşanır hale getirmemiz lazım. Ali Bahar
Başkanımbüyük bir özveri gösterdi, bu projeyi

hayata geçirebildik, bizler de sizlerin desteği
ile ne gerekiyorsa yapacağız. Zaten bölgenin,
Döşemealtı’nın hastanesiyiz, birlikte sağlıklı çalışanlar ve sağlıklı bir toplum yaratmış
olacağız. Maalesef ağırlaşan ekonomik şartlar
nedeniyle vatandaşımız, sağlığını öteler hale
geldi. Bir yerleri ağrımadığı sürece veya zorunlu
kalmadığı sürece hastanelere gitmekten uzak
duruyorlar. Fakat bu destek ile tüm Antalya
OSB çalışanları bir sağlık kontrolünden geçecekler ve kendi durumlarını görmüş olacaklar.
Organize sanayimizin çalışanlarına yaptığı
müthiş bir jesttir bu. Ali Başkanım hep ilklere
imza atıyor, sağlık alanında da Antalya’da bir
ilke daha imza atmış oldu” şeklinde konuştu.
Karşılıklı atılan imzaların ardından, Bölge sanayicisi ve çalışanlarına sembolik genel muayene
çekleri takdim edildi.
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T

ANTGİAD’ın konuğu
Prof Dr. Özgür Demirtaş oldu

OPLANTININ açılış konuşmasını
yapan ANTGİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Osman Sert, ekonomiye
dair görüşlerini paylaştı.“Toplumsal
kalkınmanın temelinde birey vardır. Birey
kendini yetiştirir, geliştirir ve öğrenim sürecini
sürekli hale getirerek, ait olduğu topluma
yarar sağlamaya çalışır. Antalya Genç İş
İnsanları Derneği üyeleri de bu bilinçle, birlik
ve beraberlik duygusuyla ait olduğu topluma
hizmet etmektedir. Dernek olarak şunu çok iyi
bilmekteyiz ki; ortak değerlerini belirlememiş,
eleştirel ve özgür düşünemeyen, sorgulamayan, kendini sürekli geliştirmeyen bireylerin
oluşturduğu topluluklar ya da toplumlar ne
yazık ki geride kalmaya mahkûmdur. Bizlerde işlerimizde olduğu gibi topluma karşı
sorumluluğunu bilen insanların oluşturduğu
bir derneğiz.

“ADİL REKABET ORTAMI SAĞLANMALI”
Adil rekabet ortamının sağlandığı, bilime
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Antalya Genç İş İnsanları Derneği’nin (ANTGİAD) olağan
aylık üye toplantısına tanınmış ekonomist Prof. Dr. Özgür
Demirtaş konuk oldu. Toplantı Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, BAKSİFED Başkanı
Abdullah Erdoğan, OSİAD Başkanı Erdal Kılıç, IGSİAD Başkanı
Dilek Özdemir, ANTİAD Başkanı Ferhat Yıldız, misafirler ve
ANTGİAD üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.
ve ar-geye yatırımların yapıldığı, hukukun
her türlü kişi ve kurumdan üstün olduğu,
özgür düşünen ve eleştiren bireylerin yetiştiği,
teknolojiye yatırım yapan ve katma değerli
ürünler üreten ülkeler her zaman rekabette
bir adım önde olacaktır. Bu kriterleri yerine
getirmeyen ülkelerse, 21. yüzyıl ekonomi
sahnesinde istediğini elde edemeyecek ve
rekabetçi olamayacaktır.
Özgür düşünceli, çağdaş, adalet ve vicdan

kavramlarını özümsemiş, birbirine güven
ve sevgi besleyen, bunun yanı sıra, kişiler
arasında ayrım yapmadan laiklik temelinde
kurulmuş bir toplumun önünde hiç bir güç
duramaz. Birbirinden bağımsız ve birbirini
denetleyen kurum ve kuruluşları oluşturmuş olduğu bir devlet anlayışıyla başarıya
ulaşabiliriz. 1923 yılından itibaren atılan
yapısal reform adımlarını geliştirip günümüze
uyarlamalıyız.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye
Cumhuriyeti’ni biz gençlere bırakırken
şunu söylemiş,
“Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç
nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.”
Evet, gençler yani bizler tüm enerjimizi harcamaya hazırız ve harcıyoruz” diye konuştu.
Daha sonra sunumunu gerçekleştiren ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ‘COVID-19
Sonrası Türkiye ve Dünya Ekonomisi Nasıl
Şekillenecek?’ adlı sunumunu gerçekleştirdi.
COVID-19 pandemisinden sonra Türkiye ve
dünya ekonomisinin yaşadığı süreçleri anlatan
Prof. Demirtaş, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.
Başkan Sert, Prof Dr. Özgür Demirtaş’a
katkılarından dolayı teşekkür ederek günün
anısına hediyesini takdim etti. Dernek üyeliğinde 15. yılını dolduran üyelerin plaketleri,
derneğe yeni katılan üyelerin plaketleri ve
Ekşili Gençlik Kütüphanesi’ne destek olan
üyelerinde plaketlerinin takdiminin ardından
hep birlikte çekilen aile fotoğrafı ile toplantı
sona erdi.
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Sürdürülebilir Sosyal Çözümler
Maratonu Tamamlandı

G

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Habitat ve TOBB
Antalya Genç Girişimciler Kurulu iş birliğiyle, Antalya’daki 40 yaş altı girişimci
veya girişimci adayları ile Antalya üniversitelerindeki öğrenciler arasında sosyal
girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve farkındalığın arttırılması amacıyla
düzenlenen ‘Sürdürülebilir Sosyal Çözümler Maratonu’nun tamamlandığını bildirdi.

IRIŞIMCILIK ve inovasyon
kültürünün Antalya’da yaygınlaşmasını amaçladıklarını kaydeden
Başkan Çetin, bu programla sosyal
girişimcilik farkındalığının artırılmasını
hedeflediklerini belirtti. İki hafta boyunca
süren Maratonu değerlendiren Başkan Davut
Çetin şu açıklamalarda bulundu: “Fikirleri ile
maratona başvuran kişi ve takımlar öncelikle
2 hafta boyunca birbirinden değerli eğitmenlerden sosyal girişimciliğe dair birçok eğitim
aldı. Online olarak gerçekleşen bu eğitimlerde
Türkiye Ulusal Ajans Eğitmeni Selahattin
Ciritci “Sosyal Girişimcilik Nedir?” konulu,
Purposeful Works kurucusu Mustafa Özer
“Sosyal Girişimcilikte İş ve Gelir Modeli”
konulu, Pinto Hukuk ve Danışmanlık Bürosu
Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Avukat YonatanPinto “Girişimciliğin Hukuki Boyutu” konulu, Fongogo Proje Koordinatörü Zülfü Cem
Ateş “Sosyal Finansman ve Kitlesel Fonlama”
konulu ve Mikado Direktörleri Tuba Bozkaya
ile NuhaBoga “Sosyal Etki Yaratmak” konulu
eğitimleri ile proje sahiplerinin sosyal girişimcilik konusunun farklı boyutlarını öğrenmesi
için programımıza destek oldular.

GİRİŞİMCİLER TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI
Etkinlikteçocukların etraflarındaki her şeyi
eşsiz oyuncaklara dönüştürmelerini sağlayan
doğa dostu, yaratıcı oyun kitleri hazırlayan

bir sosyal girişim olan TOYİ’nin kurucu ortağı
Ögeday Uçurum ve gıda atığı kaynaklı karbon
salınımı ile mücadele eden bir sosyal girişim
olan Fazla Gıda kurucu ortağı ve CEO’su Olcay
Silahlı proje sahipleri ile tecrübelerini paylaşıp
sorularını yanıtladı. Hibrit bir şekilde tamamlanan bu sürecin ardından ATSO Konferans
Salonu’nda proje sahipleri üç gün boyunca
kanvas hazırlama, pazar-rekabet araştırma,
sunum hazırlama gibi çeşitli eğitimler alıp aynı
zamanda ATSO uzmanları, Antalya Genç Girişimciler Kurulu ve Habitat Derneği uzmanlarından mentörlükler alarak proje fikirlerini
geliştirme imkânı buldular. Ekipler bu süreci
tamamladıkları için ATSO İnvasyon Merkezi-İNOVATSO’dan ve ATSO Akademi eğitimlerinden bir yıl boyunca ücretsiz yararlanma hakkı
elde ederek katılım belgelerini aldılar.

birinciliğe layık görülerek ATSO tarafından
15.000 TL ödül almaya hak kazandı.
Sürdürülebilir tarım için bitkilerin hastalığını tespit eden, verimli mahsul hasadı yapan
ve topladığı mahsulleri otonom bir şekilde taşıyan sürü robot sistemi projesi ile WatchFarm
ekibi jüri tarafından ikinciliğe layık görülerek
ATSO tarafından 10.000 TL ödülü almaya hak
kazanmıştır. Son olarak tekstil atıklarından
çanta yapmayı planlayan ve bu sayede hem
atık azaltmayı hem de kadınların istihdama
daha fazla dahil olmalarını planlayan Wasbag
ekibi jüri tarafından üçüncülüğe layık görülerek ATSO tarafından 5.000 TL ödülü almaya
hak kazandı.

ÜÇ PROJE FİKRİ DERECEYE GİRDİ

Sosyal sorunlara hep birlikte çözümler üretilirken girişimcilik ve inovasyon kültürünün
de Antalya’da yaygınlaşması amaçlayan bu
program ile sosyal girişimcilik farkındalığının
artırılması için çalışılmıştır. Maratona katılan
proje sahipleri hem online ve fiziki olarak
yapılan eğitimler hem de ilham buluşmaları
ve mentörlükler ile bu konuda önemli bilgi ve
deneyimler kazanmış oldular. ATSO, Habitat
Derneği ve Antalya Genç Girişimciler Kurulu
işbirliğinde gerçekleştirilen bu etkinlik ile
Antalya’da sosyal girişimcilik kültürünün oluşması için önemli bir adım atılmıştır.”

Maratondagirişimcilerin proje fikirleri
birbirinden değerli jüri üyelerine sunuldu ve
jüri değerlendirmesi neticesinde üç proje fikri
dereceye girmeye hak kazandı. Görme engelli
bireylerin alışveriş ihtiyaçlarını bağımsız bireyler olarak gerçekleştirebilmeleri için mağaza
içinde haritalama yöntemi ile ilerlemelerini,
reyonlarda ürün bulmalarını, ürünlerin fiyatlarını sorgulamalarını sağlayan sesli komut
sistemi ile çalışan bir uygulamayı hayata geçirmeyi tasarlayan Donomo ekibi jüri tarafından

GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNÜN
YAYGINLAŞMASINI AMAÇLIYORUZ
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Golf severler kanser
farkındalık haftası için
Kemer Country’de buluştu
1-7 Nisan Kanser Farkındalık Haftası sebebiyle Milliyet
ev sahipliğinde Kemer Country Club’ta 100’den
fazla davetlinin katılımıyla “Ladies&Men’s Kanser
Farkındalık Golf Turnuvası 2022” düzenlendi.

K

ANSER Farkındalık Haftası
kapsamında “Ladies & Men’s
Kanser Farkındalık Golf Turnuvası
2022” Doğtaş ana sponsorluğunda
organize edildi. Düzenlenen etkinliğe
Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Erdoğan Demirören, Doğanlar Holding
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan
Ali Doğan’ın eşi Fatmanur Uysal Doğan, Prof.
Dr. Berrin Pehlivan, Prof. Dr. Arzu Kunt,
Prof. Dr. Hakan Özyuvacı, Emel Yıldırım,
Canan Edipoğlu ve Pervin Topbaş katıldı.
Ana sponsorluğunu Doğtaş’ın üstlendiği
turnuvanın sağlık sponsoru BHT Clinic oldu.
31 Mart’ta Kemer Country Club’ta, Fit 360 ve
Azur Kozmetik’in de sponsorlar arasında yer
aldığı etkinlik büyük ilgi gördü.
Oyun sonrası düzenlenen öğle yemeğinde
konuşan Türk Kanser Derneği Başkanı Burak
Duruman; “Erken teşhisin önemini her yerde
dile getiriyoruz. Kansere yakalanabiliriz
ama birçok kanser türünde erken tanıyla
beraber kurtulma oranlarımız çok

80

yüksek. Sağlığımızdan daha değerli hiçbir şey
yok bu sebeple tüm işlerimizi erteleyebiliriz
ama sağlık taramalarımızı aksatmadan
düzenli olarak gerçekleştirmeliyiz” dedi.
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı
‘Volkan komiser’ karakteriyle tanınan
Boğaç Aksoy, lenf kanseri ile mücadelesini
etkinlikteki misafirlerle paylaştı. Doktorun
kendisine kanser şüphesi ile yaklaştığında
kabullenmekte zorlandığını anlatan Boğaç
Aksoy sekiz aylık tedavisinin ardından
hastalığı yendiğini belirtti. Misafirlerle umut
verici hikayesini paylaştı.
1-7 Nisan Kanser Farkındalık Haftasının
önemine dikkat çeken Doğtaş Genel Müdür
Yardımcısı Erim Tamer; “Dünya olarak çok
travmatik bir dönemden geçtik. İşlerimizi
evlere taşıdık. Bu da evlere olan bakış açımızı
değiştirdi ve eve yapılan yatırımlar artmaya
başladı. İnsanların evlerine giriyoruz, bu
sebeple Doğtaş olarak sorumluluğumuz
büyük şeklinde konuştu. Çok fazla sosyal
sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini
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aktaran Tamer; böylesine önemli bir
farkındalığın ev sahibi olduğumuz için çok
mutluyuz” dedi.
Kemer Country Golf Kulübü’nde
gerçekleştirilen turnuvada ödülleri Demirören
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan
Demirören, Kemer Country GolfKulübü
Kaptanı Erdem Kıramer ve Kemer Country
Kadın Golf Kulübü Kaptanı Çağla Metin
takdim etti. Kadınlar A Kategorisi birincisi
Tülay Turhan, ikincisi Ayşe Canan Ediboğlu,
üçüncüsü Şefika KırçuvalKadınlar B Kategorisi
birincisi ise Bahar Gündoğar, ikincisi
Nazlı Nazmiye Erdoğan, üçüncüsü Aylin
Gülmen oldu. Erkekler A Kategorisi birincisi
HenrikHoltoft, ikincisi Selim Alp, üçüncüsü
Hakan Özyuvacıve Erkekler B Kategori
birincisi Ferruh Şenkaya, ikincisi Taner
Ankara, üçüncüsü Selçuk Erkalır ödüllerini
sahnede aldı. Ladies Nearesttothepin
Özel Ödülünü Nükhet Sebükcebe, Men’s
Nearesttothepin Özel Ödülünü Tugay Akbal,
Ladies Longest Drive Özel Ödülünü Efes
Alemdar alırken Men’sLongest Drive Özel
Ödülü ise Henrik Holtoft’un oldu.
Kanser Farkındalık Haftası’nda bir araya
gelerek kamuoyunda farkındalık oluşturmayı
hedefleyen iş ve sanat dünyasının tanınmış
isimleri katılımlarıyla da etkinliğe destek
verdiler.

Burak
Duruman

Doğan Ali
Doğan

Boğaç
Aksoy

Fatmanur
Uysal Dogan

Erim
Tamer

Opr. Dr.
Fatih Omurca

Prof. Dr.
Emrah Yürük
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Belediyelerin ‘EN’ leri ödüllendirildi

Y

EREL yönetim anlayışının geliştirilmesi, belediye hizmetlerinin
niteliğinin artırılması, kentlilik
bilincinin güçlendirilmesi, belediye
projelerinin desteklenmesi ve başarılı belediye
başkanlarının da teşvik edilmesini sağlayan
7. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nın
‘EN’leri ödüllendirildi. Mimar Sinan Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül törenine
Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çok sayıda
il ve ilçe belediye başkanı katıldı. AKBB tanıtım filminin izlenmesinin ardından törenin
açılış konuşmasını yapan Akdeniz Belediyeler
Birliği Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bu yıl belediyecilik ödüllerimiz
7. yaşını kutluyor. Bu sürdürülebilirliği hep
birlikte yakalamış olmaktan dolayı duyduğum
memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Zira
Türkiye’de böylesi proje yarışmaları yapan ve
bu proje yarışmaları ile birlikte belediyelerin
yaptığı güzel işleri takdir eden, dahası onları
kayıtlara geçiren ama bütün bunlarla birlikte
esas amacı bu güzel çalışmaları belediyelere
örnek gösteren birlik sayısı yok denecek kadar
az. Bizde bunlardan biriyiz. Bundan 7 yıl evvel bu yarışmaya başlarken amacımız elbette
ki iyi uygulamaları takdir etmekti. Takdir etmekle kalmamayı hedefledik. Esas hedefimiz,
o güzel uygulamaların, örnek uygulamaların,
değerli uygulamaların belediyecilikte ön plana
çıkartılması, takdim edilmesi, sunulması
diğer belediyeci arkadaşlarımız açısından da
bir ufuk turuna malzeme kılınması çok çok
önemliydi.” dedi.

BELEDİYELERİN TÜM ÇALIŞMALARI
7 YILDIR KAYIT ALTINDA
Belediye başkanlığı döneminde en çok
önemsediği konuların başında başkalarının
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Akdeniz Belediyeler
Birliği(AKBB) tarafından bu
yıl yedincisi düzenlenen
Akdeniz Belediyecilik Proje
Yarışması’nda dereceye giren
belediyeler ödüllendirildi.
Belediyelerin ‘EN’lerinin
seçildiği yarışmaya 5
kategoride, 23 üye belediye 54
proje ile katılım gösterdi.

ortaya koyduğu güzel örnekler geldiğine
değinen Başkan Tütüncü, “Bir belediye
başkanı diğer şehirlerde ortaya konan güzel
eserleri, güzel çalışmaları takip etmeli, tecrübelerden faydalanmasını bilmeli, eğer bunu
kendisi için bir yol haritasına dönüştürebilirse
işte orada yeni başarı hikayeleri yazılıyordur.
O bakımdan Akdeniz Belediyeler Birliği’nde
bundan 7 yıl evvel aslında proje yarışmasına
başlarken temel yaklaşımımız, temel bakış
açımız, temel felsefemiz tam da buydu. Bugün
geldiğimiz noktada büyük bir memnuniyetle ifade etmeliyim ki; artık belediyecilik
ödülleri kurumsal bir hafızanın nüvesini
oluşturabilecek duruma geldi. Kurumsal bir
yaklaşımla bu yarışmalar tertip ediliyor ve bu
yarışmaların her aşaması kayıt altına alınıyor.
Neticeleri de bir kitap haline getirilip, bütün
belediyelerimize, kütüphanelerimize, bilgi
merkezlerimize armağan ediliyor. Aslında
Akdeniz Belediyeler Birliği çatısı altındaki
belediyelerin bütün çalışmaları 7 yıldır bu
şekilde bir kayıt altına alınıp, milli belleğe de

yerleştirilmiş oluyor.” diye konuştu.

BU YARIŞMA 7 YIL BOYUNCA
SİYASET GÖLGESİNDE KALMADI
“Biz bu yola çıkarken 7 yıl önce belediyecilik ödüllerini ilk kez telaffuz ettiğimizde birçok kişi bize şunu söyledi:” diyerek sözlerine
devam eden Başkan Tütüncü, “Belediyelerin
siyasi yerler olduğu ve bu tarz yarışmalara
da ister istemez siyasetin karışabileceği ve
bu nedenle hedeflenen amaçlara ulaşmanın
mümkün olmadığı söylenmişti. Çok şükür
geldiğimiz noktada 7 yıl boyunca herhangi bir
siyasi noktaya çıkabilecek bir değerlendirmenin ya da bir gölgenin bu ödül programlarında
bulunmaması dahi bir mutluluk vesilesidir.
jürisi değerli olan her yarışma kıymetlidir.
Yarışmamızın ilk yıllarından itibaren jürimizi
çok kıymetli kişilerden oluşturmaya gayret
ettik. Üniversitelerimiz, meslek odalarımız,
yetkin uzmanlar tarafından projelerimizin
incelenmesi çok önemliydi. Çok şükür, 7
yıllık zaman zarfında çok jüriler geldi, geçti.
Ama bütün jüri üyelerimiz çok kıymetliydi.
Varlıklarıyla belediyeler birliğimize kıymet
kattılar. 7 yıldır ciddi bir hayalin peşinde
koşuyoruz. Geriye dönüp baktığımızda
yaptıklarımızla birlikte belediyecilik müktesebatına, Türk belediyecilik tarihine önemli bir
iz bıraktığımız kanaatindeyim. Ben bugüne
kadar 7. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’na, gönlünü vermiş, katkı sunmuş, alın teri
akıtmış bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür
ederim. Ödül alan belediyelerimizi tebrik ediyorum. Belediyelerimizin her yıl artan ilgiyle
proje yarışmalarına karşılık vermeleri işte bu
bizi çok sevindiren bir husus. Biz birbirimize
ufuk çizmeye, birbirimiz için vizyon olmaya,
Akdeniz’de belediyecilik anlamında güzel bir
değere ikame etmeye bugüne kadar devam
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7. AKDENİZ BELEDİYECİLİK
PROJE YARIŞMASI ÖDÜL
ALAN LİSTESİ

ettik, neticelerini gördük, bugünden sonra da
bunları daha artan heyecanla devam ettireceğiz.” ifadelerinde bulundu.

İYİ ÖRNEKLERİ
ÖN PLANA ÇIKARTAN BİR YARIŞMA

Ödül töreninde jüri adına Şehir Plancıları
Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Jüri
Başkanı Funda Yörük söz aldı. Bu yarışmanın
kentleri korumak, yaşanabilir kılmak, belediye
hizmetlerinin teşvik edilmesi amacıyla iyi örneklerin ön plana çıkarılması bakımından çok
önemli olduğunu belirten Jüri Başkanı Yörük,
“Yarışma sonucuna ulaşırken belediyelerin
proje özgünlüğü, ekonomik bütçe kaynaklarından faydalanma şekilleri, devamlılığının

sağlanabilirliği, belediyelerin kendi güçlerine
göre kazanımları, başka kurumlara örnek
projeler özelliği taşıması gibi ilkesel esaslar ile
şartname koşulları göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca değerlendirmelerimizde belediyelerin nüfusu, yerleşim yapısı, yüz ölçümü,
teknik ve uzman personel durumlarının
projelere yansımaları önemsenmiş olup, küçük
belediyelerinde büyük işler başarabileceği
hususuna dikkat çekilmek istenmiştir. “ dedi.
Konuşmalarından ardından ödüle layık
görülen belediyelere ödülleri takdim edildi.
Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde daha sonra
AKBB’nin Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. AKBB üyeleri iftar yemeğinde bir araya
geldi.

İYİ YÖNETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER
ÇALIŞMALARI KATEGORİSİ;
1. KEPEZBELEDİYESİ (Kepez İletişim
Merkezi)
2. BUCAK BELEDİYESİ (Eleştiri Meclisi
Projesi)
3. PAMUKKALE BELEDİYESİ (Akut İle İşbirliği Çerçevesinde Pakut Kurulması)
ÇEVRE KORUMA VE ALT YAPI ÇALIŞMALARI
1. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(Kurakçıl Çim ve Bitki Türlerinin Üretimi İle
Kurakçıl Peyzaj Düzenlemelerinin Yaygınlaştırılması)
2. ALANYA BELEDİYESİ (Doğaya Sihirli
Dokunuşlar Projesi)
3. MANAVGAT BELEDİYESİ (Temizlik
Araçlarımız Çocukların Hayalleri İle Renkleniyor)
ÜST YAPI ÇALIŞMALARI
1. PAMUKKALE BELEDİYESİ (Belenardıç
Cami Projesi)
2. BURDUR BELEDİYESİ (Gümüş Ali Bey
Değirmeni Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme Projesi)
3. ALANYA BELEDİYESİ (Bedesten Projesi)
PEYZAJ,PLANLAMA,TASARIM VE
UYGULAMA PROJELERİ
1. ACIPAYAM BELEDİYESİ (Acıpayam
Kanyonu B Tipi Mesire Yeri Projesi)
2. KONYAALTI BELEDİYESİ (Hayatpark
Projesi)
3. ISPARTA BELEDİYESİ (Kirazlıdere
Projesi)
SOSYO VE KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK
UYGULAMALARI
1. ELMALI BELEDİYESİ (Sedir Katranı
Projesi)
2. YENİŞARBADEMLİ BELEDİYESİ
(Yenişarbademli Melikler Yaylası 2019 Yılı
Karanlık Gökyüzü Gözlem Şenliği Projesi)
3. ÇAMELİ BELEDİYESİ (Çamelili Kadınlar
Gelişiyor Projesi)
DR.BURHANETTİN ONAT ANI ÖDÜLÜ:
KEPEZBELEDİYESİ (Kütüphaneler Şehri
Kepez)
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ:
KIZILKAYABELEDİYESİ (Şehit Muhittin Talha Çalışkan Lojmanın Yenileme Çalışmaları)
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MiLLiYET ARKEOLOJi DOĞUM GÜNÜNÜ

PATARA’DA KUTLADI
Milliyet Arkeoloji Dergisi,
birinci yılını Patara Antik
Kenti’nde kutladı. “Milliyet
Arkeoloji ve İş Sanat Kültürel
Miras Buluşmaları”nın
ilk durağı olan Patara’da
kazıların ve kentin tarihini
katılımcılara Kurucu Kazı
Başkanı Prof. Dr. Fahri Işık ve
Patara Kazı Başkanı Prof. Dr.
Havva İşkan Işık anlattı.
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ILLIYET Arkeoloji ve İş Sanat iş
birliği ile düzenlenen “Kültürel
Miras Buluşmaları”nın ilki Antalya’nın Kaş ilçesi yakınlarında bulunan Patara Antik Kenti ile başladı. 26 Mart
Cumartesi günü Kaş Belediyesi ve Kumluca
Ticaret ve Sanayi Odası’nın da desteklediği
etkinlik kapsamında Milliyet Arkeoloji’nin
birinci yılı da kutlandı. Patara’da 1988 yılında
ilk kazıları başlatan ve 1999 yılına kadar da
kazı başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Fahri
Işık’ın doğum günü de etkinlikte kutlandı.

PATARA’YI ANLATTILAR
Prof. Dr. Fahri Işık ve Prof. Dr. Havva İşkan
Işık, katılımcılara Patara Antik Kenti’nin ve

kazı çalışmalarının tarihini anlattı. Fahri Işık,
özellikle mitolojide Apollon’un doğum yeri
olarak bilinen Leto Hurmalığı’nın önemi üzerinde durarak, mitolojik anlatının doğumun
burada gerçekleştiğini gösterdiğini vurguladı.
Havva İşkan Işık da neredeyse tamamen yok
olmuşken yeniden ayağa kaldırılan Patara
Meclis Binası’nın, Montesquieu’nun “en mükemmel cumhuriyet örneği” olarak gösterdiği
Likya Birliği’nin yönetim merkezlerinden biri
olduğunu ifade etti.

AHMET ÜMIT DE KATILDI
“Kültürel Mirası Buluşmalar”nın katılımcılarından biri de yazar Ahmet Ümit’ti. Polisiye,
arkeoloji ve mitolojiyi bir araya getiren Ahmet
Ümit, Patara’da yaptığı açıklamada Türkiye’nin bir açık hava müzesi olduğunu belirterek “İnsanlar Patara’ya kumsalı için geliyor
ama buraya bu muhteşem kültürel zenginliği
keşfetmek için gelmek lazım” dedi. Ahmet
Ümit, Türkiye’nin zengin arkeolojik kalıntılara
ev sahibi yapmasına rağmen arkeolojiye yeterince ilgi gösterilmediğini kaydederek “Milliyet
gazetesinin bir arkeoloji dergisi çıkarması son
derece kıymetli. Bu çabayı saygıyla karşılıyorum ve destekliyorum” ifadelerini kullandı.
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Mete Belovacıklı yaptığı konuşmada Milliyet
Arkeoloji’nin çok önemli bir boşluğu doldurduğunu kaydetti. Milliyet Arkeoloji Yayın
Yönetmeni Menderes Özel de, derginin çok
büyük bir ilgiyle karşılandığını belirterek Milliyet Arkeoloji okurlarına teşekkür etti.
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FTA Antalyaspor
aspor
ile Bilim
Üniversitesi
Protokol
imzaladı
Fraport TAV Antalyaspor ile Antalya Bilim Üniversitesi
arasında işbirliği protokolü imzalandı. Projenin imza
töreni Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlük binasında
yapıldı. FTA Antalyaspor Başkanı Av. Aziz Çetin ile Bilim
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek’in imzaladığı
işbirliği protokolüne göre; öğrenciler, Antalyaspor ve
Antalya Bilim Üniversitesi aracılığıyla açılacak olan
futbol ve sağlık bilimleri alanında master ve sertifikasyon
programlarına katılabilecek. İşbirliğinin kapsamı
önümüzdeki yıldan itibaren genişletilecek.

İ

MZA törenine Antalyaspor Asbaşkanı
Emrah Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi
Sezgin Özer, Genel Müdür Adem
Kart, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik
Planlama Departmanı Başkanı Ferda Ramanlı
ve Departman Koordinatörü Erdem Erdal

da katıldı. Rektör Prof. Dr. İsmail Yüksek,
imza töreninin ardından FTA Antalyaspor
Başkanı Av. Aziz Çetin ve yöneticilere Bilim
Üniversitesi kampüsünü gezdirerek sunulan
eğitimle ilgili bilgiler verdi.
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İcat çıkaranların yarışması
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 36 bin lira para ödüllü 2’nci İş Fikri Yarışması’nda
üniversite kategorisinde otonom çim biçme aracı İNTA ile Ulaş Sağlam, Murat Top,
Mete Savaş ve Oktay Aydın lise kategorisinde ise plastik atıkları ve mermer tozlarını
birleştirerek Lego şeklinde yapı malzemeleri iş fikriyle Gül Hoda birinciliği kazandı.

M

URATPAŞA Belediyesi’nin
yenilikçi, özgün ve katma değeri
yüksek iş fikirlerini iş dünyasıyla
buluşturduğu Muratpaşaİnovasyon Günleri 2’nci İş Fikri Yarışmasının finali
Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon
Merkezlerinde (ASSİM) yapıldı. Lise ve üniversite öğrencileri için düzenlenen 2’nci yarışmada 10 iş fikri jüri karşısına çıktı. Finali Belediye
Başkanı Ümit Uysal da ilgiyle takip etti.

JÜRİ ÜYELERİ
Yarışmanın jürisi, Antalya Sanayici ve İş
İnsanları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Akın Akıncı, ANSİAD Başkan Yardımcısı Dr. Rana Demirer, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Antalya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Ekelik, Isparta
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Serkan Üncü, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Üvet,
Antalya Bilim Üniversitesi Teknoloji Transfer
Ofisi Uzmanı Fetih Mekteplioğlu’dan oluştu.

GELECEĞİN İŞ İNSANLARI
Muratpaşaİnovasyon Günleri 2’nci İş Fikri
Yarışması’nın üniversite kategorisinde 5 iş fikri
yarıştı. Yarışmanın birincisi ve aynı zamanda
9 bin liralık para ödülünün sahibi otonom çim
biçme aracı İNTA ile Ulaş Sağlam, Murat Top,
Mete Savaş ve Oktay Aydın oldu.
İş Fikri Yarışmasının ikincisi ise hızlı çözünebilir, bitki tarafından emilimi yüksek, toprağa toksik etki bırakmayan ve yüksek verime
sahip nano gübre Nano-Fer’le Büşra Atkesen
ve Kardelen Turan oldu. Ekip aynı zamanda 7
bin liralık para ödülünün de sahibi oldu.
Baran Serdem Hazar, Erencan Bektaş,
Nurşah Öz ve Gülce Hanay ise tüm e-scooter
paylaşım uygulamalarına tek bir platform üzerinden ulaşmasını sağladıkları Bul APP isimli
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iş fikirleriyle yarışmada üçüncü olarak 5 bin
liralık para ödülünü de kazandı.

LİSELİ İCATLAR
Muratpaşaİnovasyon Günleri 2’nci İş Fikri
Yarışması’nın lise kategorisinde de 5 iş fikri
yarıştı. Gül Hoda, r-PPLegoTuğla isimli plastik
atıkları ve mermer tozlarını birleştirerek Lego
şeklinde yapı malzemelerine dönüştüren iş
fikriyle birinciliğe uzandı ve 7 bin liralık para
ödülünün sahibi oldu.
Yunus Sağlam, Efe Çelikoğlu, Ali Kemal
Akkuş ve Ali Eren Koçtepe, maskelerden geri
dönüştürülerek oluşturdukları filtreyle atık
yağları toplayan ve filtrenin tekrar kullanılabilmesini sağlayan geri dönüşüm sistemi Atlantis’le ikinciliği elde etti. Ekip aynı zamanda 5
bin liralık ödülün de sahibi oldu.
Ceren Vuranok da tarlaya en uygun bitkiyi
ve bu bitkinin yetiştirilmesi sırasında izlenecek
adımları algoritma yardımıyla öneren uygulaması ise Tarlabilir’le üçüncü olarak 3 bin liralık
para ödülünü kazandı.

GELECEĞİ PLANLAMAK
Başkan Uysal, dereceye girenlere ödüllerini
takdim ederken konuşmasında “Ülkenin, şehrin, insanların yararı, çocuklarımızın yaratıcı
yeteneklerini geliştirmek için büyük bir maratona ihtiyacımız var. Bunun tesis etmeye çalışıyoruz” dedi. ASSİM İnovasyon Merkezinde 6.5
yıldır temel yazılım eğitiminin bulunduğunu
dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:
“Keşke 20 yıl önce Türkiye’de bütün okullara girebilmiş olsaydık. Genel kamu yönetimine
de buradan çağrıda bulunuyoruz. ‘Duyun bu
sesleri.’ Kişi başı milli gelirde 94’üncülük Türkiye’nin hak edeceği bir tablo değil. Bunu 30-40
yıldır yapıyor olsaydık şimdi bu durumlarımız
olmayacaktı. Şimdi belki ilk 20’de olacaktık.
Çocuklarımız, insanlarımız yurtdışına göç
etmek durumunda kalmayacaktı. İhtiyacımız
olan şey geleceği planlamak.” ASSİM’in Antalya’ya çok büyük katkılarını bulunduğunu dile
getiren Başkan Uysal, “Bu gelişerek de devam
edecek. Katılan herkese teşekkür ediyorum,
dereceye girenleri kutluyorum” dedi.
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Konyaaltı
Belediyesi’nin
iki projesine
ödül
İkinci Yüzyıl Derneği’nin
Ankara’da düzenlediği
‘Yerel Yönetimler Proje
Ödülleri’ töreninde Konyaaltı
Belediyesi’nin ‘HayatPark’
ve ‘Doğa Dostu Yakıt Briket’
projeleri ödüle layık görüldü.

İ

KINCI Yüzyıl Derneği’nin Ankara’da
düzenlediği ‘Yerel Yönetimler Proje Ödülleri’ töreninde Konyaaltı Belediyesi’nin
HayatPark ve Doğa Dostu Yakıt Briket
projeleri ödül aldı. Ankara’da düzenlenen ödül
törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmayları ve yerel yöneticiler katıldı.
Törende, Konyaaltı Belediyesi’nin iki projesi
de ödüle layık görülürken, ödülü Konyaaltı
Belediye Başkanı Semih Esen aldı. Ödülü
Konyaaltılı hemşerileri adına aldığını söyleyen
Esen, “Yurttaşlarımızın hem günlük hayatına
hem de ekonomik yaşantısına katkı sağlayan
projelerimizin ödül alması bizleri mutlu etti.
Projelerimizi ödüle layık gören İkinci Yüzyıl
Derneği’ne teşekkür ediyorum” dedi.

SOSYAL PROJELER
Konyaaltı’nın merkezinde bulunan

HayatPark, yaklaşık 120 bin dönümlük alana
sahip. Parkın içinde kafe, restoran, tenis
kortları, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra
birçok yapı bulunuyor. Sadece Konyaaltı’ndan
değil Antalya’nın dört bir yanından gelen
ziyaretçileri ağırlayan HayatPark, aynı
zamanda doğal dokusuyla da çok beğeniliyor.
Ödüle layık görülen diğer proje olan
Doğa Dostu Yakıt Briket Projesi’nde ise ilçe
genelinde toplanan budama atıklardan elde
edilen yakıt briket, ücretsiz bir şekilde sera
üreticilerine ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara
dağıtılıyor. 2021 yılında 128 bin 400 ton yakıt
biyo-briket ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak
olarak ulaştırıldı.
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TEAMDER ÜYELERi iFTAR
YEMEĞiNDE BiRARAYA GELDi
Toplumsal Ekonomik
Araştırmalar Merkezi
Derneği üyeleri, Falez
Uygulama Oteli’nde
düzenlenen iftar
yemeğiyle bir araya geldi.
Üyeler ve aynı zamanda
Antalya protokolünün
çok önemli isimlerinin
katıldığı iftar yemeği
keyifli sohbet ve saatlere
sahne oldu.

M

ERKEZI Antalya olan TEAMDER
(Toplumsal Ekonomik
Araştırmalar Merkezi Derneği)
Başkanı Prof. Dr. İlhan Gölbaşı
ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen
iftar yemeğine, çok sayıda üye ve Antalya
cemiyetinin seçkin isimleri katıldı.
Yemeğin arasında kısa bir konuşma yapan
Başkan Gölbaşı, katılımlarından dolayı
konuklara teşekkür ederek, “Hoş geldiniz”
derken, konuşmasını “Yapacağımız tüm
projelerle en iyiyi hedefliyoruz” diyerek
sözlerini sonlandırdı.
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Köy Enstitüleri sergisini
gezip ortak toplantı yaptılar

A

NTALYA Kent Konseyi Eğitim
Çalışma Grubu ile Kültür ve Sanat
Çalışma Grubu anlamlı bir etkinliğe
imza attı. Kent Konseyi Eğitim ile
Kültür ve Sanat çalışma gruplarının üyeleri, 17
Nisan 1940 tarihinde kurulan köy enstitülerinin 82’nci kuruluş yıldönümü kapsamında
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Fuayesi’nde
açılan ‘Aksu Köy Enstitüsü’ konulu sergiyi
gezdi. Sergide yer alan Aksu Köy Enstitüsü ile
ilgili onlarca fotoğraf karesi ilgi gördü.

OKUL DOKTORUNUN KIZLARI DA
SERGİYİ GEZDİ
Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Antalya
Şubesi tarafından açılan sergiyi izleyenler
arasında Aksu Köy Enstitüsü Doktoru Bedia
Kervancıoğlu’nun kızları Ayşe Feyizoğlu Kervancıoğlu ile Semin Kervancıoğlu da katıldı.
Bedia Kervancıoğlu’nun kızları, Aksu Köy
Enstitüsü ile ilgili anılarını anlattı. Sergiyle
ilgili bilgi veren Antalya Kent Konseyi Kültür
ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı Yavuz Ali
Sakarya, Aksu Köy Enstitüsü’nde okuyan öğrencilerin anılarını da anlatarak, köy enstitülerinin Türkiye’ye sağladığı büyük kazanımlara
işaret etti.

AKM’DE ORTAK
‘KÖY ENSTİTÜLERİ’ TOPLANTISI
Serginin ardından AKM Perge Salonu’nda
Eğitim Çalışma Grubu ile Kültür ve Sanat
Çalışma Grubu’nun ortak toplantısı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
ardından başlayan toplantıya 2 çalışma
grubunun üyeleri katıldı. Toplantıda Eğitim
Çalışma Grubu Başkanı Mustafa Şanlı tarafından “82’nci Yılında Köy Enstitüleri: Anlamı ve
Günümüz Açısından Önemi” konulu sunum
yapıldı. Şanlı, sunumunda köy enstitülerinin
önemine dikkat çekerek, “Bize bu ülkeyi kuran
Atatürk’e şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Antalya Kent Konseyi Eğitim Çalışma
Grubu ile Kültür ve Sanat Çalışma Grubu
üyeleri, AKM Fuayesi’nde açılan Köy
Enstitüleri sergisini gezdi, ardından ortak
‘Köy Enstitüleri’ konulu toplantı yaptı.
Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı Yavuz
Ali Sakarya ise “Köy Enstitülerinde Üretici
Eğitim” konulu sunum yaptı. Sakarya, köy

enstitülerinin ülkeye sağladığı kazanımlar ve
bu eğitim sisteminin aydınlanmacı ruhuna
yönelik değerlendirmelerde bulundu.
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Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin Böcek, 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı kutlamaları
kapsamında koltuğunu
Hüseyin Avni Çöllü
Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi
Simay Yade Çoban’a devretti.
Çocuk başkan Çoban’ın ilk
talimatı Anıtkabir’i ziyaret
etmek isteği oldu.

T

ÜRKIYE Büyük Millet Meclisi’nin
açılışının 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hizmet binası önünde
bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni
gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Başkan Böcek,
koltuğunu devir ettiği Simay Yade Çoban ile
birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Başkan
Böcek ve törene katılanlar coşkuyla bayrakları
dalgalandırdı.

KOLTUĞUNU DEVİR ETTİ
Çelenk sunma törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında devir

Başkan Böcek koltuğunu
Çocuk Başkana devretti
teslim töreni yapıldı. Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin Böcek, koltuğunu Hüseyin
Avni Çöllü Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Simay
Yade Çoban’a devretti. Devir teslimde Simay
Yade Çoban’a Okul Müdürü Hasan Ayana,
annesi Emine Çoban ve babası Ahmet Çoban
eşlik etti.

GENÇLERE İNANCIMIZ TAM
Başkan Muhittin Böcek, Türkiye’nin
çocuklarına ve gençlerine inancının tam olduğunu kaydederek, “Bu kutsal görevi Simay
Yade Çoban’a devretmekten büyük mutluluk
duydum. İyi ki varsınız yolunuz açık olsun.
Geleceğin teminatı, geleceğin yöneticileri,
Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı dahil
olmak üzere hep sizler olacaksınız. Atatürk’ün
gösterdiği hedeflere aynı azim ve kararlılıkla
devam ettireceklerine hiç şüphem yoktur.
Atatürk sevgimizi kimse gönlümüzden çıkaramayacaktır. Biz hep birlikte ekilir ekin geliriz,
ezilir un geliriz, bir gider bin geliriz, biz çünkü
Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye konuştu.

DÜNYANIN EN ŞANSLI ÇOCUKLARIYIZ
Başkanlık koltuğunu Başkan Böcek’ten
devralan Simay Yade Çoban’ın ilk olarak
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının
102. yıldönümünde tüm çocukların 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk çocuklarına kalpten güvendiğini söyleyen SimayYade
Çoban, “Atamız bize inanmış ve sevmiştir,
biz çocuklarda onu tüm kalbimizle seviyoruz.
Bizler şanslı çocuklarız çünkü tüm dünya
üzerinde adına bayram kutlanan çocuklar
sadece bizleriz. Bu gururu dünya çocuklarıyla
paylaşmaktan da çok mutluyuz” diye konuştu.
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EĞİTİM VE ÖĞRETİME KATKI KIYMETLİDİR

Kendisine koltuğu devreden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e de
teşekkür eden Simay Yade “Bu anlamlı günde
bana koltuğunu devrederek beni onurlandıran
Antalya sevdasıyla çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e çok teşekkür
ediyorum. Bugün vekalet ettiğim belediye
başkanlığı kutsal bir görevdir. Bu görevin
temelinde hizmet vardır. Bu hizmetler içinde
eğitime ve öğretime yapılacak katkılar çok
kıymetlidir” diye konuştu.

İLK TALİMATI ANITKABİR’E GİTMEK OLDU

Simay Yade Çoban ilk talimatının ne
olacağı yönündeki soruya da “Benim en büyük
hayalim Anıtkabir’e gitmek ve Atamızı ziyaret
etmek. Hiç Anıtkabir’i görmedim gezmedim.
Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyorum”
şeklinde yanıt verdi. Antalya Büyükşehir
Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı
Güven Ulutekin de talimatı aldıklarını okulla
irtibata geçerek en kısa sürede Anıtkabir
ziyaretinin gerçekleşeceğini söyledi.

ÇOCUK VALİ TALİMAT VERDİ
Yade Çoban ayrıca, okullarda yemekhane
sıkıntısı yaşandığını belirterek, “Özellikle
kendi okulumda tam gün eğitime geçilince
sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konuda gereğinin
yapılmasını istiyorum. Antalya Valisi koltuğuna oturan Çocuk Vali Şerife Özbek de çocuk
Başkan SimayYade Çoban’ı arayarak çocuklar
için Gezici Mobil Kütüphane uygulaması talebini iletti. Yade Çoban da bu konuda Kültür
ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz’a
talimat verdi ve konunun takipçisi olacağını
söyledi.
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Konyaaltı’nda
23 Nisan coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Konyaaltı Belediyesi’nin
HayatPark’ta düzenlediği
birbirinden renkli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

K

ONYAALTI Belediyesi, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
102’nci açılış yıl dönümünü HayatPark içerisinde hazırladığı birbirinden renkli
gösterilerle, binlerce vatandaşın ve çocukların
katılımıyla kutlandı. Saat 10.00’da Konyaaltı
Belediye Başkanı Semih Esen’in, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nuri Cengiz ile
birlikte katıldığı kortej ile başlayan etkinlikler,
çocuklara yönelik gösterilerle devam etti.
HayatPark içerisinde farklı noktalarda gün
boyu süren etkinlikler, çocuk maskot şovu,
çocuk orkestrası, jonglör, balon şovu, Atatürk
ve çocuk sergisi, ahşap oyun parkı ve şişme
oyun parkı gibi eğlenceli aktivitelerle devam
ederek çocukların keyifli bir bayram geçirmelerini sağladı. Etkinlik alanlarını tıklım tıklım
dolduran çocuklar ve ebeveynleri, HayatPark
içerisinde renkli görüntüler oluşturdu.

Park’ımızı onların bütün isteklerine cevap
verecek şekilde hazırladık. Umuyorum ki hepsi
buradan mutlu ayrılır. Bütün Ulusumuzun 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını
kutluyorum” dedi.

KUTLAMALAR AKŞAM DA DEVAM EDECEK
Gün boyu çocuklara yönelik renkli aktivitelerin yer aldığı kutlamalar, 21.00’de başlayan
Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ve Solist
Cengiz Ateş konseri ile son buldu.

HAYATPARK BUGÜN ÇOCUKLARIMIZIN
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen,
vatandaşların çocuklarıyla birlikte çocuk
şenliğine gösterdikleri ilgiden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Başkan Esen, “Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk bu günü çocuklarımıza armağan etti. Bizler de bu günün
keyfini doyasıya çıkarabilmeleri için Hayat91
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Kepez’den 23 Nisan’da Antalya’ya
EN BÜYÜK ÇOCUK KÜTÜPHANESi
Kepez Belediyesi’nin Dokumapark’a kazandırdığı Antalya’nın en büyük çocuk
kütüphanesi Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kapılarını çocuklara açtı.

K

ÜTÜPHANELER şehri Kepez’in,
kültür ve sanat adası Dokumapark’a
bir kütüphane daha açıldı. Antalya’nın en büyük çocuk kütüphanesi
Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi
törenle hizmete açıldı. Düzenlenen törene
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez Belediye
Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe
Başkanı Bahattin Bayraktar, meclis üyeleri ve
vatandaşlar katıldı. Açılışın ilk konuşmasını
gerçekleştiren Fabrikalar Mahalle Muhtarı ve
Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah
Küçükkeleş, anlamlı bir günde gerçekleştirilen kütüphane açılışının Antalya’ya değer
veren bir isimle yad edilmesinin çok anlamlı
olduğunu söyledi. Dr. Burhanettin Onat’ın
torunu Mustafa Zaim de yaptığı konuşmada,
“Dünya’da çocuklara armağan edilmiş, ilk ve
tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nı, böylesi önemli, böylesi güzel bir etkinlikle sizlerle birlikte kutlayabilmek
benim ve ailem için büyük bir mutluluktur.
Bu bayramı Antalya’ya bir çocuk kütüphanesi
kazandırarak, kutlamak ne kadar yerinde bir
kutlama, ne kadar isabetli bir girişim, Kepez
Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Çocuk

92

CITYAKTÜEL

Kütüphanesine dedemizin adının verilmesi
ailesi için çok büyük bir sevinç kaynağıdır”
dedi. Torun Mustafa Zaim, dedesi Burhanettin Onat’ın, yaşamını çok sevdiği mesleğine,
sevdalısı olduğu Antalya’sına ve vatanına
adamış bir Türk aydını olduğunu da sözlerine
ekledi.

ANTALYA’NIN EN ZENGİN TEMALI
ÇOCUK KÜTÜPHANESİ
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
de milli ve manevi duyguların zirve yaptığı bu
güzel günde anlamlı bir açılışta bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Milli mücadelenin 102. yılında Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve milli mücadelenin ölümsüz
kahramanlarını rahmet ve minnetle anarak
sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Bu
özel günde Antalya’nın en büyük çocuk kütüphanesini açalım istedik. Antalya’nın çocukları
uçağı biliyorlar, gemiyi biliyorlar, tramvayı biliyorlar, ama gerçek rayların üzerinde bir treni
bilmiyorlar. İnşallah önümüzdeki yıllarda onu
da bilecekler. Sevgili çocuklarımızı okumayı
çok daha neşeli, güzel bir ortamda aşılayalım
istedik. Onlar okuma sevincini güzel ortamlarda edinsinler istedik. Madem kütüphaneler
şehri oldu, 16 kütüphane kurduk, Antalya’nın
en zengin temalı çocuk kütüphanesini kuralım
istedik. Trenimiz buharlı Kara Tren… 1930
model Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Almanlardan satın alınmış, satın alma
sözleşmesi Sultan Abdülhamit döneminde
yapılmış, 1930’dan 1980 yılına kadar Anadolu’nun dört bir yanında görev yapmış buharlı
kara bir tren. Vagonu Haydarpaşa’dan geldi,
gerçek bir rayın üstünde durmalıydı, bunun
içinde raylarını getirdik. Ve birde Anadolu
tren istasyonu olmalıydı. Tren istasyonu çok
anlamlı bir coğrafyadan seçildi. Edirne’nin
Karadağ’ı milli mücadelemizin en önemli
merkezlerinden biridir. Burada tren istasyonu
mizanseni ortaya koyacaktık, tren istasyonunu da buraya getirip yerleştirmeliydik.
Anadolu tren istasyonunun kapısından içeri
girdiğinizde Anadolu’nun dört bir yanını ören
hatıraları görüyorsunuz. Her tarafta çocuksu
bir sevinç, neşe ve renklilik var. Kütüphanede
10 bin fazla kitabımız var, 120’den fazla çocuk
aynı anda kitap okuyabilecek ve atölye çalışması yapabilecek. Antalya’nın ve Akdeniz’in
en zengin çocuk kütüphanesini kazandırmış
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

ANTALYA’NIN HER KÖŞESİNDE
ONUN ESERLERİ
Çocuk Kütüphanesine neden Dr. Burhanettin Onat’ın isminin verildiğini de anlatan
Başkan Tütüncü, “Burhanettin Onat Antalyalıların sevgili Belediye Başkanı…1950-1960
yıllarının efsane milletvekili, bunun yanında
muhteşem bir musikişinas, İstiklal Madalya
sahibi, Antalya’ya birçok ölümsüz eser kazandırmış, hala hatıraları kalplerde, gönüllerde
şehrin bazı duvarlarında olduğunu görüyoruz. Dr. Burhanettin Onat’ın adının isminin
yaşatılması için Dokuma’dan daha iyi bir yer

olmayacağını düşündük.
Neden mi? O dönemde en iyi akala pamuğu Antalya’da yetişir. Cumhuriyet’in ilk sanayi
tesislerinden birinin buraya kurulması için
1950’li yıllarda, Antalya’nın kudretli vekili Dr.
Burhanettin Onat ve Antalyalılar dönemin
başbakanı Adnan Menderes’in yanına giderler
ve 5 Ocak 1956 günü burada fabrikanın
temelleri atılır. Fabrika 1961’de devreye girer
ve 2003 yılına kadar da Antalyalılara iş, aş
olur. Burhanettin Onat sadece bu fabrikanın
doğuşuna vesile olmamıştır; Antbirlik’e de,
Ferro Krom’a da, Antalya Havalimanı’na da,
Kepez Elektrik Santrali’ne bakın Burhanettin
Onat’ı görürsünüz.” diye konuştu.

ANTALYA’DAN NİCE
BURHANETTİN ONAT’LAR YETİŞECEK

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, güzel bir ana
tanıklık etmek için bir arada olduklarını dile
getirerek, Atatürk’ün 23 Nisan’ı Türk çocuklarına ve dünya çocuklarına armağan ettiğini
vurgulayarak, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Bugünün 1995 yılından bu yana 100 ülke tarafından ‘Dünya Kitap Günü’ olarak kutlandığına
değinen Vali Yazıcı, “Kitap deyince ben çok
heyecanlanıyorum. Çok mutlu oluyorum.
30 yıllık meslek hayatım boyunca her görev
yaptığım yerde kitap okunması, kitap okuma
alışkanlığının kazandırılmasıyla ilgili hep bir
gayret içerisinde oldum. Antalya’ya gelince
gördüm ki; belediye başkanlarından da bu
işe çok sevdalı olanlar var. Şu anda karşımda
oturuyor sağ olsun, bu işi önemseyen, bu

işten tat alan, çocuklarımıza, gençliğimize
önemli bir hizmet olduğunun farkında olan
bir belediye başkanı var. Bu güzel duygu ve
düşüncelerini Antalya’ya hizmet etmiş, Türk
siyasi tarihinde de, Antalya’nın da tarihinde
onurlu ve şerefli bir yere haiz olan büyüğümüz
Dr. Burhanettin Onat’la da burada birleştirmiş. İki güzellik birleşince, bundan daha
öte ne olabilir. Bal kaymak olmuş. Bu şehir
için hizmet eden, bu şehir için zorluklara
katlanan, hatta bu şehrin vekilliğini yaptığından dolayı hapis yatan Dr Burhanettin Onat’ı
saygıyla, minnetle, rahmetle tekrar tekrar
anıyorum. Sevgili çocuklar içeride yeni bir
dünya var. Buraları eskitin, başkan amcanız
size yeni yeni sürekli kitaplar alır. Lütfen
burayı rahat bırakmayın dolu dolu geçsin buradaki zamanlarınız. Buradaki her şey eskisin
yenilenir. Ama bu eskitmeden kastım yoğun
bir şekilde kullanılmasıdır. Ben inanıyorum ki;
Kepez’in çocukları, bu mahallenin çocukları,
Kepez’in ilçemizin Antalya’mızın çocukları
bu kütüphanede, bu özel kütüphanede çok
farklı bir ambiyansla sunulan bu kütüphanede
çok hoş vakit geçirecekler. Dünyaya buradan
yolculuğa çıkacaklar, ufuklarını burada trenin
vagonundan belirleyecekler. Bu kütüphane
dünya şehri olan Antalya’mızdan nice nice
Burhanettin Onat’ların yetişmesine vesile
olacak.” dedi. Vali Ersin Yazıcı, konuşmasının
sonunda Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve ekibine teşekkür etti. Konuşmaların
ardından kurdele kesimi ile Dr. Burhanettin
Onat Çocuk Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı.
Vali yazıcı ve konuklar kütüphaneyi gezdi.
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Muratpaşa’da 23 Nisan coşkusu
Antalya’da Muratpaşa
Belediyesi’nin Teneffüs
Park’ta başlayan 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kutlamaları Türkan
Şoray Kültür Merkezi’nde
Gençlik Orkestrası konseriyle
sona erdi.

G

AZI Mustafa Kemal Atatürk’ün
armağanı, dünya çocuklarının bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı coşkusu Muratpaşa’da belediyenin
düzenlendiği etkinliklerle gün boyu devam
etti. Muratpaşa’da kutlamaların ilk adresi,
Antalya’nın tek açık hava çocuk oyun dünyası
Teneffüs Park oldu. Türk bayraklı tişörtleri,
kırmızı beyazlı giysileriyle Teneffüs Park’ı
dolduran çocuklar eğlence dolu bir gün yaşadı.
Teneffüs Park sahnesinde hep birlikte şarkılar
söylenirken etkinliğe katılan Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı, “Yarınlarımız size emanet.Sizden çok umutluyuz. 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız
kutlu olsun” dedi. Muratpaşa Belediye Başkanı
Ümit Uysal’ı, Gündoğmuş’ta zeytin fidanı
dağıtımı sırasında kır çiçekleriyle karşılayan
çocuklar da 23 Nisan coşkusuna Teneffüs
Park’ta yaşadı.
Muratpaşa’da kutlamalar, akşam saatlerinde ise Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde
devam etti. Emrah Aydın yönetimindeki
Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, 23
Nisan için sahneye çıkarken konserde solist
olarak Didem Tezeren, Çağlar Anber, İrem
Ünal yer aldı. Konseri Başkan Uysal’ın eşi
Ümran Uysal da takip etti.

94

CITYAKTÜEL

Antalyalı çocuklar
23 Nisan’da
doyasıya eğlendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalyalı çocuklara muhteşem bir
23 Nisan bayramı yaşattı. Cam Piramit’teki şenlik alanına akın
eden binlerce çocuk, birbirinden renkli eğlence ve gösterilerle 23
Nisan coşkusunu yaşadı. Başkan Muhittin Böcek de etkinliklere
katılarak çocukların coşkusuna ortak oldu.

B

ÜYÜKŞEHIR Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı kapsamında Cam
Piramit’te Çocuk Şenliği düzenlendi. Satranç
turnuvasından, uçurtma şenliğine, geleneksel oyunlardan, çocuk festivali gösterilerine,
Büyükşehir Belediyesi imkanlarını çocuklar
için seferber etti. Şenlik havasında başlayan
kutlamaların ilk gününde çocuklar birbirinden
renkli ve eğlenceli etkinliklerle buluştu. 7›den
70›e binlerce Antalyalı, Cam Piramit'te kurulan
etkinlik alanına akın etti.

eğitimi, frizby ve kısa mesafe koşu yarışmaları
düzenlendi. Jonglör, sihirbaz ve palyaço gösterileri de çocuklara eğlence dolu anlar yaşattı.

BAŞKAN BÖCEK UÇURTMA UÇURDU

Cam Piramit Alanı Amfi Tiyatrosunda 23
Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği kutlamaları
kapsamında Antalya’ya konuk gelen dünya çocukları da gösterilerini gerçekleştirdi. Antalya
Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ,İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile FOMGED Gençlik Kulübü’nün
düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Antalya
Çocuk Festivali kapsamında 12 farklı ülkeden
Antalya’ya gelen çocuklar da şenliğe katılarak
birbirinden renkli gösteriler sundu. Kırgızistan, Litvanya, Özbekistan, Filistin, Almanya,
İran, Portekiz, Polonya, İtalya, Yunanistan,
Bulgaristan ve Estonya’dan gelen konuk ülke
çocukları yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkarak
dans gösterileri sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek de şenlik alanına gelerek çocukların 23
Nisan coşkusuna ortak oldu. Kutlama törenini
izleyen Başkan Böcek, şenlik alanındaki stantları gezdi, çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.
Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan
Böcek, onlarla sohbet etti fotoğraf çektirdi.

RENKLİ GÖSTERİ YARIŞMA VE OYUNLAR
Şenlikler kapsamında alan içine kurulan şişme oyun parkı, yüz boyama ve baskı atölyesi,
meslek atölyeleri, çocuk oyun alanları ile keyifli
saatler geçiren çocuklar, 23 Nisan coşkusunu
doyasıya yaşadı. Çocuklar için paten ve tenis

GÖKYÜZÜNDE UÇURTMA ŞÖLENİ
Etkinlikler kapsamında gerçekleşen Uçurtma Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan
uçurtmalarla çocuklar gökyüzünü süsledi.
Aileleri de çocuklarını yalnız bırakmayarak
mutluluklarına ortak oldu.

DÜNYA ÇOCUKLARI ŞENLİKTE BULUŞTU
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CORENDON AIRLINES’TAN ÇOCUKLARA
23 NiSAN HEDiYESi ÇANAKKALE GEZiSi
“İlklerin Havayolu” Corendon
Airlines, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın
heyecanını, hayatlarında ilk
defa uçak yolculuğu yapançocuklarla birlikte ülkemizin
en tarihi bölgelerinden
Çanakkale’de yaşadı.

A

NTALYA Havalimanı’ndan CAI 1920
sefer numaralı uçak ile marşlar eşliğinde Çanakkale Havalimanı’na uçan
özel konuklar; Çanakkale Destanı’nı
uzman rehberlerden yerinde dinleyip, bölgede
gerçekleşen kara ve deniz savaşlarının simge
noktalarını gezdikten sonra CorendonAirlines’ın CAI 1923 sefer sayılı uçağı ile Antalya’ya
geri döndüler.
CorendonAirlines çalışanlarının daha önce
hiç uçak seyahati yapmayan çocuklarının da
katıldığı gezi kapsamında CorendonAirlines,
geziye katılan her çocuk adına Antalya’daki
TEMA Vakfı ormanına fidan bağışında da
bulundu.

UNUTULMAYACAK BIR 23 NISAN
Gelibolu Yarımadası’nda Kuzey Cephesi ve
Güney Cephesi turları yapan ve merak ettikleri
tüm soruları merakla uzmanlara soran konuklar, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa
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Kemal Atatürk’ün Çanakkale Kara Savaşları’ndaki rolünü de ilgiyle dinlediler.
Hep birlikte Çanakkale Şehitliği’ne CorendonAirlines Uçuş İşletme Direktörü Erhan
Bayram’la birlikteçelenk bırakan çocuklar, iki
gün önce gerçekleştirilse de hayatları boyunca
unutamayacakları bir 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı geçirdiklerini belirttiler.
Özek konuklar, Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası’nda gösteri yapan SOLOTÜRK pilotlarını
da hayranlıkla izlediler.

CorendonAirlines Uçuş İşletme Direktörü
Erhan Bayram,ilk uçuşlarını yapan miniklerle
birlikte böyle bir organizasyona imza attıkları
için mutlu ve gururlu olduklarını söylerken bu
özel günde çocuklara hem havacılığı sevdirmek
hem de tarihimizin en önemli olaylarından biri
olan Çanakkale Destanı’nı anlatmak istediklerini belirtti. Etkinlik sonunda mutlu bir şekilde
Antalya’ya dönenkonuklara, Turgut Özakman’ın “Diriliş – Çanakkale 1915” isimli kitabı
da hediye edildi.

CITYSİNEMA

Ülkemizde son yıllarda ivme
kazanan ve seyircilerin büyük
ilgi gösterdiği biyografi
filmlerinin en yeni halkası
bu kez yaşayan bir isimle
beyazperdeye taşınıyor.
Sporun pek çok dalında ama
özellikle futbolda kazandığı
üst düzey başarılarla
Türkiye’de ve dünyada
“Ampüte Messi” olarak anılan
Barış Telli’nin ilham veren
hayatı, 4 Story yapım şirketi
tarafından “HAYATLA BARIŞ”
ismiyle filme çekiliyor. Film,
sonbaharda vizyona girecek.

H

ENÜZ dört yaşında, oyun oynarken
peşinden koştuğu top yüzünden
sağ bacağını kaybeden BARIŞ TELLİ, küçücük bir çocukken hayatını,
hayallerini altüst eden engelinin kendisine
‘engel’ olmasına izin vermedi.
Başta ailesi olmak üzere öğretmenlerinin
desteği ve içinde barındırdığı azmiyle sadece
yürümeyi başarmadı, yıllar içinde atletizmden
tenise sporun pek çok dalında Türkiye rekorları kırdı, uluslararası madalyalar kazandı,
yetinmedi… Yılmadan çalıştı, ısrarla yaptığı
başvurularıyla yönetmeliklerin değişmesini
sağladı ve ülkemizin ilk bedensel engelli beden
eğitimi öğretmeni oldu.

HAYATLA
BARIŞ
YAŞAYAN EFSANE BARIŞ TELLI
Futbol yeteneği ise bambaşka bir seviyedeydi Barış’ın… Hem forma giydiği kulüplerde
hem Ampüte Futbol Milli Takımı’nda sayısız
şampiyonluklar, üst üste gol krallıkları, yılın
sporcusu unvanlarını kazandı, Japonya da
dahil olmak üzere dünyanın dört bir tarafında belgeselleri yapıldı.UEFA tarafından Adil
Oyun Elçisi (Equal Game) seçildi. O artık
Messi gibi, yaşayan bir efsaneydi ve “Ampüte
Messi” olarak anılmaya başladı.
33 yaşında başarılarına başarı katmayı sürdüren, ulusal ve uluslararası spor arenasında
yıldızı her geçen gün parlayan Barış Telli’nin
hayatı şimdi de “HAYATLA BARIŞ” ismiyle
sonbaharda,4 Story Production tarafından
beyazperdeye taşınıyor.

BARIŞ TELLI: “ULAŞABILDIĞIM
HER INSANA IMKANSIZIN OLMADIĞINI
GÖSTERMEK ISTIYORUM”
“Hayatım boyunca pek çok zorluk yaşadım
ama tüm bu zorluklar karşısında bile hayallerimin ve hedeflerimin peşinden koşmayı
asla bırakmadım. Hedeflerimden bir tanesi de
ulaşabildiğim her insana ‘imkansız’ diye bir
şeyin olmadığını gösterip inandıkları yolda
bütün engellere rağmen mücadele etmeyi bırakmamalarını hatırlatmak olmuştur. Bugün
bunu gerçekleştirmek için bir adım atıyoruz.
Çok mutlu ve heyecanlıyım. İzleyen herkesin
benimle birlikte aynı hisleri yaşayacağından
eminim” dedi.

“BARIŞ’IN HAYATI INANCIN VE
CESARETIN VÜCUT BULMUŞ HALIDIR.
ÖRNEK ALINMALIDIR”
Şirketin kurucu ortaklarından Yapımcı
Hünkar Doğan; “HAYATLA BARIŞ”, 4 Story
yapım şirketi olarak ilk filmimiz. Gökhan
Oskay, Barış Kenan Özkan ve İbrahim Halil
Turan ile dört ortağız; sinema sektöründe
kalıcı, iz bırakan işler yapmak hedefindeyiz.
Barış Telli’nin başarılarını yakından takip
ediyor, diğer ampüte sporcularımız gibi onun
da başarılarıyla gurur duyuyorduk. Karşısına çıkan hiçbir engelin onu hayallerinden
vazgeçirmesine izin vermeyen, çok azimli,
çok çalışkan, kendine inanan bir sporcu,
örnek alınması gereken birisi… Bu projede
engellilerin topluma olan bakışı, toplumunda
engellilere olan bakışını değiştirecek içeriğe
sahip mesajlar yer almakta. Barış’ın karakteri
hem onların içlerindeki gücü bulmaları için
ilham verecek hem de toplumumuzun diğer
bireylerine, özellikle gelecek kaygısı taşıyan
yeni nesle, hatta yetişkinlere kendilerini sorgulamaları, vazgeçmemeleri için örnek teşkil
edecek. Çünkü Barış; engelinden, yaşadığı
fiziksel ve duygusal acılardan, ekonomik
sıkıntılardan yılmadı, eve kapanmadı. Kendini
yeniden yarattı ve bunu içindeki güce inanarak
başardı. Bu muhteşem özveriyi sinema sanatıyla anlatmak, yediden yetmişe tüm topluma
örnek olacak bu hikayeyi ölümsüz kılmak,
şirket olarak bizim kurumsal kimliğimizin de
yansıması olacak. Çok heyecanlıyız” dedi.
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KATERİNA
EKŞİOĞLU’NUN
YENİ
KOLEKSİYONU
YAZA HAZIR!
Tasarımlarında şık ve rahat çizgileri
önemseyen Katerina Ekşioğlu’nun,
renkleri ve pozitif ruh halini ön
plana aldığı 2022 Yaz Koleksiyonu,
moda tutkunları ile buluşmaya
hazırlanıyor.

T

ASARIMLARINI yaptığı kıyafetlerde moda ve konforu
birlikte sunan Katerina
Ekşioğlu, 2022 Yaz Koleksiyonu’nda “Kadınlar ne beden
giyerse giysin güzel olmalı.” anlayışıyla
hareket ediyor. Ekşioğlu, “kendine ait”
kıyafetler içinde olup, ama aynı zamanda
rahatlığından da vazgeçmek istemeyen moda
tutkunlarına etkileyici ve benzersiz karaktere sahip tasarımlarla sesleniyor. 2022 Yaz
Koleksiyonu’nda da düşünceli tasarımın yanı
sıra detaylar ön plana çıkarken, rahat bir yapıda
tasarlanan kıyafetlere detaylar eşlik ediyor.
Doğal kumaşların kullanıldığı tasarımlar dikkat
çeken özellikler arasında yer alıyor. Koleksiyon
siyah detaylara yer verirken, beyaz ve siyahın
kontrasından yararlanılarak beyaz rengin hakimiyetinin olduğu parçalardan ve mavi, yeşil,
sarı, fuşya, lila gibi parlak renklerle ayırt edilen
kıyafetlerden oluşuyor. Katerina Ekşioğlu,
kendi çizgisiyle zarif elbiseler, bol pantolonlar
ve oversize ceketleri yeniden yorumluyor. 2022
Yaz Koleksiyonu, sütyen ve bikini üstlerinin
trend olacağını ortaya koyarken, bahar aylarından itibaren sütyenlerin bağımsız giysiler
haline geleceği görülüyor. Geçtiğimiz sezonlarda dış giyimin parçası olan bikini üstleri, 2022
Yaz Koleksiyonu’nda modanın ana kahramanı
oluyor. Ekşioğlu’nun yaz koleksiyonu, eğlenceli
ve çapkın bir moda arayanların tercihi olacak.
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NsSposa ile hayalinizdeki
gelinliği gerçeğe dönüştürün
Gelenekselin yanı sıra sezon trendleri ile beslenen, cesur ve
özgür ruhunu tasarımlarına yansıtan Ns Sposa, 2022 kreasyon
çekimlerini tamamladı. Gelinlik, söz, nişan, after party ve evden
çıkış elbiselerinin yer aldığı NsSposa 2022 kreasyonunun çekimleri,
Lviv ve Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşti.

S

ON yılların trendleri arasında yer
alan balon kolların başrolde olduğu
NsSposa kreasyonunda, yalın ve sade
tasarımlar modern bir görünümle sentezleniyor. Derin sırt dekoltesinin yırtmaca
eşlik ettiği uçuş uçuş gelinlikler, Ns Sposa’nın
dokunuşlarıyla cesur ve kendinden emin bir
tavır sergiliyor. Pelerin kollarla adeta bir meleği andıran gelinliklerin yer aldığı NsSposa
2022 kreasyonunda, inci askılar ve puantiye
ile birleşen tüller zarafetin temsilcisi oluyor.

NSSPOSA 2022 KREASYONU
ŞIK VE ASIL DURUŞUN TEMSILCISI

Tüm vücut hatlarının cesurca sergilendiği
balık ve afrodit model gelinliklerinin yer aldığı

NsSposa 2022 kreaksiyonunda, iddialı seçimler dikkat çekiyor. Asil ve kendinden emin bir
duruşu yansıtan NsSposa2022 kreasyonu, 3
boyutlu çiçek desenlerini de gelinlik modellerine yansıtıyor.
NsSposa’nın 2022 gelinlik kreasyonunda
yer alan pelerinli gelinlik modelleri ile modern
ve havalı bir duruş sergileniyor. Pul ve taş
işlemelerin buluştuğu zarif danteller NsSposa
ile ışıltılı bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor.
Gelinliklerin yanı sıra, söz, nişan, afterparty
ve evden çıkış elbiseleri ile aynı iddiayı yakalayan NsSposa, geniş model seçeneğiyle her
stilin eşlikçisi oluyor. İstenilen modeli kişiye
özel dokunuşlarla buluşturanNsSposa, hayalinizdeki gelinliği gerçeğe dönüştürüyor.

Resmi davet, özel günler ve
etkinliklerde şık görünmek
isteyen erkeklere doğru
smokin seçme konusunda
rehber olan Kiğılı
uzmanları, her zevke uygun
tercihler sunuyor. Vücut
tipi, mevsimsel farklılıklar
ve kişisel zevklere uygun
öneriler, şık görünmenin
püf noktasını güncel
modayla buluşturuyor.

Kiğılı'dan
doğru smokin ve
damatlık
seçim rehberi

D

ÜĞÜN sezonunun açılmasıyla
smokinler bahar damatlarının vazgeçilmezi olurken, seçim konusunda
dikkat edilmesi gereken noktalara
dair soruları da beraberinde getiriyor. En özel
anında şıklığıyla öne çıkmak isteyen erkeklere
smokin seçiminde yol gösteren Kiğılı uzmanları, ince işçiliğin ustalıkla harmanlandığı
şıklığı zirveye taşıyor. Modern dünyada nikâh
ve düğün organizasyonlarında farklı konseptlerin tercih edilmesi smokinin renk seçiminde
de etkisini gösteriyor. Smokin takım elbise
modelleri düşünüldüğü zaman erkek modasında pek çok parçada olduğu gibi öne çıkan
renk siyah oluyor.
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Divares
995 TL

Divares 1399 TL

Divares
1999 TL

Divares
1099 TL

Divares 1599 TL
Divares 2299 TL

Divares 1299 TL

Divares 1199 TL

Divares 1199 TL

Divares 1199 TL

“Benim annem en güzelini
hak eder” diyenlere…
Mayıs demek, ANNELER GÜNÜ demek! Şimdi hepimizi anneler için
bir hediye düşüncesi ve telaşı aldı değil mi? O zaman işinizi biraz
kolaylaştıralım. Alışveriş sayfalarımızda ilginizi çekecek birbirinden
güzel hediye alternatifi sunuyoruz.
Tüm annelerin ve anne adaylarının “Anneler Günü” kutlu olsun
LUMBERJACK
KADIN
269.99 TL

NINE WEST 259TL

NINE WEST 259TL

NINE WEST 399TL

LUMBERJACK
KADIN
319.99 TL

NINE WEST
559TL

LUMBERJACK
KADIN
79.99 TL
LUMBERJACK
KADIN
319.99 TL
NINE WEST 399TL

NINE WEST
699TL
LUMBERJACK
KADIN
449.99 TL

LUMBERJACK
KADIN
249.99 TL
LUMBERJACK
KADIN
369.99 TL

NINE WEST 599TL
Four Sisters
Handame Hasır
Çanta 750 TL

NINE WEST 659TL
100

NINE WEST 599TL

Four Sisters Handame
Clutch Siyah Bej 500 TL

Four Sisters Handame
Clutch 500 TL

CITYALIŞVERİŞ

NUXE 50ML 160 TL NUXE 100ML 160 TL NUXE 50ML 190 TL

NUXE 100ML 270TL NUXE 100ML 270 TL NUXE 50ML 160 TL

Atoderm Intensive
Balm 500 ml
334,50 TL

Linens
çerçeve
129 TL

Hydrabio H2O Misel Su 2'li
199,50 TL

Photoderm Mineral
Fluid SPF 50 75 gr
299,50 TL

LA MER 30ml 1380 TL
Linens tepsi
245 TL

LA MER 15ml 720 TL

Cotton Box Origin Taş
Jakarlı Pike akımı
765 TL

Cotton Box
Origin Mint
Jakarlı Pike Takımı
765 TL

Sensibio
H2O Eye
125 ml
199,50 TL

Sensibio H2O Misel Su 2'li
199,50 TL

Cotton Box
Origin Siyah Jakarlı Pike Takımu
765 TL

Silverline Reroline Fırın 10.180 TL

Cotton Box Fine
Bornoz Ekru
Mercan
296 TL

Sebium H2O Misel_Su 2'li
199,50 TL

Silverline
Retroline
Davlumbaz
3.560 TL

Silverline
Retroline
Davlumbaz
3.560 TL

Cotton Box Deluxe Single
Bornoz Seti
576 TL

Silverline Retroline Ocak 7.575 TL

Kilim Mobilya
Gold Berjer
3300TL

Kilim Mobilya
New Atlantik
2781TL

Taç 719 TL
Kilim Mobilya
Bell-Berjer
4161TL

Taç 719 TL
Kilim Mobilya
New Atlantik
7689TL
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Kurt Wallander
serisinin
altıncı kitabı
“Beşinci Kadın”
İSVEÇLI yazar Henning Mankell’in kaleme aldığı Komiser “Kurt
Wallander” serisinin altıncı kitabı
“Beşinci Kadın” raflarda yerini aldı.
On kitaptan oluşan seri, Ayrıksı
Kitap ile polisiye tutkunlarıyla buluşmaya devam ediyor. İlk defa serinin tüm kitapları sırayla eksiksiz
yayımlanıyor. Avrupa’nın en prestijli polisiye ödülü Ripper Ödülü’nü
kazanmış bir yazar olan Henning
Mankell’in Kurt Wallander serisinin altıncı kitabı “Beşinci Kadın”da
polisliği bırakmayı düşünen Kurt
Wallander’in macerası aksiyon
tutkunlarını kendisine hayran bırakacak.

Mesut Çiftci’nin
kaleminden
“Bıçak Islığı”
ÇIKTIKLARI yolculukta sadece
vicdanlarının sesini duymaya
çalışanların romanı “Bıçak Islığı”,
Mesut Çiftci’nin kaleminden
İnkılâp Kitabevi imzasıyla edebiyat
okurlarıyla buluşmak üzere raflardaki yerini aldı. Modern edebiyatın
özgün ve kaliteli eserlerini vermeye
çalışan İnkılâp Kitabevi tarafından
yayımlanan “Bıçak Islığı”, günahlarla yaşanan değil pişmanlıklarla
yaşanan bir ömrün boşa gittiğini
anlatmak için çağrışımın gücü yüksek sözcüklere verilirken, bireylerin
iç dünyası satırlara işleniyor.

Okuyucuyla
yeniden buluştu
Halkla insan olmak için yazan İbrahim
Bakırhan, Da Vinci’nin Darphanesi’nde sıra dışı bir kalpazanlık
öyküsü anlatıyor.
Yıllarca yurtdışında yaşadıktan
sonra yeniden Türkiye’ye dönen
Bakırhan’ın, insanların yaşadığı
deneyimleri hikâyeleştirmek adına
çıktığı yazarlık yolculuğunda, daha
önce kaleme aldığı Kimsesizler
Adası okuyucu tarafından çok sevilmişti. Hayatın insanların önüne
koyduklarını hikâyeleştirmeye Da
Vinci’nin Darphanesi ile devam
eden yazar, bu defa okuyucuyu
heyecanlı bir maceranın ortasına
sürüklüyor.
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Nihan Çelik’ten

‘BODRUM
MASALI’...
Son dönemin sesinin yanı sıra
güzelliğiyle de dikkat çeken
ismi Nihan Çelik, yeni şarkısı
‘Bodrum Masalı’ ile müzik
severlerle buluştu.

NIHAN Çelik, sözü ve müziği Deniz
Dorukhan Doruk’a ait olan ‘Bodrum Masalı’ ile müzikseverlerden tam puan aldı.
Almanya’da 5 yıl boyunca şan ve
dans eğitimi alan ve sahnesinde dans
edip show yapan Nihan Çelik, “Rihanna,
Beyonce, Jennifer Lopez... Türkiye’de böyle bir rakip yok. Çünkü ülkemizde kimse
şov yapmıyor. Tabii ki benden çok daha
iyi isimler var. Ben en iyiyim demiyorum
ama en iyi şovu ben yaparım. Hadise çok
güzel dans ediyor, çok yakışıyor.” diyerek
iddiasını da ortaya koydu.
Nihan Çelik’in yeni şarkısı “Bodrum
Masalı” Noah Entertainment etiketiyle
tüm dijital platformlarda yerini alırken fotoğraflarını ünlü fotoğrafçı Lara Sayılgan
çekti.

Güneş, yeni
albümü
“Atlantis”
büyük
beğeni
topladı
2021 yılında ‘En İyi Çıkış Yapan Sanatçı’
olarak Türkiye’nin en prestijli radyo ödülünü
alan Güneş, 8 farklı ülkede yaklaşık 100
milyonu aşkın dinleyiciye ulaşarak, ülkemizi
uluslararası platformlarda temsil etmeye
devam ediyor. Türkçe rap müziğin yükselen
kadın sanatçısı olan genç yetenek, 2022 yılına
13 şarkıdan oluşan ‘ATLANTİS’ adlı yeni
albümü ile 30 Mart tarihinde dinleyicisiyle
buluştu.

CITYAJANDA

Kepez Tiyatrosu’ndan

NALINLAR OYUNU

Kepez Belediye Tiyatrosu (KBT), Necati Cumalı’nın kaleme
aldığı, Özge Efe’nin yönettiği köy komedisi olan ‘Nalınlar’ adlı
oyunu tiyatro severlerle buluşturmaya devam ediyor.

T
ANTALYA DEVLET
TİYATROSU
MAYIS 2022 PROGRAMI

m 5 Mayıs, Perşembe, (Çocuk Oyunu) Herkes
İçin Keloğlan, Saat: 14.00
m 7 Mayıs, Cumartesi, İbiş’in Rüyası, Saat:
20.00
m 8 Mayıs, Pazar, İbiş’in Rüyası, Saat: 20.00
m 10 Mayıs, Salı, , (Çocuk Oyunu) Herkes İçin
Keloğlan, Saat: 11.00
m 11 Mayıs, Pazar, (Çocuk Oyunu) Herkes İçin
Keloğlan, Saat: 11.00

ÜRK Edebiyatının bir dönemine damgasını vuran ve Türk Dil
Kurumu’nun ödülle şereflendirdiği
Necati Cumalı’nın ölümsüz eseri,
“NALINLAR” oyunu, Erdem Bayazıt Kültür
Merkezi’nde seyircisiyle buluşmaya devam
ediyor. Kepez Belediye Tiyatrosu’nun (KBT),
sahneye koyduğu köy komedisi oyunu her
Cuma ve Cumartesi günü saat 20.00’de
seyircisiyle buluşuyor.
Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde
sahnelenen oyunda Osman ile Seher’in
‘Köyseyirlik’ aşkını anlatıyor. Yönetmenliğini
Özge Efe’nin yaptığı oyunda, Müzik Sonay
Yener, Işık Mustafa Uçak, Dekor Tasarım
Özge Efe, Reji Asistanlığı Batuhan Ünlü,
Kostüm uygulaması Hıdır Doğan’a ait.
Oyunda; Tuğberk Yaşasın, Cengiz Kaya,

Derya Bütev, Emre Demiroğlu, Özge Efe,
Demet Çetin, Beşer Ceylan ve Batuhan
Ünlü rol aldı. Sahne dekorları Kepez Belediyesi’nin Ahşap İşleri Atölyesinde, dekorların
uygulaması da Semih Güçlü tarafından
yapıldı. Kepez Belediye Tiyatrosu’nun(KBT),
sahneye koyduğu Nalınlar adlı oyun her
hafta Cuma ve Cumartesi günleri, Erdem
Bayazıt Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da
tiyatro severlere kapılarını aralıyor.

ANTALYA ŞEHİR
TİYATROSU

MAYIS 2022 PROGRAMI
m 5-6-7 MAYIS - TARLA KUŞUYDU JULİET –
SAAT 20.00
m 8 MAYIS – SIR (ÇOCUK VE GENÇLİK
TİYATROSU) SAAT 13.00
m 8 MAYIS - DÜŞLER (KUKLA TİYATROSU)
SAAT 16.00
m 12-13-14 MAYIS – HUYSUZ – SAAT 20.00
m 15 MAYIS – ZÜMRÜDÜ ANKA(ÇOCUK
VE GENÇLİK TİYATROSU) SAAT 13.00 VE
16.00
m 20-21 MAYIS – TİYATRONAĞMA – SAAT
20.00 (ÜCRETSİZ/DAVETİYELİ) – SEZON
FİNALİ
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Astrolog
Nurgül Düzenli
nurgul.duzenli@hotmail.com
astrolog_nurgulduzenli

AYLIK BURÇ
YORUMLARI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ OLANLAR

Mayıs ayında tutulmalar sizler
için finansal konuları beraberinde
getiriyor. Hisseli paralar, miras konuları, eşin veya ortağın geliri ile ilgili
durumlar bu tutulmada sizleri harekete geçirici
nitelikte. Bazılarınız psikolojik olarak bastırılmış
duygularını tutulma zamanı kontrol etmek pek
kolay olmayabilir. Bu tutulma sizin için ruhsal
değişim konularını da beraberinde getirebilir.
Bazılarınız için rüya artışları yaşanabilir. Özellikle iş
hayatınız için yeni yapılanma aşamasına girebilirsiniz. İş yerinizde eskiden kalmış bir gündem bu
tutulma sonuçlanabilir.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA OLANLAR

Mayıs ayında tutulmalar sizler için
ilişkilerinizde gündemlerini beraberinde getiriyor. Evliliğiniz veya ortaklı
işlerinizde duygularınızı geri plana
atmanız kolay olmayacaktır. Bazılarınız bu dönem
ilişkilerle ilgili gizli veya derinde olan gündemleri
açığa çıkabilir. Yaşamınızda size engel teşkil eden
kişilerden uzaklaşma kararı alabilirsiniz. Bazılarınız
için de bedensel sağlık veya dış görünüşle ilgili yenilenmeler devreye girebilir. Ayrıca şehir dışı veya
yabancılarla ilgili bir gündem çözüme kavuşabilir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER OLANLA

Mayıs ayında tutulmalar sizler için
günlük işlerinizde yeni gelişen
gündemleri beraberinde getiriyor.
Sağlık ile ilgili konularda bu dönem
daha özenli davranmanız gerekiyor. Bu hafta
sakin kalabilmeniz çok mümkün olmayabilir ve
sorunlu olan konularda bırakma kararı alabilirsiniz. Bazılarınız için ise iş arkadaşları ile ilgili bazı
gel gitli durumlar devreye girebilir. İşinizle ilgili
uzun süredir alamadığınız kararları alma aşamasına gelebilirsiniz. Bu dönem evcil hayvanlarınızın
kontrollerini aksatmamanız iyi olacaktır. Sokak
hayvanlarına yardım etmek, hastalara destek
vermek bu dönem fayda sağlayacaktır.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ OLANLAR

Mayıs ayında tutulmalar sizler içinaşk
ilişkiniz ile ilgili gündemleri getiriyor.
Bu dönem çocuklarla ilgili veya aşk
hayatınızla ilgili konularda tutulma
sürecinde olacaksınız. Aslında aşka dair önemli
güçlü kararların alınacağı bir dönemde diyebiliriz. Sağlam ilişkiler için bu dönem testten
geçme dönemi olacaktır. İlişkisi olamayanlar için
ilişki fırsatları oluşabilir. Diğer taraftan daha ön
planda olma, yaratıcılığın açığa çıkması gündeme
gelebilir. Sorunlu olanla yüzleşme, netleşme etkisi
devreye girebilir. Bazıları için çocuk sahibi olma
ile ilgili konular odağında olabilir.
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ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN OLANLAR

Mayıs ayında tutulmalar sizler içinaile
hayatına dikkat çekiyor. Eviniz, yaşadığınız yer, aile bireylerinizle ilgili konular
bu tutulma birlikte bir karar aşamasına
gelebilirsiniz. Tutulma etkisi ile gizli
gündemler açığa çıkabilir ve yeni yön arayışınız
olabilir. Bu tutulma sizin için köklü bir konuda
karar almanız anlamına gelebilir. Bu dönem bazılarınız sıkışmış, özgürlüğü kısıtlanmış, tıkanmış hissedebilirsiniz. Yaşadığınız yer ile ilgili değişimler
olabilir bazıları ise bir mecburiyet sonrası adres
değişimi gerçekleştirebilir.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK OLANLAR

Mayıs ayında tutulmalar sizler
içinyakın çevre ilişkileriniz ilgili konularda karar aşamasına gelebilirsiniz.
Sosyal hayatınız yakın çevreniz değişiyor veya yapılanıyor. Kardeş, akraba, arkadaş
ilişkilerinde tepkilerinizi kontrol edemeyebilirsiniz
veya bir sırrın açığa çıkması söz konusu olabilir.
Bu dönem çevrenizle iletişimde zorluklarınız
olabilir. Eğitim konuları, seyahatler, yazılı sözlü
iletişim, ilişkiler sizler için önemli duruma gelebilir.
Eskiden bıraktığınız bir eğitime başlayabilirsiniz
veya bazılarını eğitim konusunda yeni karar verebilir. Bazıları için şehir dışına taşınma, yer değişimi
söz konusu olabilir.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ OLANLAR

Mayıs ayında tutulmalar sizler içinmaddi konularda gündemler getirebilir. Parasal algınız, kazançlarınız
ile ilgili değişim konuları yaşamınıza
dahil oluyor. Kendi kazançlarınıza odaklanacağınız, yeni kazanç yolları arayacağınız bir süreç
olabilir. Yeni girişimler, projeler karşınıza çıkabilir.
Ayrıca bu tutulma ile birlikte ilişkilere bakış açınız
yön değiştiriyor. Evlilikler ortaklı işlerde uzun
dönemdir süre gelen konularda artık yeni kararlar
alabilirsiniz. İç dünyanızda bastırılmış duygularınız
tutulma zamanı ortaya çıkabilir.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP OLANLAR

Mayıs ayında tutulmalar sizler için
oldukça önemli olacak. İş hayatınız,
başkasıyla yaptığınız işler ile ilgili
gündemler tutulma ile birlikte değişime girebilir. Finansal konularda yeni kararlar
alabilirsiniz veya eskiden kalmış bir gündeminizle ilgilenebilirsiniz. Duyguların daha görünür
olduğu bu tutulma, içinizde gizli kalmış konuları
su yüzüne çıkarabilir. Bırakmanın kolay olmadığı
her gündeminiz için, kabul etmenin, akışa izin
vermenin gücünü yaşayın. Ayrıca kendiniz olma
cesaretini gösterip, güvensiz olduğunuz konularda, özünüze güvenmeyi hatırlayın. Tutulma civarı
günlerde bedensel hassasiyetler olabilir.

YAY VE YÜKSELEN YAY OLANLAR

Mayıs ayında tutulmalar sizler içinbilinçaltınızdaki kaygılı, endişeli düşüncelerin su yüzüne çıktığı durumları yaşatabilir. Yanlış anlaşılmalar, bastırılmış
duyguların ortaya çıkmasıyla iletişim aksilikleri
getirebilir. Bu süreçte ruhsal ve bedensel olarak
hassas durumlarınız olabilir, sağlık olarak bağışıklık sisteminizi korumakta fayda var. Rüyalarınızın
artacağı bu hafta içe dönüş yapabilirsiniz. Manevi
çalışmalar yapmak, terapiler almak tutulma
zamanı çözülmeler yaşatabilir. Perde arkasında
ki sırların açığa çıktığı bir süreç olabilir. Bu geçiş
sizin için bırakma dönemi diyebiliriz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK OLANLAR

Mayıs ayında tutulmalar sizler içingelecek planlarınızla ilgili gelişmeler
yaşanabilir. Bir durumu bırakma
kararı gündeme gelebilir. Tutulma
etkisi ile arkadaş ilişkilerinizde veya sosyal gruplar
içerisinde bir karara varabilirsiniz veya bir durumu
bitirebilirsiniz. Bu dönem bir taraftan sosyal
çevreniz, diğer taraftan birlikteliğiniz ile ilgili karar
verme aşamasına gelebilirsiniz, sorun yaratan
konulardan uzaklaşabilirsiniz. Akrep tutulmasında
duygular yoğun yaşanır, bu nedenle sizler içinde
alacağınız kararlarda hırslar devreye girebilir.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA OLANLAR

Mayıs ayında tutulmalar sizler içinmesleki konularda ve hayat amaçlarınızla ilgili önemli değişimleri getiriyor.
Aklınızı meşgul eden iş konularında
bir karara varabilirsiniz Tutulma etkisi ile birlikte
maddi konularda hareketlilik, harcama gündeme gelebilir. Yakın çevrenizle ilgili duygusal iniş
çıkışlar tutulma etkisi ile gerçekleşebilir. Toplum
içinde kendinizi daha net ortaya koyacağınız,
biriktirdiğiniz duygularınızı açığa çıkaracağınız gelişmeler yaşanabilir. Aile ve iş konularında radikal
kararlar gündeme gelebilir.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK OLANLAR

Mayıs ayında tutulmalar sizler içinyolculuklarla ilgili gündemi getiriyor.
Bazılarınız bu dönem taşınma kararı
alabilirsiniz. Bazı durumlarda medya,
iletişim, eğitim, hukuksal konular ile ilgili gündemler karşınıza gelebilir. Finansal olarak kazançlarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu dönem
iletişimde sert tepkilerle karşılaşmanız söz konusu
olabilir ve duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz.
Kendinizi ve duygularınızı ortaya koyabilmek sizler
için önemli. Ayrıca sosyal gruplar içerisinde arkadaşlarınız ile ilgili gündemlerle ilgilenebilirsiniz.
Duygusal olarak güçlendirici etkilerin olduğu bu
tutulmada, kararlı adımlar atabilirsiniz.

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

108

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

109

