aylık yaşam dergisi
sayı: 145 Haziran 2020 6 TL
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PROF DR.

ÖMER REFİK ÖZERDEM
Artık babalar ve baba adayları da

Kendine Özen Gösteriyor!

www.dromerozerdem.com

Sevgili Okuyucularımız,
Tüm dünya zor bir süreçten geçiyor… Covit 19 Virüs salgını
her ülkenin günlük yaşamından ekonomisine, sosyal
alışkanlıklarından iş yaşamına kadar belki de her şeyi
tamamen etkiledi ve yeniden şekillendirdi. InCity dergisi
olarak bizim de bu yeni düzene, yeni yaşam şekillerine uyum
sağlamamız gerekiyordu…
Bu sebeple, iki ay ara verdiğimiz yayınlarımıza tekrar başlayıp
sizlerle buluşabilmekten duyduğumuz mutluluğu tarif
etmemiz mümkün değil. Normalleşme sürecine girdiğimiz
bu günlerde, elbette ki işimize günümüze bakacağız, yine
bir araya geleceğiz, yine hayatımıza devam edeceğiz. Ancak
unutulmaması gereken ve tüm bilim insanlarının ısrarla altını
çizdiği gibi; HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK! Yani
sosyal hayatımızın yeni şekline uymak zorundayız.
Nedir bu yeni sosyal yaşam gerekleri? Kapalı ve kalabalık her
ortamda, mümkünse sokaklarda “MASKE TAKMAK” çok ama
çok önemli. Selamlaşmalarımızı zaten yeniden şekillendirdik.
Öpüşmek, sarılmak, dokunarak anlaşmak terk edilen
alışkanlıklarımızdan olmak zorunda. En azından uzun bir süre
daha… SOSYAL MESAFEYE DİKKAT etmeliyiz. Birbirimizle
aramızda 1,5 – 3 metre arası bir mesafeyi korumalıyız. Ve
HİJYEN, hayatımızın vazgeçilmez parçalarından biri olmak
zorumda. Kişisel temizliğimize, ortam temizliklerine (ev, iş
yeri… vs…) çok ama çok önem vermeliyiz.
Türk toplumu gibi sıcakkanlı ve sevgisini dokunarak, sarılarak
göstermeyi seven bir toplum için sosyal mesafeyi korumak
zor olacak belki ama genel olarak; özellikle kadınlarımızın
HİJYEN konusunda çocukluktan itibaren sürdürdükleri bitmez
tükenmez eğitim ve yeni fikirler alma konusundaki başarıları,
madalyaları hak ediyor… Dolayısıyla, “Bu pandeminin kökünü
kazısa kazısa Türk kadını kazıyacaktır” inancımız çok sağlam.
Sözün özü; bu zor süreci birlikte ve dikkatle yeneceğiz. Her
birimiz işimizi yaparak, toplum içerisindeki her bir birey olarak
görevlerimizi yerine getirerek bu süreçten galip çıkacağız.
InCity dergisi olarak, sizleri her konuda haberdar etmek,
uzman görüşleriyle bilgilendirmek, biraz neşe, biraz keyif
verebilmek, bir nebze de olsa gülümsetip, bol miktarda da
ilginizi çeken konuların altını çizmek de bizim görevimiz… Bu
konuda içiniz rahat olsun.

İmtiyaz Sahibi
Güldal Siğinç
Grafik Tasarım
DRN Ajans
Katkıda Bulunanlar
Arzu Çalık
Aylin Ayaz Yılmaz
Ayşen Ovalı Binbir
Aziz Topdemir
Deniz Arıkan Öcal
Deniz Gözükızıl
Ecem Ekinci Kılıç
Neval Aras
Özel Oytun Türkoğlu
Rezzan Kiraz
Selin Günsev
Şükran Telci
Yeşim Özkoç

Yönetim Yeri
Şirinyalı Mh. Eski Lara Yolu
1539 Sk. Batuhan Apt. No: 4/2
Muratpaşa/ANTALYA
Dağıtım
Turkuaz Ece Dağıtım
Baskı
Kutlu&Avcı Ofset
Form Baskı Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti.
Muratpaşa Mh. Emrah Cd. Kutlu Avcı
Plaza No: 17 ANTALYA
T:0242 346 85 85

Tekrar merhaba derken, hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz
(Belki sanal bir kucaklama ama olsun gerçeğine de sıra gelir
inşallah). Ve sizleri, yeni sürecin ilk ve yeni sayısıyla baş başa
bırakıyoruz…
InCity Dergisi; T.C. yasalarına uygun olarak
yayınlanmaktadır. InCity Dergisi’nin isim ve yayın hakkı
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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: 8 Haziran 2020
Türü: Yerel Süreli Yayın
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BAŞKAN ÇETİN
ANTGİAD’IN KONUĞU
OLDU
Davut Çetin: “ATSO olarak pandemi sürecinin Antalya-Isparta
ve Burdur illerine etkilerini, bu süreçte daha neler yapılması
gerektiğini ve pandemi sonrası için atılması gereken adımları
çalışıyoruz. Bu süreçte tarımda, turizmde, ticarette doğru
destekler ve doğru planlama geleceğimizi kurtaracaktır”

KORMEROSB Müteşebbis
Heyet toplantısı yapıldı
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde kurulan
Korkuteli Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (KORMEROSB)
Müteşebbis Heyet toplantısının ikincisi, Antalya Valisi Münir
Karaloğlu’nun başkanlığında tele konferans yöntemi ile
gerçekleştirildi.
Müteşebbis Heyeti Üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıda,
Korkuteli Mermer OSB’de gelinen süreç değerlendirilirken,
KORMEROSB Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin bölgede
önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla ilgili olarak detaylı
bilgiler verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya
Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) online toplantısına katıldı.
ANTGİAD Başkanı Osman Sert’in moderatörlüğünde gerçekleşen
toplantıda Covid-19 sürecinde Antalya ve bölge ekonomisi ele alındı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Başkanı Osman Sert,
pandemi sürecinin başından itibaren online toplantılara başlayan
ilk Dernek olduklarını belirterek toplantıya katılan Başkan Davut
Çetin’e katılımından dolayı teşekkür etti. Başkan Sert, pandemi
sürecinde hazırladıkları Antalya’da turizm sezonunun en az kayıpla
atlatılması ve hareketlendirilmesi için atılması gereken adımların yer
aldığı “ANTGİAD Turizm Çalışma Grubu”nun 7 maddelik çalışmasını
anlattı. Sert Derneğin sosyal sorumluluk projelerinde de ön safta yer
aldığını belirterek şunları söyledi: “Sosyal destek projesi kapsamında
ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi yardımında bulunduk. Ayrıca
Devlet Hastanesi’nde özveriyle çalışan sağlık çalışanları için de
faaliyetlerimiz oldu.”
ANTGİAD üyelerine pandeminin ekonomik etkilerini anlatan Başkan
Davut Çetin, ANTGİAD Turizm Çalışma Grubu’nun çalışmasının
sektör adına önemli olduğunu kaydederek, söz konusu çalışmayı
desteklediğini kaydetti. Çetin sürecin başından beri ATSO olarak
üyelerinin sorunlarına çözüm üretmek için olağanüstü çaba sarf
ettiklerini kaydetti.
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Başkan Çetin, KORMEROSB’de tüm kanuni alt yapı hazırlıklarının
tamamlandığını belirterek şunları söyledi: “Korkuteli ilçemize ve
bütün bölgeye büyük ivme kazandıracak, istihdama katkı sağlayacak
Mermer OSB için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda tüm kanuni
alt yapı hazırlıklarımızı tamamladık. Bölge adına Kayıtlı Elektronik
Posta (KEP) adresi alındı. Bölgenin çalışmalarının anlatılacağı
web sayfası kormer.org.tri smiyle alındı. Sosyal medya hesapları
tanımlandı. Yapılan çalışmaları bu platformlardan kamuoyu ile de
paylaşacağız. Önümüzdeki günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na
‘Kamu Yararı Kararı’ için başvuruda bulunulacak. Bölge, çevreye
duyarlı ve endüstri 4.0 teknolojilerine uygun olarak tasarlanıyor ve
bu öncelikler gözetilerek faaliyete geçecek. Burada işlenen mermer,
katma değerli bir ürün olarak ihraç edilecek” dedi.
Antalya Valisi Münir Karaloğluda toplantıda yaptığı konuşmada
ATSO’nun bu girişiminin bölge ekonomisinin gelişimi için
büyük önemtaşıdığını belirterek, KORMEROSB’nin bölgeye
kazandırılmasında lokomotif rolünü üstlenen ATSO’ya Başkan Davut
Çetin nezdinde teşekkür etti.

Kent Müzesi
Kompleksi’nde
sona yaklaşıldı
Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin Böcek’in
talimatıyla Kent Müzesi
Kompleksi’nde tekrar başlayan
çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Yeşillendirme ve peyzaj
çalışmaları sonrasında eski
Büyükşehir Belediye hizmet alanı
yepyeni bir görünüme kavuştu.

Seçimlerden önce çalışmaları duran Antalya Kent Müzesi Projesi,
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla
tekrar başladı. Öncelikle eski Şehir Stadyumu yerine yapılan
yürüyüş parkurları, tribün ve gösteri alanları, 220 araçlık kapalı
otopark alanı, gösteri havuzu gibi üniteleri de kapsayan peyzaj
ağırlıklı park alanı tamamlandı.
Vatan kahvesi yaşatılıyor
Bu alanda kapalı otopark alanı ile ilintili olacak şekilde, Antalya
kentli hafızasında önemli yeri olan “Vatan Kahvesi”nin yeniden
yaşatılması amacı ile aslına uygun olarak tekrar yapımı
gerçekleştirildi. Proje kapsamında eski Büyükşehir Belediye hizmet
alanındaki çalışmalarda da son aşamaya gelindi.
Dönem yapıları korunuyor
Alan içerisinde tüm eski yapılar yıkıldı ancak dönem yapıları olan
Eski Ziraat Evi ve İpek Böcekçiliği Merkezi işlevli yapılar korunarak
Kent Müzesi fonksiyonlarına katkıda bulunacak birimler olarak
tamirat-tadilat işleri % 95 oranında tamamlandı. Yine bu alanda iki
adet kafeterya binası yapıldı.
Eski Halk Evi binası tadilatta
Alan dahilinde Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binası olarak
da kullanılan tescilli bir yapı olan Eski Halkevi Binası’nın da
proje kapsamında, aslına uygun olarak tadilatları yapılıyor. Kent
hafızasında önemli bir yeri olan, Eski Halkevi binası ile bütünleşik
Şehir Tiyatroları binası da esaslı bir tadilattan geçiriliyor. Şehir
Tiyatroları’nın modern koşullarda perdelerini açması için halkın
hizmetine sunulmak üzere inşaat çalışmalarına hızla devam
ediliyor.
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Kırcami’de yapılacak
çalışmalar muhtar ve
STK’lara anlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kırcami
bölgesinde yapılacak yatırımlar konusunda bilgilendirme
toplantısı düzenledi. Kırcami’de imar planı doğrultusunda
yapılması planlanan öncelikli alt yapı çalışmaları hakkında
bölgedeki muhtar ve STK temsilcilerinin görüşleri alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda sosyal mesafe
kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen toplantıya Muratpaşa
Belediye Başkanı Ümit Uysal, STK temsilcileri ve Kırcami bölgesindeki
muhtarlar katıldı. Kırcami’de hali hazırdaki imar planına uygun
olarak öncelikli yapılacak, yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu
yatırımları ile ilgili çalışmaların anlatıldığı toplantıda, katılımcıların
talep ve görüşleri dinlendi.
Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek, Kırcami revizyon planlarının Büyükşehir Belediye
Meclisi’nden tüm siyasi partilerin oy birliği ile geçtiğini hatırlatarak,
emeği geçen tüm belediye başkanları ve siyasetçilere teşekkür etti.
Kırcami ile ilgili doğru olanı yapmaya çalıştıklarını belirten Böcek,
“Bu süreçte de hem yolların açılması, hem ASAT’ın bölgeye yapacağı
alt yapı yatırımları ile ilgili sizlerin görüşlerini alıp, taleplerinizi
dinlemek istedik. Sizlerin de görüşleriyle öncelikleri belirleyip, hızla
yol ve altyapıya gireceğiz. Kırcami ile ilgili yapılması gereken ne
varsa yapacağız” dedi.

YATIRIMCIYA ÇAĞRI
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami’de şu an inşaat
ruhsatı vermeleri önünde hiçbir engel bulunmadığını belirterek,
“Planda ön görülen, alt yapısı sağlanmış yerlere ve komşu olan
parsellere inşaat ruhsatı verebilir durumdayız. Buradan yatırım
yapmak isteyen müteşebbislere çağrı yapıyoruz. Bir an önce
Kırcami'mizde yatırımların başlamasını ön görüyoruz. Hukuki
mücadelemiz sürüyor kimse bundan çekinmesin. Yaptığımız
parselasyona çok az itiraz geldi. Komşularımız genel olarak plandan
memnun. Yollarımızın açılması ile ilgili tasarrufunuzdan ve
Kırcami’ne desteğinizden dolayı, size ve tüm çalışma arkadaşlarınıza
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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Trafik Polisleri
EBA Canlı Sınıf
Uygulamasına
Katıldı
Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına
alan Koronovirüs (Covid-19) salgını
nedeniyle, İçişleri Bakanlığının
talimatıyla “Karayolu Trafik Haftası”
etkinlikleri 02 - 08 Mayıs 2020
tarihleri arasında “Evdeyim Ama
Trafik Kuralları Aklımda”, 1Trafikte
Her Yıl Daha İyiye” mottolarıyla;
Koronovirüs (Covid-19) salgınına
karşı alınan tedbirlerle örtüşecek
şekilde kutlanması planlandı.
Antalya Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile ortaklaşa yapılan çalışmalar
neticesinde trafik polisleri,
öğretmenlerin birebir internet
üzerinden verdikleri EBA Canlı Sınıf
Uygulaması eğitimlerine katıldılar.

Pandemi döneminde
Kepez’den
psikolojik destek
Kepez Belediyesi, evde kalmamız gereken bu
süreçte sosyal izolasyon yaşayan vatandaşların
kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği
kaynaklı endişeleri gidermek ve psikolojilerin güçlü
tutulmasını sağlamak amacıyla uzman psikolog
eşliğinde ‘Ev Bilgiseli’ ile ilçe sakinlerinin evlerine
konuk oluyor.

Trafik polislerini karşılarında
gören çocukların sevinçle
karşıladığı canlı yayın dersinde,
trafik haftası mottosu kullanılarak
haftanın önemine değindiler.
Ders esnasında çocuklara trafik
kurallarını tekrar hatırlatan trafik
polisleri ile öğretmenler, Karayolu
Trafik Haftasına olan duyarlılığı
artırmak ve trafik kültürünü
benimsetmek adına önemli bir
adım attılar.

Kepez Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yayınladığı ‘Ev Bilgiseli’
ile ilçe sakinlerini merak ettikleri birçok konu hakkında bilgilendirmeye
devam ediyor. Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında ‘Evde
Kal’ çağrısının ardından izolasyon yaşayan vatandaşların endişe ve
kaygılarının giderilmesi amacıyla ‘Ev Bilgiseli’ ile Belediye Sağlık
Merkezi Psikoloğu Rüya Acar, evlere konuk oluyor. Kepez Belediyesi’nin
sosyal medya hesaplarından düzenli olarak yayınlanan ‘Ev Bilgiseli’nde;
“Koronavirüs tehlikesi psikolojimizi nasıl etkiledi? Bu kaygı ile nasıl başa
çıkabiliriz? Sürekli koronavirüs haberi izlemek doğru mu? Koronavirüsü
çocuklarımıza anlatırken nasıl davranmalıyız? Evde kalma zorunluluğu
ve sosyal mesafeyi korumak sizin hayatınızı nasıl etkiledi? Bu durumla
nasıl başa çıkabiliriz?” gibi sorular yanıt buluyor.
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Halkın tercihi ‘Hayat
Park’ oldu
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçenin
merkezinde yer alan 117 dönümlük mesire alanına
verilecek isim için yapılan halk oylamasında ‘Hayat Park’
adının ortaya çıktığını söyledi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 20 Ocak 2020 tarihinde,
Öğretmenevleri Mahallesi’nde yer alan 117 dönüm mesire alanının
işletilmesine yönelik ihaleye çıktı. İhaleyi en yüksek teklifle Konyaaltı
Belediyesi kazandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in
“İlçemiz sınırları içerisinde yer alan mesire alanı Konyaaltı’nın
olmalı” kararlılığıyla kazanılan ihalenin hemen ardından ise internet
üzerinden yapılan anketle isim belirleme çalışmalarına başlandı.
Konyaaltı Belediyesi’nin resmi internet adresi üzerinden yapılan
anket, 23 Mart 2020 tarihinde sona erdi. Halkın tercihiyle ortaya
çıkan anket sonucu “Hayat Park” oldu…

Kepez’den sağlıkçılara vefa
Sağlık çalışanlarının her zaman yanı başında olan Kepez
Belediyesi, Koronavirüsle (Covid-19) mücadelede canla başla
görev yapan sağlık çalışanları için iftar sonrası keyifli bir
etkinlik hazırladı.

Kepez Belediyesi, sağlık çalışanları için güzel bir etkinlik düzenledi.
Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi’nin organizasyonluğunda
düzenlenen etkinlikte; Kepez Devlet Hastanesi’nin nöbetçi hekim,
hemşire ve diğer çalışanları bir araya geldi. AKMEK’in Aşçılık Kursu
öğretmenleri, kursiyerleri ve gönüllü kadınlar tarafından çay saatine
özgü hazırlanan yiyecekler sağlık çalışanlarına ikram edildi. Ulusal
Sanatçılar Derneği‘de geceye ney dinletisi ile eşlik etti. Kepez Devlet
Hastanesi’nde düzenlenen bu özel geceye Kepez Belediyesi Başkan
Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi
Danışma Kurulu üyeleri katıldı.
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Konyaaltı’nda
öğrenciler YKS’ye
uzaktan eğitimle
hazırlanıyor
Konyaaltı Belediyesi, sınav tarihi bir ay öne
çekilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS)
hazırlanan etüt merkezi öğrencileri için uzaktan
eğitim başlattı. İlk derste öğrencilerle on-line
buluşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen,
öğrencilere moral vererek başarı diledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce 25-26 Temmuz 2020 tarihinde
yapılacağı açıklanan YKS, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
duyurusuyla 27-28 Haziran 2020 tarihine çekildi. Sınavların bir ay
öncesine çekilmesini öğrenciler ve veliler şaşkınlıkla karşılarken, Konyaaltı
Belediyesi açıklamanın yapıldığı günün ertesinde öğrencilere yönelik bir
çalışma başlattı. Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM)
bünyesine hizmet veren etüt merkezinde eğitim alan öğrenciler için
uzaktan eğitim dersleri başlatıldı. 160 öğrencinin eğitim gördüğü etüt
merkezinde YKS’ye girecek 5 sınıf için yeni eğitim programı hazırlandı.
Öğrenciler matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, tarih, Türk
dili ve edebiyatı, coğrafya ve felsefe grubundaki ders alanlarında uzaktan
eğitimle sınava hazırlanıyor. Öğrencilere haftanın beş günü, günde 4 ile 6
saat arasında alanlarında uzman öğretmenler eğitim veriyor.

Antalya’da
sosyal mesafe
bankları

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, parklarda birçok
kişinin yan yana oturduğu bankları sosyal mesafe
kuralına uygun olarak yapılan yenileriyle değiştiriyor.
Sosyal mesafeli banklara en fazla iki kişi oturabilirken,
oturma grupları yerine de sandalye banklar geldi.

Gündelik alışkınlardan yaşam tarzlarına hayatı değiştiren korona
virüs salgını şehirleri de dönüştürüyor. Antalya’da Muratpaşa
Belediyesi, parklarda birçok kişinin yan yana oturup sohbet ettiği
bank ve oturma guruplarını ‘sosyal mesafe’ kuralına uygun olarak
yapılan yenileriyle değiştiriyor. Yeni tip banklara en fazla iki kişi
oturabilirken kişiler arasında da birer metre mesafe bırakıldı. Çoklu
oturma grupları yerine de sandalye ve tabure tipi sadece bir kişinin
oturabileceği banklar tercih edildi.
Muratpaşa Belediyesi, ilk çalışmayı Antalya’nın tarihi kent merkezi
Kaleiçi’ne açılanan Üçkapılar’ın yanı başındaki parkta gerçekleştirdi.
Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parktaki 30 eski tip
bankı söktü ve yenilerinin montajını yaptı.
Çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Ümit Uysal, salgın önlemleri
kapasında Muratpaşa’da ihtiyaçları gözeterek bir çalışma içinde
olduklarını söyledi.
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Bakımlı Babalara
Konforlu
Hediye
Kişisel bakım ürünleri kategorisindeki
iddialı ürünleriyle erkeklerin A’dan
Z’ye tüm bakım ihtiyaçlarına cevap
veren Goldmaster Janti ve Matrix
Bakım Setleri, Babalar Günü’nde
babanızı kendi kendisinin berberi
yapıyor.
İster kirli sakal, ister sıfır tıraş...
Babanızın ruh halinize uygun tıraşı
evde kolayca tamamlamasını sağlayan
Goldmaster Janti ve Matrix Bakım
Setleri, Babalar Günü için geri sayımın
başladığı şu günlerde en ideal hediye
seçeneklerinden.

Babanıza
unutamayacağı
bir sürpriz yaşatın!

Babalar Günü için
keyifli hediye
Her tarza uygun tasarımlarıyla açıkhavaya prestij katan
Türkiye’nin önde gelen bahçe mobilyaları markası L’unica,
Babalar Günü’nü şıklık ve konforu birarada sunan hediye
alternatifleriyle karşılıyor. Rahatlığı ile babaların gözdesi olacak
Cloud Lounge ve Oscar sallanan koltukları ile L’unica, günün
yorgunluğunu ve stresini çıkarmak isteyen babalara özel bir alan
oluşturuyor.
Sıradışı çizgisi ile
açıkhava mekanlarında
adından sıkça söz
ettiren L’unica,
Babalar Günü’nde
babasını mutlu ve
rahat hissettirmek
isteyenlere özel hediye
alternatifleri sunuyor.
Cloud Lounge ve Oscar
sallanan koltuklar ile
günün yorgunluğunu ve
stresini çıkarmaya davet
eden L’unica, açıkhava
tutkunu babaların
vazgeçilmezi olmaya
aday.
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Babalar Günü’nde babanıza mükemmel bir akıllı telefon hediye
ederek unutamayacağı bir sürpriz yapmak ister misiniz? Eğer
cevabınız “evet” ise Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S20
Ultra ve yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip kendini
teknolojiyle ifade etmeyi seven teknoloji tutkunu babalar için
mükemmel birer hediye tercihi olarak öne çıkıyor.
Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S20 Ultra ve yeni katlanabilir
akıllı telefonu Galaxy Z Flip kendini teknolojiyle ifade etmeyi seven
teknoloji tutkunu babalar için mükemmel birer hediye tercihi olarak
öne çıkıyor. Galaxy S20 Ultra, yapay zekâ ile Samsung’un gelmiş
geçmiş en geniş görüntü sensörünü bir araya getirerek çarpıcı bir
görüntü kalitesi sunarken Galaxy Z Flip, kompakt tasarımı sayesinde
güçlü teknolojiyi cebe kolayca sığdırmasıyla dikkatleri üzerine
çekiyor.

STİL SAHİBİ
BABALARA ÖZEL
HEDİYELER

Dünyanın önde gelen isimlerinin tercihi
olan 200 yılı aşan tarihe sahip, perakende
devi Brooks Brothers, Babalar Günü’nde
stil sahibi babaları unutmuyor. İlkbaharYaz Erkek Koleksiyonu ile “Babalar
Günü” alışverişinizi keyifli bir deneyime
dönüştürüyor.
Modern ve şıklığından ödün
vermeyen erkeklerin tercihi
Brooks Brothers, Babalar
Günü’nde her yaştan ve her
tarzdan babanın tercihi olan
birbirinden şık, renk renk polo
yaka t-shirt modeller, düz ve
desenli şortlar ile ön plana
çıkıyor.

Babalar Günü’nün en özel
ve anlamlı hediyesi
“Sosyal Mesafe
Tanımayan Babalar
Günü Kutlama Kartları”
Türk Eğitim Vakfı (TEV), Babalar Günü’nde hediyesiyle hem
fark hem de umut yaratmak isteyenler için çok özel bir seçenek
sunuyor. Türk Eğitim Vakfı (TEV), bu anlamlı hediyeyle babanızın
babalar günü mutluluğuna ayrı bir anlam katarken, bir gencin
eğitimini de umut oluyor.
53 yıldır maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği veren
Türk Eğitim Vakfı (TEV), babalarına sunacakları hediye ile fark
yaratmak isteyenler için çok özel ve anlamlı bir seçenek hazırladı.
Babalar Günü Kartları hediyesini unutulmaz kılmak isteyenler için
özel bir hediye alternatifi sunuyor.
TEV’in korona döneminde “Sosyal Mesafe Tanımayan Kartları”
arasında yer alan “Babalar Günü Kartları”, geleceğimizi emanet
edeceğimiz gençlerin eğitimine burs imkanı sağlamak üzere
imkan tanıyor. Yapmanız gereken tek şey; onlinebagis.tev.org.
tr/MesajKartlari/?t=yeni&k=1014 adresi üzerinden gönderim ve
bağışlarını gerçekleştirmek.
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EVDEKİ
LEZZETLER
HER YERDE
SİZİNLE

Bu yaz sağlıklı, hijyenik beslenme rutininize
Arzum Foodie Modern Sefer Tası ile devam
etmeniz çok kolay. Evdeki lezzeti aynı sıcaklıkta,
aynı tazelikte gittiğiniz her yere taşımaya hazır
mısınız?
Sağlıklı beslenme rutinine nerede olursa olsun
dikkat edenlerin gözdesi Arzum Foodie Elektrikli
Modern Sefer Tası, bu yaz vazgeçilmeziniz olmaya
aday. Türkiye’de bir ilk olan ve çıktığı ilk günden
bugüne çok tercih edilen elektrikli sefer tası, yemek
yeme alışkanlıklarınızı değiştirmeye hazır.
Foodie Elektrikli Modern Sefer Tası, evde pişirdiğiniz
leziz yemeklerinizi hijyenik, güvenilir ve pratik
bir şekilde dilediğiniz yere taşıyabilme imkanı
sunuyor. İki yemek kabı ve bir tabağa sahip olan
Foodie ile birden fazla yemeği kolaylıkla taşıyabilir,
yemeklerinizi 12 dakika gibi kısa bir sürede
ısıtabilirsiniz.

Doğadan
gelen ilham…
Günümüzde zarafet ve işlevsellik camlarla hayatımıza giriyor.
Camlar evlerimizden dolaplarımıza, banyolardan merdiven
korkuluklarına kadar sınırsız kullanım alanıyla tasarımlarda
esneklik kazandırıyor. Yorglass’ın doğadan ilham alarak hayat
verdiği Dekoratif Camlar, ince dokunuşlarıyla dekorasyona renk
katıyor.
Türkiye’nin ilk mat ve dekoratif cam üreticisi Yorglass’ın doğadan
ilham alarak tasarladığı Dekoratif Camlar, sınırsız desen seçeneği
sunuyor. Modern tasarımları ile göz alıcı projelere imza atan
camlar, doğanın desenlerini mekanlara yansıtmaya yardımcı
oluyor.
Cam dolap kapakları, iç mekankapıları, duşakabin, merdiven
korkulukları gibi alanlara doğanın enerjisiyle alternatifler sunan
Dekoratif camlar, temper, rodaj, bizote, laminasyon, bombe,
çiftcam, emaye baskı işlemlerine olanak tanıyor.
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GÜLDAL’LA 5 ÇAYI

ATSO BAŞKANI DAVUT ÇETİN:
“Antalya
Korona
Virüs salgını
başlangıcından
bu yana en
iyi korunan
illerdendir”

Bu ay “Güldal’la 5 Çayı”
bölümümüzün konuğu; benim
de üyesi olmaktan büyük
mutluluk ve gurur duyduğum,
Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası (ATSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Davut Çetin oldu.
Küresel salgın Korona Virüs
nedeniyle yaşanan süreci ve 1
Haziran’dan itibaren başlanan
“Yeni Normalleşme” sürecini
değerlendiren Çetin, dergimiz
aracılığıyla son derece önemli
detay ve bilgiler paylaştı…

Elbette 16 Şubat 2015 tarihinden
bu yana Antalya Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini yürütmekte
olan Davut Çetin’i iş ve cemiyet
dünyası yakından tanıyor. Ama
yine de, Antalya’da yaşamaya
kısa süre önce başlamış
okuyucularımızı da düşünerek,
başkanımızdan kısaca
bahsetmek istiyorum…

Saç & Makyaj
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1 Ocak 1965 tarihinde Antalya’da doğan Davut Çetin, ilkokulu Antalya
Namık Kemal İlkokulu, ortaokulu Antalya Merkez Ortaokulu, lise
eğitimini ise Antalya Endüstri Meslek Lisesi Makine Bölümü’nde
tamamladıktan sonra, Akdeniz Üniversitesi Makine Ressamlığı
Bölümü’nden mezun olmuş.
1987 yılı itibariyle Antalya merkezli GMY Çetin Motor firması ile
otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyor. Yedek parça ticareti ile
motor yenileştirme işlerinin yanı sıra 2015 yılında İstanbul’da
kurduğu firmasında otomatik şanzıman yenileştirme işi yapmakta...
GMY Çetin Motor’un bugüne kadar alanında Türkiye birincilikleri
mevcut.
1999 yılından itibaren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda görev
almaya başlayan Davut Çetin, Meslek Komitesi Üyeliği, Bütçe
Komisyonu Üyeliği, Ulaşım Komisyonu Üyeliği, ATSO Atletizm İhtisas
Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Meclis Üyeliği ve Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş. Ayrıca, 20082010 yılları arasında Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis
Heyet Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini de icra
etmiş.
2013 yılında yapılan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde
Meclis Üyeliği’ne ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na seçilen
Çetin, 16 Şubat 2015 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmiş.
2018 seçimleri sonucunda Antalya TSO Yönetim Kurulu Başkalığı
görevine yeniden seçilen Başkanımız, 74. TOBB Olağan Genel
Kurulu’nda TOBB Yönetim Kurulu Üyeliği’ne de seçildi ve halihazırda
bu görevleri de yürütüyor. Davut Çetin, evli ve iki çocuk babası...
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın hem çalışkan, hem vizyoner,
hem de başarılı başkanını kısaca tanıttıktan (daha doğrusu
hatırlattıktan) sonra dilerseniz, kendisiyle yoğun programı arasında
gerçekleştirdiğimiz röportajımıza geçelim…

Başkanım, Antalya iş hayatı Korona Virüs süreci
başlangıcında neler yaşadı? Ekonomik anlamda ne gibi
gelişmeler oldu, anlatır mısınız?
Evet, bu süreçte, 19 Mart’tan itibaren biz ATSO yönetimi olarak
toplantılarımızı uzaktan, online olarak yaptık. Sürecin devamında
ATSO’nun tüm etkinliklerini iptal ettik. Süreç başlangıcında ilk
açıklanan ekonomik paket açıkçası bize küçük gelmişti. Rakamlar çok
çözüm olacak gibi gelmemişti. Ama sonradan ilettiğimiz taleplerin
neredeyse tamamına cevap aldık. İş dünyasında ve ekonomide, hızlı
tedbirler alındı.
Aslına bakarsanız, 19 Mart ile Nisan ayının ilk haftası arasında
büyük panik yaşadığımızı söyleyebilirim. Ama o süreci çok iyi
atlattık. Rakamlara baktığımızda zor dönemde 224 milyar lira kredi
dağıtıldığını görüyoruz. 3 kamu bankası iş dünyasına çok ciddi destek
verdi. Yapılan düzenlemelerle esnaf statüsünde olanlara can suyu
niteliğinde 25 bin liralık kredi sağlandı.
Tüm bu süreçte Antalya’nın durumunu nasıl
değerlendirirsiniz?
Nefes kredisinin 7’nci paketi ile Antalya’da 100 milyara yakın
kaynak oluşturduk. Şu sıralar kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi
yönünde talepler geliyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana, bir sürü
kriz yaşadık, neredeyse yaşamadığımızı kriz kalmadı diyebilirim. Bu
küresel salgınla, yüz yılda bir gelen bir olayı da görmüş olduk. Ama
Antalya olarak çok şanslı olduğumuza inanıyorum. Valimiz Münir
Karaloğlu ile çalışmaktan gurur duyuyorum, bu süreçte ne talep
ettiysek cevap buldu. Salgının en yoğun yaşanacağı iller arasındaydık.
Ama şimdi vaka görülme oranında 81 il içinde sonucuyuz. Biz bu
sürecte dinamik tedbirlerle, hızlı kararlarla, genelgelerle Antalya’yı
çok iyi koruduğumuza inanıyorum. Şimdi önümüzdeki dönemde
turizmde de çok ciddi bir çıkışa ihtiyacımız var. Dünyanın en iyi
korunan ülkelerinden biriyiz, Antalya da en iyi korunan illerinden...
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Peki, gelecek zaman dilimlerinde öngörülen tablo hakkında
neler söylersiniz?
Ertelenen borçlar nedeniyle Ekim, Kasım ve Aralık aylarından
biraz endişeliyiz açıkçası… “Bu sürede işler geçen seneki seviyeye
çıkacak mı?”, şüphelerimiz var. Üyelerimiz için doğru bir yön
çizmemiz gerekiyor. Bütün üyelerimizin nakit akışını oturup hesap
etmesi gerekir. İyimser kadar kötümser tabloları da göz önünde
bulundurmak zorundayız. Bizim güvenle çalışıyor olmamız gerekir.
Bu süreçte her şeyden önce dayanışma içinde olmalıyız ve olacağız.
Mülk sahipleri 3-4 ay kira almayacak, birbirimizden alışverişe
yeniden başlayacağız. Piyasayı hareketlendirmemiz gerek. Ve salgınla
yaşamayı öğreneceğiz. Yoksa “salgın var” diye gider evde oturursak,
bir yere varamayız.
Turizm için neler söylersiniz?
Antalya’da en önemli sektör şüphesiz turizmdir. Maalesef turizmde
ciddi bir düşüş görmemiz kaçınılmaz. Ama çok çabuk toparlanıp
hep beraber bu işlere sarılmalıyız. Hem yerli, hem yabancı turist
konusunda bir sıkıntı yaşamamak için kendimizi doğru anlatmalıyız.
Antalya’nın son derece güvenli olduğunu göstermeli, misafirlerimiz
çok iyi ağırlamalıyız. Bu sayede bu zor zamanları atlatır, 2021’de bir
patlama yaşarız diye düşünüyorum. Elbette bu dönemde turizmdeki
fiyat politikamızı iyi belirlemeli, tanıtımımızı doğru yapmalı ve tüm
bunları çok iyi korumalıyız. Bu şartlarda kente en kötü senaryoda
2,5 milyon, iyi senaryo ise 5 milyon 200 bin turist beklediğimizi
söyleyebilirim…
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Turizm demişken, ATSO için Kaleiçi’nin ayrı bir önemi
olduğunu biliyorum. Bu konuda bize neler aktarırsınız?
Kaleiçi’nde ayrı bir çalışma yapıyoruz; araç giriş çıkışını azaltıyoruz.
00.00’a kadar tedarikçi araçları, kısa süreliğine girebilecek içeriye. 7
kapıdan giriş çıkış yapılacak. Restorana girerken belirlenen kurallar
uygulanacak, işi sıkı tutacağız. Daha güvenli noktada Kaleiçi’ni
tanıtmaya başlayacağız.
Peki, ya tarımda ne gibi adımlar atılıyor?
Tarım 3 aylık süreci en iyi atlatan sektör, diğerlerine kıyasla daha az
yarayla atlatan sektör diyebilirim. Tarım tarafında çok sıkıntı yok gibi
görünüyor. İhracatta bir artış olduğunu da belirtmeliyim. Zaten tarım
üretimini hiç bırakmamamız gerekiyor. Bu işin başı planlamadır. Bu
kriz ihracat pazarında yeni kapılar açacaktır. Tarımda alacağımız
dersler var elbette.
Başkanım teşekkür ediyoruz güzel sohbetiniz için…
Röportajımızın sonunda iş dünyasına ve Antalya’ya bir
mesajınız var mı?
Zorlu bir süreç yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Ben
inanıyorum ki; bu dönemi atlattığımızda en çabuk toparlanacak kent
Antalya’mız olacaktır. Moralimizi bozmayalım ve birbirimizden güç
alarak çalışmaya devam edelim. Ancak bu sırada unutmamamız
gereken en önemli konunun da ‘Maske, mesafe ve hijyen’ olduğunu
hatırlatmak istiyorum. Ben tüm hemşerilerimize, üyelerimize
ve Antalya’mıza sağlıklı gelecek günler diliyorum. Sizlere de çok
teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere…

\\ CITYÖNERİ#evdekal

EVDE ÇALIŞANLAR İÇİN
AYDINLATMA ÖNERİLERİ
Anahtar priz sektörünün lider
şirketlerinden Günsan’ın verdiği
aydınlatma ipuçları, evde
çalıştığınız dönemde verimliliğinizi
artırmanıza yardımcı olacak.
Yenilikçi anahtar ve priz ürünleriyle
evlerin dekorasyonlarını tamamlayan
Günsan, evde çalıştığımız bu günlerde
verimliliğinizi artırmanız için
aydınlatma önerilerde bulunuyor.
Çalışma alanında düzenli olmanın
en önemli konu olduğuna değinen
Günsan, evinizde verimli çalışmak
için yatak ya da koltukta değil ofiste
olduğu gibi masada çalışın diyor.
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Güneş ışığına dikkat edin
Aydınlatma iş verimliliğinde oldukça önemli bir konu. Siz de evinizde
atacağınız küçük adımlarla verimliliğinizi artırabilirsiniz. Öncelikle
gün ışığından daha fazla faydalanmak için masanızı pencereye yakın
bir konuma taşıyın. Ancak çalışma masanızın güneş ışığını dik bir
şekilde almamasına dikkat edin. Bu durum gözlerinizi kamaştırarak
dikkatinizin dağılmasına ve veriminizin düşmesine sebep olabilir.
Işık ihtiyacını doğru belirleyin
Sadece çalışırken değil günlük hayatımızda da aydınlatmanın çok
önemli bir yeri bulunuyor. Yanlış aydınlatma seçiminin baş ağrısına,
göz ağrılarına, yorgunluğa ve agresifliğe neden olduğunu unutmayın.
Eğer gün ışığından faydalanma imkanınız yok ise yapay ışık ile bu
ihtiyacınızı karşılayın. Bu noktada ihtiyacınız olan ışık miktarını
çok iyi belirleyin ve odanın da kaldırabileceği kadar ışık seçin. Çok
parlak ya da çok loş bir aydınlatmanın istediğiniz verimi almanızı
engelleyeceği gibi sizi de olumsuz yönde etkileyeceğini unutmayın.
Işığı doğru konumlandırın
Işığın doğru konumlandırılması da çalışma etkisinde büyük rol
oynuyor. Işığınız masa ya da avize olsun doğru bir konumda
olması gerekiyor. Çalışırken, aydınlatma yukarıdan aşağıya doğru
sağlanmalı ve ışığın göze gelmesi engellenmeli. Ayrıca ışığın objelere
çarparak yansıma ya da parlama yapmamasını sağlayın. Avizeleri
istediğimiz konuma ayarlayamayacağımız için çalışma masasında
doğru aydınlatma için masa lambası kullanın. Masa lambalarında
konumlandırma yapılırken, ışığın sol taraftan gelmesine dikkat edin.
Bu açının göz içinde daha sağlıklı olduğu bilinmektedir.

Beyaz ışık kullanın
Son olarak ışığın rengi de çalışma verimliliğini etkileyen bir etken.
Sarı ışığın gözü çok daha hızlı yoracağını unutmayın. Aydınlatmada
beyaz ya da floresanlı lambaların kullanılması doğru bir tercih
olacaktır. Beyaz ışık ve floresanlı lambalar, sarı ışık veren lambalara
göre hem daha fazla aydınlık sağlamaktadır hem de gözü daha az
yormaktadır. Işık gücünün ayarlanabildiği dimmerli lambalar da
farklı ışık şiddetleri arasında geçiş yapmanıza imkanı sağlayarak, gün
içinde ışığınızı ayarlamanıza yardımcı olacaktır.
Hareket kabiliyetinizi kısıtlamayın
Tüm bu aydınlatma önerilerinin yanı sıra masanın düzenli olması
da son derece önemli. Masada dikkatinizi dağıtacak tüm detayları
uzaklaştırın. Masanızın üstünde duran eşyalarınızı düzenleyin. Çay
ve kahve gibi kaza riski yaratacak nesneleri masanızdan uzaklaştırın.
Aynı şekilde masanızda hareket kabiliyetinizi sınırlayan, aydınlatma
ve şarj kablolarını tek bir yönde toplayın. Bunu sağlamak için çift
USB’li grup prizlerini kullanabilirsiniz.
Çoklu kullanım sunan çift USB’li grup prizler tek bir prizi ile aynı
anda birden çok cihaza enerji sağlarken, USB girişi ile cep telefonu
ve tabletlerinizi de şarj edebilirsiniz. Birçok akıllı telefon ve tabletle
uyumlu olan priz, cep telefonu ve tabletlerimizin şarjlarının çok
çabuk bittiği bu dönende masanızda düzen sağlamanıza yardımcı
olacak.
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COVID-19 DÖNEMİNDE
BAHAR YORGUNLUĞUYLA
NASIL BAŞ EDERİZ?

Doğanın uyanışı olarak adlandırılan ilkbahar ile birlikte artan
hava sıcaklıkları fiziksel ve ruhsal değişimlere sebep oluyor.
Aynı zamanda COVID-19 salgını da tüm dünyada günlük hayatı
ve alışkanlıkları etkilemeye devam ediyor. Karantina sürecinin
ve bahar aylarının beraberinde getirdiği etkiler, halsizlik ve
yorgunluk gibi fiziksel sorunların yanı sıra endişe ve tükenmişlik
sendromu gibi psikolojik sorunlara da yol açıyor. 150 yılı aşkın
köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına
sahip Generali Sigorta, koronavirüs döneminde baharın getirdiği
yorgunluğuna iyi gelecek 5 öneriyi paylaştı.
Sebze ve meyve tüketimini artırın
Kış aylarında yavaş çalışan metabolizma ilkbahar ile birlikte
hızlanmaya başlar. Kış aylarında yavaşlayan metabolizmanın
baharın gelişine ayak uyduramamasından kaynaklanan bahar
yorgunluğuna karşı ilk ve en önemli adım, her derde deva sebze ve
meyve tüketimini artırmaktır. Sebze ve meyve tüketiminizi artırarak,
vücudunuzun direncini olması gereken düzeyde tutabilirsiniz. Diğer
yandan yorgunluğun sebeplerinden biri de yetersiz sıvı tüketimidir.
Bu dönemde bol miktarda su, çay ve şekersiz içecekler tüketmeye
özen gösterin.
Vitamin desteği alın
Bahar yorgunluğunun koronavirüs sürecine denk gelmesi, psikolojik
olarak enerjinizin düşmesinde büyük rol oynamaktadır. Hem fiziksel
hem de psikolojik yorgunluğun önüne geçmek için, vücudunuzda
eksik olan vitaminleri almanız bu dönemi fazla ağır hissetmeden
atlatmanıza yardımcı olacaktır. Özellikle içerisinde C ve B vitaminleri,
potasyum ve çinko içeren besinleri tüketmeye özen gösterin.
Stresten uzak durun
Stres bahar yorgunluğuna katkıda bulunur. Bahar yorgunluğunun
arttığı bu dönemde, özellikle koronavirüs süreciyle ilgili sosyal
medyada ya da televizyonda paylaşılan ve stresinizi artıracak
haberler yerine, enerjinizi yüksek tutacak programları ya da
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hesapları takip edin. Boş zamanlarınızı mümkün olduğunca
sizi geliştirecek, hem ruhsal hem de fiziksel sağlığınıza katkı
sağlayacak, rutin günlük hayatın stresini azaltırken diğer yandan
motivasyonunuzu da artıracak uğraşlara ve hobilere ayırın.
Spor yapmayı ihmal etmeyin
İlkbahar yorgunluğunun önüne geçmenin bir diğer yolu da düzenli
olarak spor yapmaktır. Eğer spor yapamıyorsanız mümkün
olduğunca ev içinde hareket etmeye çalışın. Her fırsatta hareket
etmeniz gerektiğini unutmayın.
Doğru nefes alın
Vücudun gereksinimi olan temiz havayı ve oksijeni almak bahar
yorgunluğunu engelleyecek bir diğer önemli adımdır. Bu adım için
yapılması gereken ise doğru nefes almaktır. Çünkü doğru nefes
almak, bedenimizin ihtiyacı olan oranda oksijenle dolmasını
ve beynin tazelenmesini sağlar. Virüs döneminde mümkün
olduğunca canlanan doğanın taze havasını, balkonlardan ya da
camlardan soluyarak oksijen ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Bu sayede
yorgunluğunuz azalacaktır. Öte yandan evinizi veya işyerinizi de sık
sık havalandırmayı unutmayın.
Uykuyu ihmal etmeyin
Düzenli uyku, vücut sistemlerini yavaşlatarak ve rahatlatarak,
kendimizi daha güçlü hissetmemizi sağlar. Ayrıca düzenli uyku bahar
yorgunluğunun yanı sıra birçok fiziksel ve psikolojik hastalığın da
önüne geçen önemli bir faktördür. Bu derecede önemli olan uykuyu
hayatınızın merkezine koyun ve günde en az 7-8 saat uyumanız
gerektiğini unutmayın.
Sıcak-soğuk duş alın
Kontrast duş olarak da adlandırılan zıt duş alma; ilk olarak birkaç
dakika istenilen derecede sıcak su ile duş almayı, ardından birkaç
dakika soğuk suyla (10-15 derece arasında) duşu sürdürmeyi,
ardından ise yeniden sıcak su ile duş alma tekniğidir. Kontrast duş
ya da zıt duş alma tekniği, kan dolaşımının hızlanmasını sağlayarak,
vücut direncini artırmaktadır.

Negatif zamanları iyi yönetmenin

6 yolu
Koronavirüs salgını
insan yaşamına
ve geleceğe karşı
birçok sorunu
da beraberinde
getiriyor. Salgının
ne kadar süreceği,
iş ve özel hayatımızı
ne derecede
etkileyeceği,
önlemlerin yeterli
olup olmadığı gibi
birçok negatif
soru ve belirsizlik
ise kaygı ve
endişelere neden
oluyor. Generali
Sigorta, koronavirüs
salgını sürecinde
öncelikle beden
ve ruh sağlığının
korunmasını tavsiye
ederek, negatif
zamanlarla baş
etmeyi sağlayacak 6
öneriyi paylaştı.

Verimli zaman geçirmeye çalışın
Virüs, dünyada birçok insanı evlere kapattı. Ancak bir
yandan da verimli kullanılabilecek geniş zamanlar
sundu. Dolayısıyla bu dönemi lehinize çevirmeye
çalışın. Ailenize ve hobilerinize zaman ayırarak
verimli zaman geçirin. Okumayı ertelediğiniz kitapları
bitirin, farklı türdeki filmleri dizileri izleyin, online
dünyanın sonsuz kaynaklarını kullanarak eksik
olduğunuzu düşündüğünüz yönlerinizi güçlendirin,
kişisel gelişiminize katkı sağlayın. Kendinize “virüs
ne zaman bitecek?” sorusu yerine “kendimi bu
mecburi ve herkesin yaşadığı süreçte nasıl daha fazla
geliştirebilirim?” diye sorun.
Psikolojinize her zamankinden güçlü tutun
Virüs dolayısıyla evlerde kalma zorunluluğu,
günlük rutinlerde yaşanan değişiklik, sosyal medya
ve haber içeriklerindeki olumsuz paylaşımlar ve
çevrenizdeki negatif bireyler gibi faktörler psikolojinin
kolayca yıpranmasına sebebiyet verebilmektedir.
Mümkün olduğu kadar bilimsel kaynaklara bağlı
kalın ve olumsuz haber trafiğinden uzak durun.
Çevrenizdekilerle virüs dışında farklı konular
hakkında konuşmaya odaklanın, negatif duygu yayan
insanlarla bu dönem için ilişkiyi minimum düzeye
indirin.
  
Dünyadaki herkesin aynı konumda olduğunu
bilin
Kimsenin tahmin etmediği bu virüs salgını,
dünyadaki her toplumu ve ekonomik sınıfı negatif
etkiledi. Herkese dokunan bu kritik günlerin geçici
olduğu, yalnızca sizin ya da ailenizin değil diğer tüm

insanların aynı süreci yaşadıklarının bilincinde olun.
Bu durumun sadece toplumsal ya da bölgesel bir
mesele değil, küresel bir mesele olduğunu unutmayın.
Çevrenizi düzenleyin
Düzenli olmak özgüven hissi yaratır ve işleri sizi
tatmin edecek şekilde ve hızla tamamlama becerinizi
geliştirir. Ev düzeni konusunda uzman Japon
danışman ve yazar Marie Kondo’ya göre, masanızı
ve yaşadığınız ortamı düzenlemenin en kolay yolu,
hayatınıza neşe vermeyen eşyalardan kurtulmaktır.
Dolayısıyla yaşam alanınızı düzenleyerek özgüven ve
neşe hissinizi yüksek tutabilirsiniz. Çalışma masanızda
ise, dikkatinizi dağılmasını önlemek için sadece iş ile
ilgili eşyaları tutmanız gerektiğini unutmayın.
Sosyal bağlantılarınızdan kopmayın
Günümüz bilişim ve iletişim çağı. Evde geçirdiğiniz
süre boyunca kendinizi dış dünyaya kapatmamaya
özen gösterin. Evde kalmanın sıkıntısı ve geleceğe
yönelik kaygılara yönelmek yerine mutlu hissettiğiniz
sosyal bağlantılarınızla, arkadaşlarınızla ve
akrabalarınızla görüntülü görüşmeler yapın.
Bağışıklığınızı güçlü tutun
Virüs döneminde evde kalmanın getirdiği olumsuz
duygulara kapılarak düzensiz ve sağlıksız
beslenmekten uzak durun. Vücudunuzun dirençsiz
olması hem virüse davetiye çıkaracak hem de
kendinizi kötü hissettirerek psikolojik buhranlar
yaşamanıza neden olacaktır. Dolayısıyla bağışıklık
sisteminizi güçlü tutmanızın, sadece fiziksel değil
ruhsal sağlığınızı da koruyacağını unutmayın.
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PROF DR. ÖMER REFİK ÖZERDEM:

“Son yıllarda zayıflama sonrası vücut şekillendirme
operasyonlarında ciddi artış oldu”
Haziran sayımızın Kapak Konuğu; Prof Dr. Ömer Refik Özerdem oldu. Eğitimi
ve kariyeri ile Antalya için büyük şans olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz
Özerdem, özellikle plastik cerrahi konusunda aldığı hem yurtiçi hem yurtdışı eğitim
ve yeterlilik sertifikalarıyla uzun ve zahmetli bir kariyer yolcuğunun sonunda
bugün, hem İstanbul’da, hem de Antalya’da başarılarıyla adından söz ettiriyor.
Konuğumuz estetik uygulama ve cerrahi müdahaleler ile ilgili merak edilenlere
ayrıntılı cevaplar verdi…
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Türkiye’de ve sonrasında uzun yıllar yurtdışında
birçok ülkede uzmanlığınız konusunda çok önemli
eğitimleri başarıyla tamamladığınızı biz biliyoruz.
Ama okuyucularımız için sizden kendinizi kısaca
tanıtmanızı rica edeceğiz.
Teşekkür ederim. Tıp ve plastik cerrahi uzmanlık eğitimini
sırasıyla Ege ve Çukurova üniversitelerinde aldım. Bu 12
yıllık bir süreç idi. Sonrasında ABD’deki Pittsburgh, Miami
ve Alabama at Birmingham üniversitelerinde toplam
4 sene boyunca sırasıyla araştırma, kafa-yüz cerrahisi
yan dal uzmanlığı ve estetik cerrahi yan dal uzmanlık
programlarını tamamladım. ABD’de dünyanın tanınmış
cerrahlarından Prof. Dr. Anthony Wolfe, Prof. Wolf Losken
ve Prof. Dr. Luis Vasconez ile çalışma onuruna eriştim.
Başkent Üniversitesi’nde doçentlik sıfatını aldım. Akademik
faaliyetlerime Üsküdar Üniversitesi’nde devam ettim ve
2018 yılında profesörlük unvanını aldım. Bütün bunlar da
22 yıllık bir yolculuk idi.
Bayağı zahmetli bir yolculuk olmuş.
Evet, inanmayacaksınız ama bunlar bile yeterli
olmayabiliyor. Uzmanlık alındıktan hemen sonra ve
ardından da her 10 senede bir bilgi ve deneyiminizi
yenilediğinizi de göstermeniz gerekiyor. Buna biz
“board, yani yeterlilik” sertifikası diyoruz. Yazılı ve
sözlü sınavlarla elde ediliyor. Bazı ülkelerde, örneğin
ABD’de Amerikan Estetik Plastik Cerrahi tarafından zorlu
bir sınav süreci sonrası verilen national board’unuz
(ulusal yeterlilik belgeniz) yoksa uzman doktor olarak
çalışmanız çok zordur. Bazı ülkeler ise board almadan
uzmanlık veya çalışma lisansı vermemektedir. Ülkemizde
bu olay daha çok yeni, ama ümit verici düzenlemeler
de başlamış durumdadır. Buradaki en büyük tehlike
ise 3-5 kişinin toplanıp kağıt üzerinde dernek kurarak,
biz de board veriyoruz demesi, hatta bazı bireylerin
bu yöntemi kullanarak Sağlık Bakanlığı tarafından
tanınmamış, tanımlanmamış sıfatları veya uzmanlıkları
kendilerine yakıştırmasıdır. Kısacası bu kişiler resmi
makamlar tarafından değil de kendi kendileri tarafından
bir uzmanlığa atanmaktadır. Daha geniş bilgiyi Sağlık
Bakanlığı resmi web sayfasından edinebilirsiniz.
Peki, bu yeterlilik belgelerini kimler vermektedir?
Avrupa genelinde, ülkemizin de üye olduğu EBOPRAS,
ülkemizde ise Türk Estetik Plastik Cerrahi Derneği, Plastik
Cerrahi Yeterliliği konusundaki yetkili kurumlardır.
Bu kurumların internet sayfalarından daha geniş bilgi
edinmeniz ve yeterlilik sahibi üye listesini görmeniz
mümkündür. Burada belirtmek isterim ki, ben hem Avrupa,
hem de Türk ulusal board’unu alma onuruna eriştim.
Antalya’da da kardeşiniz
Op. Dr. Gökhan Özerdem ile birlikte özel
kliniğinizde sürdürdüğünüz faaliyetleriniz oluyor.
Buradaki çalışmalarınızdan kısaca bahseder
misiniz?
Gökhan ile çalışmalarımız 2006 tarihinde başladı; birlikte
Antalya ve İstanbul’da hastalarımıza bakıyoruz. Hiçbir

operasyonumuzda 4-5 saatin üzerine çıkmamaya gayret
ediyoruz, riski minimumda tutmak için. Bu nedenle de
kombine operasyonlara çoğu kez beraber giriyoruz.
Örneğin; ben yüz germe veya burun ameliyatını yaparken,
Gökhan meme veya karın operasyonu yapıyor. Sonuç daha
az anestezi, daha az kanama ve daha hızlı iyileşme olarak
kendini gösterebiliyor.
Kliniğinizde hangi uygulamalar yapılmaktadır?
Bizim uygulamalarımızın % 95’i estetikle ilgili. Estetik
uygulamaları, yeni bir şey ortaya çıkarmayı çok
seviyorum; yan dal eğitimlerimden birini estetik cerrahi
üzerinde almamın nedeni de buydu zaten. Saç ekimi,
yüz-burun cerrahisi, meme estetiği, liposuction ve
germe operasyonları ile vücut şekillendirme (karın, kol
ve uyluk germe) operasyonlarını gerçekleştiriyoruz.
Bunlara ek olarak botulinum toksin, dolgu, PRP gibi
cerrahi gerektirmeyen işlemleri de sık olarak yapıyoruz.
Tabi mutlaka ama mutlaka lisanslı, Sağlık Bakanlığı’mız
tarafından onaylı ve ek olarak Amerikan FDA onaylı
ürünleri kullanıyoruz. Hastalarımız bazen “Sizde ‘falanca’
uygulama var mı?” diye soruyorlar. “Hayır” diyorsak
bunun nedeni; genelde o ürünlerin gerekli lisansa veya FDA
onayına sahip olmamasıdır.
Estetik uygulamalar herkese uygulanır mı? Kimler,
hangi uygulamaları yaptırmalıdır?
Estetik uygulamaların kişinin öz güvenini artırabildiği bazı
araştırmalarla ortaya konmuştur.
Burada önemli olan doğru işlemin doğru kişide doğru
yaş aralığında uygulanmasıdır. Cerrahi gerektirmeyen
veya karar veremeyen daha genç hastalara cerrahi işleme
gerek duyulmadan da kısa sürede sonuç alınan medikal
estetik uygulamaları ve küçük dokunuşlarla müdahale
edilebilir. Bu tür yöntemler hiçbir zaman ameliyatların
yerini tutmasalar da uygun kişilerde faydalı sonuçlar
sağlayabilmektedir. Örneğin; cerrahi olmayan ve daha
sınırlı etki sağlayan yüz germe yöntemlerinin 45-50 yaş
üstü kişilerde uygulanmakta olduğunu ve ameliyata
alternatif mucizevi bir teknik gibi gösterildiğini üzülerek
görüyorum. Birincisi bu yaştaki sağlıklı bir bireyde en etkili
yüz gençleşme yöntemi genellikle cerrahidir, artık falanca
iğne veya alet ile o kişiye maddi-manevi acı çektirmenin
etik kabul edilir bir yanı yoktur. Bu tür işlemler genellikle
daha genç hastalarda tek başına veya cerrahi müdahale
sonrası destek ve tamamlayıcı tedavi olarak uygulanabilir.
Her hastanın anatomi, genetik ve estetik kodları farklıdır,
bu sebeple bütünü görmek ve tedaviyi kişiye özel
planlamak işimin vazgeçilmez bir parçasıdır.
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Estetik operasyonlar kimi zaman estetik kaygılarla,
kimi zaman da tedavi amaçlı uygulanıyor. Hiçbir
ihtiyacı olmadığı halde ameliyat olması gerektiğini
düşünen hastalarınız oluyor mu? Sizin bu gibi
durumlarda yaklaşımınız nasıldır?
Bazen yapılacak operasyon estetik midir, fonksiyonel midir,
tam ayrım yapmak zor olabilir. Büyük memeleri yüzünden
sırt-boyun ağrıları çeken bir hanıma meme küçültme
operasyonu uyguladığında iskelet sistemi rahatlatılır, aynı
zamanda estetik yönden iyileştirme ve güzelleşme sağlanmış
olunur. Veya kulaklarındaki problemler nedeniyle okulda
arkadaşları tarafından alay konusu olan bir çocukta yapılacak
kulak operasyonunun onun psikolojik durumunu ve hayatını
ne kadar rahatlatabileceğini bir düşünün.
Her insan kendi vücudu hakkındaki kararı kendisi verir
ve istediği ameliyatı, işlemi yaptırmak isteyebilir. Burada
doktorun görevi; hastaları doğru bir şekilde yönlendirip
faydası olmayacak bir işlemin sonuçları hakkında bilgi
vermesidir.
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Hastaların duygusal beklentilerinin ve bedensel ihtiyaçlarının
doğru şekilde anlaşılması ve çözüme bütüncül bir planla
yaklaşılması gerekir.
Son yıllarda en çok kullanılan estetik operasyon
uygulamaları hangileridir?
Doğumdan kaynaklanan deformasyon sonrası uygulanan anne
estetiği ve mide küçültme işleminden sonra aşırı kilo kaybı ile
ortaya çıkan ciddi sarkmalar için tüm vücudu şekillendirme
operasyonları son yıllarda büyük popülarite kazanmıştır.
Burun operasyonları şimdilerde daha koruyucu (kıkırdakları
ve kemiği daha az almak vb.) yapılmakta ve doğal görünüme
daha çok önem verilmektedir. Ameliyata uygun olmayan veya
erken olan genç hastaların artışı, beraberinde botox, dolgu,
peeling, lazer, PRP gibi birçoğu birden fazla seans gerektiren
cerrahi olmayan uygulamaları da seçenek haline getirmiştir.
Estetik operasyonlar konusunda ilerleyen teknoloji ve
yeni teknikler yardımıyla daha kısa sürede iyileşme
ve daha az acılı süreçler yaşandığı doğru mudur? Bu
konuda bize neler aktarabilirsiniz?

Teknolojik gelişmelerden ve bilimin sunduğu imkanlardan
elbette faydalanıyorum ve çok yakından takip ediyorum.
Şunu da eklemek isterim ki; bu tür aletler ve yöntemler
ancak eğitimli ve tecrübeli ellerde en iyi sonucu verecektir.
Günümüzde bazı hastalar ilk olarak doktorun eğitim ve
tecrübesinden ziyade bazı cihazların varlığını sorguluyor.
Elinizde nasıl bir alet olursa olsun tecrübe ve eğitim
eksikliği ameliyatı gereksiz yere uzatarak kanamayı, riskleri
ve iyileşme sürecini olumsuz yönde artırabilmektedir. Yıllar
önce Pittsburgh Üniversitesi’nde liposuction operasyonuna
girdiğimde ultrasound liposuction uygulamaları daha yeni
yeni başlamıştı. Hocama bu aleti kullanıp kullanmadığını
sordum. O da bana bir köşede duran pahalı makineyi
gösterip kullanmayı tercih etmediğini söyledi. Nitekim
daha sonraları bu aletin ödem, yanık, ağrı gibi yan etkilere
daha sık neden olduğu yazıldı. Yani bu aletin iyileştirmeyi
hızlandırma gibi bir etkisi olmadığı gibi, tam aksine süreci
yavaşlatıyordu. O halde “Her yeni uygulama mutlaka faydalı
mıdır?” diye düşünmek gerekir, uzun yıllar binlerce kişi
üzerindeki uygulamalarla faydasının kanıtlanması gerekir.
Maalesef ülkemizin yakın bir gelecekte estetik alet çöplüğü
haline gelmesi kaçınılmaz gibi görünmektedir.
Kadınlar kadar erkeklerin de son yıllarda estetik
uygulamalar ve operasyonlara ilgi gösterdikleri
biliniyor. Bu konuda sizin tespitleriniz nelerdir?
Erkekler en çok ne tür uygulama ve operasyon
talebiyle sizlere başvuruyorlar?
Son yıllarda erkek hastaların sayısında büyük bir artış var.
Dünyanın farklı yerlerinden yapılan araştırmalar toplumda
güzel/yakışıklı olan insanların daha zeki, daha güçlü ve
daha iyi algılandığı algısını ortaya koyuyor.
Dolayısıyla, profesyonel hayatın getirdiği rekabet ortamında
başarının, özgüven ve dış görünümle bağdaşması erkekleri
de estetik uygulamalara yönlendiriyor.
Erkeklerde çok sıklıkla yaptığım uygulamaların başında saç
ekimi, göz kapağı estetiği, burun şekillendirme, göbek
ve göğüs bölgesi yağlarının alınması geliyor. Ayrıca son
yıllarda tüp mide cerrahisi ile zayıflamanın popüler hale
gelişi, plastik cerrah muayenehanelerinde “zayıflama
sonrası gövde şekillendirme” isteyen hasta sayılarında
artmasına sebep olmuştur.  

M. Kasapoğlu Cad. No: 21/14
Muratpaşa ANTALYA
0 242 322 93 90
0 533 433 42 22
www.dromerozerdem.com

Saç ekimi demişken, bu konuda okuyucularımıza
kısaca bilgi aktarabilir misiniz? Nasıl uygulanır,
kimler bu uygulamadan faydalanabilir ve başarı
oranları günümüzde nedir?
Saç ekimi, hastanın kendi sağlıklı saçlarının sağlıklı
bölgelerden genellikle enseden alınarak seyrelmiş veya
saçsız kalmış bölgeye ekilmesi olarak tarif edilebilir. Saç
ekimi saatler süren bir işlemdir ve bazen de dökülen
bölgenin derecesine bağlı olarak birkaç ekim işlemi
gerekebilir. Sadece kellik için düşünmeyin, seyrelmiş
bölgelerde de yine saç yoğunluğunu artırmak için bu işlem
uygulanabilir. Saç ekimi işleminde doğru açı planlanarak
saç köklerinin zarar görmeden alınıp nakil edilmesi
halinde genellikle başarılı sonuçlar verir. Elbette tüm
tıbbi işlemlerde olduğu gibi saç ekimi de uygun koşullarda
yapılmadığı takdirde bazı riskler oluşturabilir. Bu riskleri en
aza indirmek için deneyimli plastik cerrahlar kontrolünde
tam teşekküllü ve ehliyetli tıbbi ortamlarda işlemin
yapılması önemlidir.
Eklemek istedikleriniz…
Sağlığınız ve vücudunuz çok değerlidir. Yaptırmak istenen
işlem ne olursa olsun mutlaka uzman doktora gidilmelidir.
Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Derneği sayfasında şöyle
yazar; “Operasyona karar vermeniz kadar doktorunuzu da
seçmeniz önemlidir”.

Herkese sağlıklı günler diliyorum.
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Prof. Dr. İLHAN GÖLBAŞI
Kalp ve Damar Cerrahisi
golbasi@akdeniz.edu.tr
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LAZER ABLASYON

Designed by Freepik

Varisler toplumda erişkin erkek ve
bayanların % 25’ini etkileyen önemli
bir sağlık problemini teşkil etmektedir.
Varisler esas olarak toplardamar
içerisinde yer alan kapakçıkların kanı
geri kaçırmasından, diğer bir ifade ile
venöz yetmezlikten kaynaklanan bir
problemdir. Venöz yetmezliğinin en
önemli nedenlerini ise genetik yatkınlık,
uzun süre ayakta durmayı gerektiren
yaşam tarzı, fazla kilo ve çok sayıda
doğum yapmak oluşturmaktadır.

Venöz yetmezlik ve varislere bağlı olarak, görsel problemler,
bacakta ağrı, şişlik, kramp, ayak tabanlarında yanma, huzursuz
bacak, ayak bileğinde şişlik, sertlik ve renkte koyulaşma veya ülser
gelişebilmektedir. Bu problemlerin yanı sıra, akciğer embolisinin en
önemli nedenini oluşturan derin toplardamar tıkanıklığı da venöz
yetmezlik veya varislere bağlı gelişebilmektedir.
Cilt üzerinde görülen varislerin çeşitli yöntemler ile ortadan
kaldırılması venöz yetmezlik ortadan kaldırılmadığı sürece çözüm
sağlamaz. Varisler çok kısa süre içerisinde daha da artmış olarak
nüksederler. Bundan dolayı varis tedavisinin olmazsa olmazı,
Doppler ultrason ile varise neden olan kaçağın (venöz yetmezliğin)
saptanarak, çeşitli yöntemler ile ortadan kaldırılmasıdır.
Günümüzde venöz yetmezlikte veya varise neden olan kaçakların
tedavisinde, cerrahi tedaviye alternatif girişimsel yöntemler
gelmektedir.
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Cerrahi tedavi yaklaşık 100 yıldır kullanılmaktadır. Ancak, cerrahi
tedavinin spinal veya genel anesteziyi gerektirmesi, ameliyata bağlı,
infeksiyon, tromboflebit, derin ventrombozu, sinir yaralanması,
pulmoneremboli gibi çok çeşitli komplikasyonların gelişmesi ve
işlem sonrası 10-15 gün istirahat gerekmesi yeni alternatif tedavileri
gündeme getirmiştir. Bu yöntemlerin başında lazer tedavisi
gelmektedir. Bu yöntemler bütün dünyada 2006’dan beri yaygın
olarak kullanılmaktadır.
Lazer tedavisi ile cildi kesmeksizin hastalıklı damarın yok edilmesi,
bacaktaki toplardamar akımının düzelmesini, varisli damarların
kaybolmasını ve toplardamar yetmezliğine bağlı bacakta oluşan
venöz hipertansiyonun kaybolarak, ağrı ve huzursuzluk hissinin
ortadan kalkmasını sağlamaktadır.

Lazerin temel etki mekanizması nedir?
Lazer ışınları uygulanan dalga boylarına göre kan içerisindeki
hemoglobin veya damar duvarındaki suya etki ederek yüksek ısı
enerjisi oluşturarak etkili olurlar.
Lazer tedavisi esnasında hangi anestezi teknikleri
kullanılır?
Lazer uygulamalarında en sık olarak lokal anestezi kullanılmaktadır.
Ancak hastanın genel durumu ve tercihine göre sipinal veya genel
anestezi de uygulanabilmektedir.
Lazer tedavisi sonrası başarı oranı nedir?
Bu tedavilere bağlı hastalar daha kısa sürede günlük normal
yaşamına dönebilmektedir. Tedavi sonrası çok daha az komplikasyon
gelişmekte ve uzun dönem başarı oranı ise % 95 gibi oldukça
yüksektir.
Lazer tedavisi sonrası ne gibi komplikasyonlar gelişebilir?
Lazer tedavisi sonrası çok nadir olarak, ciltte yanık,
morarma, sertleşme ve derin toplardamarlarda tıkanıklık gibi
komplikasyonların geliştiği görülmüştür. Ancak uygun teknikle
yapıldığı taktirde çok çok az komplikasyon gelişmektedir.
Lazer işlemi sonrası nelere dikkat etmek gerekir?
Lazer işlemini takiben 3-4 saat sonra normal günlük aktivitesine
başlayabilir. İlk 2 gün uygulanan bacaklar elastik bandaj ile sarılı
kalmaktadır. Takiben 1 hafta süreyle varis çorabı giydirilmektedir.

Designed by jcomp / Freepik

Kendi klinik uygulamamızda1500’den fazla hastaya venöz
yetmezlik ve varis tedavisi için lazer yapılmış olup, bu vakalarda
işlem sonrası hafif morluklar dışında önemli bir komplikasyon ile
karşılaşılmamıştır. Yapılan işlemin başarı oranımız % 98 - 100’e yakın
olarak saptanmıştır.

Lazer uygulamamızı https://www.youtube.com/
watch?v=lO13QunlWYU&t=85s’dan izleyebilirsiniz

Designed by Freepik

Lazer tedavisinin cerrahi tedaviye göre avantajları
nelerdir?
- Daha az invaziv ve kısa süreli işlemler
- Genel veya spinal anestezi gerektirmezler
- İşlem sonrası hemen mobilizasyon sağlanır
- Daha az ağrı gelişir
- Daha az komplikasyon görülür
- İş hayatına erken dönüş sağlanır
- Sonuçları en az cerrahi kadar etkilidir
- Maliyet daha az
Lazer tedavisi uygulanacak hastalarda istenen koşullar
nelerdir?
- Derin toplardamarları açık olmalı
- Hasta hareketli olmalı
- Kanama ve pıhtılaşma eğilimi olmamalı
- Ciddi periferik atardamar hastalığı olmamalı

ADRES:
Arapsuyu Mah. Atatürk Blv. M. Gökay Plaza
No: 69/6 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 229 88 87
Gsm: 0536 319 47 66
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Op. DR Halil İbrahim Kaya ile

gündeme dair…
Bu ay “Gündeme Dair” bölümümüzün konuğu Göz
Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Kaya oldu…
Kendisine uzmanlık alanına dair, gündemi meşgul
eden küresel salgın hastalığının göz ile ilişkisi üzerine
görüşlerini sorduk. Verdiği çok önemli bilgileri sizlerle
paylaşıyoruz…
Öncelikle okuyucularımız için kısaca kendinizi
tanıtabilir misiniz?
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1991’de mezun
oldum. Göz hastalıkları ihtisasımı 1995 yılında Dokuz
Eylül Tıp Fakültesi’nden aldım. 25 yıldır göz hekimi olarak
çalışıyorum. Ailemle birlikte 2000 yılında Antalya’ya
yerleşerek kamu hastanelerinde kısa süre çalıştıktan
sonra, özel sektöre geçtim. 8 yıl önce Özel Kaya Göz
Merkezi’ni kurdum. Özellikle katarakt cerrahisi (akıllı
lensler), vitreoretinal göz cerrahisi ve estetik kapak  
cerrahisi konusunda daha çok deneyim sahibi oldum.
Mümkün olduğunca yurtiçi yurtdışı kongreleri ve yeni
teknolojiyi takip etmeye çalışıyorum. Eşim eğitim uzmanı.
İki çocuğum var, oğlum Robert Koleji’nde okuyor, kızım
Çukurova Üniversitesi’nde Göz Hastalıkları Asistanlığı
yapıyor.
Kayagöz Tıp Merkezi’nden de kısaca bahsedebilir
misiniz?
Şirinyalı bölgesinde 8 yıl önce kurulan butik bir göz
merkezi konumundadır. Sadece göz hastalıklarına yönelik
tedaviler, tüm ayrıntılarıyla inceleyebileceğimiz teknolojik
alt yapı ile bu kliniğimizde mevcut. Örneğin Bilgisayarlı
görme alanı, Argon laser, yağ laser, OCT, Ultrasonografi,
Korneal Topografi, Fundus Angiografi gibi en son teknolojik
ekipmanlarla tedavi uygulanmaktadır. Yurtdışından ve
çevre illerden de hastaların tedavisinde etkin rol oynayan
bir merkezdir.
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Gelelim malum konumuza… Yani küresel bir salgın
olan ve dünyayı kasıp kavuran Covid 19’un gözden
bulaşımı ve bulguları hakkında sizden bilgi almak
isteriz…
Daha çok gözde konjonktiva tabakasının tutulumu gözlenir.
Ancak konjonktivit, Covid-19 sistemik enfeksiyonu için
öncü veya erken bulgu alanı değildir. Hastalığın 13.
gününde her iki gözde kızarıklık ve kapak konjonktivasında
foliküller ile hassas preauriküler lenf adenopati
Covid-19 konjonktivitinin bulguları olarak gözlenmiştir.
Konjonktivite ait yabancı cisim hissi ve ağrılı preauriküler
lenf adenopati 2. günde; gözde yaşarma 5. günde, kızarıklık
ve foliküller 7. günde kayboluyor. Subkonjonktival
kanama veya psödomembran gözlenmemiştir. Korneal
veya ön kamara inflamasyonunda lezyon saptanmamıştır.
Diğer viral konjonktivitlere benzer tarzda konjonktival
hiperemi ve foliküller vardır. Psödomembran ya da ön
kamara reaksiyonu, subepitelyal kornea depozitleri yoktur.
Adenoviral veya herpetik konjonktivitlerden farklı olarak
kornea ve ön segment tutulumu yapmaz.

Bu durumda ne yapmalıyız?
Doğal olarak maske kullanımı ve el hijyeni birinci derecede
önemlidir. Covid hastalığına bağlı konjuktivitli olgularda elin göze
temas ettirme öyküsü genelde bulunur, bundan kaçınmalıyız.
Kontakt lens kullanıcıları risk altındadır, bu dönemde kontakt lens
kullanımından kaçınmak gerekir.
Peki, önümüzdeki Yaz döneminde nelere dikkat edelim?
Yaz döneminde göz hastalıkları açısından viral enfeksiyonlar
yanı sıra mevsimsel alerjik konjuktivitlere de sık rastlıyoruz.
Allerjenlerden ve polenlerden mümkün olduğu kadar uzak
durmamız gerekir. Deniz ve havuz suyuna bağlı konjuktivit vakaları
da sıkça görüyoruz. Kirli dezenfeksiyonu ve temizliği yapılan
havuzlarda yüzmek, ayrıca temiz koyları tercih etmek, bu yaz için
daha uygun olabilir. Havuz suyundan CoviD-19 bulaştığına dair
bir yayın yok, ancak bu virüs çok yeni olduğundan daha sonra
araştırmalarda tespit edilebilir.

Pandemi sürecinde hangi vakalar geliyor?
Covid 19 viral bir enfeksiyon olduğundan diğer adenoviral
enfeksiyonları da tetiklediğini düşünüyorum. Bu yüzden çokça
konjuktivit ve keratid vakaları, göz kapağı enfeksiyonları   çoğaldı.
Kliniğimizde dezenfeksiyona çok dikkat ediyoruz. Bütün çalışan
ve hastaları maskesiz içeri almıyoruz ve girişte mutlaka ateş
ölçümü yapıyoruz. Özellikle sekreterya ilk karşılamada şeffaf yüz
koruyucuları kullanıyor.
Pandemi sonrası normalleşme döneminde artık elektif vakaları
almaya başladık. Akıllı lens uygulamaları, Laser tedavileri tekrar
artmaya başladı. Özellikle bu dönemde kapak estetik ameliyatlarında
yoğun talep başladı.
Bu dönemde daha çok kontakt lenslerden ziyade hastalara gözlük
takmasını öneriyoruz. Gözlük hem koruyucu hem de kontakt lens
gibi korneaya direkt teması olmadığından riski daha az olduğunu
düşünüyorum.
Son olarak hastalarımızın bu normalleşme döneminde sosyal
mesafeye dikkat etmesi, toplu ve kalabalık ortamlardan uzak
durması ve ayrıca el hijyenine dikkat etmesini tavsiye ederim.
Covid19 yayılımı ve ikinci dalga riski her zaman aklımızda
bulundurmalıyız.
Verdiğiniz önemli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.

\\ CITYİPUCU

MUTFAĞINIZI DÜZENLERKEN YARARLANACAĞINIZ İPUÇLARI
Mutfağımızın düzenli ve organize
olmasını isteriz. Bu nedenle kendimize
göre planlamalar yaparak mutfakta
her araç için farklı bir saklama alanı
oluşturabiliriz. Fakat bazen yanlış
dizilimler nedeniyle organizasyonumuz
karışık bir hal alabilir. Düzenleme
uzmanı Marie Kondo, Cosentino
aracılığıyla, mutfak düzenlemesi için
yararlı ipuçları vererek hayatımızı
kolaylaştırmaya yardımcı oluyor.
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Mutfağınızı yeniden düzenlemek ister misiniz? Mutfağınızı doğru
şekilde organize etmek hem sizin hem de evinizin refahını artıracak.
Birbirinden yararlı önerileri uygulayarak mutfağınızda oluşan
karmaşayı ortadan kaldırmanız mümkün.
Dolaplarda sadece temel ihtiyaçlarınız bulunsun
Bir kap ya da büyük bir tencereyi alabilmek için tüm dolabı
boşaltmak zorunda kalıyorsanız ilk olarak sadeleşme yöntemine
başvurmanız gerekiyor. Kullanılmayan veya ihtiyaç duyulmayan araç
gereçleri eleyerek işe başlayabilirsiniz. Marie Kondo’nun Konmari
yöntemine göre, araç gereçleri ayırmadan önce her çekmece ve dolap
tamamen boşaltılarak içi iyice temizlenmeli ve sadece sizin için
gerekli olan araç gereçler dolaplara alınmalıdır.

Depolama alanlarınızı düzenleyin
Etkili mutfak düzenlemesinin bir sonraki adımı yerleştirme. Bu görevi aşama
aşama yapabilirsiniz. İlk önce tüm pişirme kaplarınızı ve sofra takımlarınızı (tencere, tavalar,
tabaklar, bardaklar, çatal bıçak takımı, masa örtüleri, vb.), sonra temizlik ürünlerini (bezler,
bulaşık makinesi tabletleri, paçavralar vb.) ve sonra yiyecekleri (konserve, taze yiyecek, vb.)
gruplara ayırın. Kategorilerine göre ayırdığınız grupları bir arada yerleştirin. Örneğin, büyük bir
çekmece içine tencere ve tavalarınızı koyun. Çatal bıçak takımınız ve küçük mutfak araçlarınızı
çekmecelere yerleştirin. Ayrıca pişime aparatlarınız için bir alan ayırın ve yerden kazanmak için
bir kabın içine koyun. Çıkarılabilir kulplu tavalar, özellikle kompakt depolama alanları için size
pratiklik sağlayacaktır.
Aldığınız her şeyi yerine koyun
Mutfağınız küçük ise kullandığınız her eşyayı yerine kaldırmaya özen gösterin. Bu size hem
zaman hem de alan kazandıracaktır. Daha iyi bir düzen elde etmek için depolama aksesuarları
çok işinize yarayacaktır. Çekmece ayırıcıları, tabak rafları, çıkarılabilir tepsiler mutfağınızı
organize ederken size kolaylık sağlayacak.
Genel bir kural olarak rahat erişim için, en sık kullanılan ürünleri belinize ve baş yüksekliğinize,
yani ergonomik alanlara koyun. Alanın geri kalanını daha az kullandığınız araçlara ayırın.
Mutfağınızda uygun alan varsa kilerinizi buzdolabınızın yakınına kurun. Bakliyat, makarna,
pirinç, kuruyemiş ve bisküvi gibi ürünleri saklamak için, içinde ne olduğunu görebileceğiniz, cam
veya plastik şeffaf kapları veya kavanozları tercih edin. Evyenin altında kalan dolaba temizlik
ürünlerinizi yerleştirin. Evye altındaki dolap çocukların erişebileceği bir konumda olduğu için bu
alanı kilit ile kilitleyebilir ya da malzemeleri daha yüksek bir birime yerleştirebilirsiniz. Güvenlik
için temizlik malzemeleri kesinlikle yiyeceklerin yanında saklanmamalıdır. Etiketi çıkarmadan bu
ürünleri, orijinal ambalajlarında muhafaza etmeye özen gösterin.
Küçük bir mutfak nasıl düzenlenir?
Küçük olan mutfaklarda alanların temiz tutulması ve organize edilmesi daha kolay oluyor. Güzel
bir görünüm elde etmek için tezgahları ergonomik olarak kullanmak önemli. Günlük kullandığınız
ürünlerin tezgahın üzerinde olmasına özen gösterin ve daha az kullandıklarınızı depolama
alanlarınıza kaldırın.
Sonuç olarak baktığımızda mutfağı organize ederek çok farklı kullanımlara sahip her türlü eşya
ile dolu bir alanda düzen elde edebilirsiniz. Görüldüğü gibi düşünülenin aksine zahmetli bir iş
değil, organize olarak düzenlenen mutfak uzun bir süre bu şekilde kalacaktır. Gereksiz şeyleri
biriktirme düşüncesine kapılmayın. Eğer gereksiz eşyaları tutarsanız ihtiyacınız olan eşyayı
bulamazsınız. Organize edilmiş mutfağınızda çok keyifli saatler geçireceksiniz.
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Yaz aylarında ve güneş
ışınlarının etkisinin arttığı
günlerde, güneşten
yararlanmak ve bronzlaşmak
isteyenler ciltte güneş yanıkları
ile sık karşılaşmaktadır.
Güneş yanıkları günlük
yaşamda sık karşılaşılan
dermatolojik sorunlar arasında
yer almaktadır. Bu nedenle
alınacak basit önlemler,
güneşe bağlı oluşan cilt
sorunlarını önleyip yaşam
kalitesini artırır.

Güneş yanıkları, UV B (290-320 nm) ışınları tarafından kumaşın
korumadığı açık deri alanlarında değişen şiddetlerde ortaya çıkan bir
reaksiyondur. Güneş yanığının şiddeti deri tipine, mevsime, günün
vaktine ve maruz kalma süresine göre değişmektedir. Açık tenli
kişilerde koyu tenli kişilere göre daha kısa süre güneşe maruz kalma
ile güneş yanığı oluşabilir. Açık tenli, renkli gözlü, sarı ya da kızıl
saçlı kişilerde bronzlaşmadan direk güneş yanığı oluşabileceği için
daha iyi önlem almaları gerekir. Ayrıca sadece direk güneş ışınları
değil açık renkli kum, su ya da kayadan yansıma ve yüksek rakımlı
yerlerde güneş yanığı daha fazla görülmektedir.
Güneş yanığı probleminde, en doğru tedavi ve yardımı dermatoloji
hekimlerinden alabilirsiniz.
Güneş yanığının ilk belirtisi ciltte kızarıklıktır. Güneş ışığına maruz
kalma sonrası 4-6 saatte kızarıklık meydana gelir ve 12-24 saat içinde
en yüksek düzeye ulaşır, 72 saatte geriler. Kızarıklıkla birlikte ödem,
ciltte hassasiyet, sıcaklık hissi ve halsizlik başlar. Bu belirtiler birinci
derece güneş yanığı ile uyumludur. Güneş yanıklarının bu hafif
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formu kısa sürede ciltte soyulma ile iyileşir.
Maruz kalınan ultraviyole miktarı, fazla olduğunda kızarıklığa
ödem, ağrılı su kabarcıkları eşlik eder ki ikinci derece güneş yanığı
olarak isimlendirilir. Bu su kabarcıklarının enfekte olması ile tablo
ağırlaşabilir.

Designed by freepic.diller / Freepik

Çok şiddetli yanıklarda ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı ve aşırı sıvı
kaybına bağlı elektrolit dengesizliği, dolaşım bozuklukları, şok ve
hatta yaşamı tehdit eden tablolar ortaya çıkabilir. Uzun vadede sık
sık tekrarlayan kontrolsüz ultraviyole yani güneş hasarı, ciltte erken
yaşlanma oluşturacağı gibi cilt kanseri riskini de artırır. Özellikle
ciltte bir kez su kabarcığı oluşturacak düzeyde oluşan ciddi güneş
yanığı ileriki yıllarda gelişebilecek cilt kanseri riskini on kata kadar
artırmaktadır.
Hafif güneş yanıklarında genellikle tedaviye gerek olmaz. Ancak
ağrı ve hassasiyet varsa rahatlatıcı soğuk kompresler, nemlendirici
losyonlar yangıyı azaltmak için kortikosteroidli, lokalanestezik ve
antienflamatuvar kremler yeterlidir. Bazen kremlere ek olarak
aspirin ve ağrı kesici, antienflamatuvar tabletler verilmektedir.
Ağır güneş yanıklarında, damar yoluyla yangısal reaksiyonu
baskılayıcı tedaviler ve sıvı elektrolit takviyesi gerekmektedir.
Yaz aylarını keyifli, sağlıklı geçirmek ve güneşin zararlı etkilerini
hafifletmek için mutlaka uygun bir güneşten koruyucu kullanıp bu
ürünü gün içerisinde en fazla iki saate bir tekrarlamalıyız. Güneş
ışınlarının çok dik geldiği özellikle sabah 10 ile akşamüzeri 16 saatleri
arasında çocuk ve yaşlıları güneşten korumalıyız.
Güneş yanığı üzerine diş macunu, yoğurt, aleovera, kantaron yağı
ve içeriği bilinmeyen kremler sürmemeliyiz. Bu ürünler iyileşme
sürecini yavaşlatıp birçok beklenmeyen etki yapabilmektedir.

Kuşkavağı Mah. 563. Sk.
Arden Plaza No: 2/7 Kat: 4
Konyaaltı/ANTALYA
0 242 229 71 70
cagnur@cagnurozcanli.com
www.cagnurozcanli.com

Uzm. Dr. Çağnur Özcanlı Kimdir?
Muğla Milas doğumlu olan Dr. Çağnur Özcanlı, 1992-1998
tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
tıp eğitimi almış ve 1999-2003 tarihleri arasında da Isparta
Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Dermatoloji uzmanlık
eğitimini tamamlamış, 2003 yılında Deri ve Zührevi
Hastalıkları uzmanlık belgesini almış, alanında son derece
tecrübeli ve başarılı bir bilim insanıdır…
Dr. Çağnur Özcanlı, tıp fakültesi mezuniyetinin ve
uzmanlık eğitiminin ardından sırasıyla; Bartın Devlet
Hastanesi’nde, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nde,
Akdeniz Şifa Konyaaltı Tıp Merkezi’nde ve Antalya
Olimpos Hastanesi’nde Dermatoloji Uzmanı olarak
görev yaptıktan sonra 2019’da kendi kliniğini açarak
hizmetlerine burada devam etmeye başlamıştır. Türk
dermatoloji Derneği üyesi de olan Dr. Çağnur Özcanlı evli
ve 2 çocuk annesidir.
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Geçen gün okudum; “Bu hayatta yeni bir şeyler
yok, söylenebilecek her şey söylendi, sadece biz
deneyimliyoruz.” İnsan yeni bir şey yaşamıyor aslında.
Bize özgü oluşu, burada şekilleniyor. Genellemeyi,
yargılamayı seviyoruz. Çünkü bu kolay, bu ezber
üzerinden konuşmak çok konforlu. “Festival Filmleri
izlemem” demek gibi. Oysa bana sorarsanız bağımsız
sinema bu festivallerle yaşıyor. Tabii bu konu derin ve
parametresi çok. İzleyici ile buluşamayan nice güzel
filmler var. Gişe stresi yüzünden izleyemediğimiz ya
da bir hafta içinde kaçırdığımız ne kadar çok film var.
Göritz’in Hayalperestler ve Günahkarlar kitabında
hangi filmlerin vizyona sokulduğunun ve bu sektörün
detaylarını okuyunca daha iyi anlamıştım.

İSTANBUL FİLM
FESTİVALİ
ÇEVİRİMİÇİ
FİLMLERİ ile;
MERHABA…

AYLİN AYAZ YILMAZ
ZİÇEV Antalya Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

Yeni bir heyecan, yeni bir sayfa,
yeni bir köşe... Artık sizlerle bu
sayfada, biraz sinema, biraz dizi,
çokça yaşam konuşacağız. Baştan
anlaşalım; evet iyi bir sinema
izleyicisiyim, evet festival filmleri ile
deli bir aşk yaşıyorum ama sinema
eleştirmeni değilim. Sadece kendi
deneyimlerimi paylaşıyorum.

Yaşadığımız bu pandemi günlerinde şunu gördük: Online
çevrimiçi film festivallerini evimizden takip etmek de
şahaneymiş. Yıllardır İstanbul Film Festivaline gitmek
isterim ve o tarihler bir türlü bana uymazdı. Evet, bu yıl
İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Filmleri ile her akşam en
konforlusundan festival takip ediyorum. Seçki şahane…
Söylemeyi unuttum, çünkü yeni tanışıyoruz. Ben meselesi
olan filmlere bayılıyorum. Yönetmenin dünya görüşü,
toplumsal olaylara bakış açısı, başını kuma gömmemesi
önemli. Festivalde ilk etapta 15 film gösterime girdi.
Hepsinin de bir meselesi vardı…
Slovak filmi Servants; Orta Avrupa’nın yakın tarihine,
Komünizm ile Katolik Kilisesi’nin çatışmasını genç din
adamlarının penceresinden gösterdi bize. İran Filmi
Orange Days; mevsimlik işçilerin istihdamı için aracı olan
45 yaşındaki bir kadının hikayesini anlatıyordu. Kadın
olmak, tüm dünyada ama bazı bölgelerde ekstra zor.
Sudanlı Yönetmen Amjad Abu Alala’nın ilk uzun metrajlı
filmi “You Will Die at Twenty / 20 yaşında Öleceksin” bizi
Sudan’a götürüyor ve bu tür toplumlarda kehanetin ne
anlama geldiğini sorgular buluyoruz kendimizi. İnsanın
öleceği günü bilmesi ne anlama gelir? Bu kehanete
göre; yaşamı algılayışın kurban rolünü seçmek mi olur,
yoksa daha iyi yaşamak mı? Tümü Berlinli meşhur
tiyatro kumpanyası Schaubühne çıkışlı Nina Hoss,
Lars Eidinger ve Thomas Ostermeimer’in rol aldığı bir
ikiz kardeşler öyküsü Kız Kardeşim, ölmekte olan bir
ikiz kardeş ve hayatı sorgulamak. Gözleriniz dolu dolu
o ayakta durmanın varoluşsal halini görüyorsunuz.
Sizi kendinizle yüzleştiriyor. Lillian Festivalin en iyi
filmlerinden. ABD’de yaşayan Doğu Avrupalı bir göçmen
olan Lillian Alling’in eve dönüş yolunu izliyoruz. Bir
ülkede öteki olmak, aidiyet duygusu, bir insan o dönüş
yolunda ne kadar örselenebilir? Başına neler gelir?
Gelelim bir mülteci hikayesi filmi Berlin Alexander
Platz’a. Bir sahne beni benden aldı. Göçmenlerin yeraltı
dünyasında kendilerini aidiyet duygusu içinde bulup,
bir dünya yarattıkları anda hikaye başlıyor. Francis
soruyor; “Gecede 1500 Euro kim veriyor, hangi erkek bu
kadar çok parayı bir gecede verir?” Kadın cevaplıyor;
“Bu dünyada onca paraya satılan çantalar, giysilere nasıl
o paralar veriliyor? Ben de haz satıyorum, anne şefkati
satıyorum”… Nasıl vurucu bir sahne değil mi? Sanırım
hepimizin aradığı bu şefkat ve sevgi.
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Festival’de Söğüt diye de bir film
izledim. O da benim yıllarca
mesleki anlamda uğraştığım
konuydu, infertilite. Bebek
isteyen üç farklı kadının hikayesi.
Coğrafya hiç önemli değil, anne
olmak her yerde aynı duygu, aynı
uğraş. Lübnan’ın Oscar adayı
filmi 1982’yi şu yönden beğendim;
çocukların gözünden ülke siyasi
tarihini okumayı seviyorum.
Nadina Labaki izlemeyi ayrı
seviyorum. Hem oyunculuğu
hem de yönetmenliği şahane.
Şimdilik yazmak istediğim filmler
bunlar. Bu ay bu filmler beni çok
etkiledi. Gelecek ay kitap ve film,
kitap ve dizi konuşalım sizinle.
Kitaplar ve filmler hiç eksilmesin
hayatınızdan. Keyifle kalın.
Bana ulaşmak isterseniz;
Instagram’da aylinayazyilmaz ya da aylininnotdefteri
hesabından yazabilirsiniz.

Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiler…
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“Huzur ve güven”
kelimelerine anlam
kazandıran tüm babalar,
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BABALAR GÜNÜNÜZ

Haziran sayımız yine çok özel bir günü içerisinde bulunduruyor;
BABALAR GÜNÜ… Bu nedenle özel sayfalar hazırlayıp,
Antalya’nın iş ve sosyal hayatında önemli görevlerde bulunan
önemli isimlerini, çocuklarıyla birlikte oldukları, samimi
karelerle bu sayfalara taşımak istedik. Ve kendilerine sorduk;
“Çocukluğunuzda aile büyüklerinizle yaşamaktan çok büyük keyif
aldığınız ve şimdi sizin de çocuklarınızla devam ettirdiğiniz bir
aile geleneğiniz var mıdır?”… İşte aldığımız sımsıcak cevaplar…

ATSO Başkanı
DAVUT ÇETİN ve Eşi
FERAY ÇETİN, MEHMET ve
YAPRAK - İPEK ÇETİN
Muratpaşa Belediye Başkanı
ÜMİT UYSAL ve Eşi ÜMRAN
UYSAL, EYLÜL – EFE UYSAL
Bizim bütün bayramlarda ve özel
günlerde, ailece bir arada olma
geleneğimiz var… Bunu sürdürüyoruz.
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Bayram sabahlarımızın tatlı telaşı eksik
olmasın. En tatlı telaşların yaşandığı
sabahlardır bayram sabahlarımız. Hem
Ramazan hem de Kurban Bayramı’nın
sabahlarında erkenden kalkar,
bayram için hazırlanırız. Önce Bayram
Namazı’nı kılar ardından soluğu aile
büyüklerimizin yanında alırız.
Ailem ve benim için de bayram
sabahları herkes için olduğu gibi
çok farklı bir öneme sahiptir. Önceki
yıllarda ailecek önce dedemde toplanır
hep birlikte kahvaltımızı eder,
bayramlaşırdık. Kardeşler, kuzenler,
yeğenler torunlar, çocuklar… Büyük bir

aile olarak birlikte güler, eski anıları yâd eder,
keyifle zamanın nasıl geçtiğini anlamazdık. Bu
geleneği bugün ilk olarak babam ve annemi
ziyaret ederek sürdürmeye devam ediyoruz.
Bu özel geleneklerimizi çocuklarımla birlikte
yaşatmanın memnuniyetini duyuyorum.
Oğlum Mehmet, kızım İpek ve gelinim Yaprak
ile birlikte geçmişte olduğu gibi bayram
sabahlarımızı birlikte geçiriyoruz. Ramazan
Bayramı’nda uzun ve keyifli kahvaltı sohbetleri
ederken, ardından gelen misafirlerimizle
ağızlarımızı tatlandıran keyifli zamanlar
geçiriyoruz. Kurban Bayramı’nda ise
kurbanımızı kesip yine bir arada olmanın tadını
çıkarıyoruz.
Bu yıl yaşadığımız pandemiden dolayı eski
bayramlarımızı yaşayamamanın burukluğunu
duysak da önümüzdeki zamanlarda yine bir
arada olacağımız ümidini taşıyoruz. Umuyorum
bu bayram birbirimizden ayrı geçirdiğimiz son
bayram olmuştur.
Mutluluk, sağlık, huzur ve aile boyu
geçireceğimiz nice bayramlarımız olması
temennisiyle, sevgilerimi sunuyorum.

AGAH ÖCAL ve BEREN ATA UYGAR ÖCAL

ALİ ÖZLÜK ve Eşi SİBEL
ÖZLÜK, ELA – ATA ÖZLÜK

Çocukluğumuzda belli periyotlarda
aile büyükleri ve çocuklar bir araya
gelirdik… Biz de bu geleneği devam
ettirmeye ve çocuklarımızın tüm
akrabalarını, büyüklerini görmelerini
sağlamak için aileyi kısa süre de olsa
toplamaya çalışıyoruz, çalışmaya da
devam edeceğiz.

Anne ve babamla birlikte Pazar
sabahları kahvaltıda sohbet etmek
benim için çok güzel anlardı. Ve
birlikte her yıl mümkün olduğunca
tatile çıkardık. Şimdi kendi çekirdek
ailemle de her Pazar günü hep birlikte
kahvaltıya oturup uzun sohbetler
ediyoruz ve her yıl ailecek hep birlikte
tatil yapıyoruz…

Op. Dr. BATUR IŞIK ve
SELİN – CEYLİN IŞIK

CAN YENİCE ve DEMİR YENİCE

Babalar günü; Tıp Fakültesini
okumak için evimden ayrıldığım 1985
yılında o günün Türkiye’sinde henüz
kutlanmıyordu veya Anneler günü
gibi değer görmüyordu. Günümüzde
ise sabahın en erken saatlerinde, beni
inanılmaz mutlu eden sarılmalar,
kucaklaşmalar, cilveler ile dolu
başlayan günüm (iki kız babası olmanın
avantajları) gün boyunca kendimi
İngiltere kralı gibi hissedecek derecede
iltifatlar ile geçiyor ve ben hiç yarın
olsun istemiyorum…

İç Anadolu’da büyüdüm, haliyle kısıtlı
imkanlar… Her yaz, gelenekselleşen
kamp etkinliğimiz olurdu ailecek.
Daha 1 ay kala o kocaman çadırın
içinde uyuma heyecanı kaplardı beni.
Kamp günü geldiğinde de mutluluktan
ayaklarım yere basmazdı. Nasıl keyif,
nasıl eğlence, nasıl huzur; anlatamam.
Doğa ana da nasıl sarılırdı bize… Ee,
tabi o zamanlar şimdi olduğu gibi
üzmezdik onu. Bu kadar kirletmezdik…
Yıllar geçti gitti, baba oldum. Oğlum
Demir, daha annesinin karnında
başladı kamplara gitmeye. Doğduğunda
1 aylıkken bile götürdük. Şimdilerde
ise hafta sonu kaçamaklarımızın baş
mimarı kamp ve doğa… “Hayat Çok Zor
Ekibi” diyoruz kendimize. Ekibimizle
beraber o mavi ve yeşilliklerin arasında
çok mutluyuz biz.

HAMDİ - BARBAROS
AKKAYA ve MERT – EMRE –
KEREM AKKAYA
Sevgili Incity ailesi, biz Yusuf babanın
(Sarıgül) bize bıraktığı doğa harikasını
yaşatmaya çalışıyoruz. O kadar güzel
bir bahçemiz var ki; babam (Hamdi
Akkaya), ben ve çocuklarım bahçemizin
güzelliğini koruyup ağaçlarımızı
büyütmek için elimizden gelen her şeyi
yapıyoruz. Doğayı ve hayvanları çok
seviyoruz.

ERDAL SARITOPRAK ve
GÜLSE SARITOPRAK
Bizim çocukluğumuz, şimdiki nesle göre
çok daha güzel geçti kuşkusuz. Geniş
ailelere sahiptik… Anne, baba, onların
ebeveynleri, hatta teyzeler, halalar,
dayılarla birlikte dip dibe yaşamlarımız
vardı. Dolayısıyla her günümüz, bir
öncekinin tekrarı gibi görünse de,
hep birlikte kutladığımız özel günler
gibiydi. Büyük masaların (daha çok da
yer sofralarının ) etrafında toplanır hep
birlikte yer içer, sohbet ederdik. Yemek
sonrası uzun oturup keyifli oyunlar
oynardık. Sayımız azalarak da olsa biz
bu geleneği hala devam ettiriyoruz.
Bence ailemiz için hem keyifli hem de
vazgeçilmez geleneklerimizden biri
diyebiliyorum bu günler için...
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ETHEM HAKAN DURAN ve
GİZEM DURAN

EYÜP KOÇAK ve
ATABEY KOÇAK

GÖKSEL YALÇIN ve
HAYAL YALÇIN

Babalar Günü denince aklıma ilk gelen,
rahmetli babam hayattayken 3 kardeş
olarak babamıza güzel bir hediye alarak
onunla vakit geçirmek, onunla eğlenmek
ve hatta biraz daha büyüdüğümüz zaman
keyifli bir akşam yemeği ile o günü
taçlandırmak geliyor. Bir asker çocuğu
olduğumdan babam çok disiplinli, biraz
da bize sevgisini fazla belli etmeyen sert
bir yapıya sahipti. Bu yüzden babamla o
kadar sıkı fıkı bir ilişkimiz yoktu. Sadece
yaptıkları, pozisyonu, yaşadığı döneme göre
bilgi ve lisan seviyesi ile ona hayrandım.
Ancak dediğim gibi çok yakın değildim.
Bu yüzden benim için Babalar günü
sanki onunla yakınlaşabileceğim, kendi
imkanlarım, bazen de 3 kardeşin ortak
imkanları ile aldığımız hediye ile ona
verdiğimiz değeri gösterebileceğimiz bir
gündü, bu nedenle de bu günlerde de çok
mutlu olurdum.
Oysa benim kendi kızımla ilişkim belki
de babamla yaşadığım tecrübelerden
dolayı daha sıcak ve daha yakındır. Her ne
kadar mesleğim gereği ve işimde başarılı
olabilmek adına uzun saatler işte olmam
sebebiyle çocuğumun büyüme döneminde
kayıp zamanlar yaşadıysam da... Bu
yüzden, bizim için özel günler ve yaş
günleri çok önemlidir. Eğer ayrı şehirlerde
değilsek, kesinlikle birlikte oluruz. Kendi
imkanları ile (bazen annesinden aldığı
destekle) bana bir hediye alır veya kendi el
becerileri ile fotoğraflardan, özel yazılarla
kartondan babalar günü mesajlarının yer
aldığı, beni ne kadar sevdiğini belirten çok
güzel sunumlarla hediyeler hazırlar. Kesin
o Pazar benimle vakit geçirir. Her ikimiz
de golfü çok sevdiğimiz için, o Pazar baba
kız golf oynar çok güzel bir gün geçiririz.
Daha önce benim de babamla yaptığım
gibi o akşam ya dışarıda bir restoranda
veya evde özel hazırlanmış yemeğimizi
yer, günümüzü taçlandırırız. O akşam
yemeğinde hep eskilerden konuşuruz.
Bütün babaların Babalar Günü’nü kutlar,
her babanın benim kadar şanslı olmasını,
değer veren, mutlu eden bir çocuğu
olmasını dilerim.

Çocukluğumda ağabeyim ve kardeşimle
birlikte bisiklet sürmekten çok keyif
alırdım. Sabahın saatinde bisiklete
bindiğimizde akşam saatine kadar eve
dönmezdik. Şimdi ise aynısını oğlumla
yapıyorum. İki arkadaş gibi sabah
çıkıyor akşam eve dönüyorduk. Tabii
Korona’dan önce... Korona’dan sonra
da Atabey’in izinli günlerinde ilk ve tek
yaptığımız şey bu. Atabey benimle vakit
geçirmeye ve bisiklet sürmeye bayılıyor.

Hepimizin çocukluğunda ailesiyle
unutamadığı birçok anısı olmuştur,
belki onlarında aileleriyle yaptıkları için
gelenekselleşmiştir de... Çocukluğumda
en çok beklediğim ve mutlu olduğum,
bayram akşamları tüm aile akrabalar
bir araya gelip isim şehir oynamaktı.
Kızımla oynamak için sabırsızlıkla
bekliyorum…
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Prof. Dr. GÜRKAN ZORLU
ve GÖZDE - BURAK ZORLU
Öncelikle tüm babaların babalar gününü kutlarım. Ben çocukluk yıllarımda ailenin
kıymetini anladım ve her şeyin temelini oluşturduğunu fark ettim. Aile, insanı daha
güçlü hale getirir, doğruyu görmesini sağlar ve destekler. Genç yaşta babalığın değerini
anladım ve o günden beri her zaman çocuklarıma tüm verdikleri kararlarda destek oldum.
Geleneksel “Baba”dan daha çok paylaşım yapabilecekleri, beraber eğlenip gezebilecekleri
bir baba olmaya çalıştım. Bugün evlatlarımın geldikleri noktaya bakınca bunu başardığımı
görebiliyorum. Geleneklerimize gelecek olursak; her zaman birlikte sofraya otururuz ve
günümüzü paylaşırız. Bu biraz klasik… Yılda ayrı ayrı gezilerimiz olur hem kızımla hem
oğlumla. Bir yılın neredeyse yarısını ailemle gezerek geçiririm. Kızımla birlikte sahilde
bisiklete bineriz, bunun yanı sıra bisikletlerimizi arabaya yükler doğada bisikletlerimizle
keşfedebileceğimiz yerler ararız. Oğlum ise fotoğraf çekmeyi sever, onunla da doğa
fotoğrafları çekebileceğimiz daha önce görmediğimiz yerler keşfetmeye çalışırız. Haftada
bir gün ise bizim bahçe günümüz, özellikle bahar ve yaz ayları. Hepimiz tulumları giyer
bahçemizde ağaçlarımıza bakım yapıp pozitif enerji dolarız. Yani aslında ben çocuklarımın
sadece babası değil aynı zamanda onların arkadaşıyım.

İBRAHİM DURAN ve İSMET
EGE DURAN

MEHMET BASTIYALILI ve
ELYA BASTIYALILI

Babamın “Yarın balığa gideceğiz” sözü hala
kulaklarımda yankılanır. Sabah kardeşimle
erkenden kalkar, solucanları toplar gölde
tutacağımız balıkları hayal ederdik. “Baba
ve Oğulları” olarak gelenekselleşen balık
etkinlilerimiz ne güzel günlerdi.
Şimdilerde ise babamın adını taşıyan
oğlum İsmet Ege ile beraber sürdürüyoruz
etkinliğimizi. Fırsat buldukça maviye
açılıp baba-oğul tutuyoruz balıklarımızı.
Tuttuğumuz tüm balıkları da İsmet Ege,
dedesi için tuttuğunu söylüyor.
Babamda çok uzaklardan eminim ki
hissediyor. Keşke yanımda olsaydı da
üçümüz beraber tutsaydık balıklarımızı…

Bayramlarda, özel günlerde ailecek yemek
yeme geleneğimizi sürdürmekten keyif
alıyoruz. Bu sayede hep birlikte güzel
vakit geçiriyoruz ve bu geleneği mümkün
olduğunca sürdürmek için çaba harcıyoruz.

MUSTAFA TORGAÇ ve
ADEM TORGAÇ

MURAT TOKGÖZ ve
ELA TOKGÖZ

Babam “Seninle büyümek benim için
en büyük deneyim” der… Yeni oyunlar
keşfedip bu oyunlarla eğlenirdik onunla.
Şimdi de kendi oğlum Adem ile bu şekilde
çok vakit geçiriyoruz. Evlât istediğin gibi
değil, yetiştirdiğin gibi oluyor. Baba olmak
zor değildir ama babalık yapmak sabır ister
ve çok keyiflidir.

Çocukluğumda çokça mutlu ve neşeli anılar biriktirdiğim
‘Sofra Hatıraları’ hayatımda hala çok önemli yer kaplar.
Rahmetli Babacığım sofraya hep birlikte oturulmasına
çok önem verirdi. Hep kalabalık aile sofralarında
yemeğimizi acele etmeden, çok keyifli sohbetler eşliğinde
yerdik. Ailece beraber geçirdiğimiz çok kıymetli
dakikalardı. Babamdan kalan bu güzel alışkanlıkları
günümüzde de kardeşlerimle beraber sürdürüyoruz.
Hala kalabalık sofralar kurup neşe içinde yemeğimizi
keyifle yiyoruz. Yalnız kaldığımızda da eşim ve kızımla
birlikte masaya oturup sohbet eşliğinde yemek yemeği
çok seviyoruz. Babalarımızın kıymetini her zaman
bilmemiz ve onlar gittikten sonra sevgiyle hatırlamamız
gerekiyor. Bu vesile ile tüm harika babaların “Babalar
Günü”nü kutluyorum.

MEHMET MÜNİR
ÇABUKOĞLU ve HAMİT
ATA - CEMRE ÇABUKOĞLU
Benim çocukluğum Mardin’de geçti.
Mardin’de bayramlar çok özeldir. Yani
benim için çok özeldir. Çünkü bayram
sabahı mutlaka evlerde kaburga
dolması hazırlanır kaburga dolması
sabah çok erken saatte ailecek yenir ve
en geç saat 08.30'da aile büyüklerinde
toplanılırdı. Biz de kaburga dolmamızı
yedikten sonra amcamlar, halamlar,
tüm kuzenler babaannemlerde
toplanırdık. El öper bayramlıklarımızı
toplardık. Bayramın ilk günü bu nedenle
bu geleneği sürdürebilmek adına (her
ne kadar babaannemizi kaybetmiş olsak
da) Mardin’de olmaya çaba harcıyoruz.
Hatta bu sene korona nedeniyle
bunu yapamayacak olduğumuzdan
eşim Ceren’in ailesine 5 gün misafir
olma kararı aldık. İyi ki de gitmişiz.
Çocuklarımız sabah erken uyandı,
kahvaltılarını yaptı, sonra da bayram
kıyafetlerini giyip büyüklerinin ellerini
öptü. Eee, tabi ki bayramlıklarını
da anneanne ve dededen aldılar.
Bu ve buna benzer geleneklerimiz
çocuklarımızın ileriki yaşantılarında
önemli bir yer edinecektir. Kültürümüze
ve değerlerimize sahip çıkmalarını
sağlayacaktır diye düşünüyorum.
Umarım yanılmıyorumdur…
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ÖMER AKSOY ve DURU AKSOY
Çocukluğumda en çok sevdiğim ailecek
yaptığımız aktivite; hafta sonu ve özellikle
Pazar günleri gittiğimiz pikniklerdi. Her
hafta bulunduğumuz bölgedeki farklı
bir doğa harikasında ailecek, bazen de
birkaç aile gidilen piknikler efsaneydi.
“Mutlu bir çocuğun doğa ve ailesiyle
geçirdiği güzel günlerin yerini ne
tutabilir?”, söyleyin bana. Bu zor günlerde
hepimiz evlerimizden çıkıp tabiatla
kucaklaşmak, özgürce kırlarda koşmak
istemiyor muyuz? İşte biz çocukken bunu
hemen her hafta yapıyorduk. Kızımla
en sevdiğimiz şeylerden biri kendisinin
özenle hazırladığı piknik sepetimizi alıp
doğayla iç içe olmak. Bu günler de geçecek
ve biz yine kırlara kendimizi bırakacağız.
Belki de bir karavan alıp yakın yerlere
gideriz. Kim bilir?

Op. Dr. OSMAN FATİH
BOZTEPE ve GÖKÇE –
ADA BOZTEPE

ÖZGÜR ŞEN ve ZEYNEP ŞEN

Pandemi dolayısıyla 2 aydır ayrı kalmak
zorunda olduğum sevgili kızlarımla umarım
son ayrılığımızdır bu… Sevdiklerimizi
korumak gibi bir amaç olmasa, çekilir
miydi bu ayrılık? Geçen babalar gününde
çekildiğimiz fotoğraftaki gibi güzel
fotoğraflarla albümleri süslemek, belki de
yeni geleneğimiz olur…

Çocukluğumda aile büyüklerimle
yapmaktan hoşlandığım en güzel şey;
doğada piknikti. Şimdi de kızımla
doğada piknik yapmaya bayılıyorum.
Umarım en kısa sürede normal
günlerimize döner, bol bol doğayla baş
başa kalacağımız pikniklerde keyifli
zamanlar geçirebiliriz…

SALİH ÇENE VE UĞUR CEM UĞUR CAN - UĞUR TAN ÇENE

SADIK YILMAZ ve SU YILMAZ
Bizim evde küçükken her Pazar
sabahı pişi, Fransız tostu gibi hamur
işleri yapılırdı ve neşeyle uzun uzun
kahvaltı yapılırdı. Bayramlarda
mutlaka bize bayramlık alınırdı. Çok
basit ama küçükken çok anlamlıydı,
çok heyecanlanırdık. Biz de bu
geleneklerimizi kızımız Su’yla birlikte
devam ettirdik. Her bayram bir tişört
dahi olsa bir şeyler almaya çalıştık.
Gerçi şimdi Amerika’da olmasından
dolayı onunla birlikte yaptığımız Pazar
kahvaltılarını çok özlüyoruz. Tüm
babaların babalar gününü kutluyorum.
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Maalesef, annemle babam ben henüz 8 yaşına
basmışken ayrıldıkları ve ben de ilkokuldan
başlayarak tüm öğrenimimi yatılı okullarda ve
yüksek öğrenimimi de İngiltere’de geçirdiğim
için 4 yaşındaki renkli sünnet düğünüm
haricinde keyifle hatırlayabildiğim bir aile
geleneğimiz aklıma gelmiyor.
Ancak, hem annem ve hem de babam
tarafından bana; doğruluk, dürüstlük, yalan
söylememek, insanları sevmek ve saymak,
elden geldiğince onlara yardımcı olmak,
eğitim ve bilime önem vermek, dogmalar ve
ön yargılardan arınarak hür düşünebilmek
gibi, zamanımızda maalesef önemini fazlası
ile kaybetmiş gözüken, çok önemli erdemler
aşılanmıştı. Her ikisi de bu erdemleri layıkıyla
taşıyan bireylerdi. Annem çalışarak okuyup,
o dönemde çok az kadına nasip olan, İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirip, 32 yıl TC
Merkez Bankası’nda çalışmış ve Kontrol Grup
Başkanlığı’na kadar yükselmişti.
Ben ve Alev de çocuklarımıza bu erdemleri
aşılamaya ve örnek olmaya çalıştık... Bu günün
şartlarında bizim en önemli geleneğimiz bu.
Bizim ailemizde “seni seviyorum’ ve “ciğim”le
biten söz ve hitaplar çok rahat söylenir.

TALİP YUMSEL ve ADA ALİ YUMSEL
Çocukluğumda her bayram ilk iş ailece
anneanneme giderdik. Anneannem
harika börekler yapardı. Şimdi
çocuklarla babaannelerine gidiyoruz.
Ama bu bayram bundan mahrum kaldık
sokağa çıkma yasağı nedeniyle… Tekrar
eskisi gibi bir arada olacağımız günlere
en kısa sürede dönmemizi diliyorum.

TOLGA SAYIN ve TALİN TAN SAYIN

TUNCA PİŞKİN VE PARS
PİŞKİN

OP. DR. HALİL İBRAHİM
KAYA ve ILGIN – EGE KAYA

Öncelikle tüm babaların Babalar
Günü kutlu olsun demek isterim. Biz
çocuklarımla en çok beraber yürüyüş
yapmaktan, bisiklete binmekten ve film
izlemekten keyif alırız. Fırsat buldukça
da bu aktiviteleri gerçekleştiriyoruz.
Benim çocukluğumdan getirdiğim,
el öpme geleceğini devam ettirirken
bayram harçlığı geleceğini
unutturmamaya çalışıyoruz.
Bayramlarda güzel kıyafetlerimizle
ailecek resim çektirme geleneğimizi de
devam ettiriyoruz…

Aile geleneği olarak sizinle şunu
paylaşabilirim; ben küçükken saçlarımı
hep babam keserdi. Kesilen saçlarımı
da saklardı hep. Şu an oğlum Pars
4 yaşında. 4 yıldır saçlarını kendim
keserim ve saklarım. 3 nesildir kesilen
saçlarımız evimizin bir köşesinde birer
anı olarak durur. Ara ara babamın
saçlarına bakar hüzünlenirim;
sonrasında oğlumun kesilmiş sarı
saçlarına bakar umutlanırım.
Ailemizdeki hatıra geleneğimiz bizim
budur.
Teşekkürler

Ben küçükken ailemle birlikte çokça
seyahat ederdim. Gezmeyi seven bir
aileden geldiğim için belki de; kendi
çekirdek ailemle de mümkün olan
her fırsatta gezmeyi, seyahat etmeyi
seviyorum, onların da sevdiklerini
biliyorum.
Çocuklarımla evde geçen vakitlerimizde
masa oyunları oynamaktan büyük
keyif alırız. Oğlumla ayrıca futbol ve
golf oynamak özel, ortak hobimizdir
diyebilirim. Kızım ise benimle aynı
mesleği seçerek, birlikte göz ameliyatı
videolarını izlediğim, fikir alışverişinde
bulunduğum bir meslektaşım oldu. Bu
tarifi zor bir mutluluk…
Ailemle bir arada olmak, birlikte vakit
geçirmek, her ne olursa olsun ‘birlikte’
yapabilmek ve bundan keyif alabilmek,
benim için en büyük zenginlik
diyebilirim.
Derginiz aracılığıyla tüm babaların
Babalar Günü’nü kutluyorum…

Dr. UMUT ÖZDEMİR ve
AYDA - LİLA ÖZDEMİR
Teknoloji o kadar çok şeyi değiştirdi ki
hayatımızda; 7 yaşındaki kızlarımdan
bile zaman zaman geride kaldığımız
düşünüyorum. Her geçen gün ortak
yaptığımız aktiviteler birer birer
azalıyor sanki. Ben fazla lüksleri
olmayan orta halli bir memur ailesinde
dünyaya geldim ve büyüdüm. O yıllarda
hafta sonları ailecek pikniğe, denize
gitmek çok hoşuma giderdi. Galiba
şimdi de öyle, en çok çocuklarımla
piknik yapmaktan, havuza girmekten
hoşlanıyorum. Onları mutlu ve
eğlenirken görmek en büyük ödül
benim için…

ÜMİT OLGUN ve ZEYNEP –
CAN OLGUN
Çok küçük yaşta evden ayrıldığım için
babamla bir ilişkim olmadı. Benim
çocukluğumda böyle bir geleneğimiz
yok ama biz çocuklarımla her gün sabah
ormanda yürüyüşe çıkıp hayvanları
severiz, mevsim meyvelerini dalından
yeriz. Bu da bizim çocuklarımızla
ritüelimiz oldu. Sabah uyanır uyanmaz
“baba atti” diye uyandırırlar.
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Op. Dr. Koray DUMAN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Özel Vitale Kadın Hastalıkları ve
Doğum Hastanesi

SEZERYAN SONRASI
NORMAL DOĞUM
Tüm dünyada değişik
sebepler ile sezeryan
doğum artmaktadır.
Ülkelerin sağlık, sosyal,
kültürel yapılarına göre
normal doğum ve sezeryan
oranları değişmek
ile birlikte sezeryan
oranları yükselmektedir.
Sezeryan oranını
düşürmek için ülkeler
değişik tedbirler almakta
ve uygulamaktadırlar.
Sezeryan sonrası vajinal
doğum, normal doğum
yapma isteğinin bir
sonucu olarak ortaya
çıkmış ve bu soruna
çözüm oluşturabilecek bir
alternatiftir.
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Sezeryan sonrası vajinal doğum ile dünyaya
gelen bebek sayısı her geçen gün artmaktadır.
Şuan biz kadın doğum hekimlerinin günlük
pratiğinde önemli güncel konulardan biridir.
Yoğun talep mevcuttur. Nitekim bundan 30
sene öncesine kadar pek bilinmeyen bu konu
internetin yaygınlaşması ve sosyal medyanında
günlük hayata girmesi ile popüler olmuştur.
Dünyanın her yerinde sezeryan olmuş her anne
adayları normal doğumu denemektedirler.
Bizim ülkemizde de anneler sosyal
platformlarda örgütlenmekte ve faol olarak
aktivitelerini sürdürmektedirler. Bu talep
sonucunda Dünya Kadın Doğum Dernekleri
de bu konuya eğilmek durumunda kalmışlar
ve kılavuzlar çıkarılmışlardır ve bu konuda
çalışmalar yürütmektedirler.
Doğum hepimizin bildiği üzere fizyolojik bir
olaydır. Kendiliğinden başlayıp kendiliğinden
sonuçlanır. Doğum eylemi öncesinde ya da
esnasında bir problem ile karşılaştığımız
zaman sezeryan ile doğum uygulanmaktadır.
Sezeryan kararı verirken birçok parametre
göz önüne alınır. Öncelikle anne ve bebek
hayatı gözetilerek sezeryan yapılır. Ana
maksat mümkün olduğunca doğal kalmak
doğumun seyrine müdahale etmemek işleyişini
bozmamaktır. Tabii her zaman işler yolunda
gitmez ve sezeryan uygulanmak zorunda
kalınır.
Sezeryan gerekli olduğunda yapılan hayat
kurtaran bir ameliyattır. Fakat günümüzde
hasta hekim ve sağlık sisteminden kaynaklı
sebeplerle sezeryan oranları artmaktadır.
Bundan ötürü ilk doğumu sezeryan ile yapmış
anneler ikinci doğumlarında normal doğum
talebi ile karşımıza çıkmaktadırlar. İşte bu
noktada sezeryan sonrası normal doğum, hem
sezeryan oranlarını azaltmak hem de doğumu
doğal fizyolojisi içerisinde olması noktasında
alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken birkaç püf
nokta söz konusudur. Her anne SSVD (Sezeryan
sonrası vajinal doğum) adayı değildir. Yapılan
çalışmalar göstermektedir ki SSVD deneyen
annelerin kabaca 3/2’si başarıya ulaşmakta
ve normal doğum yapmaktadır, 3/1 ise tekrar
sezeryan olmaktadır. Gördüğümüz gibi başarı
hayli yüksektir. Uygun gebelerde SSVD uygun
merkezlerde denenmek koşulu ile güvenli bir
doğum şeklidir.
Geçmiş yıllarda hazırlanan kılavuzları
incelediğimizde görmekteyiz ki SSVD adayı
annelerin kriterleri gittikçe genişlemekte
ve daha önceden SSVD adayı olamayacağı
düşünülen annelerinde özellikle son 2019 yılı
kılavuzunda açıkça görüldüğü gibi SSVD adayı
olabilecekleri belirtilmektedir.
Kimler sezeryan sonrası normal doğum
adayıdır, kimler değildir?
Öncelikle olarak SSVD düşünen annenin hekimi
ile oturup bu konuyu konuşması gerekmektedir.
SSVD destekleyen hekim ve hastane sayısı halen
az olmakla birlikte her geçen gün artmaktadır.
SSVD risksiz bir doğum şekli değildir. Risklerin
belirlenmesi uygunsa SSVD denenmesi; değil ise
vazgeçmesi gerekmektedir. İki doğum arasında
geçen sürenin 19 aydan az olması, annenin bir
veya iki sezeryan ameliyatı geçirmiş olması,
annenin genç yaşta olması, annenin aşırı kilolu
olmaması, bebeğin doğumda tahmini kilosunun
4500 kiloyu geçmiyor olması, annenin sezeryan
harici bir rahim ameliyatı (miyom alma, rahim
perdesi ameliyatı) geçirmemiş olması gibi bir
takım kriterler değerlendirilerek annenin SSVD
için uygun olup olmadığı belirlenir.
Biz kendi merkezimizde SSVD isteyen annelerin
doğum sürecini destekliyoruz, hastanemiz SSVD
adayı annenin doğumu gerçekleştirebileceği
kritere sahiptir. Birçok SSVD isteyen anne
hastanemizde doğum yapmış ve yapmaktadır.

BEBEĞİNİZLE
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E V DE VAK İT GE ÇİR ME Y İ

EĞLENCELİ VE KALİTELİ
K I L ACA K Ç Ö Z ÜM L E R

Dünya ve Türkiye’nin salgın gündemi nedeniyle evlerde
kalmaya devam ettiği bugünlerde,130 yılı aşkın bebek maması
uzmanlığıyla İsviçreli Hero Baby, bebeklerle geçirilen vakitleri
hem daha eğlenceli kılacak hem de onların motor kaslarının
gelişimine yardımcı olacak birbirinden eğlenceli aktiviteleri bir
araya getirdi.

Bebeğiniz yavaş yavaş oturma konusunda uzman olmaya ya
da ayakta durma becerilerini kazanmaya başlamış olabilir.
Gerçekleştirdiği her hareketle birlikte onu yüreklendirmeniz, onun
başarılarını kutladığınızı hissettirmeniz çok değerli. Bu dönemde
daha fazla gelişen eşyaları tutma becerisini de motor becerilerilerinin
gelişiminde önemli bir adım olduğunu unutmayın.
Bu dönemde kendine güvenen mutlu miniklerin yetişmesi için onlarla
aktif bir zaman geçirmek ve onlarla iletişim halinde olmak ise bir
o kadar önemli.Çocuğunuzla beraber evde keyifli ve kaliteli bir
vakit geçirmeyi sağlayacak oyunlarla miniklerin gelişimine katkıda
bulunacak eğlenceli anları paylaşmanın tam vakti…
Parkurları Beraber Aşın
Evdeki yastık, minder, kullanılmayan çamaşırlar gibi nesneler
ile başlangıç ve bitişi olan bir parkur hazırlayın. Bebeğinize yol
göstererek bu parkuru birlikte tamamlamaya çalışın. Böylelikle hem
bebeğinizin beden hakimiyetini geliştirmesini sağlayacak, hem de
kas sisteminin güçlenmesine katkıda bulunacaksınız. Dilerseniz bu
parkuru çeşitlendirmek için daha önceden tüketilmiş tahıllı kaşık
mamalarının kaplarını atmayarak bunları da parkurun eğlenceli bir
öğesine haline getirip üzerinden atlamalarını, yanında geçmelerini
heyecanla takip edebilirsiniz.
Tünelleri Geçelim
Ayakta durun, bacaklarınızı açarak bir tünel oluşturun. İlk olarak
bebeğinizi oluşturduğunuz tünelin altından yani bacaklarınızın
arasından birkaç kere geçirin. Bu sırada “çuf çuf” sesini çıkararak

bebeğinizin oyunu daha çok sevmesini de sağlayabilirsiniz.
Birkaç denemenin ardından, bebeğinizin bunu kendi kendine
yapmasına teşvik edin, bakalım kendi başına da yapabilecek mi?
Denedikçe onu alkış ile denemeye devam etmesi için teşvik edin. Eğer
varsa, eline tekerlekli bir oyuncak vererek, onu da tren gibi tünelden
geçirmesini denemesine teşvik edebilirsiniz.
Ayakta durmak yorucu olmaya başlarsa, daha önce kullanılmış boş
karton kutuları da tünel niyetine kullanabilirsiniz.
Devrilen Kuleler
Bebeğinizin şekil ve büyüklük algılarını öğrenmesi için müthiş bir
oyun... Evde daha önce kullanılmış ve bebeğinize zarar vermeyecek
boş karton kutuları, tahıllı kaşık mamalarının kutuları bu oyun için
idealdir, bir araya toplayın. Daha sonra bu kutuları üst üste koyarak
bir kule inşa edin. Sonrasında bebeğiniz izlerken, oluşturduğunuz
kuleyi devirin. Bebeğinizin şen kahkahlarını duymak hoşunuza
gidecektir. Bu şekilde bebeğinizin hem şekil hem de büyüklük algısını
tek bir oyunla geliştirmesine yardımcı olacaksınız.
Mini Bowling
Miniklerin evde geçirdikleri vakitte kaslarının gelişimine de yardımcı
olacak olan mini bowling oyunu için boş karton kutuları yanyana
belirli aralıklarla yerleştirmeniz yeterli. Evinizde bulunan minik
bir topu ya da daha önce tüketilmiş boş bir mama kavanozunu ise
kutuları devirmek için bowling topu olarak kullanabilirsiniz. Kutuları
devirdikçe bebeğinizi alkışlayarak onu devam etmeye ve oyundan
zevk almasına teşvik edebilirsiniz.
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STUDIO
LOFT:

Çok fonksiyonlu kurgusu ile farklı bir
dönüşüm hikayesi
Pandemi süresince sosyal
yaşantımız kısıtlanırken iç
mekanlarda geçirdiğimiz süre
de oldukça arttı. Daha ferah,
gün ışığını maksimum düzeyde
içeriye alan, iyi kurgulanmış
yaşam alanlarının yaşam
kalitesi üzerindeki etkisi de
herkes tarafından görülebilir
bir hale geldi.

Y. Mimar Nail Egemen Yerce
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Mimar Ayça Taylan

Bu anlayışın bir örneği
olarak Y. Mimar Nail Egemen
Yerce ve Mimar Ayça Taylan
tarafından tasarlanan Studio
Loft, standart bir dairenin bir
fotoğraf sanatçısının yaşam
alanı, stüdyosu ve sanat
galerisine dönüşüm projesi.
Yerce ve Taylan, 2017 Dünya
Mimarlık Festivali’nin “INSIDE”
bölümünde “Yaratıcı Yeniden
Kullanım” kategorisinde finalist
olarak yarışan Studio Loft ile
son olarak Güneydoğu Avrupa
ülkeleri arasında düzenlenen
BIG SEE Interior Design
Awards’ta “Yılın En İyi Konut
İç Mekan Tasarımı” ödülünü
kazandı.

Yerce Mimarlık Kurucusu Y. Mimar
Nail Egemen Yerce ve ZAAS Kurucu
Ortağı Mimar Ayça Taylan tarafından
tasarlanan ve son olarak da BIG SEE
Interior Design Awards’ta “Yılın En
İyi Konut İç Mekan Tasarımı” ödülüne
layık görülen proje, İzmir’in Alsancak
semtinde, ağırlıklı olarak konutların
bulunduğu, her iki tarafında portakal
ve çam ağaçları sıralanan sakin bir
sokakta gerçekleştirildi. Seksenli
yıllarda yapılmış, bir mimari kimliği
ya da iddiası bulunmayan apartman
bloklarından birinde, dubleks
konut olarak değerlendirilmiş olan
zemin kattaki dairenin bir fotoğraf
sanatçısının yaşam alanı ve stüdyosu
olarak tasarlanması fikri projenin
başlangıç noktasını oluşturdu. Bu
bağlamda, dairenin iç tasarımı
sil baştan ele alınırken, mekanda
aynı zamanda sergileme işlevi
kurgulanması amaçlandı. 2 katlı
hacmin alt katının fotoğraf stüdyosu
ve sergi alanına ayrıldığı, üst katının
ise ofis ve yaşam alanı olarak ele
alındığı planlamada kullanıcı
alışkanlıkları büyük rol oynadı.

Girişte bulunan geniş hacim, fotoğraf stüdyosu olarak planlandı. Bu
kısımda, yeniden tasarlanan merdiven ile birlikte, sanatçıya fotoğraf
çekimleri sırasında farklı kotlardan azami görüş açısı sağlanabilmesi
hedeflendi. Aynı zamanda sergileme alanı olarak kullanılması
planlanan stüdyo hacminin, apartmanın önünde bulunan kente ait
geniş kaldırımla bütünleşmesi hedeflendi. Kaldırımda kullanılan
kaplama malzemesinin içeride de devam ettirilmesi ve sokağa
bakan cephede kayar katlanır doğramalar tasarlanması, iç-dış
mekan sürekliliğine olanak sundu. Bunun sonucunda, çoğunlukla
araba park yeri olarak kullanılan geniş kaldırım için alternatif bir
kullanım önerisi getirilmiş oldu. Sergi açılışlarında katılımcıların
birbirleri ile sokak rahatlığında iletişim kurabilecekleri sosyal bir
platforma dönüşen bu ara bölümde insanlar, iç ve dış arasındaki
filtre algısını hissetmeden sergi alanına sokaktan direkt dahil
olabilme şansı yakaladı. Sergileme işlevinin dışarıya açılması ile
mekan, kent yaşamının interaktif bir parçası haline geldi.
İki yönden ışık alan hacimde, mümkün olduğunca kesintiye
uğramayan, ferah bir iç kurgu hedeflendi. Böylelikle proje, fotoğraf
stüdyosu çatısı altında, çalışma, sergileme, yaşama işlevlerinin iç içe
geçtiği “loft” tipi bir mekan projesi olarak hayata geçti.
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NEDEN

BU KADAR İLGİ GÖRÜYOR?

Designed by Pressfoto / Freepik

Bu ay “Merak Ettik” bölümümüzde, Dünya
Yoga Günü dolayısıyla, başta Değerli Yazarımız
Uluslararası Yoga Eğitici Eğitmeni Sending Body
Academy’nin sahibi Neval Aras olmak üzere
Antalya’da yaşayan birçok yoga eğitmenine, “Yoga
yapmaya nasıl karar verdiniz, nasıl başladınız ve
yoga size neler kazandırdı? Yogayı başkalarına ne
sebeple tavsiye edersiniz?” sorularımızı yöneltmek
ve bu sayede “Neden yoga tüm dünyada bu kadar
ilgi görüyor?” merakımızı gidermek istedik. İşte
aldığımız cevaplar…

NEVAL ARAS
Yoga Eğitmeni
Yoga; hareket, kültür, ritüel veya bir etik disiplin olarak tanımlanabilir. Birçok kişi için de artık
bir yaşam biçimi!
Yoga uygulayıcılarının, yoganın bu özelliklerinin tamamından veya kendi hayatlarına uygun bir
kısmından farklı oranlarda beslendikleri söylenebilir.
Bir eğitimci ve bir terapist olarak benim sizlerle paylaşmak istediğim kısmı ise, yukarıda
bahsettiğim her bir alan ve yoga hareketlerinin öz dinamiği sayesinde yoganın önemli bir
farkındalık aracı olduğu!
Yoga hareketleri (asanalar), fonksiyonları sebebiyle bedensel ve zihinsel farkındalık
kazanabilmemize destek olacak nitelikte unsurlara sahip.

Nedir bunlar?

Bir kısmını sıralamam gerekirse; yoga öğretisi, önceliği mat üzerinde yapılan hareketlere
değil, yaşam içindeki tutum ve tavırlara vermektedir. Tutum ve tavırlarımız hareketlerimizi
besleyebileceği gibi, bedensel pratik de yaşamsal duruşumuzu etkiler ve dönüştürür.
Bir yoga pozu, aynı anda birden fazla eklemi, senkronize olarak ve vücut ritmimize uygun
şekilde (ki burada ritim olarak en belirleyici ve yakınımızda olan rehber nefesimizdir) çalıştırır.
Aynı zaman aralığı (bir nefes alış-veriş süresi) içinde harekete dahil olan beden parçalarımızı
poza uygun farklı fonksiyonlarda çalıştırarak fiziksel ve bilişsel denge ve koordinasyonumuzu
geliştirir.
Tek başına bir yoga pozu gibi ve bir yoga dersinin tamamı, özellikle omurganın ihtiyacı olan
farklı fonksiyonların (güçlendirme, esnetme, yana esneme, rotasyon, öne katlanma, arkaya
eğilme gibi) doğru sıralama içerisinde sunulmasından oluşur. Böylelikle tüm ihtiyacı karşılanan
beden sağlıklı ve dengeli kalabilir.
Omurga üzerindeki dinamik ve statik kasılmaların etkisi ve beden ritmine uyumlu
konsantrasyonun desteğiyle enerji beden aktivasyonu sağlanır.
Vücudu çalıştırırken, çakra ve meridyenler üzerindeki etki artar, fiziksel çalışma enerji
aktarımının kalitesini arttırır.
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Her bedenin, doğru yönlendirmelerle kendine uygun pozu
inşa etmesine, kendi bedenine uygun güç ve esneklik dengesini
kavramasına aracı olur. Yarış ve rekabetten çok, uygulayıcının kendi
macerasındaki gelişimine odaklıdır.
Nefes alma kapasitesini ve kalitesini arttırır. Böylelikle sakin bir
zihne ulaşmaya aracılık eder.
İncelikli poz detayları, bedenle birlikte bilişsel alanımızı da çok yönlü
çalıştırarak beden zekasını geliştirir.
Öncelikle bir uygulayıcı, ardından bir eğitmen olarak sizlere
sıraladığım bu faydalar, yıllar içerisinde yaptığım gözlemler,
yetiştirmiş olduğumuz eğitmenlerin deneyimleri ve okulumuz
Sensing Body Academy’nin kuruluş amaçlarından biri olan bilimsel
çalışmalarımızın sonucu ve sebebi olarak sıralanmıştır.
Yoga, farklı tür ve seviyelerde, herkesin kalbine hitap edecek
genişlikte bir alana sahiptir. Yaş, cinsiyet, güç veya esneklik ölçütü
olmaksızın hemen herkesin hayatına, kendi hayat şekli, beklentileri
ve keyif aldığı şekilde sokabileceği bir yelpaze sunar.
Dünya Yoga Günü amacıyla bir araya gelerek, paylaşımda
bulunduğumuz bu güzel, ortak alanda meslektaşlarımın hikayelerine
geçmeden önce sizleri bedeninizle yakından ilişki kurmaya, her
halinizle kendinizi sevmeye, sevdiğiniz şekilde yapabileceğiniz bir
yoga sınıfına katılmaya davet ediyorum. O gün tüm gün boyunca
Sensing Body Academy olarak bizim ve eminim daha birçok yoga
stüdyosunun kapısı denemek isteyen herkese açık olacaktır.
Hepinizi sevgiyle selamlıyorum!

AYŞE TUĞÇE TOP
Yoga Eğitmeni
Üniversitedeki en yakın arkadaşım annesiyle beraber yogaya
gidiyordu. Onun tavsiyesi üzerine yogaya başladım, ancak kısa bir
süre sonra bıraktım. Bir yıllık aranın ardından bedenimi toparlama
ve fiziksel bir şeyler yapmalıyım ihtiyacıyla, o gün karar verip bir
stüdyoya görüşmeye girdim ve en yakın saatteki derse susamış gibi
hemen başladım. Bu kez büyük bir tutkuyla sarıldım pratiklerime.
Haftamın tüm sosyal programlarını, yoga derslerini aksatmayacak
şekilde düzenlemeye başlarken buldum kendimi.
Neval Aras hocamla da derslere başladığım bu stüdyoda tanıştım.
Derslerinden en çok zevk aldığım hocamdı kendisi… Çok değil,
yaklaşık bir 6 ay sonra da açmış olduğu Yoga Eğitmenlik Eğitimi’ne
başlayarak, yogayı hayatıma daha kapsamlı şekilde dahil etmeye
başladım. En önce yeme düzenim ve hayatın içindeki kaygı düzeyim
dengeye gelmeye başladı. Fiziğim değişti, hayattaki en önemli
motivasyonlarımdan bir tanesi bedensel şeklim olmuştur. Ardından
derslerin sonunda gelen duygusal boşalmalar beni yoga pratiklerine
daha çok bağladı.
Yogayı başkalarına, en önce kendi bedenleriyle daha güçlü
bağ kurmaya başlamaları için tavsiye ederim. Konsantre halde
hareket etmenin, zihinsel dengeyi bulmadaki yardımcı rolünü
deneyimlemeleri için, kaslarının canlı olduğunu ve çalıştıkça
gelişebilme potansiyellerinin olduğunu fark etmeleri için tavsiye
ederim.

SEHER ÇİVİTÇİ
Yoga Eğitmeni
Yoga yapmaya kızım Güneş’in 3. yaş gününde karar verdim. Büyüyen ve kendini ifade etmeye
çalışan bir varlık ile iletişim kurabilmek ve onu daha iyi anlayabilmek için çocuk yogası eğitimi
almak istememle birlikte yoga kelimesi hayatıma girdi. Belirtmeliyim ki, daha öncesinde “Yoga
nedir, nasıl yapılır?” hiçbir bilgim yoktu.
Yoga, hayatıma kattığım en büyük değer oldu. Öncelikle kendime verdiğim değer ve bakış
açımda ve beden farkındalığımda büyük dönüşümler yaşadım ve hala yaşıyorum. Yogaya
başlamadan önce; neyi neden yapıyorum, olan biten durumlar karşısında neden bu tutum ve
tavırlar içerisine giriyorum aslında tüm bunları hiç bilemediğimi ve yaptıklarımın sonuçlarını
ve bana hissettirdikleri üzerine hiç düşünmediğimi fark ettim. Sanki daha önce ben hiç kendim
olmamışım ve kendimle hiç tanışmamışım gibi…
İşte yoga sayesinde, hayatı kapsayan her noktayı ilmek ilmek hissediyor ve dönüşüyorsun ve bu
hayatında olan her türlü ilişkine ve sana yansıyor.
Yoga ile birlikte gelişen zihin ve beden farkındalığı ise her noktada birbirlerini tamamlayarak
ve destekleyerek gidiyor. Tüm eylemlerin içinden geçerken aslında matın üzerinde sergilediğin
tavrın hayatın içinden bir yansıman gibi orada olduğunu fark etmeye başlıyorsun. İşte tüm bu
değişimler hayatının en tatlı dönüşüm noktalarından biri haline geliyor ve yol başlıyor.
İnsan önce içinde yaşadığı evinin “bedeni” olduğunu fark etmeli… Ardından bedeni ile
bağını kurmaya başladığında aslında bir noktada kendi ile yeniden bağ kurmaya başladığını
hissetmeye ihtiyacı var.
Bazen nefes aldığını bile unutan bizler için bedeni, zihni ve ruhu ile yeniden bir araya gelmeye
niyet etmek büyük bir adım. Sonrasında bu niyeti eyleme geçirmek ve tüm bu farkındalık
alanlarının birbirini beslediği bir disiplin olan yoga ile yola çıkmak gerekir diye düşünüyorum.
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LEYLA BULUT
Yoga Eğitmeni

PELİN ACAROĞLU ARAT
Yoga Eğitmeni

Yıllarca farklı spor disiplinlerinde egzersizler yaparken yogaya
tamamen meraktan ve beni sonrasında yoga hocalığı yapmaya
götürecek kadar etkileyeceğini tahmin etmeden başladım.
Matın üstüne her çıktığımda, yeni bir keşif gibi pozları
deneyimlerken, bedenimdeki değişimleri gözlemlemek müthiş bir
keyif verdi ve bu keşfin, dönüşümün, değişimin sadece mat üstünde
kalmaması, hayatımın birçok alanına yansıması yogayı bir egzersiz
olarak algılamamın değişmesine sebep oldu.
Bedensel ve duygusal farkındalık için önerebileceğim yoga hem
bedeninde hem de duygusal alanında küçük veya büyük farklılıklar
yaratacaktır. Hayatının bir anında yoga ile tanışmanı tavsiye ederim.

Yoga ile tanışma hikayem çok fantastik ya da çok orjinal bir hikaye
değil, tamamen tesadüfi. Bir arkadaşımın özel bir günüm için
bana yoga tanışma paketi almasıyla, kolumdan tutup beni derse
götürmesiyle başladı. Bir hediyeydi benim için. Bilirsiniz ki hediyeyi
kabul etmek ve icabet etmek önemlidir. :) O günü hiç unutmam. Ve
o gün mat ile buluştum. Ve hala matımdayım. Bazen yoganın seçim
yaptığını düşünürüm. Yoga kişiyi seçer derim kendimce... O ilk yoga
tecrübem sonrası tüm gün boyunca hissettiğim duyguları da dün gibi
hatırlıyorum.
Şimdi bakıyorum da tam da ihtiyacım olan ne varsa, o gün onunla
buluşmuştum. Yoganın kazandırdıklarını yazmak, anlatmak çok
zaman ve sayfalar alır. Ancak en özde söyleyebileceğim kişiyi kendisi
ile buluşturduğu. “Aslında ne istiyorsun? Ama ne yapıyorsun? Ben
kimim?” gibi sorular içeride can bulmaya başlıyor. Ve gelen cevaplar
ile hayat daha bir başka akmaya başlıyor.
Yoga şöyle muhteşem böyle muhteşem gibi konuşmak ve bu şekilde
vurgu ile yogayı özünden uzaklaştırmak pek bana göre değil. Yoga
kişiyi seçer diyorum ben…
Yaşam bir döngü ve bir şekilde içindeyiz. Çoğumuz için bu
döngünün içinde birçok anlam arayışı var. Arayışın içinde mücadele,
başarı, hüzün, keder, sevinç vs. gibi her türlü hal var. Dolayısıyla
yoruluyoruz ve savruluyoruz zaman zaman. Her bir matla buluşma
benim için hayatın bir küçük arketipi gibi. Matın üzerinde mücadele
var, zorlanmak var, düşmek var, kalkmak var yani hayat var. Minik
döngülerle hayatımı, yaşamımı nasıl yarattığımı, nasıl yönettiğimi
olduğu gibi görebilmek ve orada matta seçimler yapabilmek ve
deneyimlemek benim için yoga. Seçimler derken, bazen düşmeyi
seçmek, kalkmamayı seçmek gibi. Şunu görüyorsun matta, en fazla ne
olur ki?
Diyeceğim o ki; belki bir gün size de bir arkadaşınız yoga tanışma
paketi hediye ederse, benim gibi yapın, o derse gidin, ve bilin ki yoga
sizi seçti.

GÖZDE SÖNMEZCAN
Yoga Eğitmeni
Yogaya beden sağlığım için başladım. Bir süre pratik yaptıktan
sonra 200 saatlik uzmanlık programını tamamladım. Yoganın bana
en büyük hediyesi esneyip güçlenen bir beden ve hayatıma açtığı
farkındalık penceresi oldu.
Kendini ve bedenini tanımak isteyen, hem bedenine hem zihnine
daha esnek bir alan açmak isteyen herkesin yogaya adım atmasını
dilerim.
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IULIA TUNCER
Yoga Eğitmeni

ESRA YETGİN
Yoga Eğitmeni

20’li yaşlarımda yoga ile tanıştım, ancak 30’lu yaşlarımın sonlarında
daha derin bir yoga pratiğim oluşmaya başladı. Beni zorlayan
doğum sonrası depresyonundan sonra düzenli olarak stüdyoda
yoga derslerine katıldım ve bir süre sonra faydalarını fark ettim.
Sadece ince bedenimi geri getirmeye yardımcı olmakla kalmadı,
aynı zamanda hayatıma kendiliğinden bir denge, rutin ve mutluluk
getirdi.
Şimdi, 5 yıllık düzenli pratiğimden sonra, dürüstçe yoganın oyunu
tamamen benim için değiştirdiğini söyleyebilirim.
Yoga sayesinde kazandığım disiplin, saygı, denge, farkındalık
(kendimle ilgili: düşünceler, davranışlar, örüntüler ve bunların
çevreme olan etkileri) sayesinde, hayat içerisinde genel olarak daha
rahat bir tutum ve tavır içinde olmaya başladım. Kontrolü bırakma
ve her deneyimi bir ders olarak görüp, belki bir adım daha öteye
geçebilecek cesareti bulmama vesile oldu. Aynı zamanda yeni bir
kariyer ve birçok yeni arkadaş kazandırdı bana ve hayatımı bir
yabancı ülkede yaşayan biri olarak yolumu kolaylaştırdı.
Bu nedenle, yaş, cinsiyet, beden şekliniz ne olursa olsun herkese
yogayı tavsiye ederim. Mata çık, bir yoga stüdyosuna git veya online
dersleri dene; kalbini aç, nefes al ve kendin için değerli bir şey
yaptığından emin ol. Namaste…

Spor hayatımda çocukluğumdan beri hep vardı. Son 10 yıldır da
pilates yapıyordum.
Çevremden yogayla ilgili rahatlatıcı etkisi olduğunu duyuyordum,
hayatımda benim de dinginlik istediğim bir dönemde bir
yoga salonuna üye oldum. Bir sene sonra ani bir kararla yoga
eğitmenliğine başvurdum ve esas yoga serüvenim böylelikle başladı.
Eğitmenlikle beraber sıkı bir eğitim sürecinde yoga felsefesi,
enerji çalışmaları ve fiziksel pratikler ile tanıştım. Bu da bana
içsel yolculuğumun kapısını açtı. Hayatta dengeyi kurmak isteyen,
kendiyle yüzleşmeye niyet eden ve yaptığın tüm eylemlerin hakkını
vererek anda kalabilmeyi başarmak isteyen herkes yogaya başlamalı.
Yogayla birlikte beden, zihin, ruh bütünlüğünüzü sağlayacak ve
aslında her şeyin tam da olması gerektiği gibi olduğunu farkına
varacaksınız.
Namaste

SEVAL ÇAMLILAR ÖZDEMİR
Yoga Eğitmeni
Seneler önce boğazımda tanısı konulamayan rahatsızlığım sonucu bir arayışla kişisel gelişim
sürecim başladı. Tam bu arayış içinde net olarak neyi aradığından da bihaber şekilde bir
de yogayı deneyeyim dedim ve 2.5 sene önce Neval Aras ile Sensing Body Academy Yoga
& Mindfulness Eğitmenlik Eğitimi’ne katılmaya karar verdim. Hareket hayatının belirli
dönemlerinde varlığını gösteren, bedeni ile ilişkisi zayıf hatta onu sevmeyen bir noktada ve de
bedeni hakkında yargısı, bilgisinden daha çok biri olarak başladım ben Yoga yolculuğuma.
Yoga benim için bir keşif, değişim, gelişim ve kendini ifade aracı oldu. Kendime dair unuttuğum
şeyleri hatırladım, bildiğimi zannettiğim ancak bilmediğimi fark ettiğim şeyler olduğunu
öğrendim. Yoga ile bedenimle yeniden tanıştım diyebilirim. Düzenli pratiklerime devam ettikçe
bedenimin şekli değişmeye başladı. Adım adım çabayla ilerlerken, yaşadığım değişim bedenimle
ilgili yeni şeyler öğrenmeye karşı azmimi, kendime inancımı körükledi. Çok yorulduğum ve
zorlandığım anlar oldu ve tam da bu noktada kavradım; yolda durmanın da var olduğunu,
çabayı, çabasızlığı, bırakmaya izin vermenin ne demek olduğunu.
Zamanla matın üzerindeki pratiklerimle bedenim şekil değiştirirken hayatı kavrayış şeklim ile
hayata, insanlara tavrım da değişmeye başladı. Hem bir öğrenci hem bir öğretmen olarak daha
şefkatli, olasılık penceresi geniş bir alandan bakar oldum önce kendime sonra herkese, her şeye.
Arayış içinde çok sorular sordum kendime. Cevaplar çok bulanıktı önceleri. Şimdi fark ediyorum
ki sorularım net değilmiş. Ne aradığım, isteklerim, cevaplarım netleşirken kendimi ifade edişim
de netleşmeye başladı yoga sayesinde.
Kısaca açıklamak gerekirse; omurgamla çalışmak bedenimde ve hayatımda bir mucize yarattı
benim. Daha hisseder ve daha yaşar oldum. O nedenle bir şeylerin değişmesini dileyen herkese
yogayı kalpten öneririm.
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HÜSNİYE KOZAK
Yoga Eğitmeni

SEDA KILINÇ
Yoga Eğitmeni

Kendimle ve varoluşla ilgili bir arayışın içine girdiğim bir dönemde
yogaya başlamaya karar verdim. Cevabını bilmediğim sorularla belki
bu şekilde baş edebilecektim. Yoga dersine başladığım ilk gün benim
içimi kaplayan büyük bir huzur ve dinginlik hissettim. Bu benim için
çok özel bir duygu durumuydu. Derken yogayı bilinçli bir şekilde
kendi kendime de yapabileceğim, uzmanlaşabileceğim bir programa
katılmaya karar verdim. Bu programları araştırmaya başladım. O yıl
öyle şanslıymışım ki Neval Aras Antalya’da uzmanlaşma programı
açtı. Ona katıldım. Benim için bu program resmen dönüm noktası
gibiydi. Geçmiş neredeyse geçmişti artık. Sadece şu an vardı. Şu an da
benim için en güzel şey yoga yapmaktı.
Bu program sayesinde çok güzel insanlarla tanıştım. Herkes bir amaç
için gelmişti. Yoga sadece araç değil; zengin ve uçsuz bucaksız bir
mekandı benim için. Bu mekanda sadece ne yapmak istediğini bilmek
ve inanmak ve inancın doğrultusunda çabalayarak bir şeyleri elde
etmenin hem bedensel farkındalık gelişiminin hem de zihinsel ve
ruhsal farkındalık gelişiminin temeli olduğunu gördüm. Bu sadece
yoga için değil günlük hayat için de öyle.

Yoga yapmaya, nasıl bir şey olduğunu merak ettiğim için başlamıştım.
İlk pratiğimin sonunda eğitim almaya karar vermiştim. Bedenimin
ve nabzımın adım adım hızlanıp ve sonra dinginliğe eriştiği 1 saatlik
zaman diliminden büyülenmiştim. Ve bu ahlak yapısını kesinlikle
ayrıntılı öğrenmeye karar verdim.
Yoga disiplinini herkese, öncelikle bedenini tanıması için tavsiye
ederim. Bu disiplinle beraber beden, beden parçaları, ruh ve
nefesin bir arada ayrı olmaksızın bir bütün olarak insan varlığını
oluşturduğunu öğrendim, kendimi hissettim ve tanıdım.

Yoganın bana kattığı her şeyi günlük hayata taşıyabilmek benim en
büyük kazancım olsa gerek. Bir başka kazancım ise yogayı bu kadar
çok anatomi ile iç içe deneyimlemek, öğrenmek ve öğretebilmek.
Tüm samimiyetimle söylüyorum yogaya başlama kararım benim
hayatımda verdiğim en önemli ve en güzel karar. Bunun için kendime
çok teşekkür ediyorum ve bana destek verdiği ve bana inandığı için
Neval Hocama ve ekipteki bütün hocalarıma teşekkür ediyorum.
Herkesin yoga deneyimi farklı olmakla beraber, kendi
deneyimlerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki; bedensel
farkındalığın yanında hem zihinsel hem de ruhsal bir farkındalığı
deneyimleyebilmek açısından yogayı tavsiye ederim. Belki
kalıplarından sıyrılmak, belki yeni bir başlangıç yapmak isteyen,
belki de ne istediğini bilmeyen herkes için bu güzel deneyimi
yaşamalarını tavsiye ediyorum.
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ÖZDEN YALMAN
Yoga Eğitmeni
Kendi değerimi unuttuğum bir dönemde bana değerli hissettirecek
bir şeyler yapmaya karar verdiğim bir zaman içinde sadece bir anlık
"yoga yapmak istiyorum" hissi ile başladım bu serüvene (kendime
ve içime dönmeye). İlk pratiğimde tam da ihtiyacım olan cümleleri
duymamla birlikte doğru bir yola başladığımı hissettim. “Bana neler
kazandırdı?” dersek, en başta dediğim gibi kendime değer vermeye
başladım. Her gün içinde yaşadığım bedenimin küçük bölümlerinin
farkına vardım, bu farkındalığımı daha geniş bir alana, yaşamın içine
de katmaya başladıkça, görmediğim açıları keşfettikçe bir değişimin
içinde buldum kendimi. Özgüvenimin arttığını gördüm (her ne kadar
zaman zaman kaybetsem de yine bir yerlerde olduğunu hatırlattı
bana, ki bu küçük hatırlatmaların da değerini anladım.)
En başta kendiniz için bir şey yapmanın, kendinize zaman ayırmanın
güzelliğini hissetmeniz için, farkındalığınızın artması ve farklılıkları
kabul edebilmeniz için, yaşam alanlarının en temeline (bedenine)
değer verip onu tanıyarak güçlendirmek ya da belki de bazen
güçlendirmeyi hedeflemeden sadece keyif içinde hareket etmek için
yogayı tavsiye ederim.

Op. Dr. ÖVGÜ SAYIN
Kulak Burun Boğaz Uzmanı

BAŞAK AKIN
Yoga Eğitmeni

Yogaya başlama nedenim, sadece farklı bir spor dalını
deneyimlemekti. Her girdiğim 1.5 saatlik yoga pratiği sonunda
bedenimin yumuşacık kıvama gelmesi, ruhumda yarattığı huzur ve
dinginlik hissi sonucunda yogaya sadece spor olarak yaklaşmanın
ne kadar yetersiz olduğunu gördüm ve bunu daha bilinçli yapmaya
karar verdim. Yaptığım her pozu özümseyebilmek ve yoga felsefesini
anlamak için eğitim alma ihtiyacını hissettim. Yoga ve mindfulness
eğitim programını tamamlamak üzereyim. Beden farkındalığı, beden
parçalarının birbiri ile ilişkisi, esnemek, güç kazanmak, beden-ruhzihin birlikteliği, anda kalabilmek, meditasyon, mindfulness, nefes,
kendime ve çevreme şefkatle yaklaşmak, kabul etmek, bazen sadece
fark etmek, hayatıma daha bilinçli kattığım kavramlar oldu. Daha
yolun başındayım, öğreneceğim, hayatıma geçireceğim ve tecrübe
edeceğim çok şey var. Bedenini keşfetmek, dinginleşmek, farkındalık
sağlamak isteyen herkese yoga yapmalarını öneririm

Yoga yapmaya ikiz kızlarım Bade ve Berrak’ı henüz yeni doğurduğum
tarihte 2016 başlarında başladım. İki küçük bebekle neler
yapabileceğimi düşünürken eskisi gibi spor salonlarında harcayacak
vaktimin bir daha olmayacağını biliyordum. Yoga sistemine tek
başıma dahil oldum. Kendi kendime izlediklerimi ve okuduklarımı
anatomi bilgimle birleştirerek, her gün en az bir düzenli pratikle şu
anki düzeyine getirdim. Yoga eğitmenlik eğitimimi 2019 da Neval
Aras - Sensing Body Academy’den aldım. Bu eğitim sayesinde yoga
yolunda yürürken edindiğim deneyimleri başkalarına aktarma fırsatı
buldum.
Önce kendimde, sonra başka bedenlerde derinleşebilme fırsatı
verdiği için yogaya çok şey borçluyum.
Kendi içinde bir yolculuğa çıkmak isteyen bütün zihinleri ve
bedenleri de bu sisteme davet ediyorum.

GÜLDAL SİĞİNÇ
Çocuk Yogası Eğitmeni
InCity Dergisi Sahibi

Bambaşka duygu ve düşüncelerle biraz kafamı rahatlatmak, biraz hızlı akan hayatımı minicik de
olsa yavaşlatabilmek ve anda kalabilmeyi başarabilmek adına çıktığım yoga, duygusal anatomi
ve farkındalık yolculuğumun, bugün şu yaşadığım büyük keyif ve hazzı bana hissettireceğini asla
bilemezdim…
Beni bu yola elimden tutup çıkaran Neval Aras’a, müteşekkir olduğumu bir kez daha buradan
söylemek isterim.
Önce 6 ay süren uzun bir “Temel Yoga Eğitim Programı”, ardından Nihan Hatipoğlu’ndan “Çocuk
Yogası Eğitimi”, tüm bunların öncesinde ise Nevşah Fidan’ın “Nefes Farkındalık Kursu”, hakkını
asla ödeyemeyeceğim Nefes Koçum, can arkadaşım İzlem Toydemir ile uzun uzun nefes ve
farkındalık çalışmalarımız, beni yürüdüğüm bu yolda, çok güzel bir görevle buluşturdu…
Her ne kadar Neval Aras’tan “Temel Yoga Eğitimi” alıp Yoga Eğitmeni olsam da, dergimiz ve
ajansla ilgili işlerimin yoğunluğu sebebi ile yoga dersleri vermem pek mümkün değildi. Ama
ben tüm bu süreçlerde bir hedef belirledim: Çocuk yogası dersleri verecektim ve gelirini ihtiyacı
olan çocuklara ulaştıracaktım. Hemen kolları sıvadım. İlk projemi, Neşeli Ayaklar Çocuk Yuvası
yöneticileri ve değerli dostlarımla gerçekleştirdim. Haftada 1 gün, 4-5 saatimi okulda geçiriyor, 5
sınıfa derse giriyordum. 3-6 yaş grubu ‘minnak’larımın doğallığı samimiyeti, tatlılıkları beni bütün
hafta üzerime aldığım iş stresi ve yorgunluğumdan uzaklaştırıveriyordu. Çocuklara olan büyük
sevgimle, birlikte geçirdiğimiz müthiş zamanların, yani derslerimizin sonunda, sanki kanatlanarak
çıkıyordum okuldan. Kelebek gibi, uçuş uçuş, hafiflemiş… Ama maalesef dünyayı etkileyen
salgın yüzünden uzak kaldık… Kısa bir süre tabi, sonra okulum yine imdadımıza yetişti ve online
derslerimize başladık, devam ediyoruz.
Elbette onların karşımda, matlarının üzerinde, kalplerinin önünde birleştirdikleri minik ellerini,
o şirin suratlarını canlı görmek bambaşka bir şey ama şimdilik hasretimizi az da olsa online
derslerle hafifletiyoruz.
Hayatımın iki önemli ve benim için vazgeçilmez unsuru; çocuklar ve büyüklerimiz… İlerleyen
zaman diliminde sevgili büyüklerimize yönelik bir çalışma yapmak niyetindeyim ve bu niyetimi
proje olarak olgunlaştırma aşamasındayım.
Benim gibi yoğun çalışanlara, zaman zaman hayatın akışında kendini hıza kaptıranlara, yogayı
hayatlarına mutlaka dahil etmelerini tavsiye ediyorum. Yavaşlamak, anda kalmak, sağlıklı bir
beyin ve sağlıklı bir vücut için, en azından denemelisiniz diyorum.
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Önce belirsizliğin getirdiği ve birbirini besleyen düşünsel ve
duygusal kaygılar, aktarımlar, yansıtmalar, fikirler dolanıp
durdu akıl ve kalp sınırlarında! Ardından, öğrendiğimiz o
“yapabilirsin, bugünler de geçecek, hadi az kaldı” cümleleri
ile kendi ruhumuzu hafifletir olduk içten içe.
Süreli, uykuda ve bazen coşkun umutlu hallerin plansız
taşıyıcısı olmak sınırlarında bir uçtan diğer uca geçerken gün
be gün hatırımızda, ihtiyaçlarımızı, arzularımızı, her günden
belki de sadece bir cümle veya bir duygu ile toparlamaya
başladık!
Kapanan dükkanlar, göremediğimiz ebeveynlerimiz, kahve
içip sohbet edemediğimiz dostlarımızın yerine bir sandığın
kapısını aralamaya başladığımız günlerin içinden geçtik
ve belki bir süre daha geçmeye, sandıktaki tüm güzellikleri
yeniden keşfetmeye devam edeceğiz!

NEVAL ARAS

Hareket Anatomisi Uzmanı
ve Duygu Beden Analisti

Açıklık!
Cesaret!
Eskiye Dönüş!
Yeni bir bakış!!
Dünyamız, kendi düzeni içinde
yepyeni bir dönemin kapılarını açtı!
Tüm planlarımızı, randevularımızı,
gelecek niyetlerimizi ansızın askıya
alan, dükkan, ofis, komşu ve hatta
aile kapılarımızı kapatan bir sürecin
içine O’nun tercihiyle evrildik!

Evde olduğumuz ilk günlerin, bir şey yapmayan ve
sıkılan ruh hallerini yaşadığımız alan evimizle ve içinde
büyüdüğümüz anılarla atlatmaya başladık.
Evin her odasını daha önce hiç gezmemişiz
gibi gezdik, fotoğraf albümlerine belki daha
önce hiç bakmadığımız gibi baktık. Hatırımıza
gelip yerleşen onca anı ve evimizde hayatımızı
kolaylaştıran onca eşya, sanki hatırlanmak,
dokunulmak, anılmak istenen değerli
mücevherlere dönüştü.

“On” – “Line” buluşmalar girdi hayatımıza,
uzaklar zaten yakındı, ancak mecburiyetler bize
uzakların yakınlığını anımsattı! Bir el aradık,
belki bir dokunuş, bir ses hemen yakınımızda;
“yok”, dedik, “bu sanal buluşmalar bana göre
değil, diğeri gibi olmuyor!” Sonra dokunmadan
sarılmayı öğrendik, çok uzaklardan aynı anda
paylaşıp gülebilmenin değerini tattık! Olmaz
dediklerimiz oldu, yapamam dediklerimiz hayatın
rehberliğinde yapıldı, büyüdük, büyüyoruz!
Elimizde bir anahtar, kimi zaman, dükkanı açan, kimi zaman
arabamızı, belki bir tatil yöresinde bir odayı açan o anahtar,
bu zaman içinde; bilincin sınırlarını, el değmemiş sandıkları,
bir albüm kapağını, anıları, hatıraları, mücevherlerle dolu
bir sandığı açan anahtara dönüştü!
Hatırlamak, hatırlanmak isteyen, eş, dost, aile, ağaçlar,
kuşlar, yıllardır kullanılıp nasıl alındığı, ne emeklerle sahip
olunduğu unutulan eşyalar, yad edilmeyi bekleyen anılar,
her biri varlık evimizde yeniden yerini buldu.
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Belki bir resim bir gül’dü, belki diğeri diken’di,
bir adım geriden baktığımızda gördüğümüz ise
her ikisi de; gül de diken de vardı, oradaydı.
Hatırlanmayı, hatırına düştükçe yumuşamayı,
yumuşadıkça özlemeyi, özledikçe birlikte var olan
kapıları aralamayı denedik, deniyoruz!

Zihin sustu,
kalp konuştu!
Şifa olsun!

CITYEGZERSİZ \\

PANDEMİ SONRASI
İŞ HAYATINA

KAHKAHA
YOGASIYLA

Designed by Freepik

HAZIRLANMAYA
NE DERSİNİZ?

Pandemi sonrası yeniden evlerden ofislere döneceğiz. Peki işyeri
stresiyle nasıl başa çıkacağız? Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, BBC ve
Google ofisleri başta olmak üzere tüm dünyada uygulanan kahkaha
yogasını öneriyor.
Şenbursa, 1995 yılında Hintli hekim Dr. Madan
Kataria tarafından geliştirilen, kahkaha ve
şakalara ya da komedilere dayanmadan
herkesin kahkaha atabileceği grup egzersizi
sistemi hakkında birbirinden değerli bilgiler
verdi…

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa

Stresi azaltmanın en hızlı yolu
Stresi azaltmak için kullanılan birçok
yöntem olmasına rağmen, kahkaha yogası
en hızlısı ve ilk seanstan sonra faydalarını
hissedebiliyorsunuz. Kahkaha yogası, fiziksel,
zihinsel ve duygusal stresi aynı anda azaltan
ve duygusal bir dengeye getiren tek egzersiz.
Olumlu duyguları artırıyor ve olumsuz duyguları
azaltıyor.
Çok yetenekli çalışanlar bile duygusal olarak
rahatsızlarsa iyi performans gösteremezler.
Belirli bir zamanda performans ruh haline bağlı
ve kahkaha yogası endorfin adı verilen beyin
hücrelerinden nöro-peptidleri serbest bırakarak
birkaç dakika içinde ruh hali durumunu
değiştiriyor. Bilim bize beynin diğer vücut
organlarından yüzde 25 daha fazla oksijene
ihtiyacı olduğunu söylüyor. Kahkaha yogası,
optimum performansa yardımcı olan ve enerji
seviyelerini artıran net oksijen arzını arttırıyor.
Takım oluşturma
Birlikte gülen insanlar birlikte çalışır. Kahkaha
Yogası, insanları kolayca birbirine bağlayan
güçlü bir araç. Ayrıca olumlu bir zihinsel tutum,

umut, iyimserlik geliştirmeye yardımcı oluyor ve
geliştiriyor. Ekip oluşturmada yardımcı olacak
iletişim becerileri sağlıyor.
Motivasyon ve iletişim
Satış ve pazarlamada çalışan insanlar için,
kahkaha yogası, yüzlerine bir gülümseme
getirmeye ve vücutta iyi duygular yaratmaya
yardımcı oluyor. Bu, iletişim ve motivasyon
becerilerini geliştiriyor, böylece müşteri tabanını
ve müşteri memnuniyetini arttırıyor.
Yenilik ve yaratıcılık
Kahkaha yogasındaki çocuksu oynaklık,
yaratıcılığın merkezi olan doğru beyin
aktivitesini uyarıyor. Bu, işyeri sorunları
hakkında yeni fikirler ve anlayışlar
oluşturulmasına yardımcı oluyor. Rekabetin
yüksek olduğu bu pazarda önde olmak için
yeni fikirler ve sürekli yenilikler getirilmesi
gerektiğinden, kahkaha yogası insanların daha
yaratıcı ve yenilikçi olmasına yardımcı oluyor.
İK eğitimlerinde dikkat mesafesini artırır
İnsan beyni 90 dakikadan fazla konsantre
olamıyor, daha sonra dikkat süresi azalıyor.
5-10 dakikalık bir kahkaha yogası seansı bile
uzun bir İK eğitimi seansları ve konferansları
sırasında büyük bir enerji artışı sağlayabiliyor.
Dikkat süresini artırmaya, öğrenme becerilerini,
zihinsel konsantrasyonu ve potansiyeli
geliştirmeye yardımcı oluyor.
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TUNCAY
GÜLCÜ
İLE

“TARİF”

SAYFAMIZDAN
MERHABA!
Bizim çocukluk zamanımızda
Antalya’nın sokaklarında
bisikletlerinin arkasındaki küçük
camekanların içini ‘tirmis’
doldurup sokak sokak gezerek
satan amcalarımız vardı… Artık
büyüdük, şehrin demografik
yapısı bir hayli değişti, tirmisci
amcalar sokaklara pek çıkmaz
oldu ve bu güzel sokak
atıştırmalığı haliyle unutulmaya
yüz tuttu. Gerçi hala pazar
yerlerinde ve bazı marketlerde
görebiliyoruz ancak eskisi gibi
sokaklarda satılan bir ürün değil…
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Bizim deyişimizle ‘TİRMİS’ ama Anadolu’nun farklı coğrafyalarında ‘termiye, acı bakla, kurt
baklası, Yahudi baklası’ adlarıyla da bilinen bu bakla türünün hak ettiği değerin ve ilginin çok
ama çok altını gördüğünü düşünüyorum.
Türkiye’de en yaygın tüketimi ve bilinilirliği hala Antalya’da olmakla beraber; Kuzey
Amerika ve Akdeniz ülkelerinde özellikle Portekiz ve İtalya’da da bazı bölgelerde bilinen
bir atıştırmalıktır. Vegan ve vejateryan tarzda beslenen kişiler için de neredeyse bir hazine
diyebiliriz tirmis için. Besin değeri oldukça yüksek ve glisemik indeksi düşük olan tirmis %
36 protein ihtiva ediyor ve magnezyum, potasyum ve kalsiyum açısından da oldukça zengin.
Ayrıntılı besin değerlerini merak eden internetten küçük bir araştırma yapıp besin değeri
tablosuna ulaşabilirler.
Gelelim sadede... Merakı yerel malzemeler olan ve farklı ürünleri nasıl kullanabilirim diye
düşünen bir şef olarak tirmis benim ilgimi fazlasıyla çekiyor. Hatta ben bu küçük sarı taneleri o
kadar seviyorum ki; kedimin adı bile ‘tirmis’☺gerisini siz düşünün…

Genel tüketim alışkanlığımız çerez gibi olmakla beraber bazı mekanlarda
salatanın üzerine de koyulduğunu görebiliyoruz. Ancak ben biraz
daha farklı yaklaşıp tirmis ile yapılabilecekler listesine yepyeni bir şey
ekliyorum: TİRMİS FAVASI…
Fava bildiğimiz üzere bakladan yapılan bir meze. Hatta İngilizcede bakla
‘fava bean’ olarak telaffuz ediliyor. Düşünce bu noktada değişim gösteriyor:
Eğer tirmis de bir bakla türüyse neden ‘tirmis favası’ diye bir meze
yapılmasın?
Kuru halinden başlanarak tirmisin yenebilir hale gelmesi 6-7 günlük
bir süreçten sonra oluyor. İlk hali acı oluşundan kaynaklı tıpkı zeytin
tatlandırma gibi suda bekletilerek tatlandırılma işlemi yapmak gerekiyor
ancak Antalya’da pazarlarda ya da bazı marketlerde yemeye hazır halde
bulabildiğimiz için bu bir haftalık süreç ile uğraşmak pek de gerekli değil.
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TİRMİS FAVASI:
Malzemeler:
Tirmis 400 gr (tatlandırılmış,
haşlanmış, soyulmuş)
Soğan 1 adet
Havuç 1 adet küçük
Patates 1/2 orta boy
Beyaz şarap 1/3 su bardağı
Muskat 1/10
Sarımsak 2 diş
Kırmızı soğan 1/4 adet
Dereotu 1/12 bağ
Zeytinyağı
Tuz
Su
Yapılışı
Sırasıyla tencereye önce
soğan, havuç ve patates eklenir
ve zeytinyağında kavrulur. Daha
sonra içine beyaz şarap eklenir.
kapağı kapatılır 2-3 dakika daha
beklenir. Daha sonra bir miktar su eklenir
ve içerideki sebzeler yumuşayana kadar
haşlanır. Sebzeler yumuşadıktan sonra
ayıklanmış tirmisler tencereye koyulur ve
bir taşım daha kaynatılır. Ateşten alınan
malzemeler bir süre kenarda soğuması
için bekletilir daha sonra robotta ince bir
püre haline getirilir bir yandan da muskat
rendelenip tuz ayarı yapılır. Yayvan bir
kaba alınıp soğuyana kadar buzdolabında
bekletilir.
Masaya gelmeden önce üzerine kırmızı
soğan, dereotu ve zeytinyağı eklenerek
servis edilir...

Tuncay Gülcü Kimdir?

Üniversite hayatına Hacettepe Üniversitesi’nde Sanat
Tarihi Bölümü ile başlayıp Akdeniz Üniversitesi’nde Güzel
Sanatlar Fakültesi’nde Sinema bölümünü bitirmiştir.
Üniversiteden mezun olduktan sonra 6 yıl kadar dizi ve
sinema sektöründe yönetmen yardımcılığı, video
klip ve tanıtım filmi yönetmenliği yapmıştır.
Daha sonra bu kariyerini geride bırakıp
2014 yılında mutfağa girmiştir.
İstanbul Culinary Institute’de
eğitimini tamamladıktan sonra,
Alancha Restaurant, Şiraz gibi
restoranlarda çalışmış Kitchen
Guerilla, Gastronomika gibi
mutfak organizasyonlarında
yer almıştır. Ağustos
2016’dan beri de şarap,
bira ve viski gibi alkollü
içeceklerin aroma
profillerine uygun yemekler
tasarladığı ‘drinkNbite’ adlı
bir proje yürütmektedir.
Bu proje kapsamında birçok
özel etkinliğin şefliğini
yapmıştır ve yapmaya devam
etmektedir. Eylül 2017’de
memleketi Antalya’ya taşınmış bir
yandan bölgenin yemek kültürü ve
malzemeleri üzerine çalışıp yurt içinde ve
yurtdışında özel yemek organizasyonlarının
şefliğini yaparken bir yandan da mutfak
danışmanlıklarına devam etmektedir ve şu an
Antalya’da Strasse Mutfak’ın şefliğini yapmaktadır.

İletişim için:

tuncaygulcu
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“OLMAYA
DEVLET CİHANDA
BİR NEFES
SIHHAT GİBİ…”
Rutinimiz haline gelen, otomatik biçimde
gerçekleştirdiğimiz -bazen gerekli bazen de değilne çok bilgi ve tecrübeyi hepimiz sorguladık
bu dönemde. Biliyoruz ki bizim dışımızdaki
bir varlık da insanoğlunu tehdit edebiliyor.
Gücümüzü, bilgimizi, tecrübelerimizi zorluyoruz.
Hepimiz sorular sorup cevaplarını arıyoruz.
Bulabildiklerimizin yanında zaman içinde
cevaplanacak sorular da var ve çoğunlukta
galiba.
Hepimiz şuna eminiz ki: Gelecek günler
geçmiştekiler gibi olmayacak. Ve ‘normalleşme’,
‘yeni normal’ gibi lügatimize yeni yeni kavramlar
yerleşiyor.

GÜL DEVRİM BATI

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

hem kendimiz için hem de çocuklarımıza
yansıtabileceğimiz duygu durumlarımız.
Özellikle okul öncesi dönemde anne baba
model olma davranışlarının önemi çok büyük.
Çoğunlukla bizim gözümüzle gören bizim
kulağımızla duyan bizim adımlarımızla yürüyen
çocuklarımıza model olabilmek bu yeni dönemde
daha da önemli hale gelecek. Ve sorumlulukları
gelişmiş ebeveynler, bu fırsatı avantaja çevirecek
ve çocuklarımızın sosyal duygusal alanlarına
yatırım yapacaklar. Kendine yetebilen, problem
çözebilen, hızlı ve doğru çözüme gidebilen
bireylerin uzun vadede kazananlardan olacağına
inananlardanım.

Designed by Freepik

Başlangıçlar bazen zor olabilir elbette. Ama
pek çok başlangıç yaptık hepimiz, yine
yapacağız. Bir problem durumuna verdiğimiz
tepkiler, neyi nasıl yapacağımıza ait davranış
kalıplarımız aslında hayata/duruma nasıl
baktığımızı gösteriyor. Yani yarısı dolu bir
bardağa bakarken boş kısmını mı yoksa
dolu kısmını mı önemsiyoruz? Bakış açımızı
neye göre yönetiyoruz? Kötümser, endişeli,
güvensiz, korkan vb… olumsuz ruh hallerimiz

“Olmaya Devlet cihanda bir nefes
sıhhat gibi” demiş Kanuni Sultan
Süleyman. İliklerimize kadar anladık.
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SINAV

İÇİN EVLERDE OLAĞANÜSTÜ
HAL İLAN ETMEYİN!
YKS VE LGS sınavlarına sayılı gün kala evlerde stres ve kaygı düzeyleri
arttı. Velilerin bu dönemde çoğunlukla mükemmeliyetçi davrandığını ve
çabaya değil, başarıya odaklandıklarını söyleyen uzmanlara göre, evde
olağanüstü şartlar oluşturmak da doğru değil.

Dr. Görkem İldaş

Serra Kordel

Koronavirüs salgını dönemine denk gelen Lise
Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları
Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. İzolasyon
ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evlere
kapanmak zorunda kalan adaylar ve veliler zor
günler geçiriyor. Uzmanlar ise evde olağanüstü
hal ilan edilmemesi gerektiğini, çocuklarda
borçluluk duygusunun oluşturulmaması için
de velilerin aşırı fedakarlıklardan kaçınması
gerektiğini söylüyor. Habertürk TV’de yayınlanan
ve Dr. Görkem İldaş’ın hazırlayıp sunduğu eğitim
programı “Yolun Başındayken”, sınava sayılı
gün kala aday ve veli psikolojilerine odaklandı.
Anne babalar bu süreçte nasıl davranmalı, sınav
stresiyle nasıl baş etmeli gibi kritik konularda
merak edilen sorulara yanıt veren Marmara
Eğitim Kurumları Psikolojik Danışmanı Serra
Kordel, velilere uyarılarda bulundu.
Başarıyı değil, çabayı taktir edin
Psikolojik Danışman Serra Kordel, sınava
hazırlanılan her evde sonucun belirsizliğinden
dolayı bir kaygı yaşanmasının normal olduğunu
söyleyerek, “Bu noktada en önemli olan, ailenin
kabul etmesi gerekenler. Bizler çocukların sahibi
değiliz ve onlar farklı bireyler. Çalışma becerileri,
kararları ve davranışları da birbirinden farklı.
Öncelikle ailelerin çocukları oldukları gibi kabul
etmesi gerekiyor. Bazen objektif olarak çocuğa
bakmakta güçlük çekebiliyor ebeveynler.” dedi.
Sınav döneminde en çok mükemmeliyetçi
anne babalara rastlandığını anlatan Kordel
bu velilerin bir türlü yetinmediklerini, ne
yaparsa yapsın çocuğunu yeterli bulmadıklarını
söyledi. İşlevsel ve etkili aile modellerinde ise
çocuğun çabasının taktir edildiğini ve sadece
kendisiyle kıyaslandığını anlatan Kordel, “Çaba,

azalabilir, artabilir. Bu yüzden gerçekten
elinden geleni yapmış olan çocuk, bazen sonuca
yansıtamayabiliyor. Bu sefer öğretmen ve
anne-baba eleştirmeye başlıyor. Oysaki, çaba
vardı ortada. İlk önce çabayı takdir edelim, bu
çocuğu motive edecektir. Eleştirdiğimiz takdirde
vazgeçmesine neden oluruz” diyor.
Çocukta borçluluk duygusu yaratılıyor
Velilerin aşırı fedakarlıktan da kaçınması
gerektiğini söyleyen Kordel, şunları söyledi:
“Evde ses çıkmasın diye terliklerini çıkaran
veliler var. Aylarca kimseye gidip gelmeyen,
eş dost ziyareti kabul etmeyen… Evde bütün
alışkanlıklar değişiyor. Oysa evde olağanüstü hal
uygulanmaması gerekli. Yapılan fedakarlıklardan
da bahsedilmemesi gerekiyor. Bazen maddi
fedakarlıklar da söz konusu olabiliyor, çocukta
yarattığımız duygu; borçluluk duygusu oluyor.
Çocuk, ‘Bütün bunları annem ve babam benim
için yaparken ben yapamayacağım’ kaygısına
kapılıyor. ‘Ben bu sınavda başarılı olamayacağım’
diyor. Çocukta borçluluk duygusu yaratılıyor”
Kıyaslama yapmayın
Velilerin bazen iyi niyetli olarak çocukların
kendi tecrübelerinden yararlanması için öğüt
verdiklerini, başka çocuklarla kıyaslama da
yaptıklarını söyleyen Kordel, ancak bu baskının
iki taraf arasındaki mesafeyi arayı açtığını anlattı.
Veliler, kıyaslamaya kalkıştığında hemen “Eşim
ya da çocuğum beni bir başkası ile kıyaslasa ne
hissederim?” diye kendisine sorması gerektiğini
anlatan Kordel, “Büyük ihtimalle yetersizlik
duygusu olur ya da çok ciddi şekilde öfkeleniriz.
Çocuklarımız da aynı duyguyu hissediyor.” diyor.
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‘COVİD
AŞISI’ MI?
‘BAKIŞ
AŞISI’ MI?

Ne kadar çok belirsizlik ve soru var kafamızı karıştıran.
Belirsizlik bu dönemde sağlığımızı etkileyen, kaygıyı
artıran önemli bir faktör. Yine bu dönemde evde kalmak,
iş kaygısı, beslenme sorunları, alınan kilolar, hareketsizlik,
uyku düzenimizin bozulması da sağlığımızı olumsuz
etkiledi.
Peki ne yapmalıyız?
Aslında bu dönemde sağlığımızı toparlamamız için
yapmamız gerekenler, genel anlamda da sağlıklı kalmamız
için yapmamız gerekenlerden çok farklı değil.
Ve burada özellikle şunu belirtmek istiyorum; bizim dış
ortamı tamamen yönetmemiz mümkün değil; şimdi ve her
zaman kendimize, sağlığımıza yatırım yapmamız lazım.
Hastalandıktan sonra iyileşmek daha zor ve daha pahalı…
Benim sağlıklı kalmak, iyileşmek veya varsa
kronik hastalıklarımızın zararlarından korunmak
için size önerilerim:
1- Hastalıkların prodromal (kuluçka, başlangıç) döneminde
tespit edilmesi için düzenli kontrol
2- Fonksiyonel beslenme, vitamin mineral düzeylerinin
düzenlenmesi
3- İç ve dış toksinlerden korunmak ve detoksifikasyon
4- Egzersiz ve doğru nefes
5- İyi uyku
6- Stres yönetimi

Dr. TOLGA TEMEL
www.tolgatemel.com

Zor günler geçiriyoruz hep birlikte…
Filmlerde gördüğümüz sahnelerin
içindeyiz sanki.
Maskelerle, hatta özel kıyafetlerle
geziyoruz. En yakınlarımıza bile
bırakın sarılmayı dokunmakta
tereddüt ediyoruz.
Bazılarımızın yakınları hastalandı,
bazılarımız da maalesef yakınlarını
kaybetti.
Tedirginiz ne olacağını bilmiyoruz.
Nasıl bitecek, ne zaman bitecek?
Kim hasta, kimden bulaşabilir,
nereye gideceğiz, nereye
gitmeyelim, vakalar tekrar artacak
mı, yeni salgınlar olur mu?...

Hangi salgınların olacağını bilemeyiz, her seferinde
her yeni virüste yeni aşı için aylarca çaresiz beklemek
gerekiyor. Bunları yönetmek mümkün değil; ancak kendi
vücudumuz ve sağlığımız için yapabileceğimiz çok şey
var. İşe Covid aşısını beklerken bakış açımızı değiştirerek
başlayabiliriz.

Sağlıcakla kalın.
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Yine önemli bir nokta da, bu süreçte yaş faktörü dışında;
kronik hastalıkların ve bağışıklık sistemi sorunları olan
insanların hastalıktan daha çok etkilendiği gerçeğidir. Bu
nedenle hasta olmadan sağlığımız için gerekli önlemleri
almak, mevcut hastalığımızın iyileşmesi ya da kontrol
altında tutulması için uğraşmak, bağışıklık sistemimizin
optimal çalışması için gerekenlerin yapılması, bizi salgın
hastalıklardan da koruyacaktır.
“Peki, ne yapalım, nereden başlayalım?”, bu günlerde
hastalarımızın, danışanlarımızın en çok sorduğu sorular…
Burada esas olarak anlatmaya çalıştığım da bu başlangıç.
Öncelikle sağlığa bakış açımızı değiştirmeliyiz.
Hasta olduktan sonra en iyi tedavi peşinde koşmak yerine,
hasta olmamak veya mevcut hastalığın en optimal düzeyde
kalması için çabalamalıyız.

Designed by prostooleh / Freepik

Bu ana başlıklarla ilgili konuları daha sonraki yazılarımda
tek tek anlatacağım.
Bu konuları anlar ve sağlıklı kalmak, iyileşmek için çaba
harcarsak, vücudumuzu tanıyarak genetik, epigenetik
özelliklerimizi bilirsek ve yaşadığımız çevre koşullarına
göre gerekli önlemleri alırsak, ruhen ve bedenen iyileşmek,
varsa hastalıklarımızı kontrol altına almak kesinlikle
mümkün.
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PASTEL RENGİN DİNGİNLİĞİ TÜM

YAŞAM

ALANLARINDA!

Yaza merhaba derken,
enerjisiyle yaşam alanlarında
fark yaratacak renk önerilerinde
bulunan Filli Boya, evlere
temizlik ve tazelik getiriyor.
Pastel tonların öne çıktığı
dönemde, renklerin insan
psikolojisine etkisiyle huzur dolu
bir yaşam alanı sağlanıyor.

Havalar ısınırken, canlanan doğa ile birlikte bizim de içimiz kıpır
kıpır olur ve yaşam alanlarında değişlik yapmak, yenilenmek isteriz.
Renklerin üzerimizde hem fiziksel hem de ruhsal yönden şaşırtıcı
etkileri bulunuyor. Bu yaklaşımla Filli Boya, temizliğe ve yeniliğe
evlerindeki duvarlardan başlamak isteyenlere pastel boyanın şıklığını
sunarken aynı zamanda huzur dolu bir atmosfer için en ideal renk
önerilerinde bulunuyor.
Geniş renk skalasıyla yaşam alanlarında tazelenmiş bir ferahlık
hissi oluşturan Filli Boya’nın yeni ve yenilikçi iç cephe ürün serisi
Momento; Aktif Silikon Teknolojisi ile güçlendirilen formülüyle, “Tam
Silinebilirlik” ve “Yıkanabilirlik” özellikleri sunuyor.
Yaşam alanınıza dinginlik katın!
Evlerimizde yepyeni bir hayat oluşturmanın pek çok yolu var. Bu
yollardan en etkili olanı yaşam alanımızı yeni baştan renklendirmek...
Rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisinden dolayı genellikle çocuk ve
yatak odasında kullanılan pastel renkleri artık evin her alanında

kullanabiliyoruz. Özellikle İskandinav, romantik ve country stilde
sıkça kullanılan pastel renklerle evinizde ferah bir etki yaratmanız
mümkün… Pastel renkleri yatak odanız dışında bir alanda kullanmak
isterseniz salonunuzdan başlayabilirsiniz. Şık ve zarif bir salon
yaratmanıza yardımcı olacak pastel renklerle aynı zamanda göz
yormayan, dinlendirici bir dekorasyona sahip olabilirsiniz. Filli Boya
iç cephe kartelasından pastel kahve tonları olan Momento Silan Kil
Taşı ve Maya renklerini kullanabilirsiniz.
Yaratıcı yemekler için…
Mutfak eşyalarınızda beyaz ve gri kullanmaktan sıkıldıysanız bir
de pastel renkleri deneyin... Pastel yeşiller hem yaratıcı lezzetler
yaratmanızı sağlar hem de mutfağınızda yazın habercisi olur.
Momento Silan Irmak 20 rengini mutfaklarınızda tercih edebilirsiniz.
Rahat bir uyku için…
Yatak odalarının huzur verici, sakin mekânlar olması çok önemli.
Bu nedenle yatak odalarında genellikle açık renkler kullanılıyor. Siz
de daha rahat bir uyku için pastel renklerin yatıştırıcı etkisinden
yararlanabilirsiniz. Pastel maviler Momento Silan Kozmik 50 ve
Kozmik 25 yatak odaları için tercih edebileceğiniz renkler arasında
yer alıyor.
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EVE SIĞAN HAYATLARDA, EN ÇOK

FUTBOL
MAÇLARI

ÖZLENİYOR…

Passo, 24-28 Nisan arasında gerçekleştirdiği ankette, sporseverlere ve
sanatseverlere pandemi sürecinde en çok özledikleri etkinlikleri sordu.
15 bine yakın kişinin soruları cevaplandırdığı ankette, katılımcıların yüzde
89’u spor etkinliklerine katılmayı çok özlediğini belirtti. Spor etkinliklerini
işaretleyen katılımcıların üçte biri “Bugün maçlar seyircili oynansa, koşa
koşa giderim” dedi.
Covid-19 salgını sosyal yaşamı evlere taşırken, spor ve kültürel etkinlikleri
de yarınlara erteledi. 2014 yılının Nisan ayından bu yana Süper Lig ve TFF
1. Lig’deki 36 futbol kulübünün maç bileti ve kombine satışlarının tek yasal
platformu olan, bilgi birikimi ve deneyimleri ile birlikte Mart 2019 tarihinden
itibaren de eğlence ve etkinlik dünyasında da hizmet vermeye başlayan Passo,
kullanıcılarına web sitesi ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden geniş katılımlı
bir anket yaptı. 24-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen ankette, yaklaşık 15
bin sporsever ve sanatsever, pandeminin etkinlik tercihlerini ve bu etkinliklere
katılımlarını nasıl etkileyeceğini yanıtladı.

EN ÇOK FUTBOL MAÇLARI ÖZLENDİ
Sporseverlere “Tribünde/salonda yer almayı özlediğin favori spor
etkinliğin hangisi?”sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 94’ü futbol
derken, yüzde 4’ü basketbol, yüzde 1’i voleybol ve yüzde 1’i ise diğer
spor etkinliklerini işaretledi. En çok futbol maçlarını özlediğini
belirten katılımcıların yüzde 92’si erkek, yüzde 8’i kadın olurken, “Şu
an desteklediğin futbol takımının bir maçı olsa gider miydin?” sorusu
yöneltilen sporseverlerden yüzde 32’si “Şu an karşılaşmalar oynansa koşa
koşa giderim” dedi.
Katılımcıların yüzde 22’si “3 ay sonra kendimi daha güvende hissedip
karşılaşmalara giderim” yanıtını verirken, yüzde 7’si “6 ay sonra kendimi
daha güvende hissedip karşılaşmalara giderim” dedi. “Tedavi bulunana
kadar karşılaşmalara gitmem” diyen kişiler yüzde 32’lik kesimi oluşturdu.
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SPORSEVERLERİN YÜZDE 32’Sİ
STADYUMLARA“ŞU AN KOŞA KOŞA
GİDERİM” DEDİ.
Spor etkinliklerini işaretleyen katılımcılara stadyumlara gidip
gitmeyecekleri sorulduğunda yüzde 32’si “futbol maçlarına
koşa koşa giderim” dedi. Aynı katılımcılara kapalı spor
salonlarındaki spor etkinlikleri sorulduğunda ise “koşa koşa
giderim” diyenlerin oranı yüzde 14’e düştü.
Aynı katılımcılara, “Spor karşılaşmaları seyircili mi oynanmalı,
seyircisiz mi?” sorusuna yüzde 47’lik kesim “Seyircili” derken,
yüzde 31’lik grup, “Kapasite kısıtlanarak seyircili” şıkkını
işaretledi. Geri kalan yüzde 22’lik kesim ise maçların seyircisiz
olarak oynanması gerektiğini belirtti.

KONSERLER VE TİYATROLAR DA ÇOK ÖZLENDİ
Sanatseverlere “Sanat etkinlikleri arasında en çok gitmeyi
özlediğin etkinlik hangisi?” sorusu soruldu. Katılımcıların
yüzde 43’ü konserleri özlediğini belirtirken, tiyatro ve standup gösterileri yüzde 26 ile ikinci sırada yer aldı. Festivalleri
özleyenler yüzde 17’i oluştururken, yüzde 11’lik kesim müze,
atölye gibi etkinlikleri seçti. Müzikaller ise yüzde 3 oranıyla
listede yer aldı.

SANATSEVERLERİN YÜZDE 43’Ü SANAT
ETKİNLİĞİNE KATILMAK İÇİN TEDAVİNİN
BULUNMASINI BEKLİYOR
“Bugün kapalı mekânda sanat etkinliği olsa gider miydin?”
sorusuna karşılık katılımcıların sadece yüzde 9’u koşa koşa
gideceğini söylerken, yüzde 19’u üç ay sonra, yüzde 11’i ise
6 ay sonra kendisini güvende hissedip katılım göstereceğini
belirtti. Yüzde 43’ü tedavi bulunana kadar bu etkinliklere
katılmayacağını ifade ederken, yüzde 18’lik kesim ise “Tedavi
bulunsa bile çok uzun bir süre etkinliklere katılmayacağım”
şıkkını işaretledi.
Sanatseverlerin yüzde 16’sı açık hava etkinliklerine, yüzde 13’ü
sinema salonlarına, yüzde 9’u ise kapalı mekan etkinliklerine
“şu an koşa koşa giderim” dedi.

\\ CITYBESLENME

ÇOCUK ÖZLEMİNE
SON VEREN

BESİNLER
Tekrarlayan gebelik kayıpları ya da tüp bebek tedavisinde yaşanan
başarısızlıklar sonucunda çiftlerin çocuk özlemi her geçen gün artıyor.
Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler gebelik oluşmasında yaşanan sorunların
önüne geçmek için neler tüketmeli? Sperm ve yumurta kalitesini
arttırmak için nelere dikkat etmeli? Üreme Sağlığı ve İmmunolojisi Uzmanı
Dr. Murat Berksoy, çocuk özlemine son veren besinleri titizlikle sıraladı.
Tüm dünyada gebelik kaybı yaşanma oranı %2, gebelik sonucu
alındıktan sonra kayıp yaşanma oranı %15. Gebelik olduğu
anlaşılmadan yaşanan kayıpların oranının ise çok daha fazla olduğu
belirtiliyor. Normal yolla ya da tüp bebek tedavisi ile yaşanan
gebeliklerde kayıp yaşanmasının önemli nedenlerinden biri de anne
ve baba adaylarının bağışıklık sistemleri ile sahip oldukları genetik
faktörler oluyor. Bu önemli iki faktör embriyoda DNA hasarına neden
olabiliyor.
Üreme Sağlığı ve İmmunolojisi Uzmanı Dr. Murat Berksoy, çocuk
özlemi çeken çitflerin hangi besinlerle olası bir DNA hasarının önüne
geçebileceklerini ve aynı zamanda sperm ve yumurta kalitesini nasıl
artırabileceklerini anlatan önemli bilgiler veriyor.
ARI SÜTÜ

İşte anne ve baba adayları için sağlıklı bebeğe giden yolun
reçetesi şöyle:
Anne adayları ne tüketmeli?
ARI SÜTÜ: Hormon dengesinin sağlanması için önemli bir destektir.
Karaciğerin kendini temizlemesine yardım eder. Yumurtanın
olgunlaşması sırasında genetik açıdan hasar görme ihtimalini azaltır.
Vücutta inflamasyon, yani iltihaplanmayı azaltarak bağışıklığı
destekler.
Nasıl kullanılır: İçeriği en doğal olan güvenilir bir marka tercih
edilmeli ve günde bir çay kaşığı kullanılmalı.
HAYIT OTU TOHUMU: Kadın doğurganlığı için kullanılan, bilinen
en eski besin desteğidir. Adet düzensizliğine sebep olan hormon
bozuklukları için çok faydalıdır. Adet öncesi gerginlik ve duygudurum bozukluklarında rahatlatıcıdır. Düşüğü önleyici etkisi vardır.
Progesteron hormonu eksikliğine bağlı infertilite tedavisinde
kullanılır.
Nasıl kullanılır: Yarım tatlı kaşığı hayıt tohumunu hafifçe ezin.
Bir bardak kaynar suya ezilen tohumları ekleyin. 5-10 dakika kadar
demlendikten sonra süzün. Bu çayı günde 2 bardak tüketebilirsiniz.
DEVEDİKENİ: Vücuda giren toksinlerin etkilerinin temizlenmesine
destek olur. Toksinlerin ve kimyasalların yumurtalıklara zarar
vermesini önler. İltihap azaltıcı antioksidan etkileri yumurta
olgunlaşma sürecinde çok yararlıdır.
Nasıl kullanılır: 1 çay kaşığı ezilmiş devedikeni tohumunu 1 bardak
sıcak suda 10 dakika demleyin. Günde 4-6 fincan tüketebilirsiniz.
ANANAS: İçerdiği doğal kimyasallar ağrıları azaltıcı, kan
akışkanlığını artırıcı, yaraları iyileştirici, sindirimi düzenleyici, ödem
atıcı, iltihaplanmayı azaltan etkisi ile embriyonun rahme tutunma
aşamasında yararlıdır.
Nasıl kullanılır: Özellikle sabahları kahvaltıda 2 dilim ananas
yenmesi uygundur.

HAYIT OYU

DEVEDİKENİ

ANANAS
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Baba adayları ne tüketmeli?
ÇÖREKOTU YAĞI: Temel yağ asitlerini içeren çörekotu yağı, en doğal katkısız hali ile fayda
sağlayabilir. Sperm DNA hasarını azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Nasıl kullanılır: Her yemeğe bir kaşık eklenebilir.
GİNSENG: Afrodizyak etkisi ile çok tercih edilir. Cinsel işlev bozukluklarında en çok kullandığımız
besinlerdendir. Sperm sayısı ve kalitesini artırır. Testisleri zararlı kimyasalların zararlarından korur.
Nasıl kullanılır: Ginseng çayı bitkinin kurutulmuş köklerinden yapılmalı. Kökler rendelenerek
veya küçük parçalar halinde kesilerek üzerine kaynatılmış ve 5 dakika soğutulmuş su dökülür. Bu
şekilde 6-7 dakika demlenir. Günde 1-2 kez içilebilir.
ARI POLENİ: Arı poleni A ve B vitaminlerinden zengindir. Yüksek oranda protein içerir. Erkeklerde
güç ve dayanıklılığı artırır. Sperm sayısı ve kalitesinin artmasında yararlıdır.
Nasıl kullanılır: Alerjisi olmayan kişilerde yemeklerle birlikte günde 1-2 yemek kaşığı olarak
kullanılabilir.
ZERDEÇAL: İltihaplanmayı azaltıcı antioksidan etkisiyle spermin kalitesini artırarak, dölleme
yeteneğinin iyileştirilmesinde yardımcıdır. DNA hasarını azaltır.
Nasıl kullanılır: Baharat olarak kullanılabildiği gibi zerdeçal taze bitkisi çay yapılarak ya da
yemeklerin içine 30-40 gram eklenerek kullanılabilir.
SAFRAN: Kaygı giderici olarak özellikle tercih ediyoruz. Cinsel fonksiyonları iyileştirici etkisi ile
çocuk sahibi olmak isteyen baba adaylarında sıklıkla kullanılmaktadır.
Nasıl kullanılır: Yiyeceklerde baharat olarak kullanılabildiği gibi günde bir çay kaşığı salatalara
eklenerek de kullanılabilir.

GİNSENG

ARI POLENİ

Üreme Sağlığı ve
İmmunolojisi Uzmanı
Dr. MURAT BERKSOY
Dr. Murat Berksoy Kimdir?
1969 yılında Ankara’da
doğan Murat Berksoy, 1987
yılında TED Koleji’nden, 1993
yılında Ankara Hacettepe Tıp
Fakültesi’nden mezun oldu.
Uzmanlığını Haydarpaşa Numune
Hastanesi’nde Aile Hekimi
Uzmanlığı olarak alan Dr. Berksoy,
askerlik hizmetini Ankara GATA
Endokrinoloji Bölümü’nde yaptı.
Sırasıyla Haydarpaşa Numune
Hastanesi Diyabet Polikliniği,
Kadıköy Vatan Hastanesi Çocuk
Acil Servisi, Acıbadem Hastanesi
Soyak ve Bağdat Polikliniği’nde
Aile Hekimi olarak görev aldı. Bu
hizmetlerinin ardından Alman
Hastanesi’nde çalışan Dr. Berksoy,
2012 yılından beri “Uzman
Doktor” olarak Zorlu Center’da
kendi muayenehanesinde hizmet
vermeye devam etmektedir.
Özellikle fonksiyonel sağlık üzerine
yoğunlaşarak, Gebelik Öncesi
Hazırlık tedavileri ile çocuk sahibi
olmakta sorun yaşayan çiftlere
üreme sağlığı ve immünolojisi
konusunda hizmet vermektedir.
Bu tedavilerle hem normal
gebelik oranları artmakta hem
de tüp bebekte embriyo tutunma
oranı yükselmektedir. Ayrıca
Yaşam Süresi Uzatma ile Hücre
ve Genlerin Sağlığı konularında
yurtdışı temsilcilikleri de alarak, bu
tedavi programlarını da uzmanlık
alanında gerçekleştirmektedir.

ZERDEÇAL

SAFRAN

Ergenlikten ileri yaşa kadar
bütüncül sağlık kapsamında
tüm sağlık sorunları konusunda
kişiye özel tedaviler, kanıta
dayalı uygulamalar ve kök nedeni
belirleyen çözümler üretmektedir.

\\ CITYKÖŞE

Dünya, doğa, zarar verdiğimiz, limitsiz sanarak
tükettiğimiz her şey, biz evlerimizde otururken nefes alıp
tazelendi. Doğa yenilenirken sıra bize de geldi.
Kendimizi yeniden keşfetmek için fırsatlar önümüze
açılmaya başladı.

KORONA
SİZE NE
GETİRDİ?

Zaman fırsatı, kendimizle baş başa kalma fırsatı, ilişkileri
gözden geçirme fırsatı, öğrenme fırsatı, öğretme fırsatı...

Kısacası yapamadığımız ne varsa
yapma fırsatı!

SELİN GÜNSEV

Designed by Freepik

Profesyonel Koç ve Eğitmen

Korona günlerinde pek çok şey
öğrendik ve öğrenmeye devam
edeceğiz gibi görünüyor.
Kendimizi dünyanın efendisi
sanırken gözle göremediğimiz
minicik bir virüs tarafından nasıl alt
edildiğimize şahit olduk. Yaşadığımız
dünyaya sorumluluklarımızı
yeniden fark ettik, biz ortalıkta
olmadığımızda dünyanın yaralarını
nasıl da çabuk ve etkili sardığına
şahit olduk.

Neden koşuşturduğumuzu düşünme fırsatımız oldu.
Acaba tembelliğimizden mi koşturup duruyoruz?
Gerçekten yapmamız gerekenleri yapmak istemediğimiz
için kendimize günlük koşuşturmalar mı yaratıyoruz?

Sanırım

evet!

Aklımızı da günümüzü de öyle çok “şey” ile dolduruyoruz
ki asıl yapmamız gereken, kendimizi gerçekleştirmemize
destek olacak, zorlanacağımız ama sonucuna değecek
işlere ve isteklere zaman kalmıyor.
Korona sürecinde online görüşmeler yaparak
danışanlarımla görüşmeye devam ettim ve en çok
motivasyon üzerine konuştuğumuzu fark ettim.
Görüşmelerde motivasyonlarının yükseldiğine şahit
olduğum danışanlarımın sorusu nasıl motive kalacakları
oldu.
Bir de motivasyon neden düşüyordu?
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Motivasyonla ilgili başlı başlına bir yazı hatta makale ve hatta kitap
yazacak kadar çok şey elbette.

Burada paylaşmak istediğim kısmı ise
motivasyonun

tutku ile ilişkisi.

Yaptığı şeye tutku ile bağlı olanların motivasyonu genel olarak yüksek
oluyor.
Tutkuyla bağlı olduğumuz, hayalimiz olan şeyi yapıyorsak ya da bunun
üzerine çalışıyorsak ne enerjimiz düşüyor ne de motivasyonumuz.
Yaptığı şeye inanan, onu seven, yaparken kendini unutup elindeki işle
bir olan kişilerin motivasyonu ve anda kalma becerisi hep sürüyor.
Korona bana kendimi keşfetme fırsatı getirdi, sınırlarımı yeniden
keşfetme ve ne için çalışmak istediğimi.
Motivasyonun düşmesinin cevaplamaktan kaçtığımız sorularla ilgili
olduğunu keşfetmek ise koronanın bana hediyesiydi.

CITYDİGİTAL DÜNYA \\

EVDEN ÇALIŞMANIN DRAMI:
İş bitmiyor, bilgisayar hiç
kapanmıyor
Karantina günlerinde evden çalışmanın 1 numaralı zorluğu nedir? ESET
Kıdemli Güvenlik Uzmanı Tony Anscombe’nin paylaştığı araştırmaya
göre en büyük zorluk, mesai saatinden sonra da bilgisayarın çalışmaya
devam etmesi. Anscombe, araştırmanın ayrıntılarını ve evde çalışma rutini
geliştirmeye ilişkin önerilerini paylaştı.

Herhalde ofis çalışanları hiç
bu kadar uzun süre uzaktan
çalışmamıştı. Bu dönemde şef
ve ekip liderleri, çalışanları
evlerinde de motive ve üretken
tutmaya çalışıyor. Peki işyerine
dönüşen evlerdeki en büyük
zorluk nedir? Siber güvenlik
kuruluşu ESET, geçen yıl yapılan
ama tam da bu günlere ışık tutan
bir araştırmaya dikkat çekiyor.
Araştırma, sosyal medya içeriği
konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Buffer tarafından, uzaktan
çalışmanın fayda ve zorlukları üzerine hazırlanmış. ESET Kıdemli
Güvenlik Uzmanı Tony Anscombe’in paylaştığı araştırmaya 2 bin 500
uzaktan çalışan katılmış.
Bir numaralı zorluk
Katılımcıların yüzde 22’sine göre en büyük zorluk, mesai süresi bitse
de işin sona ermemesi. Yani işten sonra bilgisayarı kapatamama
sorunu. Listedeki iki numara, yüzde 19 oranında yalnızlık duygusu
iken onu yakından takip eden üçüncü konu olarak ise yüzde 17 ile
işbirliği yapmanın zorluğuna işaret edilmiş.
Dördüncü büyük zorluk olarak da yüzde 10’luk oranla, evdeki dikkat
dağıtıcı unsurlar gösterilmiş. Bu arada araştırma, uzaktan çalışmayı
da geçici bir trend olarak değil, kalıcı bir unsur olarak tanımlamış.
Katılımcıların yüzde 99’u bu şekilde çalışmayı sürdürmek istediklerini
belirtmiş.

Evde iş dengesini yakalamanın yolları
Global düzeyde çok geniş bir kitlenin şu günlerde ev ofis deneyimi
yaşadığına dikkat çeken ESET Kıdemli Güvenlik Uzmanı Tony
Anscombe, kendi tecrübelerinden de yola çıkarak, dengeyi
yakalayabilmek adına şu tavsiyelerde bulundu:
• Mümkünse, ev içinde geçici bir ofis alanı oluşturmaya çalışın.
Sabit bir masa sandalyede oturun. Bu aynı zamanda evdeki diğer
insanların çalıştığınıza saygı duyacağı bir ortam yaratır. Kanepede
uzanmak Netflix içindir.
• Normal iş günü takvimi mümkün olduğunca korunmalıdır; eğer
iş normalde sabah 8-10 arasında başlıyorsa ve öğle yemeği 12-14
arasında bir yerdeyse, bu programı sürdürmeye çalışın. Rutinler
iyidir.
• Normal koşullarda, öğle yemeğinde 30 dakika dışarı çıkıyorum.
“Dışarı” demek artık “evden çık” demektir. Markete gidiyorum, kahve
içiyorum ya da birkaç blok sokaklarda turluyorum. Elbette, geçerli
tecrit kurallarına göre. Bana güvenin, sözkonusu bu ara, öğleden
sonra üretkenliğini artıracaktır.
• Normal e-posta sisteminin dışında tek bir iletişim platformunda
kalıyorum ve öylesini tavsiye ediyorum. Örneğin Slack, Zoom, Skype
veya mevcut diğer birçok iletişim veya sohbet platformlarından biri.
• İletişimin belirlenen platform üzerinden akmasını sağlayın,
katılmayan meslektaşlarınızı izleyin ve onlara ulaşın.
• Deneyimli uzak çalışan olan bazı personeliniz varsa, yeni duruma
zorlananlar açısından danışman olarak kullanın.
• Ofiste gerçekleşen sosyal etkileşim tartışmalarının normal şekilde
devam edebilmesi için isteğe bağlı olarak ekibinizle sanal öğle yemeği
oluşturun.

Designed by macrovector / Freepik
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Cenk Çiğdemli
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MADDEDE E-TİCARETE
GİRİŞ HARİTASI
Koronavirüs nedeniyle ticaretin online kanallara
kayması KOBİ’lerin dikkatini bu alana yöneltti.
TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret
Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, e-ticaret
dünyasına adım atmak isteyen KOBİ’ler için, 10
maddelik tavsiye listesi hazırladı.
Koronavirüs nedeniyle ticaretin online kanallara
kayması KOBİ’lerin dikkatini bu alana yöneltti.
Ticaret Bakanlığı da pandeminin KOBİ’lerin ticari
faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
KOBİ’lerin bu dönemde faaliyetlerinde e-ticaretin
sağladığı imkanlardan yararlanmalarını sağlamak
amacıyla “E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız”
dayanışma kampanyası başlattı. Peki, e-ticarete
başlamak isteyen KOBİ’ler hangi adımları izlemeli,
nelere dikkat etmeli? TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi,
Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli,
e-ticaret dünyasına adım atmak isteyen KOBİ’ler için,
10 maddelik tavsiye listesi hazırladı.

1

Rekabette öne geçmek için önce altyapı
E-ticaret altyapısını mutlaka profesyonel bir altyapı
firmasından sağlamalısınız. Bu sayede yeni adım
attığınız online ticaret dünyasında kafanıza takılan
her soruyu danışabilecek bir mecranız olur. Özellikle
ücretsiz e-ticaret eğitimleri veren altyapı firmalarını
tercih etmenizde fayda var. Böylelikle yabancısı
olduğunuz bir alanda el yordamıyla veya deneme
yanılma yoluyla değil, gerçek, denenmiş ve işe
yarayan bilgiyle yola çıkmış olursunuz. Profesyonel
altyapı firmaları çok sayıda profesyonel e-ticaret
sitesiyle çalıştığı için, pazara dair kazandığı tecrübeyi
yazılımlarına aktarırlar. Dolayısıyla şu an ve ileride
ihtiyacınız olacak yazılımsal geliştirmeleri önceden
yapmış oluyorlar. Teknoparklarda Ar-Ge merkezi
olan ve yeni teknolojiler konusunda hizmetlerini
güncelleyen altyapı firmaları, trendleri hızlıca
yakalamanız ve rekabette öne geçmeniz bakımından
da etkili olacaktır. İnternette ucuza e-ticaret sitesi ilanı
veren firmalarla çalışmamalısınız. Bu tür ilanlar veren
yazılım firmalarının paravan, sahte yapılanmalar
olma olasılığı var. Ayrıca sitenizde açık kaynak kodlu
ücretsiz yazılımlar kullanılmadığından da emin
olmalısınız. E-ticaret gibi güvenin birincil öncelik
olduğu bir alanda ücretsiz yazılımlar başınıza dert
açabilir, yaşayacağınız problemler zarar etmenize yol
açabilir.

2

3

4

Veri yedeklemeyi unutmayın
Sitenizi açtıktan sonra dikkat
etmeniz gereken en kritik konu, veri
yedeklemesidir. Verilerinizi en azından
birkaç günde bir yedeklemelisiniz.
Böylece sitenin çökme veya siber saldırıya
uğrama ihtimaline karşı verilerinizi
korumuş olursunuz. Tek tuşla yedekleme
yapabilirsiniz. Paket firmanızdan bunu
nasıl yapabileceğinize dair kolaylıkla bilgi
alabilirsiniz.

5

SSL ve 3D Secure mühim
Müşterilerinizin sitenizden güvenle
alışveriş yapabilmesi için SSL ve 3D
Secure mühim. Bir e-ticaret sitesinde SSL
sertifikası mutlaka olmalıdır. Aksi halde
müşterileriniz siteye güvenip kredi kartı
bilgilerini girmek istemeyecektir. Bunun
yanı sıra 3D Secure hizmetinin de açık
olması tavsiye edilir. Çünkü 3D Secure
ile müşteri, ödemeyi yaptığına dair bir
SMS onaylaması yapmak zorundadır. Bu
onaylama, hem müşteri hem de satıcı
için güveni artırır. Garantici müşteri 3D
Secure uygulamasının olduğu siteyi daha
güvenli buluyor.
Yardım sayfaları aktif olmalı
İnternet sitenizin tasarımı basit ve
net olmalı. Ara, göz at ve ürün al gibi
bölümlerin kullanımı kolay olmalı.
Ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgi yazmak
ve güzel fotoğraflarını yüklemek de
satışınızı arttıracak unsurlardır. Müşteri
ürünü büyütmek, döndürmek, renklerini
değiştirmek yani kısacası ürünle aynı
fiziki ortamdaymış gibi etkileşim
kurmak ister. Zengin etkileşimli medya
kullanımının ciddi anlamda rekabet
üstünlüğü sağlayacağını unutmayın.
Araştırmalara göre müşteriler kullanıcı
yorumlarını okuduktan sonra satın
almaya daha eğilimli oluyor. Sitenizde
kullanıcı yorumlarına yer vermeniz de
cironuzu arttıracaktır. Kullanıcıların
çoğu Sıkça Sorulan Sorular ve Yardım
Sayfaları’nı aktif olarak kullanıyor,
dolayısıyla sitenizde bu tür içeriklere yer
vermeniz yerinde olacaktır. Hakkımızda
sayfasında da samimi bir şekilde işinizi
ve hedefinizi anlatmanız müşteri
açısından etkileyici olacaktır. Sitenizde
hem şirketinizin unvanının hem de şirket
bilgilerinin bulunduğu bir iletişim sayfası
da olması gerekir. Burada paylaşacağınız
harita ile yer gösterme, telefon, mail
bilgileri müşterilerin sitenize olan
güvenini arttıracak ve alışveriş yaparken
tereddütlerini ortadan kaldıracaktır.

Designed by Photoroyalty / Freepik
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Reklam taktikleri
Her şey hazır olduktan sonra sıra
reklamınızı yapmaya geldi. Bunun için
pazaryerlerine ürün koyarak sitenize
müşteri çekebilir veya sosyal medya
platformlarına, Google’a reklam vererek
görünür olabilirsiniz. Facebook, Google,
Youtube, Instagram gibi platformlara
sitenizin reklamını vermeniz kısa
zamanda çok sayıda müşteriye erişmek
için öncelikli platformlardır. Bu
platformlarda bütçenize göre reklam
verebilirsiniz. Örneğin 20 liraya bile
reklam vermeniz mümkün. Ürünlerinizin
Google aramalarda üst sıralara yükselmesi
için SEO çalışması da yaptırmalısınız.
Bu konuda sitenizi yapan e-ticaret paket
firmanızdan destek isteyebilirsiniz
ve bilgi alabilirsiniz. Bunun yanı sıra
markanıza sosyal medya platformları
üzerinden birer hesap açıp ürün ve
hizmetlerinizle alakalı etiketleri (hashtag)
kullanarak potansiyel müşterinin sizi
bulmasını sağlayabilirsiniz. Ürünlerinizi
karşılaştırmalı sitelerde listelemek
de faydalı bir yöntem. Karşılaştırmalı
siteler her gün milyonlarca alışverişçiyi
ürün sayfalarına yönlendirir. Satın
almaya hazır müşterinin sizi görebilmesi
için karşılaştırmalı arama sitelerine
ürünlerinizi listelemeniz iyi olur.
Yaptığınız iş ile ilgilenebileceğini
düşündüğünüz sosyal medya ünlülerine,
fenomenlere veya popüler sosyal medya
sayfalarına ürünlerinizden birer tane
göndererek sosyal medyada paylaşım
yapmalarını da rica edebilirsiniz.
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Kargoculara toplu teklif iletin
Sıra geldi kargo aşamasına. Kargo
maliyetlerinizi düşürmek için tüm kargo
firmalarından toplu gönderim için teklif
almalısınız. Böylece en uygun teklifi
veren firma ile anlaşabilirsiniz. Kredi
kartı kullanmak istemeyen müşteriler için
kapıda ödeme seçeneği de sunmayı ihmal
etmeyin. Kapıda ödeme seçeneği için de
kargo firmanız ile anlaşma yapmanız
gerekiyor. Profesyonel altyapı firmalarıyla
çalışırsanız, kargo firmalarıyla yapılmış
hazır anlaşmalardan da faydalanma
imkanına sahip olabilirsiniz.
Depo Yönetimi Uygulamaları
Online alışverişte depo yönetimi
hatalarından kaynaklanan yanlış ürün
gönderimi ve iade problemlerine sıkça
rastlanır. Buna karşın depo yönetiminde
‘Akıllı Depo Ve Operasyon Yönetimi’
uygulamalarından faydalanabilirsiniz.
Böylece ticaretinizin her aşamasını takip
edilebilir hale getirebilirsiniz.

7/24 açık mağaza
Satıştan sonra müşteri memnuniyeti,
başarınızın garantisi olacaktır. Talep
ve şikayetlerin çoğunlukla chatbot ve
sosyal medya üzerinden yöneltildiğini
unutmayın. Çağrı merkezleri bile
artık yazılı alana kaydı. Sosyal medya
hesaplarınızda müşterilerinizle
aktif iletişim halinde olun. Müşteri
memnuniyetini anlık olarak izleyin.
Sitenizde chatbot servisi kullanmayı
ihmal etmeyin. Hatta bütçeniz varsa
yapay zeka ile geliştirilen bir chatbot
kullanmalısınız. Ayrıca e-ticaret siteniz
7/24 açık bir mağaza olduğundan, siz de
altyapı sağlayıcı firmaya 7/24 ulaşabilir
olmalısınız. Altyapı firması seçerken, 24
saat soru sorabileceğiniz firmalara öncelik
vermelisiniz.
KVKK’ya göre adım atın
Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)
ile ilgili yaptırımların artması, müşteri
ile marka arasındaki iletişimin daha
fazla kişiselleştirilmesi anlamına geliyor.
Bu da daha derin veri analizi yapabilen
yazılımlara ihtiyacı artırmış durumda.
Tüketiciyi rahatsız etmeyecek, hedefli
ve yaratıcı reklamlar ön plana çıkıyor.
Ürüne, hizmete veya kampanyaya özel
hedef kitle oluşturmak önemli. Siz de
kişiye özel indirim ve ürün gösterimleri
yaparak mevcut müşterilerinizi sıkmadan,
yeni ürün ve hizmetlerinizle ilgili onları
bilgilendirebilirsiniz.
Video eklentileri kullanın
Google’ın son verilerine göre bir ürünü
satın almadan önce o ürünle ilgili video
izleme oranı yüzde 50’lerin üzerine çıkmış
durumda. E-ticaret sitelerinin de kendi
web siteleri üzerinden ürün inceleme
videoları paylaşmaları, video eklentileri
kullanmaları ciroları artırmaya yardımcı
olacaktır. Uzmanlar Amazon Echo, Google
Home ve Alexa’nın hızla kabul görmesine
dayanarak, internet aramalarının
yarıya yakınının sesli arama üzerinden
yapılacağını öngörüyor. E-ticaret sitenizde
sanal asistan ve sesli arama modülleri
kullanarak, sitenizi trendlere uygun
hale getirebilirsiniz. Son olarak e-ihracat
farkındalığının artması, inovatif e-ihracat
yazılımlarını ön plana çıkardı. Çoklu dil,
çoklu para birimi, lokasyonbazlı ziyaretçi
tanıma, lokasyon bazlı fiyatlandırma,
ziyaretçinin giriş yaptığı ülkeden yayın
yapma teknolojileri ve yurtdışı kargo
entegrasyonu gibi çözümler sunabilecek
altyapı firmalarıyla çalışmanız, işinizi
büyütmeniz açısından faydalı olacaktır.

\\ CITYKÖŞE/OKU-YORUM

Merhaba sevgili
okurlar,

Pippi

Astrid Lindgren / Pippi Uzunçorap
Bu kitap ile tekrar karşılaşmam
çocukluğumdaki pek çok anıyı
canlandırdı. 9-10 yaşlarımda Pippi
Uzunçorap olduğumu hayal eder,
onunla beraber maceradan maceraya
koşardım. Sizlere serinin ilk kitabını
tanıtacağım. Eğer bu kitabı siz de
çocuklarınıza hediye ederseniz, onlar
da Pippi ile maceradan maceraya
koşacaklar, serinin diğer kitaplarını
okumak için heyecan duyacaklardır.
Her zamanki gibi tavsiyem içinizdeki
çocuğu canlandırmanız için sizlerin de
bu kitabı okuması. Pippi çocukluğunun
ilk dönemlerini denizlerde geçirdikten
sonra kaptan olan babasını kaybeder
ve babasının ona bıraktığı eve,
maymunu Bay Nilsson ve atı ile taşınır.
Komşusu olan Tommy ile Annika için
ebeveynsiz yaşayan ve verandasında
at besleyen Pippi’nin hayatı inanılmaz
ve göz kamaştırıcıdır. Üçü kısa sürede
çok iyi arkadaş olurlar. Çevresi ile
tamamen uyumsuz olan ve içinde
hiç bir kötü duygu barındıramayan
Pippi ile daha önce hayalini bile
kuramayacakları oyunlar oynarlar. Bu
sırada başlarından geçen her macerayı
Pippi’nin saf ve temiz kalbi sayesinde
hasarsız atlatmayı başarırlar.

Anna Karenina
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B. NİLÜFER BİNBİR

Bülbül

L.N. Tolstoy / Anna Karenina
Pek çok kez sinemaya uyarlanmış
dünyanın en iyi kitaplarından biri kabul
edilen Anna Karenina’yı okumamış olan
kitap severler sizlere sesleniyorum: Bu
kitabı mutlaka okumalısınız! Klasiklerin
çok sıkıcı olduğunu düşünürdüm. Yanlış
kitap seçimleri, yanlış tercümeler,
hatta yanlış yaşlarda yanlış kitapları
okumayı denemem beni klasiklerden
uzaklaştırmıştı. 2012 yılında Anna
Karenina’yı okuyana kadar. Kitabın,
izlediğim hiç bir film uyarlaması
kitaptan aldığım keyfin yarısını bile
veremedi. Kitaptan kısaca bahsedeceğim
zaten pek çoğunuz konusunu az çok
biliyorsunuzdur. Anna Karenina’nın
mutsuz bir evliliği vardır ve evliliğe
inanmayan Kont Vronsky’e aşıktır. Çok
basit bir aşk üçgeni diyip geçilebilecek
hikaye Tolstoly’un kaleminde adeta
kanatlanmıştır. Moskova ve St.
Petersburg hayatının bütün renklerini
gözler önüne sererken bir kadının
yüreğinin en derinlerine inmeyi
başarmış, bir aile hayatının en derin
gizlerini açığa çıkarmıştır.

Kısa bir aradan sonra tekrar büyük
bir mutlulukla tekrar sizlerleyiz. Bu
ay sizlere biri çocuk kitabı olmak
üzere beni etkilemiş üç kitap
tavsiyem olacak. Umarım üçünü de
benim kadar seversiniz.
Kristen Hannah / Bülbül
Geçmişte yaşanmış acıları, savaşları okumak
bugünlerde dayanma gücümüzü arttıracak,
şükretmemizi sağlayacaktır. İkinci Dünya Savaşı
sırasında iki kız kardeşin Fransa’nın direnişine
katkılarını okurken sevdikleriniz ve ülkeniz için
yapabileceklerinizin sınırlarını sorgulayacaksınız.
Isabella ve Viann küçük yaşlarda annelerini
kaybetmişlerdir. Savaştan dönen babalarının ise
onlara bakabilecek gücü yoktur. Bu sebep ile biri erken
yaşlarda evlenir, diğeri ise bir yatılı okuldan diğerine
gönderilir. Zamanla hayatın getirdikleri ile araları
açılan farklı karakterlerdeki kız kardeşler savaş
sebebi ile tekrar bir araya gelirler. İkisi de bambaşka
şekillerde Fransa’nın direnişine destek verirler.
Okurken, kadının gücünü bir kez daha hissedeceğiniz
romanı; elinizden bırakamayacağınızı ve kitabın, son
sayfasına kadar merakınızı ayakta tutacağını garanti
ederim.
Okuyucuya Not: Çok zor günlerden geçiyoruz.
Hepimizin hayatı bu son üç ayda eminim ki çok
değişti. Biraz yavaşlayıp kendimizi dinlemeye
vaktimiz oldu. Bu dönemde benim neler
yaptığımdan sizlere kısaca bahsetmek istiyorum;
sezonlarca dizi izledim, hiç yapmadığım
yemekler yaptım, online yoga derslerine
katıldım, saksılarda sebzeler yetiştirdim,
sosyal medyada meydan okumalara katıldım,
evimi tekrar düzenledim, hatta duvarlarımızı
boyadım ve binlerce sayfa kitap okudum. Çok
tanıdık geldi değil mi? Hepimiz aynı şeyleri
yaptık hemen hemen. Bugüne kadar vakit
ayıramadığımız ama yapmaktan keyif alacağımız
şeyleri yapmaya çalıştık bu süreçte. Edindiğim
en önemli tecrübe ise ‘yapmak istediklerimi asla
yapmak istemediklerimin ama yapmaya mecbur
olduklarımın ardına saklamayacağım’ oldu. Uzun
lafın kısası, bütün yaptıklarım arasında benim
tahammül gücümü en çok kitap okumak arttırdı.
Sizler de mutlaka bu süreçte kitap okuyarak
vakit geçirdiniz ve bundan keyif aldığınız. Kitap
okumayı bırakmayın, çünkü sizler okudukça
dünya hem daha güzel olacak hem de başınıza
gelen istenmeyen olaylara karşı mücadele etme
gücünüz daha da artacak.
Hepinize sağlıklı, mutlu, bol kitaplı, kedili
köpekli bir ay dilerim,
Sevgilerimle…

CITYSİNEMA-MÜZİK \\

GÜLİZ AYLA’YI HİÇ BÖYLE
GÖRMEDİNİZ!..

HAYALLERİNİ GERÇEĞE
DÖNÜŞTÜRECEK
10 GENÇ YETENEK BELLİ OLDU
Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri
için 17 yıldır destek veren ve T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı ve
TÜRSAK Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilen “TÜRSAK Geleceğin
Sineması”nda kazanan10 proje ana jüri toplantısı sonucu
belirlendi.

Güliz Ayla’nın son single çalışması “Sarmaşık”ın akustik
versiyonu Sarmaşık (Akustik) ve video klibi, Sony Music etiketiyle
dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.
Kısa süre önce yayımladığı son single çalışması “Sarmaşık” ile beğeni
toplayan sanatçı, şarkının akustik versiyonunu da müzikseverlerle
buluşturuyor.
Etkileyici sözleri, Güliz Ayla’nın güçlü sesi ve performansı ile dikkat
çeken şarkının sözü ve müziği Güliz Ayla’ya, akustik düzenlemesi ise
Dünya Can Yılmaz’a ait.
Arkadaşları tarafından çeşitli zamanlarda çekilen videolara,
karantina sürecinde ortaya çıkan ve doğal ev hallerinden oluşan
videoları da ekleyen sanatçı; şarkının akustik video klibini de bu
sıcacık görüntülerle evde tamamladı.
Güliz Ayla’nın bugüne kadar kameralara yansımayan (vapura binen,
markete giden, yemek yapan, kedisiyle oynayan, boyama yapan, şarkı
kaydeden, kaykay ve motora binen, gitar çalan, bowling oynayan vb.)
görüntülerinden derlenen klipte; ayrıca sanatçının arkadaşlarıyla
tatil yapıp, gezip eğlendiği ve turne maceralarından oluşan, ev ve
sosyal hayatına dair samimi görüntüleri eşliğinde bambaşka bir Güliz
Ayla izleyeceksiniz.

Benzer kısa film yarışmalarından farklı olarak gençler tarafından
nitelikli filmler üretilmesine destek olma hedefiyle, senaryo
aşamasından üretim aşamasına kadar seçmeler, eğitimler ve maddi
desteklerle gerçekleştirilen 17. “TÜRSAK Geleceğin Sineması”nda ana
jüri toplantısı sonucu desteğe hak kazanan10 eser belirlendi.
Finale kalan 19 eser arasından desteğe hak kazanan 10 proje;
Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun başkanlığında, TÜRSAK Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi, Yapımcı Bulut Reyhanoğlu, oyuncu Damla
Sönmez, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve
Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgü Yolcu ve T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk
Yavuzkanat’tan oluşan ana jüri tarafından belirlendi.
Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin sinema ve medya
bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans
öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen yarışmada Melih
Önder’in Beni Aya Uçur!, Nadir Kocakaya’nın Cevapsız Arama,
Muhammed Günaydın’ın Dur Bak Dinle Geç, Doğan Belge’nın
İnşaattaki, İrem Günen’in Kalanlar, Yiğit Armutoğlu’nun Majid’den
Sevgilerle, Feyzi Baran’ınPembe Krampon,B egüm Aksoy’un
Smirna’nın Çukuru, Hakan Eyilik’in Su Birikintileri ve Çamurlar ve
Ferit Göktaş’ın Tablodaki Kadın adlı senaryoları yarışmanın kazananı
oldu.
17 yıldır T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü
ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle
gerçekleştirilen “TÜRSAK Geleceğin Sineması”nda hayata geçen
filmler, bugüne dek Türkiye ve dünyanın çeşitli festivallerinde
gösterildi, dereceye girdi ve ödüllendirildi. Bu sene de finale kalan 19
eser arasından desteğe hak kazanan 10 projeye Türkiye Sinema ve
Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 6 bin TL maddi destek,
post-prodüksiyon desteği ve danışmanlık hizmeti verilecek.
Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurular yarışmanın
web sitesinden ve TÜRSAK Vakfı’nın sosyal medya hesaplarından
takip edilebilir.

\\ CITYTEKNOLOJİ

Yandex ve Huawei’den
Türkiye’de önemli iş birliği
Yandex ve Huawei özel bir iş birliği imza attıklarını duyurdu.
Huawei Mobil Servislerine sahip cihazların Huawei internet
tarayıcısında ve ana ekranda yer alan arama çubuğunda
varsayılan arama motoru Yandex oldu.

Hazırlayan
DENİZ GÖZÜKIZIL
teknoamigo@gmail.com /
dgoz33@hotmail.com

Yeni Xiaomi Mi 10
versiyonu Türkiye’de
satışa çıktı
Bunun haricinde Huawei cihazlarının “App Gallery” uygulama
mağazasında Yandex Navigasyon’un da yerini aldığını söyleyelim.
App Gallery uygulamasını kullanan kullanıcılar bundan böyle harita
uygulamasını cihazlarına indirebiliyor.

TPLink’tenWiFi
hızı yüksek,
uygun fiyatlı yeni
yönlendirici
Dikkat çeken amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 10 için Türkiye’de
yeni bir depolama seçeneği satışa sunuldu.
Xiaomi Mi 10, Nisan ayında 256 GB’lık sürümüyle Xiaomi Türkiye
garantisiyle 8.499 TL’den satışa sunulmuş, daha sonra fiyatı 8.299
TL’ye inmişti. Şimdi ise cihazın 128 GB’lık versiyonu raflardaki yerini
aldı. Xiaomi Türkiye garantili 128 GB’lık Xiaomi Mi 10’un Türkiye
fiyatı 8.099 TL. Telefon bu yeni sürüme rağmen fiyatı nedeniyle
Türkiye’de maalesef çok kısıtlı bir kitleye hitap ediyor. Bu nedenle
Mi 10 Pro’nun da Türkiye fiyatının da uçuk olacağını söyleyebiliriz.
Firmanın resmi açıklamasına Mi 10 Pro modeli Türkiye’ye gelecek
fakat görünen o ki Mi 10 Pro ülkemize bu kadar kolay gelemeyecek.

TP-Link yüksek WiFi hızlarına ulaşan, sınıfında uygun fiyata sahip
yeni yönlendirici (router) modeli Archer C80’i Türkiye’de satışa
sundu.
1900 Mbps kablosuz hızlara ulaşabilen ürün, ‘Akıllı Bağlantı’ özelliği
ile daha sorunsuz ve gecikmesiz bir WiFi bağlantısı sunuyor.
Yüksek hızda internet bağlantısı olan ve çok sayıda cihazın ağa bağlı
olduğu evlerde, bu yüksek hızı tüm cihazlara dağıtacak güçlü, hızlı bir
yönlendiriciye ihtiyaç oluyor. Örneğin fiber internet kullanıcısı olup
hem kablolu hem kablosuz çok sayıda cihazın internete bağlandığı
bir ev için Archer C80 ideal bir çözüm sunuyor. Her cihaza yüksek
hız, geniş kapsama alanı ve daha verimli bağlantı sunan Archer C80,
güçlü Ebeveyn Denetimleri ile güvenliği de ihmal etmiyor.
Archer C80’in üzerinde 4 adet harici, yüksek performanslı anten
bulunuyor. Bu antenler WiFi sinyallerini daha geniş bir alana
iletebiliyor. Ayrıca ‘hüzmeleme’ (beamforming) teknolojisi sayesinde
yönlendirici WiFi’a erişen cihazları algılıyor ve WiFi sinyal gücünü
bu cihazlara yoğunlaştırıyor. Böylece evin her yerinde sorunsuzca
WiFi’a bağlanılabiliyor.
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KİŞİSEL VERİLERİ
KORUMANIN 10 YOLU!
Veri odaklı dünyada kişisel veriler, siber saldırılar için değerli bir
hedeftir. Yanlış ellerde tam bir kaos yaratmak ve maddi hasara
yol açmak için kullanılabilecek bu kişisel verileri korumanın,
bireylerdeki bilinçle de doğru orantılı olduğunu aktaran Siberasist
Genel Müdürü Serap Günal, kişisel verileri korumak için bireylerin
dikkat etmesi gereken 10 adımı sıralıyor.
En temel ifadeyle bir kişiyi
belirlemek için kullanılabilen
herhangi bir veri, kişisel veri
kapsamına giriyor. Hacker
tarafından elde edildiği takdirde
birçok maddi ve manevi hasara
yol açabilecek olan kişisel
veriler konusunda bireylerin
dijital dünyada gerekli koruma
adımlarını uygulamadığına
dikkat çeken Siberasist Genel
Müdürü Serap Günal’a göre,
kişisel verilerin korunması adına
bireylerin günlük yaşantılarında ve sosyal medyada uygulaması
gereken önemli noktalar bulunuyor.
1. Parolalarınızı düzenli olarak değiştirin. Özellikle de online
bankacılık hizmetlerinde ve sosyal medya hesaplarında kişilerin
en çok zarar gördüğü noktayı da sürekli kullandıkları basit şifreler
oluşturuyor. Buna karşı alınabilecek en önemli ve basit yöntem
şifrelerinizi düzenli olarak değiştirmek görünüyor.
2. Sosyal medya hesap ayarlarınızı kontrol edin. Sosyal
medya hesaplarınızı gizli tutmanız önem arz ediyor. Özellikle neyi
ve kiminle paylaştığınızı netleştirmek için gizlilik ayarlarınızı gözden
geçirdiğinizden emin olun. Hackerler, sizinle ilgili gizli verilere
kolayca erişebilir ve bunları, sahte online hesaplar oluşturmak veya
kimlik avı saldırısı gerçekleştirmek için kullanabilir.
3. Herkese açık Wi-Fi hizmetlerini dikkatli kullanın. Siber
suçlular için verilerinizi çalmak adına sahte, ücretsiz Wi-Fi ağları
kurmak çok kolaydır. Kablosuz ağ ayrıntılarını her zaman hizmeti

aldığınız yerden doğrulayın. Böyle durumlarda VPN kullanarak
kendinizi daha da koruma altına alabileceğinizi unutmayın.
4. Basit güvenlik soruları kullanmayın. Özellikle şifrelerin
unutulması durumunda kullanıcıya bilgi verilmesi veya şifresini
yeniden sıfırlaması için kullanılan bu yöntem için basit sorular ve
cevaplar kullanmayın.
5. IP adresinizi gizleyin. IP adresiniz kişisel olarak tanımlanabilir
bilgilerdir. Bu nedenle, online trafiğinizi hedefe ulaşmadan önce
güvenli sunucular üzerinden yeniden yönlendirmek adına bir VPN
üzerinden gerçekleştirebileceğinizi unutmayın.
6. Cihazınızı dikkatlice seçin. Herhangi bir tür özel hesaba
giriş yaparken, kendi cihazınızı kullandığınızdan emin olun. Banka
hesaplarına veya sosyal medyaya erişmek için genel erişimli
bilgisayarları kullanmayın.
7. Adresinde yalnızca HTTPS bulunan web sitelerini
kullanın. HTTP bağlantılar üzerinden gönderilen verilerin
şifrelenmediğini ve bu yüzden online alışveriş yaptığınız sitede
HTTPS yoksa hackerlerin verilerinizi çalabileceğini unutmayın.
8. Oturumu kapatın. Web’deki herhangi bir hesaba eriştiğinizde,
işinizi bitirdiğinizde oturumu kapatmayı unutmayın.
9. Kimlik avı dolandırıcılıklarına dikkat edin. Bu günlerde
kimlik avı girişimleri genellikle güvenilir bir markadan ya da
bankadan gelmiş gibi görünüyor. Yazım hatalarına, gereksiz eklere,
garip selamlara, bulanık logolara, size aşina olmayan ve fark edilir
derecede belirsiz içeriklere dikkat edin.
10. Güvenlik çözümüne sahip olun ve kullanın. Virüsten
koruma yazılımınızın en son sürümüne sahip olduğunuzdan
emin olun. Bu, casus yazılım, truva atı, virüs ve diğer kötü amaçlı
programların cihazınıza başarıyla saldırmasını önlemenize yardımcı
olurken sizin de kişisel verilerinizi koruma altında tutar.

\\ CITYMODA

HER SEZONUN
VAZGEÇİLMEZİ
SNEAKERLAR İLE
HEM KONFORLU
HEM ŞIK OLUN!

Sezon trendlerini müşterileri
ile buluşturan Boyner, günlük
hayatında rahatlıktan ödün
vermeden şık bir görünüme
sahip olmak isteyenler için
birbirinden farklı sneaker
seçeneklerini bir araya
getirmeye devam ediyor.

THE NORTH FACE
YENİ ACTIVE TRAIL
KOLEKSİYONUNU TANITTI
The North Face’in Active Trail koleksiyonuyla tanışın. Günlük
performansa odaklanarak tasarlanan yeni koleksiyon, cesur
renkler ve yeni kesimlerle hem ev hem de outdoor için
mükemmel bir seçenek sunuyor.
Active Trail erkek ve kadın koleksiyonları, bahar aylarında hem rahat
hem kuru kalmanızı sağlamak için Futurelight™ dahil birçok en yeni
kumaş teknolojisi ile tasarlandı.
Yeni koleksiyon, şimdi online olarak www.thenorthface.com.tr
adresinden satın alınabilir.

Boyner’de kadın, erkek ve çocuklar için sezonun öne çıkan renkleri
ile tasarlanan sneakerlar dikkat çekiyor. Yıllardır severek giyilen,
jean pantolondan elbiseye, etekten şort ve kapriye her türlü kombinle
uyum sağlayan siyah ve beyaz renkli sneakerların yanında sezonun
trendi neon renkli sneakerlarda alternatif seçenek isteyenlerin
beğenisine sunuluyor.
Boyner’in spor koleksiyonunda yer alan klasik, beyaz ve yüksek
tabanlı sneaker modelleri yürüyüşlerde, spor yaparken veya şık bir
kıyafetin altında hayata konfor ve şıklık katıyor.
Yeni sezon koleksiyonlarını ayrıcalıklı fırsatlarla sunan Boyner,
keyifli bir alışveriş deneyimi için moda severleri www.boyner.com.
tr’ye ve mağazalarına davet ediyor.
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LES BENJAMINS İLKBAHAR
YAZ 2020
YENİ MICRO ÇANTA KAPSÜL
KOLEKSİYONU
Kültürel değerlerin, mirasın ve çağdaş
şehirlinin etrafında gelişen tasarımlara imza
atan Les Benjamins imza dokunuşlarını
koruyarak yeni aktif giyim parçaları
ile birleştirdiği İlkbahar Yaz 2020
koleksiyonunda beklenmedik ve stil sahibi
bir tarz ortaya koyuyor.

Les Benjamins İlkbahar Yaz 2020 kadın
koleksiyonunda dikkat çeken çanta tasarımları
ilhamını doğanın özü ve gücünden alıyor. Yeni
kapsül koleksiyon çantalar bu kez mikro boyda
tasarlandı. Bebek mavisi, rosé, caramel, gri
lacivert, bordo gibi 11 farklı renkte sunulan
mikro çanta tasarımları için Les Benjamins
Kadın Koleksiyonu baş tasarımcısı Lamia
Al Otaishan Aydın “Mikro boy çantalar her
kadının dolabında yer alan hem şık hem
eğlenceli bir parka olacak!” dedi.
Les Benjamins Micro Bags şimdi www.
lesbenjamins.com/collections/bags-2020 ‘da
satışta!

\\ CITYAKTÜEL

ANTALYA AL
BAYRAKLARLA SÜSLENDİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kentin dört
bir tarafını Türk Bayrakları ve Atatürk Posteri ile süsledi. Kent
merkezinin yanı sıra ilçe girişleri, meydanlar, üst geçitler ve ilçe
hizmet binaları bayrak ve posterlerle donatıldı.

Büyükşehir Belediyesi

GEZİCİ OTOBÜSLE BANDOLARDA
MARŞLAR ÇALINDI
Büyükşehir ve Konyaaltı Belediyeleri bandoları 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası boyunca, gezici otobüs ile
Antalya sokaklarında konserler düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci
yılı tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlandı. Koronavirüs salgını
nedeniyle bayram coşkusunu evlerde geçirmek zorunda kalan
Antalyalılar, belediyelerin gezici etkinliklerine mutluluk ve coşkuyla
katılım gösterdiler…

Büyükşehir Belediyesi

Konyaaltı Belediyesi

Muratpaşa Belediyesi

Muratpaşa Belediyesi
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Konyaaltı Belediyesi

BÜYÜKŞEHİR’DEN
19 MAYIS TÖRENİ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek, 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle
Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası
önündeki Atatürk büstüne çelenk sundu.
Törende temsili Bandırma Vapuru üzerinde
ABBO tarafından seslendirilen Gençlik
Marşı’na eşlik eden Başkan Böcek 19 Mayıs’ı
sosyal mesafeye dikkat ederek coşku ve
heyecanla kutlayacaklarını söyledi.

KEPEZ’DE 19 MAYIS COŞKUSU
Kepez Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor
Bayramının 101. yılını vatandaşların balkondan katılımıyla
coşkuyla kutladı. Kepez’in dört bir yanını gezen 19 Mayıs Korteji ile
ilçede muhteşem bir bayram heyecanı yaşandı.

\\ CITYAKTÜEL

DENİZDE TÜRK
BAYRAĞI AÇILDI
Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
kutlamalarında Muratpaşa
Belediyesi, denizde 3 ayrı tekneden
100’er metre uzunluğunda Türk
bayrağı açtı. Belediye Başkanı Ümit
Uysal’ın da bindiği teknelerden
yükselen marşlar ve yanan
meşalelerle 19 Mayıs kutlanırken
Antalyalılar da balkonlarından, yol
kenarlarından tekneleri selamladı.

KONYAALTI 19.19’DA
İSTIKLAL MARŞI İLE
YANKILANDI
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın
101’inci yılında Antalya sokaklarında saat 19.19’da İstiklal
Marşı yankılandı. Vatandaşlar balkonlarında İstiklal Marşı’nı
okuyarak 19 Mayıs coşkusuna evlerinden ortak oldu.

MOBİLFENER
ALAYI ANTALYA’YI
AYDINLATTI
Milli mücadelenin başlangıcının 101. yılı
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği
Mobil Fener Alayı Korteji ile muhteşem
bir şekilde sonlandı. Antalya’yı aydınlatan
meşaleler eşliğinde, Bandırma Vapuru
şeklindeki tır üzerinden marşlar ve şarkıların
seslendirilerek, Konyaaltı Varyantından,
Cumhuriyet Meydanı’na sivil araçlarla
düzenlenen Mobil Fener Alayı ‘Atam
İzindeyiz’ mesajı verirken yürekleri coşturdu.

\\ CITYAKTÜEL

MERKEZ VE
İLÇELERDE
RAMAZAN BAYRAM’I
COŞKUSU YAŞANDI
Antalya Büyükşehir Belediyesi sokağa
çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan
Bayramı’nda evlerinde kalan vatandaşlara
bayram sevincini yaşatmak ve moral
vermek amacıyla mobil etkinlik otobüsüyle
Bayram Konserleri düzenledi. Arefe günü
başlayan konserler kent merkezinin yanı
sıra Elmalı, Korkuteli ve Kaş’ta bulunan
vatandaşların da bayramına renk kattı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek’in talimatıyla Kültür ve
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından
bayram boyunca mobil konserler
düzenlendi. Mobil kamyon ve otobüslerle
şehrin her köşesini gezen Antalya
Büyükşehir Belediye Bando ve Orkestrası,
Emre Dayıoğlu ve Orkestrası ile Antalya’nın
Yerel Sanatçılarından oluşan ekipler
çaldıkları şarkılarla vatandaşlara keyifli
anlar yaşattı. Evlerinin balkonlarından
coşkuya ortak olan Antalyalılar şarkılara
alkışlarıyla eşlik etti.
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KEPEZ’DE ŞEKER GİBİ BAYRAM SOKAKLARA TAŞTI
Kepez Belediyesi, Koronavirüs (Covid-19)
salgınını önleyici tedbirler kapsamında Ramazan
Bayramı’nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma
yasağında ilçe sakinlerine bayram heyecanını
balkonlardan yaşattı.

Kortej araçlarının rengarenk şekerlerle süslendiği
görkemli bir ‘Bayram Şöleni’ düzenleyen Kepez
Belediyesi, ilçe sakinlerine şeker gibi bir bayram
armağan etti.
Kepez Belediyesi’nin Kültür TIR’ı ve Nostaljik araçların
yer aldığı ‘Bayram Korteji’ ilçenin dört bir yanını
gezdi. Rengarenk şekerlerle süslenen kortej araçları
Kepezliler tarafından büyük ilgi gördü. Kültür TIR’ında
bulunan Kepez Belediyesi orkestrası ile müzik
gruplarının seslendirdiği parçalarla bayram coşkusu
balkonlardan doyasıya yaşandı.

\\ CITYAKTÜEL

BAYRAM KAHVELERİ
MURATPAŞA’DAN
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Ramazan
Bayramı’nın ilk gününde sokağa çıkan 65
yaş ve üstü kıdemli kent sakinlerini bayram
kahvesi ve şekeriyle karşılayıp kolonya
ve çiçek hediye etti. Belediye Başkanı
Ümit Uysal da belediyenin sosyal mesafe
kurallarına göre yeniden düzenlediği tarihi
Üç Kapılar’ın yanı başında bulunan parkta
yaşlılarla sohbet edip onlarını bayramını
kutladı.

Muratpaşa Belediyesi, bayramın ilk gününde
sokağa çıkan kıdemli kent sakinleri için
eski tip bankların kaldırıp sosyal mesafeli
bankların yerleştirildiği kentin simge
yapılarından tarihi Üç Kapılar’ın yanı
başında bulanan parkta kahve tezgahı
kurdu. Saatlerin 14.00’ü göstermesiyle
birlikte cezveler kaynamaya başladı ve
Muratpaşa Belediyesi, sokağa çıkan kıdemli
kent sakinlerinin bayramını kutlayarak
kahve ikram etti. Kahvenin yanında bayram
şekeri de ikram edilirken kolonya ve çiçek de
ihmal edilmedi.
Belediye Başkanı Ümit Uysal da parka
gelerek hem kahve pişirdi hem de bayram
kahvesini içen kıdemli kent sakinleriyle
sohbet etti. Anne ve babasının Gazipaşa’da
yaşadığını ve salgın nedeniyle bu bayramda
görüşemediklerini anlatan Başkan Uysal,
kent büyüklerinin bayramını kutlarken nice
bayramlarda bir arada olmayı diledi.
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\\ CITYKISA KISA

BAŞKAN BÖCEK’TEN
HEMŞİRELERE ÇİÇEKLİ KUTLAMA
Antalya
Büyükşehir
Belediye
Başkanı Muhittin
Böcek, kamu
hastanelerinde
görev yapan
yaklaşık 6 bin
hemşireye çiçek
hediye ederek,
12 Mayıs Dünya
Hemşireler
Günü’nü kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs salgını
döneminde gece gündüz hayatlarını ortaya koyarak mesai
harcayan hemşirelerin, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü
çiçekle kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek’in talimatıyla, salgın döneminde zor günler geçiren
çiçek üreticisinden alınan binlerce saksı çiçeği, Büyükşehir
görevlileri tarafından hastanelerdeki hemşirelere takdim
edildi.
Eğitim Araştırma Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Kepez Devlet
Hastanesi'nde görev yapan yaklaşık 6 bin hemşireye begonya
ve petunya türlerinde saksı çiçekleri hediye edildi.

Tütüncü’den Ramazan ayında
sanal ortamda ev ziyareti
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği yüz yüze ziyaretleri
sanal ortama taşıyan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü,
Ramazan ayında da iftar sonrası hemşerilerinin evlerine konuk
oldu.
Koronavirüs (Covid-19) salgını öncesi her gün
onlarca esnaf ve ev ziyareti gerçekleştirmesi
ile tanınan Kepez Belediye Başkanı Hakan
Tütüncü, salgın nedeniyle yüz yüze ziyaretleri
sanat ortama taşıyarak, hemşerilerinin evlerine
konuk olmaya başlamıştı. Her Ramazan
ayında yüzlerce ev ziyareti gerçekleştirerek,
gönül sofralarına ortak olan Başkan Tütüncü,
hemşerileriyle bu birlikteliğini de sanal ortama
taşıdı. Ramazan akşamlarında iftar sonrası
sanal ortamda gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde
hal hatır soruldu, keyifli sohbetler edilerek,
karşılıklı çaylar yudumlandı.
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EL EMEĞİ ÜRÜNLER
GECE GÖREV
YAPAN POLİSLERE
İKRAM EDİLDİ
Ramazan ayında gece görev yapan
Emniyet teşkilatı mensuplarına
ikramlarda bulunuldu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan
Coronavirüs nedeniyle buruk yaşanılan
Ramazan Ayı’nda, Emniyet Teşkilatı
mensupları İl Emniyet Müdürü Mehmet
Murat ULUCAN’ın eşi Polis Eşleri Derneği
Antalya Şube Başkanı Selda ULUCAN
Hanımefendi öncülüğünde polis eşleri
tarafından el emeği hazırlanan ürünleri,
Antalya’nın huzur ve güvenliği için gece
gündüz vatandaşların her türlü ihtiyacına
koşan polislere ikram edildi.

Kepez
Belediyesi
müzeleri
evlere taşıdı
Koronavirüsü önleyici tedbirler
kapsamında alınan kararlar
doğrultusunda ev de kalmak zorunda
olunan süreçte, Kepez Belediyesi
hayatları renklendirmek ve kültürel
bilgilere katkı koymak amacıyla
müzeleri evlere taşıdı.

Kepez Belediyesi, kültür sanat hizmetlerini evlere taşımaya
devam ediyor. ‘Evde Kal Sanatla Kal’ mottosuyla Dokuma
Modern Sanatlar Galeri’ndeki resim sergilerini sosyal
medya hesapları aracılığıyla sanatseverlerle buluşturan
Kepez Belediyesi, örnek bir çalışmaya daha imza attı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle
Türkiye’de alınan önleyici tedbirler kapsamında müzelerin
kapıları da ziyaretçilerine kapanmıştı. Kepez Belediyesi,
hayatları renklendirmek ve kültürel bilgilere katkı koymak
amacıyla müzeleri ve müzeler içindeki objeleri evlere
taşıdı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından düzenli
olarak yayınlanan ‘Ev Bilgiseli’ ile Dokumapark Müzeler
kompleksinin kapıları tarihe yolculuk yapmak isteyenlere
aralandı.

\\ CITYKISA KISA

Konyaaltı’ndan 104
yaşındaki anneye sürpriz
Konyaaltı Belediyesi, ilçenin yaşça en büyük annesi, 5 çocuk ve
90 torun sahibi 104 yaşındaki Mavize Akşit’e sürpriz yaparak,
Anneler Günü’nü kutladı. Kapısında keman eşliğinde çiçekleri
alan Mavize anne, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile de
görüntülü konuştu.
Konyaaltı Belediyesi, 10 Mayıs Anneler Günü’nde
ilçenin yaşça en büyük annesini unutmadı. Belediye,
Molla Yusuf Mahallesi’nde oğlu Osman Akşit ve
gelini Rahime Akşit ile yaşayan 104 yaşındaki
Mavize Akşit’in Anneler Günü’nü evinde kutladı.
Belediye görevlileri keman eşliğinde Mavize Akşit’in
zilini çaldı. Karşısında elinde çiçek ve kemanla
birlikte belediye çalışanlarını gören Mavize Akşit ve
ailesi büyük şaşkınlık yaşadı. Belediye görevlileri,
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in selamını
ilettiği Akşit’e çiçek vererek Anneler Günü’nü kutladı.
5 çocuk ve 90 torun sahibi 104 yaşındaki Mavize
Akşit, duygulu anlar yaşadı. Mavize anneye keman
eşliğinde ‘Benim Annem Canım Annem’ parçası
çalındı.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de Mavize
anneyi telefonla görüntülü arayarak, Anneler
Günü’nü kutladı.

Muratpaşa,
çocukları rüzgar
gülleriyle
karşıladı
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 4 saatliğine
sokağa çıkma izni verilen çocukları, Muratpaşa
Atatürk Kent Meydanı’nda rüzgar gülleriyle
karşıladı. Meydan, saatin 11.00 göstermesiyle
patenleri, kaykayları, bisikletleriyle çocuklarla
doldu.
Korona virüslü mücadelede getirilen kısıtlamalar
nedeniyle yaklaşık 2 aydır evlerinde olan çocuklar,
kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla
birlikte ilk kez sokağa adım attı. Sokağa çıkma
izni bulunan 14 yaş ve altı çocuklar Antalya’da
da Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’na akın
etti. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar, patenleri,
bisikletleriyle kent meydanını doldurdu.
Muratpaşa Belediyesi de hemen yanı başında
bulunan meydanda çocukları rengarenk rüzgar
gülleriyle karşıladı. Muratpaşa Belediyesi
çalışanları, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın küçük
hediyesini çocuklara dağıttı.
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Hem anneler hem
çiçek üreticisi
sevindi
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’nde
Antalya’nın dört bir yanında yüz binlerce çiçek
dağıttı. Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler
geçiren çiçek üreticilerinden alınan karanfil ve
saksı çiçekleri Büyükşehir Belediyesi personeli
tarafından annelere hediye edildi. Çiçeklerini alan
anneler bu özel günde kendilerini unutmayan
Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’nde sokak sokak, kapı kapı dolaşarak
annelere binlerce karanfil ve saksı çiçeği hediye etti. Sosyal Hizmetler Dairesi
Başkanlığı tarafından karanfil, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından
da saksıdaki petunya ve begonyalar annelere dağıtıldı. Sabahın erken
saatlerinde dağıtıma başlayan Büyükşehir personeli kentin dört bir yanında
tek tek kapıları çalarak gün boyu annelere çiçek takdim etti.

Özel çocuklara
‘Sevgi Atölyesi’ müjdesi
Engelliler Haftası’nı engelli bireyler ve aileleriyle telekonferans yöntemiyle
buluşarak kutlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, özel çocukların
güzel ortamları paylaştıkları ‘Sevgi Atölyesi’ni genişletme sözü verdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü,
10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan
Engelliler Haftası’nda engelli bireyler ve
aileleri ile bir araya geldi. Başkan Tütüncü,
Koronavirüsü (Covid-19) önleyici tedbirler
kapsamında telekonferans sistemiyle
buluştuğu engelli bireyler ve ailelerinin
Engelliler Haftası’nı kutladı. Antalya Down
Sendromlular ve Engelliler Dernek Başkanı
Gülcan Ay’ında katıldığı telekonferans
görüşmesinde Başkan Tütüncü, engelli
bireyler ve ailelerinin istek ve dileklerini de
dinledi. Başkan Tütüncü, görüşme sırasında
özel çocuklara çeşitli eğitimlerin verildiği
‘Sevgi Atölyesi’ni de genişletme sözü verdi.
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Kaş ve Demreli vatandaşlar
1 Mayıs’ı konserle kutladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 Mayıs Emek
ve Dayanışma Günü’nü ilçelerde Mobil Kültür
Sanat Etkinlik Otobüsü üzerinden verilen
konserle kutladı. Büyükşehir Belediyesi
salgın nedeniyle sanatlarını icra edemeyen
yerel sanatçılara da destek olmak amacıyla
oluşturduğu orkestra ile Kaş ve Demre’de Mobil
Otobüs üzerindenhalka muhteşem bir konser
verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tüm dünyada
pandemi ilan edilen Korona virüs salgınına karşı 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü’nü evlerinde kutlayan vatandaşlar için sürpriz bir
etkinlik düzenledi. 1 Mayıs İşçi Bayramı ve Mübarek Ramazan Ayı
nedeniyle Kaş merkez Çavdır, Kınık, Yeşilköy, Kalkan mahalleleri ile
Demre Merkez’de mobil konser etkinliği düzenlendi.

Dikiş makinesinin
başına geçti, maske
dikti
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal,
belediyenin Meslek Edindirme, Eğitim ve
Sanat Toplulukları (MEST) merkezinde,
kurs merkezi öğretmeni Ayşe Yuvalı’yla
birlikte dikiş makinesinin başına geçti ve
Antalyalılara evde nasıl maske yapılacağını
uygulamalı olarak anlattı.
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Başkan Uysal, Kışla Mahallesi’nde bulunan MEST Merkezi’nde, kurs
öğretmenlerinden Ayşe Yuvalı’yla birlikte Antalyalılara evde kendi maskelerini
nasıl yapacaklarını anlattı. Dikiş makinesinin başına geçen Başkan Uysal, baştan
sona evde maske dikimini gösterdi.
Başkan Uysal, salgın döneminde nüfusun sadece dörtte birinin dışarı çıkması ve
günlük 2 maske kullanması durumunda her gün için 42 milyon kullan at maskeye
ihtiyaç olduğunu söyledi. Bunun karşılanabilir ve sürdürülebilir olmadığını
belirten Başkan Uysal, bu çerçevede Muratpaşa Belediyesi olarak nisan ayında
510 bin nüfuslu Muratpaşa’da her eve kapı kapı yıkanabilir, yüzde yüz pamuklu
kumaştan yapılmış maskeleri ulaştırdıklarını söyledi.
Ancak gelinen noktada maskeye ulaşmakta sorun yaşanıyorsa en uygun çözümün
evde maske yapmak olduğunu belirten Başkan Uysal, “Hiçbir zaman geç değil.
Pandeminin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Dünyada maske kullanan Çekya,
Danimarka, Güney Kore, Hong Kong gibi ülkeler salgını kontrol altına aldı. Bir
kısmında okullar açıldı” diye konuştu.

\\ CITYALIŞVERİŞ

ADIDAS
Kadın sporcu sütyeni
246 TL

YAZA
MERHABA!
İçinde bulunduğumuz olağanüstü
günlerde birçok alışkanlığımız gibi alışveriş
alışkanlıklarımızda değişikliğe uğradı,
uğrayacak da biliyoruz. Ama bu hiç alışveriş
yapmayacağımız anlamına gelmiyor elbette.
İhtiyaçlarımız var ve olmaya devam edecek.
Sizler için “Babalar Günü” öncesi babalar
ağırlıkta olmak üzere, genel ihtiyaçlarımız
için hazırladığımız ürün önerilerimizi
sunuyoruz. Ve her şeye rağmen “YAZA
MERHABA” diyoruz!

BEYMEN
CLARINS
Yüz için 30 SPF
güneş koruyucu
krem 50ml
209 TL

ADIDAS
Kadın mayo
233 TL

ADIDAS
Ayakkabı
249 TL

BEYMEN
LIGNE ST BARTH
Bronzlaşma yağı 125ml
436 TL

BEYMEN
CLARINS
Vücut için 30 SPF
güneş koruyucu
krem 150ml
209 TL

ADIDAS
Erkerk sporcu tshirt
344 TL

BEYMEN
LIGNE ST BARTH
Güneş yağı 15 SPF 125ml
555 TL

ADIDAS
Erkek sporcu tshirt
246 TL

BEYMEN
SISLEY
Güneş koruyucu 150ml
850 TL
BEYMEN
LA MER
Güneş sonrası
bakım kremi 200ml
659 TL

ADIDAS
Erkek şort
317 TL

BEYMEN
SISLEY-SUNLEYA
Güneş kremi 50+ SPF
650 TL
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HUGO BOSS
Erkek saat
2.430 TL

CANON
EOS M50
Fotoğraf makinası
5.499 TL

CANON
EOS 250D
Fotoğraf makinası
4.499 TL

CLINIQUE
Erkek yüz sabunu
115 TL

CLINIQUE
Erkek parfümü
349 TL

CLINIQUE
Erkek nemlendirici losyon
229 TL

CLINIQUE
Erkek tıraş jeli
135 TL

NETWORK
Erkek ceket
799 TL

NETWORK
Erkek ceket
799 TL

CLINIQUE
Erkek tıraş kremi
115 TL

NETWORK
Erkek tshirt
359 TL

NETWORK
Erkek gömlek
499 TL
LINENS
Vazo
178 TL
LINENS
Vazo
102 TL

NETWORK
Erkek şort
499 TL

LINENS
Kum saati
111 TL

NETWORK
Erkek şort
499 TL
LINENS
Vazo
178 TL

GUIDE

SAĞLIK MERKEZLERİ

OTELLER VE RESTORANLAR

Fizikalya Tıp Merkezi

0242 316 66 44

Asmani Restaurant

0242 316 20 21

Medical Park Hast.

0242 314 34 34

Akra Barut Hotel

0242 310 99 99

Memorial Hast.

0242 314 66 66

Big Man Bistro&Cafe

0242 244 46 36

Ofm Hastanesi

444 5 007

Club Hotel Sera

0242 349 34 34

Medstar Hastanesi

0242 310 92 90

Duru Suites Hotel

0242 324 06 47

Orbit Tıp Merkezi

0242 243 93 93

İl Vicino Restaurant

0242 247 60 15

Yaşam Hastanesi

0242 310 80 80

Günaydın Restaurant

0242 323 89 89

Dünyagöz Hastanesi

444 4 469

Köşe Başı Restaurant

0242 324 85 85

Kaya Göz Tıp Mrk.

0242 316 00 96

Kahve Diyarı

0242 324 20 28

Lara Balık

0242 313 13 99

7 Mehmet

0242 238 52 00

AVM’LER
Agora

0242 333 07 00

Midpoint

0242 324 12 35

Erasta

0242 345 35 40

Nar Beach Bistro

0242 247 68 68

CarrefourSA

0242 324 01 76

Pablito Bistro

0242 316 20 40

Deepo

0242 340 54 70

Pio Gastro Bar&Bistro

0242 247 60 15

MarkAntalya

0242 244 66 60

Ramada Plaza Hotel

0242 249 11 11

5M Migros

0242 230 11 10

Rixos Downtown

0242 249 49 49

Novamall

0242 742 15 18

Seraser Restaurant

0242 247 60 15

Laura

0242 323 66 29

Sunis Hotel Su

0242 249 07 00

Özdilek

0242 334 33 99

Türk Kahvesi

0242 316 54 64

SheMall

0242 323 47 47

Turgay Et Lokantası

0532 450 77 72

Terracity

0242 318 18 18

The Marmara Antalya

0242 249 36 00

Mall of Antalya

0242 340 54 70

Tuvana Hotel

0242 247 60 15

Z-Min Home

0242 316 19 55

SPA VE SPOR MERKEZLERİ
Das SPA

0242 323 83 23

The Lifeco

0242 316 68 45

MC Sport Studio

0242 312 12 36

Power Plate Studio

0242 316 67 60

SensingBody Academy

0533 055 53 96

drnajans.com

drnajanspr

drnajanspr
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