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“Antalya’da Dünya Markaları İle 
Yeni Yaşam Merkezi”
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MODERN 
HEYKELİN 

ÖNCÜSÜ RODİN 

MAYMUN ÇiÇEĞi ViRÜSÜ 
HAKKINDA BiLiNMESi 

GEREKEN

CHEF 
GEOVANI 

POLLOINA:
“Hayal kurmanın 

ötesinde, onu 
gerçekleştirmek 

çok önemli”
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ÖNCELIKLE evlerimizin kahraman-
ları babalarımızın, baba olmaya 
hazırlananların, çevresindekilere sa-
hip çıkarak ‘babalık’ yapanların, kol 

kanat gerenlerin, bu vatan için emek vermiş, 
veren, verecek olan, tüm erkeklerin babalar 
gününü kutlayarak söze başlamak istiyorum…

Gelelim yazla birlikte sımsıcak sayfalarla 
süslenen içeriğimize…

 “Güldal’la 5 Çayı” bölümümüzde Güldal 
Siğinç’in bu ayki konuğu; dünyaca Ünlü Şef 
Geovani Polloina oldu. Bu bölümde bugüne 
kadar gerçekleştirilen en keyifli ve ‘lezzetli’ 
röportajlardan biri, bu ayki röportajımız 
oldu diyebiliriz… Çünkü hayallerini tek tek, 
sabırla gerçekleştiren Burak – Doruk Özkan 
kardeşlerin büyük bir girişimcilik ve başarı 
hikayesi yazarak hayata geçirdikleri Elmalı 
Likya İçecekleri Tesisleri’nde yer alan, Likya 
Bağ Evi’nde, harika insanlar; Burak – Burcu 
Özkan çiftinin ev sahipliğinde ve dünyaca ünlü 
Şef Geovani Polloina lezzetleriyle müthiş bir 
söyleşi gerçekleştirdik. Keyifle okuyacağınıza 
inanıyoruz.

Tasarım bölümümüzün konuğu ise; 
Designist, mimari ve iç mimari kategorilerde 
dünyanın en iyi projelerinin yarıştığı Almanya 
merkezli iF Design Awards 2022’de ödüle layık 
görülen Lamartine Otel projesi var. Geceleri 
İstanbul Boğazı kıyısındaki mekanlarda şarkı 
söyleyen ve enfes sesi tüm Boğaziçi’nde yankı-

lanan Eftalya’dan ilham alan Designist, müzik 
tınılarının dalga hareketlerini soyutlaştırılarak 
otelin iç mekanlarına yansıtmış. İlham verici 
bu özel tasarımın ilginizi çekeceğine inanıyo-
ruz.

Ekonomi bölümümüzde uluslararası de-
netim, vergi ve danışmanlık şirketi EY, kripto 
para birimleri ve dijital varlıklar alanındaki 
yatırımcı kişi ve kurumların bu alandaki 
mevcut ve gelişmekte olan vergi düzenlemele-
rini dikkatle izlemeleri gerektiğini vurguluyor. 
Dijital varlıklara ve kripto para birimlerine 
yapılan yatırımların vergilendirilmesine ilişkin 
güncel durumu paylaşan EY, farklı ülkelerin bu 
alandaki yaklaşım ve uygulamalarına da ışık 
tutuyor.

Kültür Sanat bölümüzde, yazarımız Gül 
Yasa Aslıhan, Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın 140. kuruluş yıldönümü dolayısıyla, 
Girne’de bulunan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve 
Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve The Arkın 
Rodin Collection Gallery iş birliği, T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 
Rodin sergisini konu alıyor.

Genç Yetenek bölümümüzde 1997 Antalya 
doğumlu M. Can Gökdemir tamamını kendi 
hazırladığı albümüyle yer alıyor. Sanat ile ya-
kından ilgilenen bir aile ve çevrede büyümüş, 
uzun süre akademik piyano ve gitar eğitimi 
almış, şimdi ise Bilgi Üniversitesi Müzik 
Bölümü’nde eğitimimi sürdürmekte olan Gök-
demir, yakın zamanda Metropolis EP isimli 
albümüyle, bütün streaming platformlarında 
yerini almış durumda. Kendisiyle, albümü ve 
diğer profesyonel müzik çalışmaları hakkında 
kısa ama keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 

Bunlarla birlikte; yine her ay olduğu gibi 
kıymetli yazarlarımız; Dr. Tolga Temel, ZİÇEV 
Antalya Şubesi Yön. Kur. Bşk. Aylin Ayaz 
Yılmaz, A&D Kids Konyaaltı Anaokulu Mü-
dürü Gül Devrim Batı, Teknoloji Yazarı Deniz 
Gözükızıl birbirinden değerli; bilgi, görüş ve 
önerileriyle sayfalarımızdaki yerlerindeler… 

Keyifle okuyacağınız inancıyla InCity Hazi-
ran sayımızla sizleri baş başa bırakıyorum.

Hoş ve sağlıkla kalın…

İmtiyaz Sahibi
Güldal Siğinç

Genel Yayın Yönetmeni
Ayşen Ovalı Binbir

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Güldal Siğinç

Görsel Yönetmen
Cem Burak Çimrin

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

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

Dağıtım
Turkuaz Ece Dağıtım

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

InCity Dergisi; T.C. yasalarına uygun olarak 
yayınlanmaktadır. InCity Dergisi’nin isim ve 
yayın hakkı Güldal Siğinç’e aittir. Dergide 
yayımlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon, 
ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak 
gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. Köşe 
yazılarının sorumluluğu yazarlarına aittir.

Basım Tarihi: Haziran 2022
Türü: Yerel süreli yayın

editörden...
Ayşen Ovalı Binbir

Merhabalar,
Haziran, yaz mevsiminin ilk ayı 

olmasının dışında, üçüncü pazar 
gününde kutlanan Babalar Günü ile 
de başlı başına yılın özel aylarından 

biri bizim için…  
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VİTRİN

FİRMA HABER

Haziran ‘22

DUYURU TAHTASI

GÜNDEM

CHEF GEOVANI 
POLLOINA

MODA

DİKKAT

ALIŞVERİŞ

SİNEMA

TEKNOLOJİ

AKTÜEL

İPUCU

GENÇ YETENEK

KÜLTÜR-SANAT

ESTETİK

SAĞLIK

KÖŞE10

16

18

22

98

101
102

60

62

54
58

50

104

42

48 Dr. Tolga Temel

38 Aylin Ayaz Yılmaz
46 Gül Devrim Batı

Selda Zeren
Özel Kubilay Yücel Polikliniği

Deniz Gözükızıl 

Burak Orhan

30

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

HAYALLERiNiZi 
GERÇEKLEŞTiRiYORUZ

15 Villa
DÖŞEMEALTI

6 Villa
DÖŞEMEALTI

GOLDEN 
GEM

40 Daire 
10 Loft 
10 Ticari
ALTINTAŞ

SUIT 2 Villa
DÖŞEMEALTI

42 Daire
ALTINTAŞ

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

www.noteyapi.com.tr
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Deniz 
tutkunu 
babalara…

YATAK sanatının ustası Bambi 
Yatak, bir babaya verilen değeri 
gösterebilecek en kaliteli Babalar 
Günü hediyesini sunuyor. Bambi TV 

Koltuğu babaların bütün günün yorgunluğunu 
üzerlerinden atabilecekleri, stresten arınabi-
lecekleri, konforla sarmalanmış olarak koyu 
aile sohbetlerine dalabilecekleri bir huzur üssü 
kimliğini taşıyor. Kendi etrafında 360 derece 
dönebilen Bambi TV Koltuğu yan tarafındaki 
kol ile arkaya yatırılarak neredeyse tam bir tek 
kişilik yatak şeklini alıyor.

COTTON Box, yaz mevsiminin 
enerjisini ve büyüleyici atmos-
ferini evlere getiren Maritime 
serisiyle, kullanıcıların güne 

taptaze başlamasına yardımcı oluyor. 
Seride yer alan, mavi ve beyaz rengin 
hakim olduğu Sail Mavi nevresim takı-
mı, yelken ve kuş deseniyle gökyüzü ve 
denizi bir araya getiriyor.

KÜRESEL akıllı cihaz üreticisi 
Honor’un yeni akıllı saati HONOR 
Watch GS 3, sadece beş dakikalık 
şarjla tüm gün kullanılabiliyor. 

Üstelik yüzde 100 şarj edildiğinde cihazı 
yaklaşık 14 gün boyunca sorunsuz kullanım 

da sağlıyor. Cihazın GPS’i etkinleştirdiğinde 
ise 30 saate kadar pil ömrü bulunuyor. 
HONOR Watch GS 3, daha fazla optik sinyal 
yakalamak için gelişmiş 8 Kanallı PPG Kalp 
Atış Hızı Sensorları ile donatılmış ilk akıllı 
saati olarak da öne çıkıyor.

Ev tekstili sektöründe, 
kaliteli ve özgün 
tasarımlarıyla fark 
yaratan Cotton Box, 
birbirinden eşsiz ürün 
çeşitleriyle evlere 
şıklığı getirmeye 
devam ediyor. Babalar 
gününü kutlamaya 
hazırlandığımız şu 
günlerde, 2022 İlkbahar 
& Yaz Koleksiyonu’nda 
yer alan Maritime serisi, 
denizin ve güneşin 
enerjisiyle babaların 
uykularını tazeliyor. 

Rahatına 
düşkün 

babalara…

Zamanla 
yarışan 

babalara…

Babalar Günü’nde babasına 
farklı bir hediye vermek 

isteyenler, Bambi TV 
Koltuğu’nu tercih ediyor. 

Türkiye’de dinlenme 
anlayışını tamamen 

değiştiren Bambi markasını 
taşıyan koltuk, şıklığı ve 

sunduğu konforun yanı sıra 
ekseni etrafında 360 derece 
dönebiliyor ve tek kişilik bir 

yatağa dönüşebiliyor.

HONOR, beş dakikalık 
şarjla gün boyu, yüzde 

100 dolu batarya ile 
14 gün kesintisiz 

kullanım sağlayan yeni 
akıllı saati HONOR 

Watch GS 3’ü tanıttı.
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Babalar günü denince akla 
ilk gelen marka olan Kiğılı, 
tişörtten gömleğe, pantolondan 
aksesuara kadar yeni sezonun 
en trend parçalarından oluşan 
hediye alternatif ile Babalar 
Günü’nün de vazgeçilmez 
markası olmaya devam ediyor.  

Sağlıklı yaşam dostu Zade Vital, bu yıl Babalar Günü’nde kahraman 
babalara eklem sağlığını destekleyerek, her yaşta hareket ve 
çevikliğin korunmasında rol oynayan UC-II Tip II Doğası 

Değiştirilmemiş Kollajen hediye edilmesini öneriyor.

Zamansız 
ve stil 
sahibi 
BABALARA

Sağlıklı yaşama 
önem veren babalaraBABALAR Günü denince akla ilk gelen 

marka olan Kiğılı, Babalar Günü’ne 
özel hediye alternatifleriyle bu yıl 
da babasına sevgisini göstermek 

isteyenlerin adresi oluyor. Kiğılı, sıcak 
havalarda terletmeyen ve özel kumaş yapısı 
sayesinde ferah tutanbirbirinden iddialı geniş 
ürün gamıyla kullanıcılarına birçok çeşit ve 
alternatif hediye seçeneği sunuyor. Tişörtten 
gömleğe, pantolondan aksesuara dek erkek 
giyiminifarklılaştıran alternatifler, babasının 
veya eşinin stilini öne çıkarmak isteyenleri 
özgün tasarımlarla buluşturuyor.

BÜYÜK objektif çapı ve çok katmanlı 
objektif yapısıyla ile daha parlak 
ve geniş bir görüş alanı sağlayan 
NikonAculon 10x42, objektifin 

tüm yüzeyi boyunca yer alan asferik göz 
mercekleri ile bozulmayan görüntüler elde 

edilmesini sağlıyor. Keyifli bir seyir sunan 
NikonAculon 10x42, kauçuk koruyucusu ile 
darbeye dayanıklılık, sağlam ve rahat tutuş 
imkanlarını sağlayarak sportif, doğa tutkunu 
babaları tehlikelerden korurken, doğanın 
güzelliklerini de ayaklarına getiriyor. 

DESTEĞINI bizden hiçbir zaman 
esirgemeyen babalarımızın sağlıkla-
rını korumak, geçen yılların eklem-
ler üzerinde yarattığı baskıya destek 

olmak için UC-II tip II kolajen takviyesi hediye 
edebilirsiniz. Tavuk kıkırdağından elde edilen 
patentli Zade Vital UC-II Doğası Değişmemiş 
Tip II Kollajen, küçük bir kapsül ile eklem 

sağlığına, etkili bir şekilde destek oluyor. 
Günde bir kez pratik kullanımı ile her yaşta 
eklem sağlığının korunmasını destekleyen 
Zade Vital UC-II Tip II Kollajen, erişkinlerde 
hareketliliğin korunmasına yardımcı olurken 
ilerleyen yaşlarda eklem yorgunluğunun ve 
eklemler üzerinde artan baskının yarattığı 
etkilerin azaltılmasında yardımcı oluyor.

Görüntü teknolojilerinde 
fark arayan babalara

Doğa sporlarını seven 
babalar için vazgeçilmez 

bir arkadaş olan dürbünler, 
babalar gününde iyi bir 

alternatif… Görüntüleme 
ürünlerinde başarılara imza 

atan Nikon’un, 10x42 dürbün 
modeli, son derece parlak 

görüntüler elde etmeyi 
sağlıyor.
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Renklere aşık 
babalara…

Mutfakta 
usta 
babalara…
Kendine has aroması 
ile dünyaca ünlü 
Kastamonu Taşköprü 
Sarımsağının fermente 
edilmesi ile elde edilen 
siyah sarımsağın 
faydaları saymakla 
bitmiyor.  Bu doğal 
takviye ile mutfak 
ustası babalarınızın 
hem vücuduna 
destek olabilir hem 
de sofralarında lezzeti 
ve şifayı bir arada 
sunabilirsiniz.

ASYA’da uzun yaşamın sırrı 
olarak bilinen ve siyah elmas 
olarak adlandırılan siyah 
sarımsak şimdi yüzde yüz 

organik üretimle bir tıkla evinizde. 
Yoğun iş temposu, günlük hayatın 
koşuşturması derken bağışıklığınızın 
düştüğünü mü hissediyorsunuz? AJÓ 
37400 Tek Diş Mürdük ile gün içinde 
vücudunuzun ihtiyacı olan mineral ve 
vitamini bir arada bulabilirsiniz.
Kurutulmuş meyve tadında ve jelibon 
kıvamında olan AJÓ Siyah sarımsağı 
çiğ olarak tüketebileceğiniz gibi, 
kavurma, soteleme ve fırınlama gibi 
her türlü pişirmede de kullanabilirsiniz. 

NETWORK, her okazyonda şıklık ve 
konfora önem veren babalar için, 
modern ve rafine tasarımların baş-
rolde olduğu, stil sahibi hediye alter-

natifleri sunuyor. Dinamik ve renkli görünüm-
ler sunan, okyanus mavisi, yeşil, hardal sarısı 
gibi canlı renklerin eşlik ettiği koleksiyonda 
degrade polo yaka tişörtler, natürel dokusu 
ile öne çıkan renkli keten gömlek ve şortlar, 
kanvas takımlar kaliteli kumaşları ve dikkat 
çekici detayları ile stiline önem veren babalara 
hitap ediyor. Hayatı kolaylaştıracak pratik 
çözümler sunan Non-İron gömlekler zamansız 
bir hediye alternatifi olurken, spor giyim ile 
günlük şıklığı tasarım dokunuşuyla birleştiren 
N-Tech koleksiyonu ise pratik ve konforlu bir 
stili benimseyen babaların favorisi olacak.

NetWork; zengin renk 
seçenekleri ve farklı desen 

yorumları ile stil sahibi 
Babalar için geniş bir hediye 

seçkisi sunuyor.

Bahçe sevdalısı 
babalara…

Kelebek Garden ile bahçesine 
düşkün babalar için birbirinden 
şık tasarımlar sunuyor. Salın-
caklar, oturma setleri ve masa 
takımlarının yer aldığı Kelebek 
Garden koleksiyonu, yaz ayların-
da en güzel sohbetlerin buluşma 
noktası olan bahçesine düşkün 
babalar için çok özel bir hediye 
alternatifi olabilir.

YAZ aylarının yaklaşmasıyla birlikte 
havalar ısınıyor. Yemekler ve 
sohbetlerde bahçe, balkon ya da 

teraslara taşınıyor. Kelebek Mobilya’nın 
tek ve çift kişilik salıncakları, bahçe oturma 
setleri ve masa takımlarından oluşan sekiz 
farklı ürünle hazırladığı Kelebek Garden 
koleksiyonu, açık alanları yeni yaşam 
alanlarına dönüştürüyor.
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CITYDUYURU TAHTASI

Seçmelere katılmak için;
m “www.antalyaspor.com.tr” web sitemiz-

de bulanan ya da kulüpten temin edebilecek 
olan, adayın velisi tarafından imzalanacak 
TAAHHÜTNAME VE MUVAFAKATNAME. 
m Adayın önlü-arkalı KİMLİK FOTOKO-

PİSİ.
m Sağlık ocağı veya özel hastaneden son bir 

ay içerisinde alınmış SAĞLIK RAPORU.
m Adayların seçmelere gelirken getireceği 

ANTRENMAN MALZEMESİ (Krampon, şort, 
çorap, tekmelik, tişört ve kaleci eldiveni) 
m Saat 18.00’de başlayacak olan seçmeler 

için gerekli tüm evraklarla birlikte en geç saat 
16.00’da Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri’n-
de HAZIR BULUNULMASI.
m İrtibat Telefonu: 0242-237 08 81   

Dahili: 492/451

2009 Doğumlular:
20 Haziran 2022 Pazartesi

2008 Doğumlular:
21 Haziran 2022 Salı

2007 Doğumlular:
22 Haziran 2022 Çarşamba

2006 Doğumlular:
23 Haziran 2022 Perşembe

2005 ve 2004 Doğumlular:
24 Haziran 2022 Cuma

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Akademisi seçmeleri 20 
Haziran’da başlayıp 24 Haziran’da sona erecek. 2004-2009 

yılları arasında doğmuş futbolcu ve kaleci adaylarının 
katılabileceği seçmeler Antalyaspor Hasan Subaşı 

Tesislerimizde gerçekleştirilecek. 

YAŞ GRUPLARINA GÖRE 
SEÇME TARİHLERİ

FTA Antalyaspor Futbol Akademisi 
SEÇMELERi BAŞLIYOR!
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YARIŞMANIN birincisi 60.000 TL, 
ikincisi 30.000 TL ve üçüncüsü 
20.000 TL para ödülüne sahip olacak. 
İlk 3’e girmeye hak kazanan tasa-

rımcılar ayrıca yurtdışında eğitim desteği ve 
Türkiye’de bir yıllık İngilizce dil eğitimine ka-
tılma hakkı kazanacak ve uluslararası basında 
tanıtılacaklar. Finaldeki 10 yarışmacı ise atölye 
ve danışmanlık desteği, 15.000 TL değerinde 
koleksiyon hazırlama ve malzeme bedeli, 

İstanbul Moda Akademisi›nin Moda Tasarımı 
ve Yönetimi Master Class Diploma Programı›-
na katılma fırsatı, sektörle ilgili uluslararası 
bir fuarı ziyaret hakkı ve Moda Tasarımcıları 
Derneği’ne bir yıllık üyeliğe sahip olacak. 

30 yıldır Türk moda dünyasınaBahar Kor-
çan, Özgür Masur, Zeynep Tosun, Hakan Yıl-
dırım, Özlem Kaya ve Gül Ağış’ın da araların-
da bulunduğu çok değerli isimler kazandıran 
ve sektörünsürdürülebilirliğine katkı sağlayan 

30. KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması
iÇiN BAŞVURULAR BAŞLADI!

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(İHKİB) tarafından bu yıl 30.su düzenlenecek KOZA Genç Moda 
Tasarımcıları Yarışması yeni yeteneklerini arıyor. 1992 yılından 

bu yana yeni nesil tasarımcıları moda endüstrisinekazandırarak 
Türkiye’nin en etkileyici moda arşivini yaratan platform 

sektörün gelişimini ve tarihini temsil ediyor. Yarışmanın 240 
finalisti günümüzde Türkiye’nin en tanınmış moda tasarımcıları 

olarak kendi markalarına veya moda dünyasının önde gelen 
markalarına yön veriyor. 

HONOR Magic Moments Awards 2022, toplam 10 kategoride 
para ödülü ve HONOR Magic 4 Pro kazanma fırsatı sağlıyor.

KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’na 
başvurmak için son tarih 14 Temmuz 2022! 
Yarışmanın başvuru koşulları ile ilgili detaylı 
bilgiye www.kozayarismasi.com adresinden 
ulaşabilirsiniz.

KÜRESEL akıllı cihaz üreticisi HO-
NOR’un ödüllü fotoğraf yarışması 
HONOR Magic MomentsAwards 
2022 başladı. Dünya genelinde baş-

vuruları nisan sonunda başlayan yarışma 25 
Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.

Fotoğrafların HONOR markalı telefonlarla 
çekildiği yarışmada toplam 43 ödül dağıtıla-
cak. Sıralamada ilk üçe girenleri, Yılın Fotoğ-
rafçısı başlığı altında 10 bin dolar para ödülü 
kazanacak. Her kategoriden iki kişi olmak 

üzere toplam yirmi kişi ise HONOR Magic 4 
Pro elde etme şansı yakalayacak. Aynı şekilde 
her kategoriden iki kişi olmak üzere toplam 
yirmi kişiye 1500 dolar para ödülü verilecek.

HONOR Magic MomentsAwards 2022, 25 
Ağustos’a kadar devam edecek. 10 farklı kate-
gorinin yer aldığı yarışmaya Doğa Manzarası, 
Şehir Manzarası, Hayvan veya Bitki Fotoğ-
rafları gibi çekimlerin yanı sıra kısa video 
tarzındaki içerikler de katılabilme olanağı 
bulunuyor. 

HONOR’un ödüllü fotoğraf 
yarışması başvuruya açıldı

http://www.kozayarismasi.com
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ÖNCE hem sağlıklı yaşamı destek-
leyen detoks yiyecekler hem de 
zengin bir kahvaltı menüsü sunan 
Panora Restoran’da saat 12.00’a 

kadar devam edecek keyifli bir kahvaltı 
edecekler; sonrasında ise çocukların, babaları 
için yapacakları Kurabiye Workshop’u ile 
günü daha da lezzetlendirecekler.

Mutfağında usta şeflerin bulunduğu, Türk 
ve Dünya lezzetlerinin bir arada sunulduğu 
Panora Restoran’da güne başlayan aileler, di-
lerlerse öğle ve akşam menülerini deneyimle-
mek ve günlerini yeni gastronomik lezzetleri 

keşfederek keyiflendirmek için burada devam 
edebilecekler.

Babalar Gününe özel olarak, 15.00 - 17.00 
saatleri arasında Panora Restoran’da gerçek-
leştirilecek workshop sadece çocukların ka-
tılımıyla gerçekleştirilecek olup, o gün otelin 
tüm misafirleri ve katılmak isteyen herkese 
açık olacak. Ayrıca Akra’nın Babalar Gününe 
özel sürprizleri bununla da sınırlı kalmaya-
cak. Bünyesinde bulunan Akra Fit; 17, 18, 19 
ve 20 Haziran tarihlerinde üyelik yaptıracak 
ya da üyeliğini yenileyecek tüm babalara özel 
fırsatlar sunacak. 

TÜRKIYE’nin önde gelen ticari yük ve 
kruvaziyer limanı QTerminals Antal-
ya, Rodos’tan gelen Bahama bayraklı 
lüks yolcu gemisi Silver Spirit’e ev 

sahipliği yaptı. Limana demirleyen39.444 
gross tonluk gemi, 420 yolcusuyla QTerminals 
Antalya Limanı’nda karşılandı.   

Bu yıl rezervasyonlar doğrultusunda 38 
kruvaziyer gemisiyle 35 bin yolcu ağırlamayı 
beklediklerini söyleyen QTerminals Antalya 
Genel Müdürü Özgür Sert, “QTerminals 
Antalya, liman tesislerinin kapasitesinden 
dolayı Akdeniz’de iç ve dış turizm açısından 
önemli bir rol oynuyor. Kruvaziyer turizmi 

BU BABALAR GÜNÜ 
AKRA HOTELS’DE 
YiNE ÇOK LEZZETLi GEÇECEK

QTERMiNALS ANTALYA LiMANI, 
SILVER SPIRIT’i AĞIRLADI  

Akra Hotels ayrıcalıklarını 
seven aileler bu seneki baba-
lar gününe, Akdeniz’in eşsiz 

manzarasına eşlik edecek 
lezzetli bir kahvaltı ile başla-

yıp, sonrasında çocukların 
katılımıyla gerçekleştirilecek 

Kurabiye Workshop’u ile 
devam edecek.

QTerminals Antalya ağırlıklı 
olarak İngiliz ve Amerikalı 
turistleri taşıyan lüks yolcu 

gemisi Silver Spirit’i ağırladı. 
608 yolcu kapasitesiyle 210.7 
metre uzunluğundaki Silver 
Spirit, Antalya’yı ziyaret etti. 

açısından büyük potansiyele sahip Antalya’yı, 
Doğu Akdeniz’de yeni bir dönüş merkezi 
haline getiriyoruz” dedi.  

QTerminals Antalya, toplam 370 metre 
uzunluğunda iki kruvaziyer iskelesi, bin 830 
metrekare yolcu terminali ve kruvaziyer yol-
cularına hizmet veren 1000 metrekare bagaj 

alanına sahip. Yılda yaklaşık 200 bin yolcuya 
ev sahipliği yapan QTerminals Antalya’da; 
yolcu gemilerine kılavuzluk, römorkörcülük, 
palamar, barınma, güvenlik, temiz su temini 
ve atık toplama hizmetlerinin yanı sıra bagaj 
işlemleri de dahil olmak üzere tam terminal 
hizmetleri sunuluyor. 
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SEYAHAT uzmanı Ahmet Yazıcı, “Lüks 
otel konforu sunan Cruise gemilerinde 
gerçekleştirilen evlilikler giderek ar-
tıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde 

gemide kaptan tarafından evlendirilmek çift-
ler için daha cazip ve farklı olurken, romantik 
ve unutulmaz tatil deneyimi olarak zihinlerde 
iz bırakıyor” diye konuştu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün 
sezonu da başladı. Her zaman güzel hatır-
lanacak, anılarda iz bırakacak olan düğün 
gününün güzel geçmesi her çiftin hayali. 
Çiftlerin nikah, düğün organizasyon arayışları 
içerisinde öne çıkan alternatiflerden biri ise 
sonsuz mavilikler içinde, cruise gemisinde 
evlenmek. Son dönemde lüks kruvaziyer 
gemide sıra dışı bir evlilik gerçekleştirmek 
isteyenlerin sayısı ilgi çekici oranda artmaya 
başladı. Selectum Blu Cruises Genel Müdürü 
Ahmet Yazıcı, Cruise gemisinde nikah ve 
balayı deneyiminin çiftler açısından ayrıcalıklı 
seçeneklerden biri olduğunu vurgulayarak 
“Cruise gemisinde evlenmek çiftler için en 
romantik ve unutulmaz tatil deneyimi olarak 
zihinlerde iz bırakıyor. Çifter, adeta bir ‘yüzen 
otel’ olarak adlandırılan gemimizde hem farklı 
bir organizasyona imza atmış oluyorlar hem 
de balayını dünyanın herhangi bir yerinde 
geçirme fırsatı yakalıyorlar” diye konuştu.

SIRA DIŞI BALAYI DENEYİMİ, SIRA DIŞI BİR 
EVLİLİK İÇİN GEMİ SEYAHATİ

Cruise gemisinde yapılacak olan nikah 
ve balayı, çiftleri adeta masal dünyasına 
götüren özel bir organizasyon. Ahmet Yazıcı, 
çiftler için her şeyin önceden detaylı şekilde 
planlamasının yapıldığının altını çizdi. Yazıcı, 
“Bu organizasyonun en güzel yanı çiftlerin 
sonsuz maviliğin ortasında birbirlerine ‘Evet’ 
deme fırsatı olması. Selectum Blue Saphire 

olarak bizler personelimizle birlikte her şeyin 
çiftlerin istediği gibi olmasına özen gösteri-
yoruz. Kaptan nikahında kişi sayısına göre 
fiyat veriyoruz. Klasik bir gül buketi ve yaka 
çiçeğine, tören fotoğraflarını içinde barın-
dıran hizmetimiz avantajlı fiyat seçeneği ile 
müşterilerimize sunuluyor. Kaptan nikahı pa-
ketimizin içinde aynı zamanda gemi ekibinin 
katıldığı önceden kaydedilmiş müzikal tören 
ve çiçek aranjmanı, çiftler ve misafirler için 
iki katlı pasta ve şarap, kabin dekorasyonu 
gibi hizmetlerimizi dahil ediyoruz. Çiftlerimiz 
bir kaptan tarafından imzalanmış sembolik 
tören belgesi ile pastalarını kestikten sonra 
davetlilerle birlikte eğlencenin tadını doyasıya 
çıkarmış olacaklar. Düğün paketinizle birlikte 
alabileceğiniz profesyonel fotoğrafçı hizmeti 
sayesinde de bu özel günü ölümsüzleştirmiş 
oluyoruz” ifadelerini kullandı.

MAVİ YOLCULUKTA RÜYA GİBİ BİR BALAYI
Ahmet Yazıcı, Selectum Blue Saphire’in 

sunduğu balayı paketi hizmeti hakkında da 
bilgi verdi. Kabin dekorasyonunun da çiftler 
için özel hazırlandığını belirten Yazıcı, “Özel 
kabin süslememiz dışında, kabinde balayı 
pastası ile bir şişe şarabımızı hazır bulunduru-
yoruz. Aynı şekilde kabine kahvaltı servisi-
miz de mevcut. Tüm bunların dahil olduğu 
balayı paketimizin bedelini ise 99 Euro olarak 
belirledik”

ROMANTİK ADA SANTORİNİ’DE GÜN BATIMI
Cruise seyahati ile kısa zamanda farklı 

rotaları ziyaret etmek mümkün. Gemi yolcu-
luğu ile güvenli ve konforlu bir tatilin yanı sıra 
uygun fiyatlı tur seçeneklerini sunduklarını 
dile getiren Yazıcı, tur içerikleri hakkında da 
bilgi verdi. Yazıcı, «Bünyemizdeki Selectum 
Blue Saphire ile Bodrum’dan başlayacak olan 

SIRA DIŞI BiR 
DÜĞÜN iÇiN SON MODA 
CRUISE GEMiSiNDE EVLiLiK!

Yaz sezonu ile birlikte tatil, düğün ve balayı hazırlıkları hız 
kazanırken, sıra dışı nikah organizasyonu, balayı ve evlilik 

teklifi arayışları için farklı alternatiflerden biri de gemi 
seyahatleri. Gemi turlarında evlenmenin sık rastlanan bir 

tercih olduğunu belirten seyahat uzmanı Ahmet Yazıcı, cruise 
gemisinde evlenmeyi düşünen çiftlere sunduğu hizmet 

hakkında açıklamalarda bulundu.

turumuz ile misafirlerimizi Yunanistan’ın 
en güzel rotaları arasında yer alan Miko-
nos, Santorini, Rodos ve Kos’a götüreceğiz. 
Özellikle tam bir balayı adası diyebileceğimiz, 
romantik ada olarak da bilinen Santorini’de 
gün batımı sırasında nikah kıyılması çiftler 
için etkileyici anlar sunuyor. Bodrum çıkışlı 
ve yine Bodrum varışlı olan 2-3 ve 4 gecelik 
turlarımız için fiyatlarımız ise 119€›dan baş-
lıyor. Müşterilerimiz tatilleri boyunca pek çok 
farklı opsiyondan yararlanabiliyor. Gemimizde 
24 saat oda servisimiz, farklı oda tiplerimiz 
mevcut. Eğlenceli aktivitelerimizin yanı sıra 
kat hizmetlerinden restoran çalışanlarına, 
aşçılarından animasyon ekibine kadar güler 
yüzlü ve deneyimli personelimiz ile misafir-
lerimizin gemimizden mutlu ayrılmalarına 
vesile oluyoruz” diye konuştu.
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Tüm Aveda ürünleri, artık Cruelty Free International 
tarafından hayvan dostu ürünler olarak dünya çapında 
tanınan altın onay standardına sahip.

CORENDON Airlines’ın pandeminin 
ardından İngiltere ve Türkiye arasın-
da ilk kez uçmaya başlaması sırasında 
kalkış havalimanlarında yolculara 

özel seremoniler düzenlendi.
İngiltere ve İskoçya’dan yaptığı direkt 

uçuşlar ile ülkemize gelecek yabancı turist sa-
yısına büyük bir ivme kazandıracak Corendon 
Airlines, uçuş destinasyonlarının sayısını ve 
uçuş sıklığını artırarak bu pazardaki istikrarlı 
gelişimini de sürdürecek. 

İngiliz turistlerin sezon boyu düzenleye-
cekleri Türkiye ve Yunan Adaları uçuşlarına 
gösterdiği ilgiden çok mutlu olduklarını dile 
getiren Corendon Airlines Yönetim Kurulu 

Başkanı Yıldıray Karaer, geleceğe yönelik 
planlamaları ile ilgili şu şekilde konuştu: 

“İNGİLİZ TURİSTLERİN 
ANTALYA VE DALAMAN HAVALİMANLARINA 

İLGİSİ ÇOK YÜKSEK”
 “Büyük umutlarla başladığımız yaz turizm 

sezonunda ilk uçuşlarımızın yüksek doluluk 
oranları ile başlaması çok sevindirici. Antalya 
ve Dalaman havalimanları başta olmak üzere 
diğer destinasyonlarımıza ilgi hayli yüksek. 
Sezonun tamamına yayılan rezervasyon 
yoğunluğundan çok memnunuz. İngiliz tu-
ristlerin, Covid-19 salgını kaynaklı seyahat kı-
sıtlamalarının kalkmasının ardından ülkemizi 

çok özlediklerini rahatlıkla söyleyebiliriz.
“Yıldıray Karaer: İngiltere uçuşlarına kış 

sezonunda da devam etmeyi planlıyoruz”
Bu ilgiden hareketle İngiltere uçuşlarımızı 

kış aylarına da taşımayı planlıyoruz. Çünkü 
ülkemizin coğrafi ve mevsimsel şartları, 
İngiliz turistlerin tatillerini uzun vadeli plan-
lamalarına da olanak tanıyor. Ayrıca İngiliz 
turistlerin tatillerini erken planlaması, bu 
pazarda erken rezervasyon eğiliminin yüksek 
olması bizi kısa süre içerisinde Kış 2022/23 ve 
Yaz 2023 uçuşlarını satışa açma konusunda 
motive etti. Corendon Airlines ailesi olarak 
ülkemize gelen yabancı turist sayısına büyük 
katkı sağladığımız için çok mutluyuz.”

Aveda, Cruelty Free International tarafından 
onaylanan Leaping Bunny statüsüne sahip

KURULDUĞU 1978 yılından bu yana 
hayvan testlerine karşı çıkan, yük-
sek performanslı vegan saç bakım 
markası Aveda, Cruelty Free Ulusla-

rarası Leaping Bunny Programı kapsamında 
onaylandığını duyurdu.

Aveda, tedarikçilerinin ve üreticilerinin 
ürünleri ve içerikleri için tüm Leaping Bunny 
kriterlerine uyduğunu doğrulamak için 

Cruelty Free International ile titiz, uzun süreli 
bir inceleme sürecinden geçti. Bu inceleme 
sonucunda ise Cruelty Free International, 
Aveda’nın tüm ürünleri, ham maddeleri ve 
içerikleri için hayvan testleri yapmadığını veya 
yaptırmadığını doğruladı. Leaping Bunny 
Programı kapsamında onayın korunması için 
Aveda, Cruelty Free International tarafından 
her 12 ayda bir denetlenecek.

Corendon Airlines yaz sezonunun ilk İngiltere 
ve İskoçya uçuşlarını gerçekleştirdi! 
İngiltere ve İşkoçya’dan Türkiye’ye sezon boyunca düzenleyeceği uçuşlarına 
başlayan Corendon Airlines, Londra, Manchester, Birmingham, Newcastle 
ve Glasgow’dan yaptığı ilk uçuşlarını tam doluluk ile gerçekleştirdi. 
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi 
ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya’nın 
19 ilçesi, 913 mahallesinde vatandaş-
lara 7/24 sağlıklı su ile buluşturabil-

mek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürü-
yor. ASAT, hizmetlerinde verimliliği arttırmak 
amacıyla araç filosunu damperli kamyon, 
paletli mini ekskavatör, vidanjör, panelvan, 
kanal görüntüleme aracı, fiziki kaçak arama 
aracı ve asfalt yama silindiri olmak üzere 20 
yeni araç kattı. Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Muhittin Böcek de yeni alınan araçları 
inceledi. Başkan Muhittin Böcek, ASAT Genel 
Müdürü İbrahim Kurt’tan yeni alınan araçlar 

hakkında bilgi aldı. Başkan Muhittin Böcek, 
ASAT’ın gece gündüz demeden Antalya’nın 
tüm ilçe ve mahallelerinde hizmet verdiğine 
dikkat çekti. Başkan Böcek, “Tüm çalışma arka-
daşlarımız, bütün vatandaşlarımıza sağlıklı su 
ulaştırabilmek amacıyla çalışmalarını sürdürü-
yor. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda araç 
filomuza yeni 20 araç kattık. Şu anda Antalya 
Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü-
müz bünyesinde 440 aracımız vardı. 36 milyon 
715 bin TL’lik bir yatırımla 20 yeni araç daha 
aldık. Bunun yanında kiralık 558 araç olmak 
üzere toplamda Antalyalı hemşerilerimize 996 
aracımızla hizmet vermekteyiz” dedi.

ASAT araç filosunu güçlendirdiASAT araç filosunu güçlendirdi
Antalya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Muhittin Böcek, 
Antalya Su ve Atıksu İdaresi 

(ASAT) Genel Müdürlüğü’nün 
36 milyon 715 bin TL’lik 

yatırımla bünyesine 20 yeni 
araç daha katarak, Antalya’nın 

19 ilçe ve 913 mahallesinde 
hizmet verecek araç filosunu 

güçlendirdiğini söyledi. 

KATILIMCI sayısı her organizasyonda 
artan Uluslararası Arena Aquamasters 
Yüzme Şampiyonası,  dünyaca ünlü su 

sporları markası Arena’nın isim sponsorluğu 
ve markanın Türkiye distribütörü Sportive’in 
desteğiyle 8 parkurda 1800’e yakın yüzme tut-
kunu sporcuyu Martı Myra’nın ev sahipliğinde 
Kemer’de buluşturdu. 9 yaşından 84 yaşına 
kadar her yaş grubundan sporcunun katıldığı, 
sporculara doğa, deniz ve yüzme sevgisi aşıla-
mak hedefiyle yola çıkan ve şimdiye kadar 30 
bin sporcunun katıldığı şampiyonanın birinci 

gününde “ Skoda Açık Su Yüzme Şampiyo-
nası 3K”ülkemizin cennet adası Suluada’da 
gerçekleştirildi. Aynı gün 9-13 yaş sporcuların 
katılımıyla “Arena Aquakids Yüzme Etkinliği” 
Voonka Kids’in desteğiyle gerçekleştirildi.

Organizasyonun ikinci gününde, 5K ‘lik 
parkura sahip “Martı Myra Açık Su Yüzme 
Şampiyonası’’nda sporcular doğanın zor ko-
şulları ile mücadele ettiler. Şampiyonanın 3. ve 
4. Günlerinde ”4 kişilik takımların mücadele 
ettiği “Jotun Renklerin Kardeşliği 4x500m 
Bayrak Yarışları” ile devam etti.

Şampiyona, Skoda Açık Su Yüzme Şampi-
yonası 2K, FMV Işık Yolculuğu Gece Yüzme 
Etkinliği ve Setur Marinas Açık Su Yüzme 
Şampiyonası 1K parkurlarının ardından sona 
erdi. Şampiyona kapsamında, gerçekleştirilen 
yüzme etaplarının yanı sıra farklı aktivitelerle 
de yüzücüler hep birlikte keyifli vakit geçirdi-
ler. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme 
Şampiyonaları “Turkuaz Yüzme Serisi” adı 
altında 2022 yılında 28-30 Ekim tarihlerinde 
Bodrum, 04-06 Kasım 2022 tarihlerinde ise 
Göcek ve Marmaris’te gerçekleştirilecek.

15. Uluslararası 15. Uluslararası 
Arena Aquamasters Arena Aquamasters 

Yüzme Şampiyonası tamamlandıYüzme Şampiyonası tamamlandı

Antalya Valiliği’nin himayesinde, Türkiye Yüzme 
Federasyonu ve Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğü koordinasyon ve  işbirliğiyle Kemer 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 
“15. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme 
Şampiyonası”, 19-22 Mayıs tarihlerinde 
Antalya’nın Kemer ilçesinde 
gerçekleştirildi. 
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IMZA töreninde bir konuşma yapan Baş-
kan Av. Aziz Çetin Continental firmasına 
teşekkür ederek, “İnşallah bu iş birliği-
miz uzun yıllar sürer. Bu bir başlangıç 

olsun. Continental, dünya çapında bilinen bir 
marka. Bu yüzden bizim beklentimiz çok daha 
yüksek” dedi. 

DEV MARKALARIN İŞBİRLİĞİ
Kampanyayı Antalya merkez ve ilçelerde 

bulunan bayilerle yürüttüklerini anlatan Con-
tinental Lastikleri Bölge Satış Müdürü Enis 
Özen, “1 Mayıs-31 Ağustos tarihleri arasında 
17 jant ve üzeri binek lastik alımlarında, An-

DÜNYANIN en büyük ev tekstili ve 
dekorasyonu fuarlarından biri olan 
CNR EVTEKS - Uluslararası CNR 
Ev Tekstili Fuarı, bu yıl 26. kez ka-

pılarını açıyor. İhracatın ve turizmin başkenti 
Antalya’da düzenlenecek fuar, 120 ülkeden, 
yerli ve yabancı 100 binin üzerinde ziyaretçiyi 
60 bin metrekarelik alanda buluşturacak.

CNR EVTEKS Fuarı, bu yıl 5 gün boyunca 
130 ülkeden yüzlerce firmaya ev sahipliği 
yapacak. Fuarda ev tekstili, kontrat tekstil, 
tasarım, zemin ve duvar kaplamaları alanların-
daki yeni ürün ve koleksiyonlar sergilenecek.

100 BİNLERCE EV TEKSTİLİ ÜRÜNÜ 
TEK ÇATI ALTINDA

CNR EVTEKS’in, ürün portföyü ve çeşit-
liliği ile tüm dünyanın en ilgi çeken fuarları 
arasında yer aldığını dile getiren CNR Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem; “100 
binlerce ev tekstili ürününü tek çatı altında 
CNR EVTEKS Fuarı’nda buluşturacağız. İç 
mimarlar, tasarım ve konsept mağazaları, 
mobilya showroomları, distribütörler, ithalat-
çılar, toptancılar, mağazalar, zincir mağazalar, 

Antalyaspor Formaları 
Continental Lastikleri’nden

Ev tekstili sektörünün heyecanla beklediği 
EVTEKS FUAR’I ANTALYA’DA OLACAK

Fraport TAV Antalyaspor 
ile Continental Lastikleri 

arasında işbirliği anlaşması 
imzalandı. Atilla Vehbi Konuk 

Tesisleri’nde düzenlenen 
imza törenine Başkan Av. 

Aziz Çetin ile Yönetim Kurulu 
Üyesi Ferit Sezer’in yanı sıra 
Continental Lastikleri Bölge 

Satış Müdürü Enis Özen, 
Continental Lastikleri’nin 

bayileri Oğuzhan Erdoğan ve 
Mustafa Gülhan Yalın katıldı. 

talyaspor forması hediye edeceğiz. Antalya’nın 
en büyük markası ile işbirliğine gitmek istedik. 
Antalya’da işbirliği yapacağımız en önemli 
markanın Antalyaspor olduğunu düşünüyo-
ruz. Tüm ilçelerimizde bulunan bayilerimizde 
formalarımız yer alacak” ifadelerini kullandı.

İmza törenine Continental bayileri Erdo-
ğanlar A.Ş. sahibi Oğuzhan Erdoğan ile Yalın 
Petrol sahibi Mustafa Gülhan Yalın da katıldı. 
Oğuzhan Erdoğan, Continental bayileri olarak 
bu işbirliği anlaşmasına dahil olmaktan duy-
dukları mutluluğu dile getirdi.

Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük fuarlarından biri olan CNR EVTEKS - 
Uluslararası CNR Ev Tekstili Fuarı,  26’ncı kez ziyaretçilerine kapılarını açıyor. 10-14 

Eylül 2022 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan fuarı, bu yıl 100 binin 
üzerinde sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

kontrat firmaları ve otellerden profesyonel 
alıcıların ziyaret edeceği fuarda, Avrupa, Orta 
Doğu, Körfez Ülkeleri, Kuzey Afrika ve BDT 
ülkelerinden sektör profesyonelleri ağırlaya-
cağız” dedi.

ANTALYA EV TEKSTİLİ İHRACATININ DA 
MERKEZİ OLACAK 

Ürün portföyü ve çeşitliliği ile tüm dünya-
nın en ilgi çeken fuarları arasında yer alan CNR 
EVTEKS Fuarı’nın global ev tekstili ticareti 
açısından en uygun tarih olan 2022 Eylül’de 
yapılacak olması, katılımcı firmaların yabancı 
alım gruplarıyla çok daha fazla iş ilişkileri 
kurması açısından hayati önem taşıyor.

Antalya’nın, turizmin yanında ev tekstili 
ihracatının da merkezi olacağını vurgulayan 
Erem; “Fuara yabancı alıcılar oldukça ilgi 
gösteriyor. Özellikle Rusya’daki fuarların iptal 
olması nedeni ile Rus ve Ukraynalı alıcıların 
da sabırsızlıkla beklediği fuar için sadece Rus-
ya’dan 12 binin üzerinde satın almacı online 
bilet rezervasyonu yaptırdı. Fuarın toplam 
yabancı online bilet rakamı ise daha şimdiden 
26 binin üzerine çıktı. Yerli alıcıların da yoğun 
ilgisini çeken Antalya, CNR EVTEKS’i ziyaret 
edecek alım guruplarına, çok büyük ticaret 
anlaşmaları imzalamanın yanında, fuar ziya-
retlerini kısa bir tatil fırsatına çevirme olanağı 
da sağlayacak” dedi.
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ISTANBUL Bölge Müdürlüğü’nde 
düzenlenen toplantıda iki ülke bakan 
yardımcılarının yanı sıra, Orman Genel 
Müdürü Bekir Karacabey, Azerbaycan 

Ana Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı 
Albay Alasgar Aliyev, Azerbaycan Uluslara-
rası İlişkiler Dairesi Uluslararası İş birliği Baş 
Danışmanı Sayın Javid Zeynelzade ve İstanbul 
Bölge Müdürü Yusuf Şahin yer aldı.  

HELİKOPTER VE UÇAK DESTEĞİ 
İki bakan yardımcısının nezdinde, Azerbay-

can ve Türkiye arasında ormanların yangın-
lardan korunması ve yangınlarla mücadele 
alanında hazırlanan iş birliği protokolünün de-

TÜRKiYE VE AZERBAYCAN ORMAN 
YANGINLARINA KARŞI iŞ BiRLiĞi YAPACAK
Türkiye’ye gelen Azerbaycan 
Olağanüstü Haller Bakan 
Yardımcısı Korgeneral 
Etibar Mirzayev, Tarım ve 
Orman Bakan Yardımcısı 
Veysel Tiryaki ile İstanbul’da 
bir araya geldi. İki ülke 
arasında, orman yangınları 
ile mücadele konusunda iş 
birliği yapılması hususunda 
müzakereler gerçekleştirildi. 

tayları müzakere edildi. Karşılıklı görüşmede 
kardeş ülke Azerbaycan tarafından yangında 
kullanılmak üzere Türkiye’ye helikopter ve 
uçak desteği sağlanacağı ve yakın bir tarihte 
ülkemizde birlikte bir yangın tatbikatı yapıla-
cağı konusunda mutabakata varıldı. 

Azerbaycan Bakan Yardımcısı Etibar 
Mirzayev görüşmede, orman yangınlarına 
müdahale, acil durum yönetimi konularında 
yeni bakış açılarını tartışmak ve bilgi alışveri-
şinde bulunmak amacıyla burada bulundukla-
rını ifade ederek samimi karşılamadan dolayı 

teşekkürlerini iletti. 
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. 

Veysel Tiryaki, geçtiğimiz yıl çıkan büyük yan-
gınlarda verdikleri destekten ötürü Azerbay-
can devletine teşekkürlerini iletti. Azerbaycan 
ile ormancılık alanında teknik iş birliğinin 
geliştirilmesi ve ikili ilişkilerin daha iyi nokta-
lara taşınması için gereken çabayı gösterecek-
lerini belirten Tiryaki, yangınla mücadelede iş 
birliğinin yanı sıra, farklı alanlarda da tecrübe 
paylaşımı yapmaktan büyük memnuniyet 
duyduklarını vurguladı.
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MAVI Bayrak Programı kapsamın-
da düzenlenen değerlendirme, 
bu yıl Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakülte-
si ve Doğa Koruma Merkezi’nden oluşan jüri 
üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Doğa ve 
çevre dostu projeleriyle bugüne kadar pek çok 
ödül kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 
2001 yılından bu yana Türkiye Çevre Eğitim 
Vakfı (TÜRÇEV) tarafından çevre eğitim 
etkinliklerini en iyi şekilde düzenleyenlere 
verilen çevre ödülünü bir kez daha kazandı. 
Ödüller önümüzdeki günlerde ulusal düzeyde 
düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.  

ÖDÜLLER BAŞARIMIZIN TESCİLİ
Üç yıldır Antalya’nın denizini, havasını, 

doğasını korumak için birçok çalışma yaptık-
larını dile getiren Antalya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Muhittin Böcek, “Çevre hassasiye-
tiyle öne çıkan TÜRÇEV gibi bir kuruluştan 
3 yıl üst üste ödüle layık görülmek bizler için 
büyük bir sevinç ve onur kaynağıdır. Bu ödül 
göreve geldiğimiz süre içerisinde çok farklı ku-
rum, kuruluşlar tarafından layık görüldüğü-
müz 12’nci çevre ödülüdür. Ulusal ve bağımsız 
otoriteler tarafından verilen Türkiye’nin en 
prestijli çevre ödüllerini almış olmanın başarı-
larımızın tescili olarak görüyoruz” dedi. 

AYNI BİLİNÇLE ÇALIŞMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ

Antalya’nın iklim değişikliği ve biyolojik 
çeşitlilik kaybının yaratacağı olumsuzlukları 
en ağır yaşayacak yerlerden birisi olacağına 
dikkat çeken Başkan Böcek, “Ekonomisinin 
büyük bir bölümü tarıma ve turizme dayalı 
olan kentimizde doğal kaynaklar ve çevre 
büyük öneme sahip. Bizler de bu bilinç ve 
sorumlulukla üç yıldır “Çevre ve Doğa Dostu 
Antalya” hedefimizle çalışmalarımızı sürdürü-

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne

TÜRÇEV’DEN 3. ÖDÜL
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından koordine edi-
len 2022 yılı En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ulusal Jürisi, ödül 
kazananları belirledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, TÜRÇEV 

tarafından verilen En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü’ne bu 
yıl da layık görüldü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mu-

hittin Böcek, üç yıl üst üste ödül almanın sevincini ve gururunu 
yaşadıklarını belirtti.  “Ulusal ve bağımsız otoriteler tarafından 

verilen Türkiye’nin en prestijli çevre ödüllerini 3 yıldır almış 
olmamızı başarılarımızın tescili olarak görüyoruz” dedi.

yoruz.” ifadelerini kullandı.

ANTALYA MAVİ BAYRAKTA DA BİRİNCİ
Öte yandan TÜRÇEV tarafından 2022 yılı 

Mavi Bayrak Ödülleri de açıklandı. Antalya’da 
geçen yıl 213 olan Mavi Bayraklı plaj sayısı bu 
yıl 229’a yükseldi. Antalya, Mavi Bayraklı plaj 
sayısıyla Türkiye birinciliğini korurken, 2022 
yılında 531 plajı Mavi Bayrak almaya hak 
kazanan Türkiye, Mavi Bayraklı plaj sayısı ile 
dünya üçüncüsü oldu.
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TÜRKIYE’nin üreten kadınları, Kepez 
Belediyesi’nin düzenlediği Antalya 
Kadın Kooperatifleri Festivali’nde 
buluşuyor. Geçtiğimiz yıl ilki düzen-

lenen ve Türkiye’nin 10 ilinden 44 kadın koo-
peratifinin katıldığı Antalya Kadın Kooperatif-
leri Festivali bu yıl daha büyük bir heyecanla 
gerçekleştirilecek. Kadın emeğini önemseyen 
ve kadın kooperatifleri destek paketi ile giri-
şimci kadınların önünü açan Kepez Belediyesi, 
üreten kadınları Ekim ayında düzenlenecek 
festivalle tekrar bir araya getirecek. Kepez Be-
lediyesi, bu yılki festival hazırlıkları için kadın 
kooperatifleriyle de sık sık bir araya gelerek, 
toplantılar gerçekleştiriyor. Dokumapark’ta 
10 gün sürecek festival, kadın kooperatifleri-
ne hem emeğini kazanca dönüştürme, hem 
de deneyimlerini paylaşma imkanı sunacak. 
Kadın elinin değdiği sağlıklı yüzlerce ürünün 
satışa sunulduğu Antalya Kadın Kooperatifleri 
Festivali, konser, söyleşi, show, tiyatro, halk 
dansları, defile ve workshoplarla bu yılda ilgi 
odağı olacak.

BU YILKİ FESTİVAL DAHA BAŞARILI OLACAK 
Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’nin 

geçen yıl ilkinin düzenlendiğini, kadın emeği-
nin ekonomik bir değer kazanması anlamında 
kadınlardan tam not aldığı vurgulayan Kepez 
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Antalya 
Kadın Kooperatifleri Festivalimizin bu yıl ikin-
cisini gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıl festival 
kapanırken bir yıl sonra daha büyük bir he-
yecanla bir araya gelmeyi arzu eden hanıme-
fendilerin bu beklentilerine, bu taleplerine en 

KEPEZ 2. KADIN KOOPERATiFLERi 
FESTiVALi’NE HAZIRLANIYOR

Kepez Belediyesi’nin 
düzenlediği ‘Antalya Kadın 

Kooperatifleri Festivali’nin bu 
yıl 2’ncisi gerçekleştirilecek. 

Festival, kooperatifçilik çatısı 
altında emeğini birleştiren 

Türkiye’nin girişimci 
kadınlarını Dokumapark’ta 

buluşturacak.

güzel şekilde cevap vermek için kolları sıvadık. 
Festivalimiz Ekim ayı içerisinde gerçekleş-
tirilecek. Antalya’nın mevsim bakımından 
da en güzel zamanlarında 10 gün boyunca 
Dokumapark’ta, kadın emeğini ekonomik bir 

değere kavuşturmak için bütün Antalya’nın 
dikkatine sunacağız. Kadın Kooperatifleri 
Festivalimiz için arkadaşlarımız çalışmalara 
başladılar. Bu yılki festivalimiz geçen yıldan 
çok daha başarılı olacak.” dedi. 
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KONYAALTI Belediyesi, İstanbul 
Kongre Merkezi’nde 25-27 Mayıs 
tarihleri arasında gerçekleştirilen 
ACE Of MICE Fuarı’na katıldı. 

Hem ulusal hem de uluslararası birçok büyük 
organizasyona ev sahipliği yapan Nazım 
Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi ile fuardaki 
yerini alan Konyaaltı Belediyesi standı, 
kongre, sergi ve toplantı sektörü temsilcilerini 
ağırladı. Konyaaltı Belediyesi standını ziyaret 
eden sektör temsilcileri, Antalya’nın en büyük 
kongre merkezlerinden biri olan Nazım 
Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi ile ilgili en 
ince detaylara kadar bilgi sahibi oldu.

ANTALYA İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK
Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı 

Tuğba Erke Bostan da fuarın açılışından 
itibaren Konyaaltı Belediyesi standını ziyaret 
eden sektör temsilcileri ile bir araya geldi. 
Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı 
Yeliz Gül Ege’nin de aralarında bulunduğu 
çok sayıda ziyaretçiyi stantta ağırlayarak 
sohbet eden Bostan, ziyaretçilere Nazım 
Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nin Antalya 
için önemini anlattı. Yılın 12 ayı ulusal ve 
uluslararası birçok alanda organizasyona ev 
sahipliği yapan Kongre Merkezi, ziyaretçilerin 
beğenisini topladı. 

Konyaaltı 
ACE Of MICE 

Fuarı’nda 
Konyaaltı Belediyesi, 

İstanbul Kongre 
Merkezi’nde 

gerçekleştirilen ACE Of 
MICE Fuarı’na Nazım 

Hikmet Fuar ve Kongre 
Merkezi ile katıldı.
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AVRUPA’nın en büyük sivil toplum 
kuruluşları yerleşkesine ev sahipliği 
yapan ASSİM’inÇevre Platformu, 
Antalya Sualtı Derneği’yle sualtı 

temizlik timi kurdu. AB Sivil Düşün Programı 
kapsamında hazırlanan ‘Temiz Deniz Temiz 
Gelecek’ projesi kapsamında dernek, 20 
gönüllü gence dalış eğitimi verdi. Yaşları 16 
ile 30 arasında değişen gençler, Türkiye Sualtı 
Sporları Federasyonu’nca yetkilendirilen dalış 
okullarında eğitim aldı ve CMAS-1 dalış serti-
fikasının sahibi oldu. 

Proje kapsamında eğitim alan gençler, An-
talya Sualtı Derneği üyeleriyle Çevre Platfor-
mu’nun sualtı temizlik ekibini oluşturdu. Ekip 
ilk dalışını tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda yaptı. 
Günün erken saatlerinde tarihi limanda bu-
luşan ekip, dalış öncesi titiz bir hazırlık yaptı. 
Tüpler tek tek kontrol edildi, dalış ekipmanları 
gözden geçirildi. Tüm hazırlıkların tamamlan-
masının ardından dalgıçlar tek tek suya atladı. 
Dalış sırasında liman yat ve tekne trafiğine 
katılırken deniz polisi de dalışa eşlik etti. 

Yaklaşık 1 saat sualtında temizlik yapan 

Tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda Tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda 
DENDENiiZ DZ DiiBBii TEM TEMiiZLZLiiĞĞii

Antalya’da, Muratpaşa 
Belediyesi’nin Abdullah 
Sevimçok Sivil Toplum 

ve İnovasyon Merkezleri 
(ASSİM) Çevre Platformu 

bünyesinde kurulan sualtı 
temizlik timi, ilk dalışını tarihi 
Kaleiçi Yat Limanı’ndan yaptı. 

Dalgıçlar, tarihi limandan 
plastik sandalye, tespih ve 

soba borusu bile çıkarttı. 

dalgıçlar, tarihi limandan plastik sandalyeden 
tespihe ve boşa borusuna, çok sayıda çam ve 
plastik şişe çıkarttı.  Antalya Sualtı Derneği 
Başkanı Semih Başaran, “Sualtı temizliğimizde 
çok çeşitli plastikler, soba boruları, sandalyeler 
çıktı. Bazı canlıların buna adapte olduğunu 
gördük. Cam bardağın içine ahtapotun yuva 
yaptığı gibi” diye konuştu. Başaran, dalışa 
ilk başlayanların sorduğu temel sorulardan 
bir tanesinin “Sualtında bizi bir şey ısırır mı? 
“ olduğunu belirterek,  “Gördüğümüz gibi sual-
tında en tehlikeli canlı insan” dedi. 

Dalışın ardından biyolojik çeşitliliğin 
korunmasına dikkat çekmek için denize levrek 
ve çupra yavruları da bırakıldı. 
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Uluslararası Turizm 
Karikatürleri Yarışması’nda 
ödüller sahiplerini buldu

ILKI 2009 yılında düzenlenen Uluslara-
rası Turizm Karikatürleri Yarışması’nda 
ödüller sahiplerini buldu. “Turizm Sek-
törü Çalışanları” temasıyla düzenlenen 

yarışmada “Gençler” ve “Yetişkinler” kategori-
lerinde yedi karikatür sanatçısı ödüllendirildi. 
Antalya’da, Titanic Beach Lara otelinde 13 
Mayıs 2022 tarihinde yapılan ödül töreninde 
Yetişkinler kategorisinde Hırvatistan’dan 
Nikola Listes Crotia, gençler kategorisinde 
ise İran’dan 10 yaşındaki karikatürcü Hassti 
Soltani birinci oldular.

TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINI 
KONU ALAN YARIŞMA

Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışma-
sı’nın dünyada turizm sektörü çalışanlarını 
tema olarak seçen ilk yarışma oldu. Turizm 
çalışanları kapsamında konaklama, ulaştır-
ma, seyahat acentası, yeme-içme ve eğlence 
işletmeleri gibi turizm alanının ilgili ve ilişkili 
olduğu alanlarda çalışanların karikatür sanat-
çıları gözüyle karikatürleştirildiği yarışmaya 
56 farklı ülkeden 400 karikatür sanatçısının 
744 eser gönderdi.İki aşamalı olarak yapılan 
değerlendirmede dereceye girenler belirlendi. 
Yarışmanın ön değerlendirme jürisinde Meh-
met KAHRAMAN (Karikatürcü), Raşit YAKA-
LI (Karikatürcü), Akdağ SAYDUT (Karikatür-
cü), Dr. Cüneyt MENGÜ (Seyahat işletmecisi), 
Musa GÜMÜŞ (Karikatürcü), Halit KURTUL-
MUŞ (Karikatürcü), Fehmi KÖFTEOĞLU 
(Turizm Gazetecisi), Musa ALİOĞLU (Turizm 
gazetecisi) ve Mehmet ZEBER (Karikatürcü) 
görev alırken, final değerlendirmeseçici kurul 
üyeleri olarak iseMarilena NARDI (Karikatür-
cü, İtalya), Lubomir MIHAILOV (Karikatürcü, 

İlki 2009 yılında düzenlenen 
Uluslararası Turizm Karika-
türleri Yarışması’nda ödüller 

sahiplerini buldu. “Turizm 
Sektörü Çalışanları” temasıyla 

düzenlenen yarışmada “Genç-
ler” ve “Yetişkinler” kategori-
lerinde yedi karikatür sanat-

çısı ödüllendirildi. Antalya’da, 
Titanic Beach Lara otelinde 

13 Mayıs 2022 tarihinde yapı-
lan ödül töreninde Yetişkinler 
kategorisinde Hırvatistan’dan 

Nikola Listes Crotia, gençler 
kategorisinde ise İran’dan 10 
yaşındaki karikatürcü Hassti 

Soltani birinci oldular.

Bulgaristan), Leila ALAIY (Karikatürcü, İran) 
Valeriu KURTU (Karikatürcü, Almanya), 
Vicdan BULUNMAZ ÖZER (Prof. Atila Özer 
Müze Evi, Türkiye), Vladimir KAZANEVSKY 
(Karikatürcü, Ukrayna (Ali MIRAEE (Karika-
türcü, İran), Ahmet AYKANAT (Karikatürcü, 
Türkiye) veMuhittin KÖROĞLU (Karikatürcü, 
Türkiye) görev yaptılar.

YETİŞKİNLERDE BİRİNCİ HIRVATİSTAN’DAN
Uluslararası Turizm karikatürleri Yarışma-

sı’nda 17 ve daha üst yaşlardaki karikatürcü-
lerin katılımına açık olan Yetişkinler kategori-
sinde birinciliği Hırvatistan’dan Nikola Listes 
kazandı. Bu kategoride ikinciliği Bulgaristanlı 
karikatürcü çift Alla & Chavdar kazanırken, 
üçüncülüğü de Türkiye’den Engin Selçuk’un 
çizdiği karikatür elde etti. Turizm Karikatürle-
ri Yarışması’nın başlatılmasının öncülerinden 
Prof. Atila Özer adına verilen özel ödülü ise 
İtalya’dan Marco De Angelis kazandı.

GENÇLER KATEGORİSİNDE10 YAŞINDAKİ 
İRANLI KARİKATÜRCÜ BİRİNCİ OLDU

Turizm Karikatürcüleri Yarışması’nda 
16 ve daha alt yaşlardaki karikatürcülerin 
katılımına açık olan Gençler kategorisinde üç 
ödül sahiplerini buldu. Birincilik ödülüne 10 
yaşındaki İranlı karikatürcü Hassti Solta-
ni’nin çizdiği eser değer bulunurken, ikincilik 
ödülüne Türkiye’den 14 yaşındaki Ümmühan 
Zeynep Akyürek ve üçüncülük ödülüne ise 
yine Türkiye’den 12 yaşındaki Poyraz Din’in 
eseri layık bulundu.



30

CITYGÜLDAL’LA 5 ÇAYI

“Hayal kurmanın 
ötesinde, onu 
gerçekleştirmek çok önemli”

CHEF GEOVANI 
POLLOINA:
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Bugüne kadar 
gerçekleştirdiğim en keyifli 

ve ‘lezzetli’ röportajlardan 
biri, bu ayki röportajım 

oldu diyebilirim… Çünkü 
hayallerini tek tek, sabırla 

gerçekleştiren Burak – Doruk 
Özkan kardeşlerin büyük bir 

girişimcilik ve başarı hikayesi 
yazarak hayata geçirdikleri 

Elmalı Likya İçecekleri 
Tesisleri’nde yer alan, Likya 

Bağ Evi’nde, harika insanlar, 
sevgili dostlarım; Burak – 

Burcu Özkan çiftinin ev 
sahipliğinde ve dünyaca 

ünlü Şef Geovani Polloina 
lezzetleriyle müthiş bir söyleşi 

oldu…

ŞEF Geovani ile sizler için 
tarihin derinliklerinden çıkarıp 
birebir uyguladığı Antik Roma 
yemeklerinin hikayesinden, İtalyan 
mutfağının en meşhur tatlısı 
tiramisunun (ki kendisi de Türkiye 

Tiramisu Kültür Elçisi) gerçek özelliklerini 
paylaştığı müthiş ve lezzet dolu bir sohbet 
gerçekleştirdik. 

Üstelik normal formatımızın dışında, 
ünlüler geçidi gibi bir eşlikçi konuk listemiz 
de vardı. Uzun yıllardır Antalya’da yaşayan, 
Antalya’ya sanat anlamında büyük katma 
değer sağlamış İç Mimar ve Dokuma, Fotoğraf, 
Dokuma Keçe Sanatçısı Filiz Otyam, Ünlü 
Gazeteci ve Belgeselci Tuluhan Tekelioğlu, 
Görsel İletişim Tasarımcısı Cem Çimrin ve 
dergimizin Genel Yayın Yönetmeni Ayşen 
Ovalı Binbir de Şef Geovani ile sohbetimizin 
keyifli ortağı oldular. Hal böyleyken, gün de, 
röportaj da hem keyifli, hem de lezzetli oldu 
elbette…

Öncelikle size Geovani Polloina’dan 
kısaca bahsetmek isterim. Kendisi İtalyan… 
Ülkesinden 10 yaşında ailesi ile birlikte 
İngiltere’ye taşınmak için ayrılmış… 35 yıl 
İngiltere’de yaşayıp üniversitede ekonomi 
okuyan şefimiz, öğrenciyken bir İtalyan 
restoranında part-time çalışarak hem para 
kazanmak hem de hep içinde var olan yemek 
aşkına cevap bulmak istemiş. Okulunu 
bitirdikten sonra ise mutfak sevdası ağır 
basmış ve aynı restoranda tam 18 yıl birçok 
özel lezzeti konuklarına sunmuş. Restoranın 
şefi de İtalyan’mış ve Geovani çalışmaya 

başladıktan 6 yıl sonra şef pozisyonuna 
yükselmiş. Bu konuya “İşimi her zaman 
severek yaptım. Yemek pişirmenin benim 
için bir iş değil, yaşam biçimi olduğunu da 
söyleyebilirim.” diyerek açıklık getiriyor.

İngiltere’de pek çok ödül kazanan başarılı 
Şef Geovani Polloina, çalışmalarına farklı 
coğrafyalarda devam etmek adına 35 yıl 
yaşadığı İngiltere’den taşınma kararı almış… 
“İspanya ya da Türkiye’ye yerleşme 
düşüncesiyle İngiltere’den ayrılma kararı 
aldım. Kader beni önce İzmir’le buluşturdu. 
Şimdi de Antalya Elmalı’dayım. Ama Likya 
Bağ Evi için Doruk Özkan’la birlikte iki ayı 
aşkın bir süre birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmış Güney Türkiye topraklarında 10 
şehri dolaşma, o bölge yemeklerini keşfetme 
ve Antik Roma yemeklerini bu bölgelerde 
sunma fırsatı buldum. Bunun için de çok 
mutluyum.” diyen Chef Geovani ile çıktığı 
lezzet yolculuğunu, planlarını ve çalışmalarını 
konuştuk…
m Öncelikle muhteşem, aksansız 

bir Türkçeniz var. Bu nasıl mümkün 
olabiliyor?

Ben bir amaç doğrultusunda geldim 
Türkiye’ye… O amaç doğrultusunda da Türkçe 
öğrenmem gerektiğine karar verdim. İlk 
geldiğim yıl bilmiyordum, ikinci yıl ders alarak 
öğrendim dilinizi. Dili öğrenmek de yetmezdi, 
sonra bir de aksan dersleri aldım. İlk yıllarda 
bu kadar iyi olmasa da konuştukça Türkçem 
de düzeldi. Bir dili öğrenebilmek için o ülkede 
olmak çok önemli. Ben Türkiye’nin %65 
bağlarını dolaştım diyebilirim. Bu geziler de 
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aksanımı düzeltmemde etkili oldu diyebilirim. 
m Birçok bağ ve şehir dolaştığınızdan 

bahsettiniz ve Antik Roma mutfağından 
yemekler sunduğunuzu söylediniz. Bu 
nasıl mümkün oldu?

Evet, Doruk’la (Özkan) yaklaşık 10 şehir 
dolaştık ve ben 2500 yıllık Antik Roma 
yemekleri sundum bu şehirlerde. 2500 yıllık 
Latince kitapları çevirerek orijinal reçetelerini 
ortaya çıkardığım yemekler bunlar. Çoğu antik 
tarihin bilinen en eski gastronomlarından biri 
olan Apicius’a atfedilen Roma Apicius yemek 
kitabından çok özel yemekler…

Bu projede hazırladığım yemeklerle eşleşen 
en iyi içecekler ise Antik Likya içecekleriydi. 
Çünkü şu anda oturduğumuz topraklarda 
bir zamanlar Likyalılar ve bir zamanlar 
da Romalılar vardı. Bu çok benim için çok 
önemliydi. 

Yemekler için tüm malzemeleri yanımızda 
taşıdık bu şehirlere. Orijinal tariflere bire bir 
uymak için çok ciddi bir çaba sarf ettik. Çok 
az bilinen otları bulduk, Karadeniz’den ton 
balığı, Mersin’den karides getirttik… Pişirme 
yöntemlerinde genel olarak güveçler var bu 
yemeklerin, biz de güveç tercih ettik. Özel 
amforalar hazırlattık ve içeceklerimizi de 
onlarla sunduk. Gerçekten çok ama çok özel 
bir çalışmaydı benim için. Dünyada böyle 
bir çalışmanın tek olduğu söyleniyor. Çünkü 
Apicius bu yemeklerin tariflerini vermemiş, 
sadece kullanılan malzemeleri yazmış. Bu 
nedenle benden önce uzun yıllar bu yemekleri 
araştıran Akdeniz Üniversitesi’nden bir 
profesörle konuştum, projemi anlattım ve o 
bana “Yapamazsınız” dedi. Ben de kendisine 
“Ben aşçıyım ve Romalıyım. Ben yaparım.” 
dedim. Gerçekten de başardım. Bu nedenle 
hem mutlu, hem gururluyum.

Çünkü İtalyan yemekleri sadece pizza ve 
makarnadan ibaret değil. Bu işin 2500 yıllık 
tarihi bir birikimi var, özel bir seremonisi, 
sunumu var ve ben bu birikimi ortaya 
çıkarmak istedim. Her şeyden önce tüm 
malzemelerin taze olması bizim mutfağımızda 
çok önemlidir. Bu yemekler aslında bir gösteriş 
yemeğidir. Tarihin çok önemli sanatçılarına, 
şairlerine, bilim insanlarına, ileri gelenlere 

m Likya Bağ Evi yolculuğunuz nasıl başladı?
Burak ve Doruk’la tanışmamız 6 yıla dayanıyor. 
Likya Bağ Evi’nin ilk mutfağını da ben 
kurmuştum. Burak üyesi olduğu Chaine des 
Rotisseurs Gurme Derneği için bağ evinde 
bir yemek vermek istedi. Bana “Acaba 
dışarıda mangal gibi bir düzen mi alsak?” 
diye sorduğunda, “O kadar da olmaz” dedim 
ve hemen küçük bir mutfak kuruldu. Bu 
küçük mutfak, restoran fikrini doğurdu. Ben 
öncelikle hazırladığım yemeklerle içecekleri 
de eşleştiren mönüler hazırlarım. Türkiye’de 
bu kadar çok bağ dolaşmam da bundan 
dolayıdır. Yemeklerimde %80 Türk içecekleri 
eşleştiririm. Buraklarla bu anlamda çok güzel 
işler yapmıştık bu 6 yıl 
boyunca. 

Küçük mutfak, restoran 
fikrini doğurdu
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sunulan yemekler. Her evde sempozyum 
denilen, yatarak yenilen ve 12 saat kadar 
süren yemekler bunlar. Ve bütün kitaplarda 
bu şölen yemeklerinin ana malzemesi oğlak 
olarak geçiyordu… Bu bölgede de oğlak var. 
Biz burada 8 tane oğlak alıp besledik.  Bu 
oğlaklarla projemizi gerçekleştirdik.
m Ve şimdi Likya Bağ Evi’ndesiniz…
Evet, proje sona erdiğinde ben aslında 

Likya Bağ Evi’ne birkaç mönü hazırlayıp 
gitmeyi planlıyordum. Fakat sevgili dostlarım 
bana burada 400 m2 mutfak yapacaklarını 
söylediler ve kalmamı istediler. Elbette bu 
durumda hayır demem mümkün olmazdı… 
Üstelik burada bir bağ evi yapıldı ve ben orada 
yaşamaya başladım. Böylece Likya Bağ Evi 
yolculuğumuza devam ediyoruz işte…
m Likya Bağ Evi mutfağında neler var?
Son dönem mutfakları yöresel ürünlerle 

şekilleniyor. Öncelikle burada her şey 
taze, dondurulmuş gıda almıyorum. 
Taze alıp saklamak için gerekirse kendim 
donduruyorum. Mesela karidesler Mersin’den 
getiriliyor. Kabuklu siyah midye Belçika’dan 
getiriliyor. Çünkü bu midyeler risksiz ve 
temizdir. Rokaları, domatesleri, biberleri ve 
daha birçok şeyi kendimiz yetiştiriyoruz, 
yetiştiremediklerimizi çevreden günlük 
tedarik ediyoruz. Sunduğumuz çoğu eti 
(pepperoni, carpaccio… gibi) kendimiz 
hazırlıyoruz. Somonlar özel füme ediliyor. 
Yaptığımız bütün yemekler Likya içecekleriyle 
eşleşiyor. 30 çeşit içeceğimiz var ve 
hiçbir bağda bulunan bir sayı değildir bu. 
Anadolu üzümleri en çok bizim bağımızda 
değerlendiriliyor. Konsept bir iş yapıyoruz. 
Ben de burada farklı şeyler yapmaktan son 
derece mutluyum.
m Aslında bir süredir danışmanlık 

yapıyordunuz değil mi?
Evet, normalde Türkiye’de şefIik değil, 

danışmanlık yapıyorum. Eğitim veriyor, 

var olan menüleri yeniliyor, iyileştiriyor, 
hazırlıyorum, mutfağın kurulumundan 
konsept danışmanlığına kadar ayrıntılı her işi 
yapıyorum.

Ama burada olmaktan dolayı mutluyum 
çünkü farklı şeyler yapabiliyorum. Yerel 
malzemelerle yeni çalışmalar yapmak heyecan 
verici.

Burası gastronomi anlamında bir cazibe 
merkezi olabilecek her türlü imkana sahip. 
Arka bölümümüzde bir butik otel planlanıyor. 
500 dönüm bağımız, 400 m2 restoranımız 
var. Özel yemeklerimiz, çok çeşitte; her biri 
birbirinden lezzetli ve sayısız ödül sahibi 
içeceğimiz var. Vizyon sahibi, hayallerinin 
peşinden giden başarılı dostlarım; Özkan 
ailesi var… Daha ne olsun?
m Sohbetin de yemeğin de sonunda 

meşhur Italyan tatlısı tiramisu servis 
ediliyor. Fakat bu tiramisuda başka bir 
lezzet var sanki. Sırrı nedir şefim?

Ben Türkiye Tiramisu Kültür Elçisi’yim 
çünkü… Tiramisu’muzun içindeki kedidili 

İtalya’dan geliyor. İçerisinde, Sicilya’nın bol 
güneş görüp iyi olgunlaşmış üzümlerinden 
üretilen ve pekmez eklenmesiyle yapılan, 
fıçılarda yıllandırılan özel Marsala likörü 
var, mascarpone peyniri var. Bunların yanı 
sıra; tiramisu hazırlandıktan sonra 3 – 5 
saat dinlendirilmesi gereken bir tatlıdır. O 
nedenle bugüne kadar yediklerinizden farklı 
gelmesi çok doğal. Ama asıl önemli olan tüm 
malzemelerin ne kadar kullanıldığı tabi. İşin 
sırrı tam da burada işte…
m Ben hem size, hem sevgili 

arkadaşlarım Burak – Burcu Özkan’a, 
bana eşlik eden tüm konuklarıma çok 
teşekkür ediyorum. Elinizden çıkan 
lezzetlerle tatlanan bir gün ve sohbet 
oldu.

Ben teşekkür ederim ve her zaman 
beklerim.
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Dünya markaları ile yeni yaşam 
merkezi Fenix Center;

ANTALYA’DA FARK YARATACAK!

"FARKIMIZI ORTAYA 
KOYDUK"

REZİDANSLARA 
EN İYİ HİZMETİ 
SUNACAK

Fenix Yapı tarafından Antalya’da hayata geçirilen “Fenix Center”, “En Lüks” segmentte tatil ve 
yaşam tarzı yaratmak için şimdiye kadar geliştirilmiş en iyi proje olarak Antalya’nın batı girişinde 

yükselmeye başladı. Konyaaltı plajı bölgesinde yer alan, dünya markalarının boy gösterdiği, 
bir yaşam alanından beklediğiniz her şeyi içinde barındıran, eşsiz ve alanında dünyanın en iyi 

markalarıyla iş birliği yapan Fenix Center Antalya’ya farklı bir konsept sunuyor... 

Projenin Akdeniz Bölgesi’nde yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu vurgulayan Fenix 
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi, barındırdığı birçok ilk ile “Fenix Center”ın adından söz 

ettirmeye devam edeceğini belirtiyor.

fenixyapi     fenixcenter_official      +90 242 31 52 52      Liman Mahalesi Akdeniz Bulvarı No:257 Konyaaltı-ANTALYA   

Antalya’nın ilk karma yaşam projesi olan Fenix Center, Fashion Mall & Avm
konseptiyle prestijli markaları buluşturarak  Antalya’da modanın vazgeçilmez
adreslerinden biri olacak olmasının yanı sıra şehrin muhteşem panoraması

ayaklarınızın altında yer alacak. Dünya’nın en iyi otel markalarından
olan Swiss Hotel Antalya’da turizm sektörüne bambaşka bir yön verirken

Dünyaca ünlü Michelin Yıldızlı Şef önderliğinde Roof Restaurant’ta
Dünya mutfaklarından guDünya mutfaklarından gurme lezzetler sizleri bekliyor olacak. 

Fenix Yapı tarafından Antalya’da 
hayata geçirilen Fenix Center projesi, 
Konyaaltı plajı bölgesinde, dünya 
markalarının boy gösterdiği bir yaşam 
alanından beklenilen herşeyi içinde 
barındırıyor. 

Alanında dünyanın en iyi markalarıyla 
iş birliği yapan Fenix Center, böylece kente 
farklı bir konsept sunuyor. Antalya’yı ‘En 
Lüks’ segmentte tatil ve yaşam destinasyonu 
yapmayı hedefleyen projede yer alacak 
markalar da belli oldu. Fenix Yapı, bu hedef 
doğrultusunda ilk olarak projede yer alan 
rezidansların lüks otel konseptinde işletilmesi 
için Accor Grubu bünyesindeki Swissotel 
Living ile anlaşma imzaladı. Dünyanın 
öncü otel grubu Accor çatısı altındaki 
premium segment Swissôtel markası böylece 
Akdeniz’deki ilk rezidans yatırımını Konyaaltı 
Plajı’nın yanıbaşındaki Fenix Center’da 
hayata geçirdi. Her yıl 7 milyon turistin geçiş 
güzergahında yer alan ve bölgedeki AVM 
eksikliğini giderecek olan Fenix Center’da 
lüks markaların karmasından oluşan ‘Fashion 
Mall’un işletmesini de global çapta hizmet 
veren öncü Ticari Gayrimenkul şirketlerinden 
Fiba Commercial Properties üstlendi. Projenin 
en üst katında konumlanan terasta ise 
Mehmet Gürs ve Cihan Çetinkaya ile heyecan 
verici yeni restoran projesi yer alacak. 

Projenin Akdeniz Bölgesi’nde yapılan en bü-
yük yatırımlardan biri olduğunu vurgulayan Eyüp 
Mavi, şunları söyledi:

“Fenix Center, 2’nci etabıyla birlikte top-
lam 108.000 metrekare kapalı inşaat alanıyla 
Akdeniz’in en büyük projelerinden birisi olarak 
dikkat çekiyor. Toplamda 850.000.000 TL yatırım 
bedeliyle ekonomiye kattı sağlayan proje inşaat 
sektörünün durgun olduğu bir dönemde yapılma-
sı nedeniyle ayrıca önem taşıyor. Projenin bir di-
ğer özelliğiyse Türkiye’ye döviz girdisi sağlaması. 
Satışların yüzde 95’i tamamlanan Fenix Center, 
ağırlıklı olarak yabancıya satış yapılarak

Ülkemize döviz ve yatırım getiren bir proje 
olarak da farkını ortaya koyuyor.”

Bölge halkına birçok ilki yaşatmaya hazırlanan 
Fenix Center’ın, Antalya’nın Kemer, Göynük ve 
Tekirova yönü üzerinde şehrin ‘Batı Giriş Kapısı’ 
konumunda olduğunu ifade eden Mavi, projenin 
konaklama, lezzet, alışveriş ve eğlence anlamında 
üst segmentte ve farklı donanımlara sahip olacağını 
kaydetti. Eyüp Mavi, projenin rezidans bölümünde 
116 ülkede, 5300’ü aşkın otel ile dünyanın önde 
gelen arttırılmış ağırlama grubu Accor Grubu 
işbirliğinde   İsviçre misafirperverliği geleneğine 
dayanan ve beş kıtada çağdaş oteller sunan Swissô-
tel, Swissotel Living markasıyla rezidanslara da otel 
hizmeti verileceğini belirterek, “İsteyen müşterile-
rimiz rezidanslarını otelin işletmesine vererek çok 
daha fazla gelir kaynağı oluşturabilecek, zamanla 
yaptıkları yatırımın ne kadar mantıklı olduğunu 
göreceklerdir” dedi.

AVM GÜVENLİ ELLERDE
Fenix Center’ın perakende mağazalarının kirala-

ma hizmetini de Fiba CP’nin yapacağını ifade eden 
Mavi, şunları söyledi:

“Projenin AVM alanları, açılır kapanır çatı sistem-
leriyle hem yazın hem de kışın tercih edilebilecek. 
‘Fashion Mall’ konseptiyle ayın belli günlerinde bün-
yesinde barındırdığı markaların defileleri yapılacak. 
Antalya’da moda rüzgarı estirerek, bu konuda ne 
kadar iddaalı olduğumuzu ortaya koyacağız. Fiba 
CP işbirliği ile birçok dünya markasını Antalya’ya 
getiriyoruz, özellikle bulunduğumuz alandan yılda 
7 milyon turist havalimanı dönüş yolunda geçmekte 
ve getirdiğimiz birçok markayı hem Antalyalılara 
hem de turistlere sunarak, bu farkı yaşatmak istiyo-
ruz. AVM’mizde alanında, dünyada tanınan birçok 
gurme markasını da getirmiş olacağız. Fenix Center, 
ülkemize döviz getiren ‘bacasız fabrika’ niteliğinde 
bir projedir.”
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Güçlü 
proje, güçlü 

mühendislik
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Antalya’nın adından en çok söz 
ettiren projesi Fenix Center’ın basın 
toplantısı Fenix Yapı Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Mavi’nin ev sahipliğin-
de yapıldı. Antalya’nın merkezinde 
hayata geçirilen Fenix Center’ın 
Antalya’yı uluslararası alanda farklı 
bir boyuta taşıyacağını belirten Fenix 
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 
Mavi, “Fenix Center, Antalya’da ya-
şayacak ya da tatile gelecek olanlara 
lüks segmentte tatil anlayışını hisset-
tireceğiz.  Projemiz ayrıca alışveriş 
için gelecek olanlara da dünyanın en 
iyi perakende firmalarının yanı sıra ve 
gurme markalarıyla farklı bir konsept 
sunuyor. Fenix Center, hem çevre 
yolu ana bağlantı noktasına hem de 
Batı Antalya tatil beldelerine olan 
mesafesiyle alternatifsiz bir lokasyon-
da bulunmanın avantajını yaşatacak” 
dedi.
 
Eyüp Mavi, projeyi hayata geçirirken 
tüm detayları en iyi ve hassas şekilde 
çözdüklerini, inşaat tamamlandıktan 
sonra da projenin en güzel şekilde 
hizmet vermesi için birbirine değer 
katan markalarla işbirliği yaptıklarını 
söyledi. Fenix Center’in otel bölümü 
için Accor Grubu işbirliği ile Swissotel 
Residence, Swissotel Living’i hayata 
geçirdiklerini açıklayan Mavi,  terasta  
ise Mehmet Gürs ve Cihan Çetin-
kaya ile heyecan verici müjdesini de 
paylaştı. Eyüp Mavi, AVM alanları için 
alışverişte fark yaratacak markalar 
ve gurme restoranlarla çalışacaklarını 
bunun için de Fiba Holding iştiraki 
Fiba Commercial Properties (Fiba 
CP) işbirliği ile Antalya’ya yeni bir 
nefes getireceklerini  söyledi.

Projenin yapımında, 
Ankara Üniversitesi 

işbirliğiyle özel yapım 
teknolojileri kullandık-
larını ifade eden Mavi, 

“Deniz seviyesinin altında 
güçlendirmeler yapıldı. 

Depreme dayanıklılık 
konusunda, Türkiye’nin 

en dayanıklı betonarme 
yapılarından biri olan 
Fenix Center özel bir 

yapım teknolojisine sahip. 
Proje bu özellikleriyle 

de Antalya’da birçok ilki 
barındırıyor” dedi.

FENIX YAPI 
HAKKINDA

Fenix Yapı profesyonel yönetimi 
ile kaliteden asla ödün vermeyen, 

yaptığı projelerde kaliteli ürün, 
farklı konsept tasarımlarıyla birçok 

projeye imza atmaya devam 
ediyor. Fenix Yapı, gelişen inşaat 
sektörünü yakından takip ederek 

kadrosunu sürekli geliştirerek, 
çok sayıda konut, AVM ve otel 

projelerini başarıyla hayata geçirmiş 
ve devam eden projeleriyle 2023’ 

te üç projesini daha tamamlayarak, 
en yeni konseptleri sunmaya devam 

edecektir. Fenix Yapı sektöre farklı 
bir boyut getirmek üzere, dinamik 
yapısıyla teknolojiyi ve gelişmeleri 
projelerine yansıtarak faaliyetlerini 

sürdürüyor. Ayrıca profesyonel 
ekibi, genç ve dinamik yapısı, kendi 

bünyesinde yetiştirdiği çekirdek 
kadrosuyla mühendislik ve mimarlık 
bilimini projelerine uygulamayı mis-

yon olarak kabul etmiş bir marka 
olarak öne çıkıyor.  
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ENFEKSIYON Hastalıkları ve Kli-
nik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. 
İftihar Köksal, Maymun Çiçeği Virüsü 
hakkında bilinmesi gereken 5 noktayı 

anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 

BU BELİRTİLERLE SEYREDİYOR
Maymun Çiçeği Virüsü insana bulaştıktan 

sonra hastalık belirtileri ortaya çıkıncaya 
kadar geçen süre 5-21 gün arasında değişiyor. 
Virüs kuluçka süresinde değil, belirtiler baş 
gösterdikten sonra bulaşıyor. Hastalık öncelik-
le yüzde 85 oranında yüksek ateş, baş ağrısı, 
kas ağrıları, lenf düğümlerinde şişme, titreme 
ve halsizlik ile kendini gösteriyor. Ateşin orta-
ya çıkmasından 1 ila 3 gün sonra (bazen daha 
uzun) hastaların yüzde 97’sinde, genellikle 
yüzde başlayan ve vücudun diğer bölgelerine 
yayılan bir kızarıklık gelişiyor.Lezyonlar önce 
deride döküntü, sonra kabarıklık (püstül) 
şeklinde oluyor. Püstül yaklaşık 7 gün devam 
edip ardından kabuklanıyor. Hastalık yaklaşık 
2-4 hafta içerisinde kendiliğinden iyileşiyor. 
Maymun Çiçeği Virüsünün teşhisi derideki 
lezyonlardan alınan sıvılarda PCR testi ile ko-
nuyor. Tercihen birden fazla lezyondan örnek 
almak gerekiyor.

SOLUNUMDAN GÖZE BİRÇOK 
BULAŞ YOLU VAR

Maymun Çiçeği Virüsünün bulaşması; vi-
rüsle enfekte olan maymun, sıçan veya sincap 
gibi hayvanlar ve kemirgenlerin derisi ve vücut 
sıvıları ile temas edilmesiyle oluyor. Virüs 
insandan insana da bulaşıyor. Özellikle tahriş 
olmuş deri, küçük çizikler, solunum damla-
cıkları veya mukoza (gözler, burun veya ağız) 
yoluyla giriyor. Solunum damlacıkları genel-
likle birkaç metreden fazla hareket edemediği 

MAYMUN ÇiÇEĞi ViRÜSÜ
HAKKINDA BiLiNMESi 
GEREKEN 5 NOKTA!

Bilim dünyasını son günlerde 
yüksek dereceli alarma geçiren 

Maymun Çiçeği Virüsü 
(Monkeypox) tüm dünyada yeni 

bir pandemi korkusuna neden 
oldu. Ülkemizde henüz maymun 
çiçeği hastalığına rastlanmadığı 
belirtilse de, bulaşıcı bir hastalık 

olmasından dolayı endişeler hızla 
artıyor. Acıbadem Üniversitesi 
Atakent Hastanesi Enfeksiyon 

Hastalıkları ve Mikrobiyoloji 
Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, 

halen Avrupa ülkeleri ve ABD’nin 
de aralarında olduğu bir çok 

ülkede ortaya çıkan hastalığın, 
seyahatlerin devam etmesi ve 

solunum yolu damlacıkları 
ile bulaşabilmesinden dolayı 

ülkemizde de görülebileceğini 
belirterek, dikkatli olunması 

ve doğru kaynaklardan 
bilgilenilerek hastalık hakkında 

gereksiz endişeye kapılınmaması 
gerektiğini söylüyor. 

için uzun süreli yüz yüze temas olduğunda 
bulaşıyor. İnsandan insana bulaşması bu 
etkenlerin dışında vücut sıvıları ve cinsel ilişki 
yoluyla oluyor. 

COVİD-19 GİBİ 
ANİ MUTASYONA UĞRAMIYOR

Covid-19’un RNA virüsü olduğunu yani çok 
fazla mutasyona uğrayarak çok fazla yayıldığı-
nı, Maymun Çiçeği Virüsünün ise Covid-19’un 
aksine DNA virüsü olduğunu, bu nedenle çok 
fazla mutasyona uğramadığını belirten Prof. 
Dr. İftihar Köksal “Maymun Çiçeği aniden 
mutasyona uğrayarak insanlara bulaşması 
Covid-19 gibi kolay olmadığından pandemi 
beklentisi bulunmamaktadır” diyor. Ayrıca 

Covid-19’un havada asılı kalan virüsler nede-
niyle bulaş riskinin çok daha fazla olduğunu, 
Maymun Çiçeği virüsünün ise havada asılı 
kalamadığından dolayı, bulaşması için uzun 
süre yüz yüze temas gerektiğini söyleyen Prof. 
Dr. İftihar Köksal, halen hastalığa karşı ilaçlar 
ve gerektiğinde devreye sokulabilecek aşısı 
olduğunu, bu nedenle paniğe kapılacak bir 
durum olmadığını vurguluyor.

ÖZEL BİR TEDAVİSİ YOK
Hastalık özellikle bağışıklığı zayıf kişilerde 

ve çocuklarda şiddetli seyrederken, hayati ris-
ke de yol açabiliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftihar 
Köksal, günümüzde Maymun Çiçeği enfeksi-
yonu için özel bir tedavi bulunmadığını, has-
talığın genellikle yaklaşık iki-dört hafta içinde 
kendiliğinden iyileştiğini belirterek şöyle 
konuşuyor: “Çiçek aşısı Maymun Çiçeğine kar-
şı korumada en az yüzde 85 etkilidir. ABD’de 
uzmanlar ayrıca Maymun Çiçeğine maruz 
kaldıktan sonra aşılamanın hastalığı önlemeye 
veya daha az şiddetli hale getirmeye yardımcı 
olabileceğini ifade etmektedir. Çiçek aşısı 
günümüzde rutin uygulamada yer almayan bir 
aşıdır. Maymun Çiçeği hastalığının dünyada 
artışı söz konusu olursa çiçek aşısı ile aşılama 
için yeni bir karar alınabilir” diye konuşuyor. 

BU ÖNLEMLERLE KORUNMAK MÜMKÜN
Enfeksiyonun solunum ve temas yolu ile 

bulaşmasının önlenmesi için; şüpheli ve doğ-
rulanmış vakalar için uygun solunum izolasyo-
nunun şart olduğunu belirten Prof. Dr. İftihar 
Köksal “Kabuklanmış döküntüler bile bulaşıcı 
olduğundan dolayı yatak takımları ve giysiler 
gibi temas yoluyla enfeksiyondan kaçınmak 
için özen gösterilmesi gerekir. Ellerin mutlaka 
sık sık yıkanması ve hijyen kurallarına özen 
gösterilmesi korunmada en etkili yöntemler-
dir. Sağlık çalışanlarına bulaşı engellemek için 
şüpheli vakaların dikkatle değerlendirilmesi ve 
hastalara ait numunelerin uygun koşullarda 
çalışılması gereklidir” diyor. 

Prof. Dr.  İftihar Köksal
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ZİÇEV Antalya Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Aylin Ayaz Yılmaz

"Kötü mü doğulur, 
sonradan mı 
olunur?"

Kuş Uçuşu/ Dizi
KUŞ Uçuşu, Ay Yapım imzalı, yönetmenliği-

ni Deniz Yorulmazer’in üstlendiği, senaryosu-
nu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, başrollerini 
Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelik-
kol’un paylaştığı Netflix’in Türk orijinal inter-
net dizisi ve evet, ben çok beğendim. Soluksuz 
izledim. Sosyal medyadan korktum. “Kim bilir, 
kimler de bize takiye yapıyordur?” dedim. Bana 
da kitap deseler akan sular duruyor. Z kuşa-
ğında şeytan çocuk çok evet ve ne isterlerse 
yapabiliyorlar. O naif, o nazik kuşaklar gitti 
gidiyor bence. Dizinin sonunun matematiği de 
“Acaba mı?” dedirtiyor tabii. Herkes, her şey 
olamaz ve yükselmek kadar zirvede kalmak 
daha bile zor. Haklı tekelcilik de çok. Dizinin 
son ya da 7. bölümünde Daner ve Akalay 
repliği şu an yaşadıklarımızı özetliyor. Bizim 
çevremizde de bu tipleri duyuyorum. Sana 
başka şey söylüyorlar ikna ediyorlar, diğerine 
başka. Küçük düşünüyorlar, anı kurtarıyorlar 
ve en acısını kendilerine yapıyorlar. Samimi 
değiller, kendileri değiller. 

Diziden çıkarımım çok. Medya tarafına hiç 
girmiyorum, ben sosyal olarak takıldım. 

Güzel bir yaz gününden merhaba! 

Bu ay çok güzel film ve dizilerle geliyorum size. İlk olarak 
şahane bir Türk dizisi ile yazıma başlamak istiyorum. 
Yazacağım dizi ve filmlerin hepsi dünyayı dar edenlerle 
ilgili. İnsan düşünüyor; “Kötü mü doğulur, sonradan 
mı olunur?”… Cennet birlik demekse, cehennem ayrılık! 
Neden güzelim yaşamı cehenneme çevirenler var, değil 
mi? Oysa insan cennettir! 
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Gucci Ailesi- House of Gucci/ Film

The Thing About Pam/ Dizi

Son olarak; The 
Lincoln Lawyer 
dizisinden 
bahsederek 
yazımı bitirmek 
istiyorum; 

THE Lincoln Lawyer, David E. Kelley 
tarafından televizyon için yaratılan ve 
Ted Humphrey tarafından geliştirilen, 
Michael Connelly’nin The Lincoln Law-
yer adlı romanının devamı niteliğindeki 
2008 tarihli The Brass Verdict adlı roma-
nından uyarlanan bir Amerikan dizisi. 

Hepimiz dava izlemeyi, hikayeleşmiş 
olaylara tanık olmayı seviyoruz. Son 
zamanlarda avukat dizileri izliyoruz ve 
seviyoruz. Her sektörde olduğu gibi ben-
ce dizilerde de bir trend var. Trendlere 
çok takılmasam da ben çok ilginç olarak 
bu tarz dizilere bayılıyorum ama kitapla-
rından bir tane bile okumuşluğum yok. 
Edebiyatta değil, dizide seviyorum. 

Bu dizide de avukatlık mesleğini 
yaparken ne kadar incelik gerektirdiğini, 
ayrıntıları kaçırmazsan suçlunun bile 
nasıl kurtarıldığını görüyoruz. Şu ana 
kadar okuduklarım ve gördüklerimle 
birleşince hayat ve olaylar örgüsü oyun 
gibi geliyor. Öğretilerimiz alt üst olabi-
liyor. İnandığın kadar varsın ya, neye 
inandığın kadarsın bence! Kim neye ne 
kadar inanırsa! Buyrun her şey ortada! 

Diziyi, oyuncuları, hikayeyi sevdim. 
İyi seyirler! 

İnsan cennettir! Cennet olalım lüt-
fen! Keyifli okumalar dilerim.

RIDLEY Scott’ın, İtalyan moda devi Guccio 
Gucci’nin torunu Maurizio Gucci cinayetini 
konu alan filmi House of Gucci için eleştireler 
kötüydü ve seyretmeyin diyorlardı. Uçakta 

rastladım, merak da ediyordum. Bir de Paris 
gibi adım başı bu markalarla haşır neşir ol-
muşken ailenin öyküsünü öğrenmek istedim. 
Ailenin öyküsü tipik sonlu biten öykülerden. 
Hırs, daha çok para, aile içi hesaplaşma, huzur-
suzluk… Hepsi hepsi bu sonu hazırlamış. Bildik 
hikayeler. Ama ben sevdim, iyi ki seyrettim 
dedim. 

House of Gucci filmine Gucci varislerinden 
tepki gelmiş. Film mirasa bir hakaret demişler. 

Aldo Gucci’nin mirasçıları, Ridley Scott’ın 
filmi House of Gucci’den rahatsız olduklarını 
belirterek, “Film, -markanın- bugün üzerine 
inşa edildiği mirasa bir hakaret” demişler. 

Filmde, Maurizio Gucci’yi Adam Driver, onu 
öldürtmekle suçlanan eşi Patrizia Reggiani’yi 
ise Lady Gaga, Aldo Gucci’yi Al Pacino canlan-
dırıyor. 

Yönetmen: Jessika Borsiczky Goyer
Oyuncular: Renée Zellweger, Josh Duha-

mel, Judy Greer
Ödüllü oyuncu Renée Zellweger, 2011’de 

gerçekleşen, akıllara durgunluk veren bu 
hikayeyi araştırmaya başladıktan sonra tele-
vizyona uyarlamak için yapımcılığa soyunuyor. 
Hala devam eden bir dava olduğu için çok 
dikkatli olduklarını söyleyen Zellweger, Pam 
Hupp’a dönüşmek için epey çaba göstermiş. 
2011 yılında Betsy Faria’nın kocası Russ, eşini 
öldürmediğini söyler ancak mahkumiyetten 
kurtulamaz. Bu vahşi suç, her şeye burnunu 
sokan Pam Hupp’un şeytani bir planı ortaya 
çıkaracak bir dizi olaylar zincirini başlatır. 

Kemoterapi alan arkadaşının hastalığın-
dan yararlan, güya “ona yardımcı oluyorum” 
diyerek onu öldüren Pam’in hikayesi… Hikaye 
çok ilginç, bugüne kadar duymadığım cinsten. 
Zellweger oyunculuğu müthiş. Soluksuz izle-
dim. Dizinin anlatımı da ilginç! 
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MIMARI, İç Mimari, Ürün Tasa-
rımı, Ambalaj Tasarımı, İletişim 
ve Hizmet Tasarımı’nın yanı sıra 
Profesyonel Konsept, UX ve UI 

Tasarımı alanlarındaki başarıları onurlandır-
mak amacıyla 1953 yılında kurulan ve her yıl 
dünyanın farklı noktalarından yapılan çok 
sayıda başvuruyu 100 bağımsız uzmandan 
oluşan uluslararası bir jürinin değerlendirdiği iF 
Design Awards sahiplerini buldu. Tasarımcılar, 
ödüllerini 16 Mayıs 2022 tarihinde Berlin’deki 
dünyanın en büyük tiyatro sahnesine sahip 
olan Friedrichstadt-Palast’ta düzenlenen iF 
Design Ödülleri Gecesi’nde aldı. 

DENİZ KIZI EFTELYA’DAN LAMARTİNE OTEL’E
iF Design Awards 2022’de “Hotels, Spas, 

Restaurants, Bars” kategorisinde ödülün sahibi 
olan, Taksim Talimhane bölgesindeki Lamar-
tine Otel, Aslı Arıkan Dayıoğlu liderliğindeki 
Designist tarafından bir ek yapı ilavesiyle reno-
ve edildi. Adını otelin bulunduğu sokağa ismini 
veren ve 1800’lü yıllarda İstanbul’da yaşamış, 
İstanbul ile ilgili birçok eser vermiş olan şair 
Alphonse de Lamartine’den alan Lamartine 
Otel’e proje kapsamında ilave edilen apartman 
yapısı ise bir zamanlar İstanbul’un eski ses 
sanatçılarından Deniz Kızı Eftalya’ya aitti. 

Designist’in Projesiyle 
iF Design Ödüllü projesi

“LAMARTİNE OTEL”
Designist, mimari ve iç 

mimari kategorilerde 
dünyanın en iyi projelerinin 

yarıştığı Almanya merkezli 
iF Design Awards 2022’de 

Lamartine Otel Taksim 
projesi ile ödüle layık 

görüldü. 
İç Mimar Aslı Arıkan 

Dayıoğlu liderliğinde ulusal 
ve uluslararası ölçekte ödüllü 
iç mimari projelere imza atan 

Designist, iF Design Awards 
2022’de Lamartine Otel 

Taksim projesiyle “Hotels, 
Spas, Restaurants, Bars” 

kategorisinde ödülün sahibi 
oldu.
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Billur Apartmanı karşısında yer alan ve Deniz 
Kızı Eftalya’ya ait asıl ismi Şen Apartmanı olan 
binanın giriş kapısında yer alan “lir” figürü ise 
yapının en dikkat çekici noktalarından biri. Ya-
pıların mimarı ise Ankara’daki Etnografya Mü-
zesi ve Türk Ocağı’nın mimarı, aynı zamanda 
resim, heykel ve alçı süslemelerinde usta Arif 
Hikmet Koyunoğlu olarak biliniyor. Bu tarihi 
ve kültürel bağlam ve iki sanatçının hikayesi 
Designist’in iç mimari tasarımını üstlendiği 
projeyi biçimlendiren en önemli çıkış nokta-
ları olmuş. İki yapı, orta bölümde oluşturulan 
amorf formlu bir duvar konseptiyle birleştiril-
miş. Zemin katında resepsiyon bankosu, otur-
ma alanları, ofisler ve bir lobi barın bulunduğu 
otel yapısında üst katlarda odalara, bodrum 
katta ise kahvaltı salonuna yer verilmiş. 

EFTALYA’NIN ŞARKILARINDAN 
İLHAM ALAN İÇ TASARIM

Geceleri İstanbul Boğazı kıyısındaki 
mekanlarda şarkı söyleyen ve enfes sesi tüm 
Boğaziçi’nde yankılanan Eftalya’dan ilham alan 
Designist, müzik tınılarının dalga hareket-
lerini soyutlaştırılarak otelin iç mekanlarına 
yansıtmış. Lobi tavanında bu dalga formlarının 
güçlü etkisi hissedilirken, zeminde ise özel 
kesim doğal taşlar kullanılmış. Tüm duvar-
lar köşesiz dairesel formlarla oluşturulmuş. 
Asansör ve merdiven kovasının yer aldığı 
duvarın sert etkisi koyu renk aynayla kaplana-
rak ve yansıtma yapılarak kırılmış. Ayna kaplı 
duvarın bir bölümünde ise İstanbul Boğazı’nın 
siluetinden esinlenen amorf formdaki doğal taş 
kaplamalara yer verilmiş. Genel olarak organik 
formların hakim olduğu Lamartine Otel’de 
nötr renk tonları kullanılarak sakin ve huzurlu 
bir atmosfer yaratılmış. 

SANATLA İÇ İÇE…
Designist, otel odalarını daha ferah ve geniş 

göstermek için açık renk tonları, açık dolap 

ve banyo sistemleri kullanmış. Deniz Kızı 
Eftalya’nın anısını canlandıran kadın siluetle-
rinden sanat eserlerine, duvarlarda Eftalya’ya 
ait plaklara ve fotoğraflara yer verilmiş. Duvar 
kağıtlarında ise ses dalgalarına gönderme 
yapan desenler kullanılmış. Islak hacimlerde 
büyük boyutlu seramiklere yer verilerek derz 
görüntüleri azaltılmış ve separatör olarak da 
ışığı geçirebilen opak cam malzeme kullanılmış. 

Katlar arasında dolaşan döner merdivenin 
devamlılığını vurgulamak için merdiven du-
varlarında kontrast renkte bir şerit uygulaması 
yapılmış. Bodrum kattaki kahvaltı salonuna 
inen döner merdivene ise duvarda koyu ve canlı 
tonlardaki ceviz ahşap kaplama eşlik etmiş. 
Kahvaltı salonunda ağırlıklı olarak terracotta 
ve krem tonları tercih edilirken zeminde doğal 
taş görünümlü seramikler kullanılmış. Kahvaltı 
salonunun tuvaletlerinde ise doğa figürlerinin 
yer aldığı özel baskı büyük boyutlu seramik ter-
cih edilmiş.  iF Design Awards 2022’de “Hotels, 
Spas, Restaurants, Bars” kategorisinde ödüle la-
yık görülen Lamartine Otel’de sakin ve huzurlu 
bir şehir oteli yaratmak hedeflenmiş.

KÜNYE:
İşveren: Güvenç Turizm

İç Mimari Tasarım: Designist
Tasarım Ekibi: Aslı Arıkan Dayıoğlu, Gizem 

Acun, Görkem Karakan
İş Ortakları: Addo, Adasan Contract Furniture, 

Çırpıcı Metal, Dr. Light, Evinox, Plaza Yapı, 
EstetisBoya, Aras DuvarKağıtları, IşıkMaden.

Proje Yeri: Beyoğlu, İstanbul
ProjeYılı: 2021

Proje Alanı: 1000 m²
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Özel Dr. Kubilay Yücel Polikliniği
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Hemşire
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SELDA ZEREN

AŞIRI 
TERLEME

Sosyal  bir  sorun

Normal terleme

Bölgesel terleme

Aşırı terleme

CITYESTETİK

Gün içinde yaptığımız bazı aktiviteler karşısında vücut 
terleyerek reaksiyon gösterebilir. Ancak aşırı terleme 

hem kişiyi hem de çevresindekileri rahatsız etmektedir. 
Hiperhidroz adı verilen bu tür aşırı terlemeye toplumda 

yüzde 2-3 oranında rastlanmaktadır. Aşırı terleme kişiye ve 
çevresindekileri rahatsız edici bir durum olduğu gibi çoğu 

zaman bir hastalığı da çağrıştırabilir. 

SICAK yaz günlerinin en sık karşıla-
şılan sorunlarından biri olan ve bazı 
insanların kabusu olabilen terleme, 
aslında çeşitli faydaları olan fizyolo-

jik bir mekanizmadır. Terlemeyi şu çeşitlere 
ayırabiliriz:

NORMAL bir yetişkinde, yaklaşık 2 ila 4 
milyon tane ter bezi bulunur ve bunlardan 
günde ortalama 500 cc civarında ter salınır. Bu 
salgının temel fonksiyonu vücut ısısının kont-
rol altında tutulmasıdır. Hava sıcaklığı veya 
egzersiz gibi nedenlerle vücut ısısında artış 
olduğunda, salınan terin bir kısmı vücuttan 
buharlaşarak uzaklaşır ve bu sayede soğutma 
sağlar. Stresli durumlarda da ter bezleri uyarı-
lır ve vücut ısısında bir artış olmadan terleme 
artabilir. Terlemeyle vücuttan su ile birlikte 
az miktarda tuz, üre, ürik asit ve çeşitli toksik 
maddeler de atılır.

El, yüz, ayak ve koltuk altında aşırı terleme 
olarak görülür. Genellikle çocukluk ve ergenlik 
(10-20’li yaşlarda) döneminde başlar. Yaşam 
boyu aralıklı veya sürekli devam eder. Her cins, 
ırk ve yaş grubunda görülebilir. Sıcakta artış 
gösterir, bunun yanı sıra kış aylarında hafifler. 
Sinirlenme, kaygı, stres ve heyecan terlemeyi 
arttırır. Terleme olan bölgelerde bakteri tutun-
ması kolaylaşır. Bu yüzden de koku olur. 

TERLEMENIN günlük hayatı etkileye-
cek kadar aşırı olması durumuna insanların 
%1’inde rastlanır. Vücutta solunum hızı, kalp 
atışı ve vücut ısısının ayarlanması gibi fonksi-
yonların şuur dışı kontrol edilmesini sağlayan 
otonom sinir sistemi adı verilen bir mekaniz-
ma mevcuttur; bu da sempatik ve parasempa-
tik sistem adı verilen iki bölümden oluşur. Aşırı 
terlemenin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, 
en sık rastlanılan açıklama sempatik sinirle-
rin bazen doğuştan gelen ve hiçbir nedene 
bağlı olmayan bir şekilde çok yüksek seviyede 
çalışmalarıdır. Belirtileri genelde çocukluk ve 
ergenlik çağlarında başlar ve hayat boyu devam 
eder. Genelde el, koltuk altı, yüz ve ayak gibi 
bir veya birkaç bölgede görülen aşırı terlemeye 
primer hiperhidroz adı verilmektedir
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TEDAVİ 
SEÇENEKLERİ

Ne kadarı normal? 

İlaç tedavileri

Terleme önleyiciler

Botox tedavisi

Sosyal etkiler 

Bulvar Ofis, Fener Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı, 1971 Sokak, 
No: 36-D Kat: 1, Lara Cd., 07230 Muratpaşa / Antalya

www.kubilayyucel.com.tr
444 30 75

CITYESTETİK

VÜCUDUN kendisini soğutmak için günde 
4-5 defa terlemesi normal olarak kabul edilir. 
Terleme, egzersiz esnasında, sıcak veya soğuk 
havalarda vücut sıcaklığını ayarlamak için 
gerekli fizyolojik bir mekanizmadır. Terleme 
gerekenden çok fazla olursa; kişiyi huzursuz 
eden, can sıkıntısına neden olan, endişe veren, 
stres yaratan utandıran ve cildi tahriş eden bir 
tabloya yol açabilir. Bu durum kişinin başka 
kişilerle ilişki kurmasını, iş ve kariyer seçimini, 
ruhsal sağlığını ve kişisel görüntüsünü, yaşam 
kalitesini çok olumsuz etkileyebilir. Aşırı 
terleme ciddi bir sağlık sorunudur. Farklı 
bir deyişle aşırı terleme yaşamı tehdit edici 
bir durum olmasa da, zararsız da değildir. 
Hastaların yüzde 30-35’inde aile hikayesi 
(genetik) görülür. Vücudun her bölgesinde ter 
salgılanması sempatik sinir sistemi tarafından 
kontrol edilir ve dengelenir. Bu sistemin 
çalışmasının bozulması aşırı terlemeye yol 
açar. Terleme bölgesel ve yaygın olmak üzere 
iki grup olarak değerlendirilir. 

HIPERHIDROZ tedavisinde kullanılan ve 
tedavi başarıları değişken olan bazı seçenekler 
mevcuttur. Beta-blokerler, antidepresanlar ve 
bazı antikolinerjik ilaçlar bir süreliğine faydalı 
olabilirler. Ancak terlemeye etkili olmaları 
için alınmaları gereken dozlarda ortaya 
çıkan çeşitli yan etkileri nedeniyle genelde 
önerilmezler. 

Tedavide ilk seçenek olan terlemeyi 
önleyici merhemler ve spreyler hafif ve orta 
şiddetli sorunu olan hastalarda kullanılabilir. 
Çoğu kozmetik ter önleyicide de yer alan 
aluminyum tuzlarının hiperhidrozisli 
hastalarda etkili olmaları için çok daha yüksek 
konsantrasyonlarda kullanılması gerekir. 
Haftada 2-3 kez sorunlu bölgeye sürülür 
ve ömür boyu kullanılması gerekir, ancak 
zamanla etkisi azalabilir ve ciltte tahrişe yol 
açabilir. Kullanımdan hemen önce banyo 
yapılmamalı ve de zedelenmiş ya da tahrişli 
deriye uygulanılmamalıdır. 

CLOSTRIDIUM botulinum adlı bakteri-
nin ürettiği bilinen botulinum toksini, çok 
düşük ve uygun dozlarda kullanılarak koltuk 
altı, el ve ayaktaki aşırı terleme sorununa 
çözüm sağlayabilmektedir. Vücuda enjekte 
edilen Botolinum toksininin ter bezlerini 
çalıştıran sinirlerin faaliyetini azaltmasıyla 
tedavi gerçekleştirilmektedir. 6 - 12 ay ara-
lıklarla uygulanır Terleyen bölgeleri belirgin-
leştiren çeşitli boyama metodları ile ciltteki 

hedef bölgeler belirlendikten sonra, kremler 
ile cilt uyuşturulur ve ince uçlu iğnelerle 
acıtmadan cilt içine ilaç enjekte edilir. İşlem 
yaklaşık yarım saat sürer ve etkisi kısa sürede 
ortaya çıkar. İstenen etki 12 aya kadar devam 
edebilir, etki azaldığı zaman ise enjeksiyonun 
tekrarlanması gerekir. Genelde botox alerjisi 
olanlar, hamileler ve myasteni veya MS gibi 
kas-sinir hastalığı olanlar haricinde genç yaşlı 
çoğu kişiye uygulanabilmektedir.

Aşırı terleme kişinin sosyal, fizik-
sel ve mesleki yaşamında çok önemli 
problemlere yol açabilir, romantik 
ilişkilerini, iş verimini, eğitim ve 
kariyer seçimini, ruhsal sağlığını ve 
yaşam kalitesini çok olumsuz etkile-
yebilir. Örneğin, elleri fazla terleyen 
kişiler sosyal çekingenlik yüzünden 
el temasından ve tokalaşmaktan 
kaçınabilir veya sosyal deneyimler-
den kaçınamadıkları zamanlarda ve 
öncesinde şiddetli iç sıkıntısı yaşaya-
bilirler. Hasta terleyeceği endişesine 
kapıldığı zaman, terlemesine neden 
olan uyarılar artarak terlemeyi daha 
da artırabilir ve de sonuçta gerginlikler 
ile bunların fiziki sonuçları birbirlerini 
tetikleyerek hastayı bir kısır döngüye 
sokabilir.

AŞIRI terlemenin tedavisinde cerrahi 
ve cerrahi dışı metotlar kullanılabilir. Genel 
olarak, ilk önce ağızdan alınan sistemik ilaçlar, 
haricen sürülen kremler ve losyonlar, botoks 
injeksiyonları veya iyontoforez gibi metotlar 
denendikten sonra istenen sonuç elde 
edilemiyorsa cerrahi denenmelidir. 



44

CITYEKONOMİ

Kripto para ve dijital 
varlık yatırımcıları,
DiKKAT!
Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi 
EY, kripto para birimleri ve dijital varlıklar alanındaki 
yatırımcı kişi ve kurumların bu alandaki mevcut 
ve gelişmekte olan vergi düzenlemelerini dikkatle 
izlemeleri gerektiğini vurguluyor. Dijital varlıklara 
ve kripto para birimlerine yapılan yatırımların 
vergilendirilmesine ilişkin güncel durumu 
paylaşan EY, farklı ülkelerin bu alandaki yaklaşım ve 
uygulamalarına da ışık tutuyor.

EY (Ernst&Young) kripto para 
birimleri ve dijital varlıklarla ilgile-
nen yatırımcı kişi ve kurumların bu 
alana yönelik vergi düzenlemelerini 

dikkatle izlemeleri gerektiğini vurguluyor. EY 
tarafından yayımlanan “Kripto para birimleri 
ve dijital varlıklara yönelik vergiler yakın 

gelecekte nasıl şekillenecek?” başlıklı özel ma-
kalede, geleneksel aracıları devreden çıkararak 
işlem sürelerini büyük ölçüde hızlandıran, ma-
liyetleri düşüren ve inovasyonu destekleyen 
dijital varlıklar alanındaki küresel yatırımların 
toplam büyüklüğünün son 13 yıllık sürede 3 
trilyon doları aştığına dikkat çekiliyor.

https://www.ey.com/en_gl/tax/how-taxes-on-cryptocurrencies-and-digital-assets-will-soon-take-shape
https://www.ey.com/en_gl/tax/how-taxes-on-cryptocurrencies-and-digital-assets-will-soon-take-shape
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Vergi otoriteleri, 
dijital varlıkları 
ve bu alandaki 
gelişmeleri 
kavrama çabasında

Yapılacak düzenlemelerde 
“vergi yansızlığı”nın 

sağlanması 
önem taşıyor

Türkiye’de kripto varlıklarla 
ilgili düzenlemelerin 

2022’de yasalaşması bekleniyor

Kripto para 
ve NFT’lerin 
vergilendirilmesinde 
farklı yaklaşımlar

BU alanda hizmet sağlayıcılar ve müşteriler 
için vergi riski artarken vergi otoriteleri için de 
yeni zorlukların ortaya çıktığına dikkat çeken 
EY uzmanları, tüm dünyada dijital varlıkların 
kaydettiği baş döndürücü gelişimin vergi otori-
teleri için giderek daha dikkat çekici hale geldi-
ğini vurguluyor. Vergi otoritelerinin bu alandaki 
gelişimi kavrama çabalarının yanında, ülkelerin 
yaklaşımlarında dijital varlıklar alanındaki satın 
alma, mülkiyet ve satış işlemlerinin vergisel 
etkileri açısındanfarklılıklar söz konusu.

Halihazırda dijital varlıklar için geleneksel 
yatırımlar ile aynı vergi raporlama yükümlü-
lüklerinin mevcut olmayışı vergi otoriteleri için 
bir tür kör nokta oluşturuyor. Dolayısıyla, bu 
alandaki yatırımlardan elde edilen ciddi miktar-
daki kazançlar ya hiç bildirilmemiş ya da eksik 
bildirilmiş olarak görünüyor. Bu alanda tüm 
dünyada hem bireylerin hem de kurumsal vergi 
ekiplerinin başa çıkması gereken belirsizlik, 
karmaşıklık ve risklerinmevcut olduğunu or-
taya koyan makalede vergi otoritelerinin yakın 
gelecekte daha fazla vergi raporlama yükümlü-
lüğünü devreye almasının beklenebileceği belir-
tiliyor. Bu çerçevede, OECD, kripto varlıklar ile 
ilgili yeni bir vergi şeffaflığı çerçevesi ve Ortak 
Raporlama Standardında (“CRS”) oluşturulan 
değişiklikleri kamuoyunun değerlendirmesine 
açtı. Bu çalışmalar sonrasında vergi şeffaflığı 
amaçlı “otomatik bilgi değişimi” kapsamına 
kripto varlıklarda girmiş olacak. EY uzmanla-
rı, CRS’in uygulamaya geçmesi uzun zaman 
almışken, mevcut ortamda kripto varlıkların 
raporlamalar kapsamına alınmasının da uzun 
sürmeyebileceğini vurguluyor.  

KRIPTO para birimleri vetoken’lar gibi 
dijital varlıklara yapılan yatırımlar çok yüksek 
oranlarda artmış durumda vebunların nasıl 
vergilendirileceği konusu gündemde önemli 
yer tutuyor. Dünya genelinde birçok vergi 
otoritesi,kripto para yatırımlarını servet olarak 
sınıflandıran ve sermaye kazancı vergisine 
tabi tutan ABD ve İngiltere’nin yaklaşımını 
benimsiyor. 

Blok zinciri üzerinde depolanan, akıllı 
kontratlarla desteklenmiş benzersiz yazılım 
parçaları olarak tanımlanabilecek NFT’ler 
de (Non-FungibleToken), halihazırda en 
popüler dijital varlık sınıflarından biri 
durumunda. Şirketlerin, marka topluluğu 
oluşturma ve geliştirmede benzersiz fır-
satlar sunan NFT’lere giderek daha fazla 
yöneldiği bir dönemde vergisel açıdan 
NFT’ler, hem doğrudan hem de dolaylı 
vergilerle karşılaşabilir. 

EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı 
Abdulkadir Kahraman konuyla ilgili şu 
değerlendirmelerde bulundu:

“Dijital varlıklar endüstrisi, dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişimini 
sürdürüyor. Vergilendirme açısından ise 
bu alanda belirsizlikler söz konusu. İno-
vasyon ve büyüme hızının, vergi tarafında 
olası bir ortak küresel anlayışın gelişim hı-
zını geride bıraktığını söyleyebiliriz ve bu 
alanda birçok ülke, dijital varlıkların ver-
gilendirmesine ilişkin kendi bakış açılarını 
henüz resmileştirmiş değil. Yatırımcılar ve 
hizmet sağlayıcılar karmaşık vergi uyumu 
risklerine karşı mevcut ve olası düzenle-
meleri dikkatle izlemeli. Dijital varlıklara 
ilgi ve katılım hangi düzeyde olursa olsun, 
temel ilke olarak gelir ve kazançların her 
zaman için vergiye tabi olduğu en başta 
bilinmelidir.”

Son dönemde gündemde yer alan 
açıklamalar nedeniyle, Türkiye’de kripto 
varlıklarla ilgili düzenlemelerin 2022 yı-
lında yasalaşması bekleniyor. Kamuoyuna 
yansıyan bazı teklif taslakları incelendi-
ğinde kripto varlık düzenlemelerinin 6362 
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPK) 

eklemelerle yapılacağı anlaşılıyor. Teklif 
taslağında SPK’nın 3’üncü maddesindeki 
tanımlara, “cüzdan, kripto varlık, kripto 
varlık alım satım platformu, kripto varlık 
hizmet sağlayıcı ve kripto varlık saklama 
hizmeti” tanımları ekleniyor.Ayrıca kripto 
varlıklar ile ilgili Kanuna eklenen madde-
lerle “Kripto varlık alım satım platformla-
rı”, “Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının 
usulsüz işlemlerinde uygulanacak tedbir-
ler”, “İzinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcı-
lığı faaliyeti”, “Zimmet”, “Kripto varlıklara 
ilişkin şahsi sorumluluk” ve “Kripto var-
lıklara özel soruşturma usulleri” gibi daha 
çok “kripto varlık alım-satım platformları” 
ile ilgili şartlar ve kötüye kullanıma ilişkin 
düzenlemeler yapılıyor.

Tüm dünyada piyasa değerleri ve işlem 
hacmi ciddi boyutlarda artan bir varlık 
türü ile ilgili düzenlemenin AB örneğinde 
olduğu gibi (Markets in Crypto Assets, 
“MiCA” ve Digital Operational Resilience 
Act, “DORA”) daha kapsamlı olması hem 
‘Türkiye’de oluşan ve küresel ile entegre’ 
ekosistemin korunması hem de İstanbul 
Finans Merkezi (“İFM”) projesine katacağı 
ivme nedeniyle önem arz ediyor.

KRIPTO varlıkların vergilen-
dirmesi kapsamında, yapılacak vergi 
düzenlemelerde “verginin yansızlığı” 
ilkesinin gözetilmesi önem arz ediyor. 
Örneğin, AB ülkelerinde kripto varlıkla-
rın KDV’den istisna olması, Türkiye’nin 

ise benzer ihraçları KDV’ye tabi tutma 
politikası benimsemesi Türkiye’deki ihraçla-
rın AB ülkelerine kaymasına neden olabilir. 
Yapılacak düzenlemeler ile kripto varlıkların 
niteliği net bir şekilde tanımlandıktan sonra 
bu varlıklara dayalı işlemlerin; “varlık ihracı/
oluşturma”, “madencilik”, “alım-satım” ve 
“aracılık” gibi faaliyet bazında ele alınarak 
yapılmasıda önem taşıyor.

Türkiye’de dolaysız yani gelir üzerinden 
veya dolaylı yani harcama üzerinden gündeme 
gelebilecek vergilendirme düzenlemelerinin 

diğer ülke düzenlemeleri ile paralel 
olmasının veböylece “verginin yansız-
lığının” sağlanmasının önemine de 
işaret eden Abdulkadir Kahraman, 
aksi takdirdeTürkiye’deki işlemlerin 

yurt dışına kaymasının ve Türki-
ye’de mevcut ekosistemin zarar 
görmesinin söz konusuolabilece-
ğine, bunun da Türkiye’nin mali 
suçlarla mücadele gücününzayıfla-

tabileceğine dikkat çekti. 

https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/public-consultation-document-crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf
https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/public-consultation-document-crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf
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ÖZDENETIM becerisi, çocukların 
erken yaşlardan itibaren sahip 
olmalarını beklediğimiz ve 
zaman içerisinde gelişen bir 

beceridir. Çocuklar büyüdükçe duygu ve 
davranışlarını kontrol etme konusunda daha 
başarılı olabilirler. Çocukların özdenetimini 
geliştirebilmesi için zamana ihtiyacı vardır.

Çocuklar, ilerleyen yaşlarda dürtü ve 
davranışlarını kontrol etmede daha başarılı 
olurlar. Bunun kontrolünü sağlayabilen 
çocuklar, akademik anlamda, iş hayatında 
daha başarılı olup, stresle baş edebilme, etkili 
iletişim kurabilme ve fiziksel ve ruhsal olarak 
daha sağlıklı hayat sürdürebilme noktalarında 
ise daha iyi ilerleyebilmektedir. Ayrıca, bireyin 
kendisine odaklanmasını, olgun, sorumluluk 
sahibi bir kişi olmasına yardımcı olur. 

Tüm bu sebeplerle çocuklarımıza 
bu beceriyi kazandırabilmek için neler 
yapabiliriz?
m Çocuklarınıza tutarlı davranmak ve 

onlar için güvenli bir ortam oluşturmak. 
m Rol-model olmak.
m Güçlü bir isteği ya da arzusu olduğunda 

bunu erteleme ve bu istekle kalabilme 
becerilerini öğretmek.
m Her talebine anında ulaşabilmek yerine 

sabırla beklemesine rehberlik etmek, net 
zaman dilimini sunmak. 
m Sınırlar koyma ve tutarlı olmak dikkat 

edilmesi gereken bir noktadır.
m Çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine 

uygun şekilde oynanan oyunlarda planlama 
yapmak ve çözüm üretme becerileri 
desteklemek.
m Kurallı ve sıralı oynanan oyunlar, yapılan 

etkinlikler de çocuğa öz denetimi kurmasına 
yardımcı olacaktır. 
m Sürekli olarak müdahale etmemek de 

önemlidir.

Özdenetim becerisi

CITYKÖŞE CITYKÖŞE

A&D Kids Konyaaltı 
Anaokulu Müdürü

devrim.bati@adkids.com.tr

Gül Devrim Batı

devrimogretmenim

21. yüzyıl becerilerine hakim çocuklar hedefliyoruz. 
Pek çok farklı hedef var içerisinde. En dikkat çekici 

olanlardan biri de özdenetim becerisi… 
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CITYÇOCUK

INSANIN kardeşinin olması çok önemli 
ve değerli… Ancak bu durum kardeşler 
arasında rekabet olduğu gerçeğini de 
değiştirmiyor. Kardeş rekabetinin kar-

deşler arasında kıskançlık, yarış ve kavgaların 
yaşanması durumu olduğunu söyleyen Dok-
torTakvimi.com uzmanlarından Psk. Dan. 
Hava Arıtan, aslında kıskanılanın kardeş değil 
ebeveynlerin ilgi ve zamanının paylaşılması 
olduğuna dikkat çekiyor. Kardeşler arasındaki 
rekabet büyük çocuk, ortanca çocuk ve küçük 
çocuk olma durumuna göre şekil değiştirebili-
yor. Büyük çocuk her zaman evin ilk göz ağrısı 
oluyor. Büyük çocukla anne-baba olmayı 
öğrenen çiftler ilk çocuğa her zaman iltimas 
gösterebiliyor. Büyük çocuğun her şeyi en iyi 
bilen, çalışkan, başarılı çocuk unvanlarına 
sahip olduğunu anlatan Psk. Dan. Arıtan, bu 
nedenle ilgiden en büyük payı alanın ilk çocuk 
olduğunu belirtiyor. 

“İkinci çocuğun dünyaya gelmesiyle büyük 
çocuğun tahtı sallanıyor” diyen Psk. Dan. 
Arıtan, şöyle devam ediyor: “Artık ailenin il-
gisini ve sevgisini paylaşmak zorunda olduğu 
bir rakibi olan kardeşi dünyaya gelince büyük 
çocuk ne yapacağını şaşırıyor. Bu nedenle 
gücün önemli bir şey olduğu sonucunu çıka-
rabiliyor. İkinci çocuk ise doğduğu günden 
itibaren ilgiyi kardeşiyle paylaşmak zorunda-
dır. Bu nedenle bir yarıştaymış gibi hisseder. 
Rakibi olan birinci çocuğu yenmek için sürekli 
kendini eğitir. Bunun içinde birinci çocuğun 
başarısız olduğu konularda başarılı olmaya ça-
lışır ki ailenin ilgisini ve övgüsünü kazanabil-
sin. Ancak birinci çocuk çok iyi ise ikinci çocuk 

yarıştan vazgeçebilir. Bu da onu cesaretsiz 
biri yapabilir. Genellikle ikinci çocuk birinci 
çocuğun tam tersi özelliklere sahiptir.”

ORTANCA ÇOCUKLAR KENDİNİ 
ARADA EZİLMİŞ GİBİ HİSSEDEBİLİR

En küçük çocuk her zaman ailenin be-
beğidir ve bu nedenle de en çok şımartılan 
çocuktur. En küçük çocuğu kardeşleri ondan 
daha ileride olduğu için kendi yoluna gitme 
eğiliminde olduğunu belirten DoktorTakvimi.
com uzmanlarından Psk. Dan. Hava Arıtan, 
en küçük çocuğun oynayacak özel bir role 
sahip olmak için kendine diğer kardeşlerin 
denemediği farklı yollar geliştirebildiğini anla-
tıyor. Kardeş sayısının ikiden fazla olması du-
rumunda ikinci, üçüncü çocuklar ortanca ço-
cuk konumuna gelebiliyor. Ortanca çocuğun 
genellikle kendini arada ezilmiş hissedebildi-
ğini söyleyen Psk. Dan. Arıtan, “Bu nedenle 
kendine acıyan bir ruh haline girip problemli 
bir çocuk olma yoluna girebilir. Eğer kardeşler 
arasındaki rekabetin şiddeti büyük ise bu 
karışıklığın içinde ortanca kardeş arabulucu 
rolü de üstlenebilir. Eğer ailede dördüncü 
çocuk varsa ikinci çocuk kendini ortanca kar-
deş gibi hissedebilir. Bu sayede üçüncü çocuk 
daha yumuşak başlı ve daha sosyal olabilir. 
Kardeşler arasında rekabet, anne babaları 
zaman zaman zor durumda bıraksa da aslında 
normal ve sağlıklıdır. Kardeşler arasındaki 
rekabet onların dünya yaşamında nasıl bir 
yer edineceklerini de belirler. Kardeşler bu 
rekabette belli bir yaşam tarzı kazanırlar. Bu 

tarzı yetişkinlik dönemlerindeki yaşantılarına 
da taşırlar. Bu nedenle ebeveynlerin dikkatli 
olması gerekir” diyor.

DoktorTakvimi.com uzmanlarından 
Psk. Dan. Hava Arıtan, ebeveynlere dü-
şen görevleri ise şöyle sıralıyor:
m Çocuklar birbirleriyle kıyaslanmamalı-

dır. Örneğin; “Kardeşin ne kadar güzel yapı-
yor. Sen neden yapamıyorsun?” gibi cümleler 
kurulmamalıdır. Her çocuğun kendine özgü 
yeteneklerini ve başarıları vardır. Bu gibi 
durumlarda mutlaka övgü gösterilmelidir.
m Her çocuğun kendine ait bir alana ve 

yeteri kadar zamana sahip olduğundan emin 
olunmalıdır. Oyuncaklarını ve özel eşyalarını 
paylaşmadan önce mutlaka sorulmalıdır.
m Kardeşlerin birbirine nasıl yaklaşması 

gerektiği gösterilmelidir.
m Her çocuğun kendi kimliği vardır. Onları 

etiketlemeyin.
m İşbirliğine teşvik edin.
m Adil olmak önemlidir. Her birine özel 

oldukları hissettirilmelidir.
m Çocukların birlikte keyifli vakit geçirme-

leri sağlanmalıdır. Çatışma yaşadıklarında bu 
vakitler koruyucu işlev görür. Birlikte güzel 
anıları paylaşmak, çözüm üretmeyi daha 
kolay hale getirir.
m Ebeveynlerin düzenli olarak her çocukla 

birebir zaman geçirmesi önemlidir.
m Aile yaşantınız hakkındaki duygu ve 

düşünceleri dinlenmelidir.
m Tehlikeli kavgalar oluyorsa aile mutlaka 

araya girmelidir. Sakinleştiklerinde ne olduğu 
hakkında konuşulmalıdır.

ÇOCUKLARINIZI BiRBiRiYLE 
KIYASLAMAYIN

Kardeşler zaman zaman kavga edebiliyor, aralarında kıskançlık krizleri yaşanabiliyor. 
Bu durumun ebeveynleri rahatsız etse de aslında çok normal ve sağlıklı bir durum 
olduğunu söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psk. Dan. Hava Arıtan, bu 

rekabetin çocukların ilerideki yaşam tarzını belirleyeceğinin altını çiziyor.
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www.tolgatemel.com
Dr. Tolga Temel ANTi AGiNG TIP 3

YAŞLANMAYI 
YAVAŞLATMAK 
MÜMKÜN MÜ?

Dünyamızda yaşayan tüm canlılar içerisinde 
yaşadığı gezegene zarar vererek erken 
yaşlanmasına yol açan, “en gelişmiş” ve tek canlı 
‘insan’ gerçekten… İnsanoğlunun düşüncesizliği, 
acımasızlığı ve tarif edilemez hırsı kendi sonunu da 
hazırlıyor. Hem kendi aramızda hem de dünyada 
yaşayan tüm canlılarla kardeşçe, paylaşarak 
yaşamayı öğrenmek zorundayız. Vücudumuzdaki 
tüm hücrelerin birbiri ile bağlantılı ve haberdar 
olduğunu biliyoruz. Olumlu ya da olumsuz her 
durumdan birlikte etkilendiklerini de... 

Genç cildin ve sağlıklı 
vücudun anahtarı sizde

Yaşlanma karşıtı tıpta son gelişmeler

HEMEN tüm yazılarda, seminerlerde 
ve hasta görüşmelerinde anlatıyorum; 
vücudumuz bir bütün ve olumsuzluklardan 
tüm hücrelerimiz etkileniyor. Hastalık ya 
da sorun, olumsuz etkinin hedef doku ile 
organına veya bizim vücudumuzun zayıf 
noktasına göre bir şikayet, semptom ya da 
hastalık olarak ortaya çıkıyor. Bu mantığı 
anladığımızda, acil durumlar, kaçınılmaz 
cerrahiler ve benzeri durumlar dışında hem 
koruyucu, önleyici tıp mantığıyla hem de 
yaşlanma karşıtı anti aging tıp mantığı ile 
yaklaştığımızda; yeni sağlık sorunlarını 
önlemiş ve mevcutları da iyileştirme ya da 
en azından ilerlemesini durdurma şansı 
yakalamış oluruz. Bu yaklaşımın en önemli 

kazancı ise tüm vücudu olumlu olarak 
etkilemesi. 

Migren, Alzhemer veya kanser tedavisi ya 
da önleme tedavilerinde sadece bu hastalıklara 
odaklanan yaklaşımlar yerine yaşlanma karşı-
tı, önleyici yaklaşımlarla tüm vücut sistemleri 
organ ve dokularının iyileşmesini hedeflemek 
yaşam kalitesini belirgin olarak artırıyor.

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

INSANLAR zaman saatini 
yavaşlatmak, hayatın daha 

uzun ve aktif geçen yılarının 
sayısını artırmak isterler. 

Son yıllarda birçok bilim 
insanı da yaşlanma 
sürecini frenlemek, 

yaşa bağlı hastalıkların 
başlangıcını durdurmak 
ve normal ömrü uzatmak 
için çalışmalarını artırdılar. 

Bu alandaki ortak konuları 
sizler için derledim.  Yaşam 

şekli ve stres yönetimi gibi 
bilinenlerin ötesinde deneysel 

aşamadaki ilaçlara kadar birçok araştırmayı 
sizlerle paylaşacağım.

Tahmin edileceği ve hatta bilindiği üzere 
ilk başlıklardan biri beslenme. Kişilerin 
vücutlarıyla uyumlu beslenmesi ve düşük 
kalorili beslenmenin yaşlanmayı yavaşlattığı 
deneysel olarak ta kanıtlandı. Yapılan fare 
deneylerinde istenenden daha az besin 
verilerek zayıflatılan farelerin 2,5 civarındaki 
ömürlerinin 1 yıl yani % 40 civarında uzaması 
mümkün oldu. Bu gerçekten çok ciddi bir etki 
ve sonuç. Bilim insanlarının bu çalışmalarının 
bilim dünyasında insan hastalıklarındaki 
tedavilerde ve anti aging uygulamalarda 
yeterince yer aldığını söylemek imkansız.
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Burada son olarak D vitamini ile ilgili çalış-
malara değinmek istiyorum.

D vitamini, kemiğin mineralizasyonu 
için optimal bağırsak kalsiyum emilimi için 
önemli bir ön hormondur. Son zamanlarda 
yapılan birçok çalışma, 
yaşlı popülasyonda D 
vitamini kullanımının 
sayısız olumlu etkisini 
ortaya koymuştur. Yaş-
lılarda D vitamini 
eksikliği, azalmış biliş-
sel işlev, daha yüksek 
Alzheimer hastalığı 
riski, kas kütlesi ve 
işlev kaybı ve osteopo-
roz ile ilişkilidir. Kesit-
sel çalışmalar, düşük 
D vitamini seviyesinin 
hipertansiyon, kalp yetmezliği ve iskemik kalp 
hastalığı gibi daha yüksek kardiyovasküler 
hastalık riski ile ilişkili olduğunu göstermiştir. 

Hasta takiplerimizde oldukça sık karşılaş-
tığımız bu vitaminin eksikliği giderildiğinde 
başta enfeksiyonlar olmak üzere genel bir 
iyileşme halını hemen görmek mümkün.

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

Sağlıcakla kalın, sevgiler…

“Az ye, çok yaşa” Testosteron

Dehidroepi-
androsteron

Hatalık bağırsaktan 
başlar = yaşlanma 
bağırsaktan başlar

D Vitamini

AZ, aralıklı ve düşük kalorili beslenme 
modeline bir de kişiye özel kendi vücuduna 
uyumlu beslenme programlarını uyguladığımız 
hastalarda, biz de kliniğimizde bunların olum-
lu sonuçlarını belirgin bir şekilde görüyoruz. 
Oldukça kısa sürelerde 2-4 hafta içinde uyku 
düzeni, barsak sorunları, enerji artışı, cilt prob-
lemlerinde azalma, saç dökülmesinde azalma, 
kilo verme ve sıkılaşma ve belki de en önemlisi; 
iyilik hissinde artış ve kaygının azalması, en sık 
gördüğümüz olumlu sonuçlar olarak sıralana-
bilir. Düşük kalorili beslenme çalışmalarındaki 
bu etki, bilim insanlarını bu alanda ilaç çalış-
malarına yöneltti ve bu gün kalori kısıtlama 
mimetikleri (Benzer etki oluşturan ilaçlar) 
konusunda oldukça ilerlemeler sağlanmıştır. 

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

Bu İlaçların kullanılması konusunda aslında 
tüm tedavilerde olduğu gibi benim düşüncem 
şudur: Gerçek iyileşmenin doğal yollardan, 
ruh, beden ve zihinsel bir bütünlük oluşturu-
larak gerçekleşebileceği ve sürdürülebileceği 
inancı ile zaman zaman ya da başlangıçta 
destek alınsa bile aynı vitamin mineral takviye-
lerinde olduğu gibi vücuttaki iyileşme ve denge 
ile doğal yollardan sağlanması esas olmalıdır…

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

DEHIDROEPIANDROS-
TERON (DHEA) ve metaboliti 
DHEA-sülfat, adrenal bez tarafın-
dan üretilen ve daha sonra hedef 
dokuda androjen veya östrojene 
dönüştürülen seks hormonlarının 
öncüleridir. Son çalışmalar, düşük 
DHEA düzeylerinin daha yüksek ate-
roskleroz, kalp yetmezliği, kardiyovasküler 
komplikasyonlar ve genel mortalite riski ile 
ilişkili olduğunu bildirmiştir.

Kliniğimizde yaptığımız biyokimyasal 
analizlerde mutlaka istediğimiz bu hormonal 
değerlerle kişilerin şikayetleri arasındaki ilişki 
çok yüksek oranda koreledir ve iyileşme süre-
cinde de aynı etkiyi görüyoruz. Yani düzelen 
hormon düzeyleri klinik iyileşme ile birebir 
uyumlu. 

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

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

“Hormonlarına 
sahip çık,  genç kal”

Östrojen ve 
Progestinler

HORMON seviyeleri yaşla birlikte azalır ve 
bu süreç hipofiz bezinden, adrenallerden ve go-
nadlardan salgılanan sekresyonun azalmasıyla 
ilişkilidir. Azalan hormon seviyeleri, kemik 
mineral yoğunluğunda (BMD), kas kütlesinde, 
cinsel istekte, erektil fonksiyonda ve entelektü-
el aktivitede azalma ile ilişkilidir. Bu bağlamda, 
yaşlanmanın etkilerini tersine çevirmeye 
ve yaşlılarda yaşam kalitesini iyileştirmeye 
yardımcı olmak için hormon takviyeleri yaygın 
olarak kullanılmaktadır.

KADINLARIN üçte ikisi perimenopoz sı-
rasında sıcak basması veya vajinal kuruluk gibi 
rahatsız edici semptomlardan muzdariptir ve 
bu semptomları azaltmak için HRT kullanılır. 
Östrojenler tek başına veya progesteron ile 
birlikte osteoporoz tedavisi üzerinde olumlu 
etkilere sahiptir. Vertebra ve vertebra dışı 
kırıkları önlemek için kullanılmıştır.
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Modern heykelin öncüsü 
olarak bilinen dünyaca ünlü 
Fransız heykeltıraş Auguste 
Rodin’in eserleri, ‘Tutkunun 

Heykeltıraşı Rodin – Erbil 
Arkın Özel Koleksiyonu’ndan 

Bir Seçki’ adlı sergiyle 19 
Mayıs- 31 Temmuz 2022 

tarihleri arasında Antalya 
Kültür Sanat’ta izleyiciyle 

buluştu…

MODERN HEYKELİN ÖNCÜSÜ 
RODİN ANTALYA’DA

‘Tutkunun Heykeltıraşı Rodin – Erbil Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki’

ANTALYA Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın 140. kuruluş yıldönümü 
dolayısıyla, Girne’de bulunan 
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım 

Üniversitesi (ARUCAD) ve The Arkın Rodin 
Collection Gallery iş birliği, T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 
sergide Kıbrıslı iş insanı Erbil Arkın’ın özel 
koleksiyonundan derlenen 22 eser Antalyalı 
sanatseverlerle buluştu…

2006 yılında Sabancı Müzesi’nde 
açılan “Heykelin Büyük Ustası Rodin 
Istanbul’da” adlı sergiden sonra 
Türkiye’ye gelen ikinci Rodin sergisi, bu 
anlamda önemli bir adım…

Öncelikle, dünya sanatına yön veren ve 
maddi değerleri çok büyük olan yapıtları 
sergilemek çok riskli adımlardır diye 
düşünüyorum. Hele ki yapıtlar heykel ise 
bu çok daha meşakkatli ve zordur… Bu 
çabasından dolayı Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası’na teşekkür etmek isterim, tabii ki 
koleksiyonun sahibi Erbil Arkın’a da…

Serginin açıldığı gün Erbil Arkın’ın önemle 
söylediği bir şeyi sizlerle paylaşmak isterim; 
yapıtların orijinal olduğu konusunda çok fazla 
soru sorulduğuna dair bir açıklamada bulundu 

Gül Yasa Aslıhan
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Arkın. Rodin heykellerinin Rodin Müzesi 
ve Vakfı tarafından sınırlı sayıda (6 Adet) 
çoğaltılmasına izin verildiğini ve bu koleksiyon 
eserlerinin de Rodin Müze ve Vakıfı 
tarafından onaylı olduğunu ısrarla belirtti… 
Bugün İstanbul’da yer alan Rodin’in Düşünen 
Adam heykeli gibi, dünyanın farklı yerlerinde 
gördüğümüz aynı heykellerin ‘acaba hangisi 
orijinal’ sorusuna da yanıt oldu bu açıklama 
sanırım… Özetle, vakıf onayı ile sınırlı sayıda 
çoğaltılan eserler orijinal kabul edilir…

Erbil Arkın’ın Ingiltere’de güzel 
sanatlar eğitimi aldığı yıllarda başlayan 
ve giderek tutkuya dönüşen Rodin 
hayranlığının sonucunda oluşan 
toplamda 27 eserlik koleksiyonu, 
Rodin’in kariyeri boyunca dönüm 
noktalarını oluşturan birçok eserini 
barındırıyor.

Bu sergide 22 eserin izleyici ile 
buluşacağını da vurgulamak isterim, taşınma 
zorluklarından dolayı koleksiyonun tamamı 
getirilememiş ancak 22 orijinal Rodin heykeli 
de Temmuz sonuna kadar bizlerin ilgisini 
bekliyor…

Eserler arasında, sanatçının ilk sergileme 
girişimi olan ancak 1864 Paris Salonu’na 
kabul edilmeyen ‘Kırık Burunlu Adam’ 
büstü, 1875’te ürettiği ve çok gerçekçi olduğu 
için doğrudan modelden kalıp alınarak 
uygulandığı eleştirilerine uğrayan ‘Tunç Çağı’, 
Cehennem Kapıları adlı yapıt için üretilmiş ve 
sonra her biri teker teker ikonlaşmış ‘Öpücük’, 
‘Düşen Adam’, ‘Eve’ adlı eserler bulunuyor…

Doğu Akdeniz’in bilinen en büyük 
Auguste Rodin koleksiyoneri olan Erbil 
Arkın’dan da biraz söz etmek isterim sizlere. 
Çünkü dünyanın önemli yapıtlarına sahip 
olmak ve onları başka şehirlerde izleyicilerle 
buluşturmak gönül işidir diye düşünüyorum 
ve gözlemlediğim kadarıyla da Erbil Arkın bu 
koleksiyonu gönülden yapmış…

2005 yılında başlayan bu serüvende 
bugüne kadar satın aldığı 27 adet Rodin 
heykeli mevcut. Arkın, Rodin’in eserleriyle 
16 yaşındayken tanıştığını ve bu eserlere 
yenilerini eklemeyi arzu ettiğini vurguluyor…

Henüz 16 yaşında bir gençken, Londra’daki 
Tate Gallery’de ilk kez bir Auguste Rodin 
eseriyle karşılaşması Arkın’ı büyülüyor. (The 
Kiss (Öpüş) adlı heykel) Bu karşılaşmanın 
ardından kütüphaneden kitaplar alıp Rodin’i 
araştırmaya başlıyor ve araştırması ilerledikçe 
de kendisiyle Rodin arasında oldukça güçlü 
bir ruhsal bağ oluştuğunu hissediyor...                                 
Güzel Sanatlar Kolejini bitirdikten sonra, 
Endüstriyel Tasarım eğitimi alan Erbil Arkın’ın 
sanata olan ilgisi, tutkusu yıllar içinde onu bu 
büyük koleksiyonun sahibi yapıyor…

Bir gencin, bir sanat eserinin etkisiyle 
biçimlenen yaşantısı yıllar sonra bir 
toplumun kültür yatırımına katkıda 
bulunması da çok ilham verici doğrusu…

Bugün, Kıbrıs’ta ARUCAD’ın (Arkın 
Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi) 
kurucusu sanata gönül vermiş ve bunu 
paylaşarak çoğaltmış bir iş insanı olan Erbil 
Arkın, kendi üniversitesinde de öğrenciliğe 
devam ettiğini söylüyor (tabii ki heykel 
alanında). Öğrencilere modern sanat 
eserlerini, heykelin büyük ustası Rodin’in 
heykelleri aracılığıyla gösterebilmek öğrenciler 
için de eşi bulunmaz bir fırsat hiç kuşkusuz… 

Ne diyelim; teşekkürler Erbil Arkın ve bu 
değerli eserleri bizimle buluşturan ATSO, AKS 
(Antalya Kültür Sanat)…

İncity Dergisi Kültür Sanat sayfasını 
2014 Şubat’ta ilk kez yazdığımda; Rodin 
ve Camille’in aşkları üzerinden derlediğim 
bir sanat yazısı  olmuştu. Bugün Rodin’in 
eserlerini izlerken de de Camille Claudel’in 
izlerini görmezden gelemedim. 19 yaşında 
Rodin’in asistanı olarak tanıdığımız Claudel, 
Rodin’in ilham perisi, aşığı, asistanı, modeli 
ve kanıtlanamasa da bir çok eserinin imzasız 
sahibidir hiç kuşkusuz… 

Yaşamının son 33 yılını akıl hastanesinde 
geçirmiş olan Claudel’i de bu sergideki 
eserlerde hissedebileceğinizi düşünüyorum. 

Bir sonraki sayıda Rodin ve Claudel’in 
ortak paydası ‘heykel ve aşk’ ile bağlantılı yeni 
bir yazı derlemesi yapmak isterim… Ama o 
zamana kadar sergiyi de gezmiş olmanızı arzu 
ederim… 

Sevgiyle…
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ASTIM 
HAKKINDA 

DOĞRU 
SANILAN 

10 YANLIŞ!
Hava yollarında daralmayla 

kendini gösteren ve ataklarla 
seyreden ‘astım’ dünyada 
ve ülkemizde oldukça sık 
görülen bir hastalık. Öyle 

ki ülkemizde yaklaşık 4 
milyon kişi astım hastalığıyla 

mücadele ediyor. Kronik bir 
hastalık olan astımda ataklarla 

gelişen nefes darlığı, kuru 
öksürük, göğüste baskı hissi, 
hırıltılı veya hışıltılı solunum 

gibi sorunlar kontrol 
altına alınamazsa yaşam 
kalitesi ciddi boyutlarda 

düşebiliyor, dahası hastanın 
hayatını kaybetmesiyle 

sonuçlanabiliyor. Acıbadem 
International Hastanesi 

Göğüs Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, 

konuyla ilgili doğru sanılan 
10 hatalı bilgiyi anlattı; 

önemli öneriler ve uyarılarda 
bulundu.

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. 
Dr. Bülent Tutluoğlu, hemen her 
yaşta görülebilen astım hastalığında 
yaşanan atakların aslında doğru ve 

düzenli tedaviyle kontrol altında tutulabildi-
ğine dikkat çekerek, “Ancak toplumda astım 
hakkında doğru sanılan bazı hatalı bilgiler 
hastaların tedavilerini aksatmalarına yol açabi-
liyor. Bu nedenle astımda takip ve tedavinin 
düzgün yapılabilmesi için her şeyden önce has-
tanın hastalığı konusunda bilgi sahibi olması 
çok büyük önem taşıyor” diyor. Peki hangi 
hatalı düşünceler astım hastalarının hayatla-
rını zorlaştırıyor? Tutluoğlu, astım hakkında 
toplumda doğru sanılan 10 hatalı bilgiyi anlat-
tı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu. 

DOĞRUSU: KOAH’ın aksine astım hasta-
lığının zamanla ilerleme ihtimali az oluyor. 
Özellikle doğru ilaç kullanımı ve hekimin 
düzenli takibiyle astım tam olarak kontrol 
altına alınabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, hastaların çok az 
bir kısmında inhaler ilaçların doğru kullanımı-
na rağmen hastalığın olumsuz seyir göstere-
bildiğini vurgulayarak, bu hastaların sık olarak 
ağızdan veya iğne şeklinde kortizon kullan-
mak zorunda kalabildiklerini söylüyor. 

DOĞRUSU: Toplumdaki yaygın inanışın 
aksine, tüm astım hastaları alerjik bünyeye 
sahip değiller. Astım hastalarının yüzde 30-
40’ında ‘non-alerjik astım’ adı verilen alerji 

dışı etkenlere bağlı astım gelişiyor. Bu kişiler-
de sık geçirilen solunum yolu enfeksiyonları, 

mesleki ve çevresel zararlı etkenlere maruziyet 
gibi etkenler nedeniyle hava yollarında aşırı 

duyarlılık meydana geliyor ve bunun sonucun-
da astım gelişebiliyor.

Astım ilerleyici 
bir hastalıktır. 
YANLIŞ! 

Astım sadece alerjik 
bünyeli kişilerde 

olur. YANLIŞ! 

CITYDOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
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Astımlı hastalar 
spor yapamazlar. 
YANLIŞ! 

Astım sadece nefes 
darlığı yapar.
YANLIŞ! 

Astım hastalarında 
sürekli nefes darlığı 
sorunu yaşanır.
YANLIŞ! 

Hamilelikte astım 
ilacı kullanılmaz.
YANLIŞ! 

Astım tedavisinde 
kullanılan ilaçlar 

zarar veriyor.
YANLIŞ! 

İklimi güzel olan 
yerlere gitmek 

astım hastalığını 
geçirir. YANLIŞ! 

Astım ileri yaşlarda 
görülmez. YANLIŞ! 

Çocukluk 
döneminde oluşan 
astım hayat boyu 
devam eder. 
YANLIŞ! 

DOĞRUSU: Toplumda astımlı hastaların 
spor yapamayacaklarına ve aktivitelerini 
kısıtlamak zorunda olduklarına yönelik yaygın 
bir inanış var. Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, 
hastalık kontrol altına alındıktan sonra astım 
hastalarının her türlü sporu yapabilecekleri-
ni belirterek, şöyle devam ediyor. “Örneğin 
yüzmek vücuttaki tüm kasları çalıştırdığı 
için astımda özellikle önerilen bir spordur” 
bilgisini veriyor. 

DOĞRUSU: Astım bazı hastalarda nefes 
darlığı olmadan, sadece öksürükle seyrede-
biliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. 
Bülent Tutluoğlu, uzayan öksürük şikayetle-
rinde akla öksürük varyantlı astımın gelmesi 
gerektiğini vurgulayarak, “Astımın bu türünde 
genellikle gece uykudan uyandıran ve egzersiz, 
sigara dumanı, parfüm ile yemek kokusu gibi 
ağır kokularla artış gösteren öksürük şikayeti 
oluyor” diyor.

DOĞRUSU: “Astımın en önemli özelliği 
değişken hava yolu tıkanıklığı yapmasıdır” 
bilgisini veren Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, 
“Dolayısıyla astım hastalarının sürekli nefes 
darlığı sorunu yaşadığına yönelik bilgi doğru 
değildir. Bazen haftalar, hatta aylar boyunca 
hiçbir şikayeti olmayan astım hastasında, ge-
nelde bir viral enfeksiyon veya fazla miktarda 
alerjene maruz kalma sonucu astım belirtileri 
gelişmeye başlayabiliyor. Tüm astım hastala-
rının yüzde 5’ini oluşturan ağır astımlılarda 
sürekli nefes darlığı ve öksürük gibi sorunlar 
yaşanabiliyor. Hastaların yüzde 95’inde ise 
belirtiler aralıklı olarak görülüyor” diye konu-
şuyor.  

DOĞRUSU: Göğüs Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, hamilelikte astım 
ilaçlarının önemli bir bölümünün kullanılabil-
diğine dikkat çekerek, “Astımlı hamilelerin ilaç 
kullanmamaları nedeniyle sürekli nefes darlığı 
sorunu yaşamaları bebeği strese sokabiliyor ve 
oksijensiz kalmasına neden olabiliyor. Bunun 
sonucunda düşük, erken doğum ve bebeğin 
yeterince gelişememesi gibi ciddi sonuçlar 
oluşabiliyor” diyor. Astımda solunum yoluyla 
alınan gerek kortizon gerekse bronş genişletici 
ilaçların hamilelik döneminde de hastanın 
ihtiyacı  kadar kullanılmasında hiçbir sakınca 
olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Bülent 
Tutluoğlu, “Eğer astımlı hamilenin burun 
şikayetleri varsa, burundan kullanılan sprey 
kortizon ve antihistaminik damlalar soruna 
yol açmıyorlar. Daha ağır astımlı hamilelerde 
gerekirse tablete veya iğne yoluyla kortizona 
da başvurulabiliyor” diyor. 

DOĞRUSU: Astım tedavisinde kullanılan 
kortizonlu spreyler normal dozlarda kana 

karışıp, kalıcı bir yan etkiye neden olmuyor-
lar. Ses kısıklığı ve ağız içinde oluşan yaralar 

gibi yan etkilerin özellikle hastanın ilacını 
kullandıktan sonra ağzını suyla çalkalamadığı 

durumlarda ortaya çıkabildiğini söyleyen 
Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, “Astım spreylerin-

de bulunabilen diğer grup, bronş genişletici 
ilaçlardır. Bu ilaçların da çarpıntı, titreme ve 
kas krampları yapma gibi yan etkileri seyrek 

olarak görülebiliyor. Ancak bu yan etkiler 
ilaçlara kısa süre ara vermeyle geçebileceği 

gibi devam edildiği takdirde de bir süre sonra 
azalmaya başlıyor” bilgisini veriyor. 

DOĞRUSU: Kronik bir hastalık olan astım 
bazı iklim ve hava koşullarında daha ağır sey-
redebiliyor. Özellikle aşırı rutubetli, trafik ve 

sanayiden kaynaklı olarak havası kirli bölgeler 
astım açısından önemli bir sorun oluşturuyor. 
Astım hastalarının bir bölümünde yakınmalar 

bu çevresel etkenlerden uzaklaşıldığında bile 
düzeliyor. Ancak bu iyilik hali sadece hastala-

rın o bölgede kaldıkları sürece geçerli. Hastalar 
hava kirliliği olan şehre geri döndüklerinde ya-
kınmaları çok kısa sürede eski haline dönüyor.

DOĞRUSU: “ Astım genellikle çocukluk ve 
gençlik döneminde başlıyor. Ancak bu durum 
ileri yaşlarda astımın gelişmeyeceği anlamına 
gelmiyor. Astım orta yaş döneminde başlaya-
bileceği gibi, 60 yaş üstü popülasyonda da, aşı-
rı duyarlı olan bronşların herhangi bir nedenle 
tetiklenmeleri sonucu başlayabiliyor. 

DOĞRUSU: Astım çocukluk çağında 
erkeklerde, erişkin dönemde ise kadınlarda 
daha fazla tespit edilen bir hastalık. Çocukluk 
döneminde ortaya çıkan astımda belli yaş 
dönemlerinde şikayetler tamamen geçebiliyor. 
Örneğin akciğer gelişiminin olgunlaştığı 6-7 
yaş aralığında yakınmalar ortadan kalkabili-
yor.Eğer bu dönemden sonra şikayetler devam 
ederse ergenlik çağından sonra özellikle erkek 
çocuklarda astım şikayetlerinin tamamen 
düzeldiği gözlemlenebiliyor.
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Kimlik bilgilerinin 
çalınmasına karşı
6 iPUCU

1

Kaspersky, mesajlarda gönderilen tehlikeli bağlantıları tespit 
etmenin yollarını ve dolandırıcıların verileri çalmak için 
kullandığı diğer yöntemleri paylaşıyor ve bu tehlikelerden 
nasıl korunulacağını aktarıyor.

“BİR milyon lira kazandınız” ve 
“Hesabınız bloke edildi” baş-
lıklı e-postaların ortak noktası 
nedir? Hemen hemen hepsi 

bir dolandırıcılık işaretidir. Hepsinin amacı, 
alıcıyı kimlik bilgilerini çalmak için kurulan 
bir internet sitesine giden tuzak bağlantıya 
tıklamaya ve kullanıcı adı, parola veya banka 
hesabı ayrıntıları gibi gizli bilgilerini girmeye 
ikna etmektir. Kaspersky, kimlik bilgilerinin ça-
lınmasını tespit etmenin ve bundan korumanın 
yollarını aktarıyor.

Bir e-posta alındığında, yanıtlamak veya 
yazılanları yapmak için acele edilmemelidir. 
Yapılması gereken ilk şey, kimlik bilgilerinin 
çalınmasına dair işaretleri aramaktır. Bu tehlike 
işaretlerini aramanın yöntemleri:
m Duygusal bir konu başlığı kullanılmış mı? 

Yaygın olarak kullanılan konseptler arasında 
yüklü para transferleri, maddi tazminat, hack-
lenmiş veya bloke edilmiş hesaplar ve sahte 
işlemler yer alıyor. Bunlar genellikle açgözlülük 
veya korku üzerine oynanan, duygusal bir 
tepkiyi tetikleme olasılığı bulunan dikkat çekici 
konulardır.
m Durumun ciddi olduğunun vurgulanması 

şüphe uyandırmalıdır. Acele ettirmek, panik-
letmek ve tedbiri elden bırakmayı sağlamak 
için “Bu size son uyarı!” veya “Sadece 3 
saatiniz var” gibi ifadelerle birlikte aşırı ünlem 
işareti kullanımı söz konusudur.
m Metindeki hatalar, yazım yanlışları ve 

farklı karakter kullanımına dikkat edilmelidir. 
Saldırganların bazı durumlarda kasıtlı olarak 
“milyor” gibi hatalar yapmasına veya spam 
filtrelerini atlatmak için farklı alfabelerdeki 
harfleri kullanmasına karşın bazı suçluların 
dilbilgisi gerçekten de sıkıntılıdır.
m Gönderici adresindeki tutarsızlık ince-

lenebilir. Bir gönderici büyük bir kuruluştan 
yazdığını iddia ediyorsa, rastgele bir sürü 
harf ve rakam içeren bir e-posta adresi veya 
yanlış alan adı bunun kesinlikle bir sahtekarlık 
olduğunu gösteren işaretlerdir.

E-postalar dikkatlice 
kontrol edilmeli 

m E-postada bağlantıların veya farklı bir 
internet sitesine yönlendiren bağlantıların 
olması da dikkat çekmelidir. Bir bağlantı, 
imleci bağlantının üzerine getirip çıkan adresi 
dikkatlice okuyarak kontrol edilebilir. Suçlu-
lar, kurbanların yeterince dikkat etmemesi 
nedeniyle tanınmış şirketlerin veya markaların 
adlarında sumsung.com veya qoogle.com gibi 
yapılan küçük değişiklikleri tespit edememesi-
ne güvenir. Her bir bağlantı dikkatlice kontrol 
edilmelidir.
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Dikkat edilmesi gereken tek şey e-posta 
değildir. Mesajlaşma uygulamalarında ve 
sosyal ağlarda gelen mesajlarda da benzer 
potansiyel tehlikeler söz konusudur. Kötü 
niyetli bağlantılar Facebook gönderilerin-
de, Twitter’da sahte marka elçileri tarafından 
gönderilen yorumlarda veya Discord’da gön-
derilen özel mesajlarda da yer alabilir.

Bannerlara da dikkat edilmelidir. Gösterilen 
resimlerle gidilen internet sitesinin hiçbir ilgisi 
olmayabilir. Bannerların yayınlandığı platform-
lar, genellikle kullanıcılara ne gösterildiğini 
veya nereye yönlendirildiğini kontrol etmezler. 
Mükemmel bir saygınlığa sahip bir internet 
sitesinde bile kimlik bilgilerinin çalınmasına-
yönlendiren reklamlar gösterilebilir.Peki bu 
konuda ne yapabilir? E-postalarda olduğu 
gibi, her bağlantı dikkatlice kontrol edilmeli ve 
mümkünse onlara hiç tıklanmamalıdır.

Banka kartı bilgileri, birikimlere doğrudan 
erişilmesini sağladığı için özellikle hassastır. 
Bu nedenle, internet sitesine nasıl ulaşılırsa 
ulaşılsın, banka kartı bilgilerini girmeden önce 
gerçekten nerede olduğu son bir kez kontrol 
edilmelidir.

İlk olarak, adrese yakından bakılmalıdır. 
Aynı tehlike işaretleri aranmalıdır: Yazım 
hataları, harfler yerine sayılar, beklenmedik 
yerlerde kısa çizgiler ve garip alan adları. Böy-
le bir şeyle karşılaşıldıysa, internet sitesinden 
çıkılmalı ve adres bizzat yazılarak girilmelidir.

Ardından, adres çubuğundan devam edin 
ve soldaki asma kilit simgesine tıklayın. Asma 
kilit simgesi güvende olduğunuzu garanti 
etmez ancak internet sitesinin sahibi hakkında 
daha fazla bilgi edinmenizi sağlayabilir (tarayı-
cıların ilgili sekmelere ilişkin Sertifika veya Gü-
venli bağlantı gibi farklı adları vardır).

Parola çok güvenilir olsa bile farklı hesaplar 
için aynı parolayı kullanılırsa, bir şekilde bir 
kimlik avı internet sitesine girilmesi, tüm he-
sapların güvenliğinin ihlal edilmesi riskiyle karşı 
karşıya kalmasına yol açabilir. Her internet 
sitesi ve uygulamada farklı bir parola kullan-
mak oldukça önemlidir.

Her restoran ve internet mağazası için 
düzinelerce farklı yeni parola bulmak ve 
hatırlamak zor geliyorsa, bunları oluşturmak, 
yönetmek ve kullanmak için bir parola yöneti-
cisi kullanılabilir.

Parola yöneticisi, kimlik avını önlemede ek 
bir kontrol mekanizması görevi de görür. Bir 
uygulama veya site açıldığında parola yöneti-
cisi kullanıcı adını ve parolayı otomatik olarak 
doldurmadığı fark edilirse, muhtemelen bir 
sahtekarlıkla karşı karşıya olunduğu anlamına 
gelir. Bir insan gerçek internet sitesiyle aynı 
göründüğünü düşünebilir ancak internet site-
sinin adresi farklıysa, parola yöneticisi hesabın 
kimlik bilgilerini otomatik olarak girmez.

İkincisi, parola yöneticileri, kırılması zor 
şifreler üretebilir. Üçüncüsü ise, bazı parola yö-
neticileri kullanışlı ek özelliklere sahiptir. Örne-
ğin, Kaspersky Password Manager parolaları 
kontrol eder ve kullanılan parolanın zayıf, farklı 
hesaplar için kullanılmış veya güvenliği ihlal 
edilmiş parolalardan oluşan bir veri tabanında 
olup olmadığını bildirir.

Birçok kimlik bilgisi saldırısının amacı 
hesapları ele geçirmektir, ancak mümkün 
olan her yerde iki faktörlü kimlik doğrulama 
kullanılarak, saldırganlar kullanıcı adını ve 
parolayı ele geçirse bile hesaba giriş yapmaları 
engellenebilir. İki faktörlü kimlik doğrulamayı 
etkinleştirdikten sonra oturum açmak için ek 
bir geçici doğrulama koduna ihtiyaç olur. Bu 
kod e-posta, kısa mesaj veya bir kimlik doğ-
rulama uygulamasından alınabilir. Saldırganlar 
doğruma kodunu alamaz.

Sürekli olarak tehlike işaretlerine dikkat 
etmek, her bir adresi, bağlantıyı kontrol et-
mek kesinlikle zordur. Ancak kimlik bilgilerinin 
çalınmasına karşı koruma sağlayan Kaspersky 
Security Cloud gibi güvenlik çözümlerine gü-
venilebilir. Bulut tabanlı koruma, kötü amaçlı 
bir sayfaya gitmeye çalışılması halindekullanıcı-
yı zamanında bilgilendirir ve tehdidi engeller.

Mesajlaşma 
uygulamalarını 
veya sosyal ağları 
kullanırken tedbirli 
olunmalıdır

Banka hesap bilgileri 
girilmeden önce durup 
düşünülmelidir

Farklı parolalar 
kullanılmalıdır

Hesapları korumak 
için iki faktörlü 
kimlik doğrulama 
kullanılabilir

Güçlübir güvenlik 
koruması 
kullanılmalıdır

https://www.kaspersky.com.tr/blog/facebook-video-scam/2011/
https://www.kaspersky.com.tr/blog/facebook-video-scam/2011/
https://www.kaspersky.com.tr/blog/brand-scams-on-twitter/9851/
https://www.kaspersky.com.tr/blog/cryptoscam-in-discord/9309/
https://www.kaspersky.com.tr/blog/https-does-not-mean-safe/4636/
https://www.kaspersky.com.tr/blog/https-does-not-mean-safe/4636/
https://www.kaspersky.com.tr/password-manager?icid=tr_kdailyplacehold_acq_ona_smm__onl_b2c_kasperskydaily_wpplaceholder____kpm___
https://www.kaspersky.com.tr/password-manager?icid=tr_kdailyplacehold_acq_ona_smm__onl_b2c_kasperskydaily_wpplaceholder____kpm___
https://www.kaspersky.com.tr/password-manager
https://www.kaspersky.com/blog/2fa-practical-guide/24219/
https://www.kaspersky.com/blog/2fa-practical-guide/24219/
https://www.kaspersky.com.tr/security-cloud?ignoreredirects=true
https://www.kaspersky.com.tr/security-cloud?ignoreredirects=true
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“Gelenekle Geleceği 
Buluşturan Lezzet” tarifleri

MALZEMELER:
m 2 adet bütün enginar
m 200 g kıyma
m 1 küçük kuru soğan
m 1 diş sarımsak
m 1 limon
m 100 g rende kaşar peyniri
m 50 ml Abalı Ayçiçek Yağı
m Tuz, karabiber, kimyon

YAPILIŞI: Enginarların saplarını ve 
yapraklarını, çanak görüntüsünü elde edene 
kadar temizleyin ve bir kapta limonlu su yapıp 

MALZEMELER:
m 250 g kıyma 
m 1 adet soğan 
m 1 adet domates 
m 1 yemek kaşığı domates salçası 
m 2 yemek kaşığı Abalı Ayçiçek Yağı
m Tuz, karabiber 
HAMURU IÇIN:
m 2 su bardağı un 
m 100 ml süt 
m 100 ml su 
m 20 ml Abalı Ayçicek Yağı 
m 5 ginstant maya 
m 5 g toz şeker 
YAPILIŞI: Çukur bir kaseye unu alın. 

Üzerine tüm malzemeyi ekleyip yoğurun. 30 
dakika mayalanmaya bırakın. Soğanları küp 
küp doğrayın. Kıymayı tavaya alın ve kavurun. 
Kavurduktan sonra üzerine soğanları ekleyin 
ve kavurmaya devam edin. Rendelenmiş 

MALZEMELER:
m 1 su bardağı un
m Yarım su bardağı su
m Yarım su bardağı ılık süt
m 1 çay kaşığı instant maya
m 1 çay kaşığı toz şeker
m Tuz
m 1 portakal kabuğu rendesi
m 200 g çiğ badem
m 3 g tarçın
m 300 ml Abalı Ayçicek Yağı
ŞERBETI IÇIN
m 1 su bardağı şeker
m 1,5 su bardağı su
m 2-3 damla limon
YAPILIŞI: İlk olarak bir tencerede şerbet 

için şeker ve suyu kaynatın, kaynadıktan 
sonra içine 2-3 damla limon sıkın. Hafif kıvam 
alana kadar kısık ateşte 10 dakika kadar daha 
kaynatın ve soğuması için kenara alın. Hamur 
için ilk önce ılık süt, şeker ile mayayı karıştırın, 
ardından su, un, bir portakal kabuğu rendesi 
ve bir tutam tuzu ekleyip pürüzsüz olana 
kadar karıştırın. Üzerini streçle kapatın ve 
mayalanması için 30 dakika kadar bekleyin. 
Daha sonra ocağa bir tava koyup ısıtın. Isınan 
tavaya birer kepçe olarak mayalı hamurdan 
dökün ve sadece bir tarafını pişirin. Üstte 
kalan yüzey göz göz olduğunda hamuru 
tavadan alın. Hamurların içi için bademi ince 
ince kıyın ve tarçınla harmanlayın. Ardından 
hamurların pişmeyen kısmının ortasına 
bademli karışımdan koyup ikiye katlayın ve 
kenarlarını açılmayacak şekilde iyice bastırın. 
Yağınızı bir tencerede iyice kızdırın ve 
kapattığınız hamurların iki tarafı da güzelce 
kızarana dek pişirin. Kızaran tatlıları direkt 
soğuk şerbetin içine atın.

KIYMALI FIRIN ENGİNAR

Yemekleri lezzetlendiren unsurlar arasında, kullanılan yağın yeri oldukça 
önemli. Bugün birçok kişinin sofrasındaki en lezzetli tariflerin sırrı olan 
Abalı Ayçiçek Yağı, sofralara lezzet katıyor. İşte Abalı Ayçiçek Yağı’ndan, 

“Gelenekle Geleceği Buluşturan Lezzet” konsepti çerçevesinde geleneksel 
lezzetlerin modern dokunuşlarla yorumlandığı özel tarifler…

içine atın. Sarımsak ve kuru soğanı minik 
doğrayın ve bir tavaya alın üzerine 30 ml yağı 
ekleyin hafif yumuşayınca kıymayı ekleyin 
ve kavurun. Kapatmadan önce üzerine tuz, 
karabiber, kimyon koyun. Enginarları bir 
borcama veya fırın tepsisine alın. Enginarların 
üzerini kalan 20 ml yağ ile yağlayın ve iç 
kısımlarına kıymalı karışımı doldurun. Üzerini 
folyoyla örtüp önceden  ısıttığınız 180 derece 
fırında yarım saat pişirin. Fırından tepsiyi alın 
folyoyu açıp rendelenmişkaşarları enginarların 
üzerine serpin ve 5 dakika daha üzeri kızarana 
kadar fırında pişirin.

KAYSERİ YAĞLAMASI

PORTAKALLI BADEMLİ 
TAŞ KADAYIF

domates ve salçayı ekleyin. 5 dakika daha 
pişirin. Hamuru bezeler halinde parçalayın. 
Bezeleri merdane ile açıp tavada arkalı 
önlü şekilde pişirin. Hamur ve harcı sırayla 
tabağa yerleştirin. Üzerine süzme yoğurt ve 
maydanoz ekleyerek servis edebilirsiniz. 

CITYTARİF

Bu bayram siz de annesi ya da babası hayatta olmayan, 
maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızın
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EVET, Can 1997 Antalya doğumlu. 
Sanat ile yakından ilgilenen bir aile ve 
çevrede büyüdü. Uzun süre akademik 
piyano ve gitar eğitimi aldı. Şimdi ise 

Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde eğitimini 
sürdürmekte… Yakın zamanda Metropolis EP 
ismiyle, tamamen kendi hazırladığı albümü, 
bütün streaming platformlarında yerini almış 
durumda.

Kendisiyle, albümü ve diğer profesyonel 
müzik çalışmaları hakkında kısa ama keyifli bir 
sohbet gerçekleştirdik. Antalya’nın başarılı ço-
cuklarına sahip çıktığını defalarca görmüş bir 
iletişimci olarak, sohbetimizin tüm detaylarını 
sizlere teslim ediyorum.
m A’dan Z’ye kendi hazırladığın albü-

mün dijital platformlarda yerini aldı. Adı 
nedir Can? Nasıl oluştu bu albüm, nasıl 
gelişti? Kimlerden destek aldın? Kısaca 
bahseder misin?

2019 yılında aldığım radikal bir karar ile 
artık enstrümandan ziyade tamamı ile prodük-
siyon ve bestecilik alanına yoğunlaşmaya karar 
verdim. Sonrasında, maceram 5 metrekare bir 
odada, bir kulaklık ve bilgisayar ile başladı. Bir 
beklenti içerisinde olmadan aylar boyunca oda-
ma kapanıp sadece ürettim. Ama daha sonra 
bu çalışmalarım artık yavaş bir şekilde konsept 
albüme evrildi. Ve sonraki 3 yıl, tam anlamıyla 
sadece üreterek, şarkı yazarak geçti. Kendi kişi-
sel yaşantımdaki çalkantılar, yolunda gitmeyen 
pek çok şey ve karmaşa ile beraber oluştular. 
Aslında bir nevi günlük tutmak gibiydi…

Albüm ismine gelecek olursak; Metropo-
lis EP. Bu ismi seçmemin sebebi ise; aslında 
Fritz Lang tarafından 1927 yılında çekilen ve 
fütiristik distopya türündeki Metropolis isimli 
filme gönderme idi. Bir nevi, bu geçirdiğim son 

3 yılımı minik bir distopyaya benzetiyorum. 
Her şey olup biterken ailem hep yanımda oldu, 
onun dışında herhangi bir yardım almadım 
veya kabul etmedim.
m Müziğini nasıl tanımlarsın? Bu tarz-

la kimlere ulaşmayı hedefliyorsun?
Kendi müziğimi kelimeler ile tanımlamak 

zor aslında. Benim için bir içsel yolculuk, in-
sanın kendini kendine anlatabilmesi, kendini 
tanıması ve barışması. Duyguları, fikirleri, iliş-
kileri ve gözlemlerini ifade edebilmesi… Ayrıca 
başka insanlara dokunabilmek, paylaşamadık-
ları hislerini duygu ve düşüncelerini bir şekilde 
anlamak, onların yanlarında olabilmek, 
dinleyiciye ulaşmak benim için çok değerli.

Dinlenmesi zor ve uzun parçalar. Piyasada, 
özellikle ülkemizde alışageldik bir tarz değil. 
Bolca enstrüman, ambient öğeleri barındıran 
ve çokça da ‘synthesizer’ olan bir albüm diyebi-
lirim. Ama vakit ayırıp dinlendiği takdirde, pek 
çok insana duygusal olarak dokunabileceğimi 
düşünüyorum.
m Okulla birlikte, albümden önce, mü-

zik konusunda profesyonel çalışmaların 
da olduğunu biliyoruz. Bu çalışmalardan 
da bahseder misin?

Sahne aldığım ve aynı zamanda ders 
verdiğim dönemler oldu. Ama asıl işim, 
profesyonel olarak yaptığım iş; dizi ve kısa 

filmler için müzik yapmak... Kendi kişisel 
projeme odaklandığım için biraz ara versem 
de, artık tekrar firmalardan sipariş almaya 
başlayacağım.
m Bugüne kadar dışarıdan çalıştığın 

projeler, genellikle ne üzerineydi?
Yurt dışı merkezli bağımsız oyun 

firmalarına, festivallerde yayınlanmak için 
üretilen kısa  filmlere müzik üretimleri ve 
diyalog düzenleme işleri diyebilirim.
m Müziğinle ilgili sana ulaşmak iste-

yenler, hangi platformlardan ulaşabilir-
ler?

Bütün streaming platformlarında şu anda 
yayında… MOR-Metropolis Ep olarak aratıp 
albüme ulaşabilirler. Ama asıl en temel alıp 
çalıştığım platform Spotify.
m Son olarak dergimiz aracılığıyla, 

kimlere, neler söylemek istersin?
Öncelikle bu fırsatı bana tanıdığınız için 

teşekkür ederim. Ama en çok her anımda 
yanımda olup bana destek olan aileme 
teşekkür etmek isterim. Hayattaki en 
büyük şansım ailem. Dinleyici içinse; vakit 
ayırmaları, beğenirseler ise, kendi çalma 
listelerine eklemeleri beni çok mutlu eder.
m Yolun açık olsun Can. Tüm kalbimle 

başarılarının devamını diliyorum.
Çok teşekkür ederim.

Röportaj: 
Ayşen Ovalı Binbir

M. CAN GÖKDEMİR:

Bu ay kelimenin tam an-
lamıyla ‘elime doğmuş’ bir 

genç yeteneği sizlerle buluş-
turmaktan büyük bir mut-
luluk duyuyorum. M. Can 

Gökdemir, benim Antalya’da 
geçirdiğim ilk yıllarda, her 
şekilde yanımda ve bugün 

geldiğim noktaya ulaşmam-
da büyük destekçim, iki 

yakın dostum olan (Nalan 
ve Necati Gökdemir); sanat 

ve müzik aşığı bir ailenin 
ilk oğlu… Antalya’da doğduğu 

1997 yılında biz, babasının çal-
dığı cümbüşe annesiyle eşlik 
ederek ona ninniler söyledik 
diyebilirim… Hal böyleyken, 
bugün o sevgiyle büyütülen 

çocuğun, her şeyiyle kendi 
hazırladığı albümünün diji-

tal platformlarda yerini almış 
olmasından duyduğum mut-
luluğu ve gururu, ben anlata-
mayabilirim ama siz tahmin 

edebilirsiniz diye düşünüyo-
rum…

“Bu albümün pek çok 
insana duygusal olarak 
dokunabileceğini 
düşünüyorum”
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CITYKİTAP&MÜZİK

Bir Adım Geriden

Bir Kadıköy 
romanı: HAZİRAN 
KALSIN

R&b-Pop’un parlayan yıldızı 
Güneş’in ilk albümü

BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYOR

İREM DERİCİ 
“ARA SIRA”İsveçli yazar Henning Man-

kell’in usta kaleminden çıkan ve 
10 kitaptan oluşan polisiye Kurt 
Wallander serisinin yedinci kitabı 
“Bir Adım Geriden” Ayrıksı Kitap 
aracılığıyla okurlarla buluştu.

Edebiyat alanında Avrupa’nın 
en prestijli polisiye ödülü Ripper’ı 
kucaklamış olan Henning Man-
kell’in imzasını taşıyan edebiyat 
dizisi Kurt Wallander, seriyle aynı 
ismi taşıyan ve başı beladan hiç 
kurtulmayan ana karakter Komi-
ser Kurt Wallander’in başından 
geçen heyecanlı ve tehlikeli olayları 

konu alıyor. Babasının ölümünden sonra zor 
zamanlar geçiren ve sağlığı gittikçe kötü bir 
hâl alan Komiser Wallander, Yaz Dönümü 
Bayramı’nda işlenen cinayetlerle kendini yeni 
bir çıkmazın içinde bulur. 18. yüzyıldan kalma 
kıyafetleri hatırlatan kostümlerle ormanda ölü 
bulunan üç gencin katilinin peşine düşen Wal-
lander, iş arkadaşlarından birini de ölü bulur. 
Yaşanan kayıpların birbiriyle ilişkili olduğunu 
düşünen sıra dışı komiser elindeki tek ipucu 
olan İsveç’te kimsenin tanımadığı bir kadının 
fotoğrafıyla bulmacayı çözmeye başlar.

YENILENMIŞ kapak tasarı-
mıyla Eksik Parça Yayınları’ndan 
basılan ve Burak İhsan’ın sanata, 
aşka, zamana ve insana dair 
sürprizlerini kendine özgü akıcı 
bir dille bize aktardığı Haziran 
Kalsın, Kadıköy’ü ve Yeldeğirme-
ni’ni adım adım içimize işliyor.

Suna Hanım’ın rüyasını bölen 
bir cam kırılmasıyla başlayan 
roman, oğlu Suphi’nin camı 
kırılan evdeki Ahsen’e âşık olma-

sıyla devam ediyor. Günlük hayattaki sıradan 
problemlerimize farklı açılardan bakarak zih-
nimizi açıyor. Ayrıca, Haydarpaşa Garı’nda şef 
yardımcısı olan dede Suphi Bey’den eşi Dilşad 
Hanım’a, heyecanlı ve hevesli bir genç olan 
Garo’dan hem yazar hem mimar olan Madam 
Angeliki’ye o kadar samimi karakterlerle tanışı-
yorsunuz ki, evinize davet edip bir kahve ikram 
edesiniz geliyor.

Bir semti semt yapan ve ona asıl duygu-
sunu veren en önemli olgulardan biri, içinde 
yaşayan veya oradan gelip geçen insanların 
hikâyeleridir. Aynı zamanda, bu gelip geçen in-
sanların hatıralarını bıraktıkları apartmanlar, 
kafeler, parklar, sokaklardır.  Haziran Kalsın, 
tam da böyle bir eser. Romanın başkahra-
manı Suphi’nin hayat macerasını sayfa sayfa 
okurken, adım adım Kadıköy’ü geziyorsunuz. 
Kimi yerde kendinizi Yeldeğirmeni’nin denize 
kavuşan sokaklarından birinde buluyorsunuz, 
kimi zaman da Moda’nın yeşilinin denizin ma-
visiyle coşkulu buluşmasına şahit oluyorsunuz. 
Arada, karşı yakadan Kadıköy’ü selamlayan 
Galata ve Beyoğlu’nda nefeslensek de, romana 
ruhunu veren Yeldeğirmeni’nden gözlerinizi 
alamıyorsunuz.  

GÜNEŞ, uzun süredir üzerinde 
çalıştığı ve ilk albümü olan “Atlantis” 
ile müzikseverlerden tam not aldı. 
Şarkılarında Hip-Hop ve R&B’yi 

harmanlarken, kendine has tarzıyla dinleyici-
lerin ilgisini çeken genç yetenek, yeni albüm 
çalışmasının ilk kısmı olan ‘Su Altı’ tüm plat-
formlarda ilgi çekmeye devam ediyor. 

Toplam 13 parçadan oluşan albümün tüm 
çalışmalarında ise Berkin Laleli (LLL Beats), 
Spake, Volga Tamöz, Onur Örmen ve Kleo’nun 
imzası yer alıyor.

Hip-Hop ve R&B- POP’ un 
parlayan yıldızı Güneş, ilk albümü 

ATLANTİS’le büyük beğeni 
toplamaya devam ediyor. “Su Altı” ve 

“Kara” temasını kendine has müzik 
tarzıyla birleştiren genç yeteneğin 

13 parçadan oluşan albümünün 
altyapı işlemlerini Berkin Laleli (LLL 

Beats), Spake, Volga Tamöz, Onur 
Örmen ve Kleo’nun üstlendi. 

Söylediği dinlenme rekorları kıran 
şarkılarıyla müzik severlerin kalbinde 
ayrı bir yeri olan Türk Pop Müziğinin 
güçlü sesi İrem Derici sözü ve 
müziği Bilal Sonses’e düzenlemesi 
ise Mustafa Ceceli’ye ait yeni şarkısı 
“Ara Sıra” ile tüm dijital müzik 
platformlarda yerini aldı.

ARDI ardına çıkardığı şarkılarıyla 
tüm dijital müzik platform-
larının ilk sırasında yer alan 
İrem Derici  yeni şarkısı “Ara 

Sıra”ya Murat Joker yönetmenliğinde klip 
çekerken ünlü fotoğrafçı Lara Sayılgan ‘ın 
objektifine de poz verdi.

Ramazan Bayramı ile birlikte yoğun bir 
konser maratonuna başlayacak olan İrem 
Derici tüm boş zamanlarında yeni şarkıla-
rının kayıtları için stüdyo ‘da çalışmak için 
İstanbul’a gelecek.
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Deniz Gözükızıl

Cümleleri 
fotoğrafa 

dönüştüren 
teknoloji 

DALL-E 2
Yapay zekanın oldukça et-

kili olduğu son dönemde 
sanat ve tasarım alanında 

yeni şeyler yaratmak olduk-
ça kolaylaştı. Konu ile ilgili 

çalışan sistemlerden son za-
manlarda en son göze batanı 

DALL-E 2 olmuştu. Herkese 
açık olmayan teknolojiyi 

deneyen ve çok etkilenen 
YouTuber Brownlee, sistemi 

genel olarak en iyi şekilde 
tanıtan isimlerden oldu. 

Telefonlardan hemen 
silinmesi gereken yeni Android 

uygulamaları bulundu. Bu 
uygulamalar kullanıcıların 

bilgilerini çalıyor.

Mercusys’ten ‘Hepsi Bir 
Arada’ yönlendiriciler

Zararlı Android uygulamaları bulundu!

BU teknoloji sayesinde yazılan basit 
cümleler ile gerçekçi tasarımlar / 
çizimler / fotoğraf oluşturabiliyor. 
Örneğin bu fotoğrafın sadece 
“Uzayda bir kedi ile basketbol oyna-

yan astronotlar” cümlesi üzerinden oluşturul-
duğu belirtiliyor. Oldukça şaşırtıcı değil mi?  
Uzun zamandır üzerinden geliştirme yapılan ve 
son aşamada çok gerçekçi sonuçlar çıkarabilir 
hale gelen sistem, belirli fotoğraflar üzerine 
obje ekleyebilecek kapasiteye de sahip. Aynı 
zamanda süreçte sadece yazarak fotoğraf üze-
rinde düzenleme yapmak da mümkün. Sistem 
bir cümle için sadece bir fotoğraf sonucu ver-
mekle de yetinmiyor. Kişilerin karşısına birçok 
farklı varyasyon getiriyor. Yazı ile yaratıcılık 
arasında bir bağ kuran etkileyici sistem DALL-E 
2, hala sınırlı kullanıcıya açık ve geliştirme 
aşamasında. Ekran kartı devi Nvidia da benzer 
bir projeyle rekabet yaratsa da gelecek için bir 
kilometre taşı olarak görülen DALL-E 2, herke-
sin kullanımına açılmadan önce kötü kullanım-
lardan uzak hale getirilmeye çalışılıyor.

ANDROID, maalesef iOS’a kıyasla zararlı 
yazılımlara daha açık ve korumasız, dolayısıyla 
sisteme dahil olabilen birçok zararlı yazılım 
bulunuyor. Bunların bazıları telefonlardan veri 
çalıyor, bazısı şantaj odaklı çalışıyor, bazısı ise 
kullanıcıları gizli şekilde bazı aboneliklere üye 
yapıyor. Yeni bulunanlar ise aktarıldığı kada-
rıyla Facebook şifrelerini ve kripto varlıkları 
çalmaya odaklanıyor. Trend Micro tarafından 
bulunan ve acilen silmenizi tavsiye ettiğimiz 
uygulamalar şöyle: 
m Daily Fitness OL  
m Enjoy Photo Editor  
m Panorama Camera  
m Photo Gaming Puzzle  
m Swarm Photo  
m Business Meta Manager  
m Cryptomining Farm Your own Coin 

Gördüğünüz bu son zararlı yazılım listesi 
kısa olsa da zararı oldukça büyük. Facebook 
şifrelerini ve kripto varlıklarını çalmaya odak-
lanan “Facestealer” spyware’ine sahip toplam 
240’tan fazla Android uygulaması bulunuyor. 

Halihazırda uygulamalar Play Store’dan atılımış 
durumda, fakat Goole telefonlara müdahale 
edip bunları maalesef silemiyor, dolayısıyla 
kendinizi korumak size düşüyor. Canınız 
yanmadan bugünden itibaren Play Store’dan 
bir uygulama indirmeden önce yorumları dik-
katlice okumanızı öneririz. Google, geçtiğimiz 
ay yapılan açıklamaya göre 2021’de toplam 1,2 
milyon zararlı uygulamayı Play Store’a giriş 
yapmadan engellemeyi başardı. Google ayrıca 
Play Store içerisinde yayınlamak adına zararlı 
uygulama üreten tam 190 bin geliştirici hesabı-
nın engellendiğini de duyurdu. Bu rakamlar gü-
zel dursa da ne kadar engellenemeyen yazılım 
ve geliştirici var, bilinmiyor.

EVLERDE internete bağlı cihaz sayısı art-
tıkça, ev ağlarına yönelik farklı ürünlerin kul-
lanılması gerekiyor. Yönlendiriciler (router) ve 
menzil genişleticiler (range extender) bunların 
başında yer alıyor. Ayrıca kablolu ağı kablosuz 
hale getirmeyi sağlayan erişim noktaları da 
(access point) bazı ev ağları için ihtiyaç duyulan 
ürünler arasında. 

 Hepsi bir arada özellikli ilk model yönlen-
dirici, AC standardında ve çift bant desteği 
sunan MR20. Toplamda 750 Mbps kablosuz 
hızlara ulaşabilen ürün, yüksek kazançlı iki 
anteni ile daha geniş kapsama alanı sunuyor. 
Kolay kurulum, ebeveyn denetimleri, misafir 
ağı gibi özelliklere de sahip olan ürünün tavsiye 
edilen satış fiyatı 27 USD (KDV dahil)

MERCUSYS’İN HEPSİ BİR ARADA ÖZELLİKLİ 
DİĞER YÖNLENDİRİCİ MODELİ İSE MW306R 

Hem yönlendirici hem erişim noktası 
hem de menzil genişletici özelliğine sahip 
olan bu ürün, 300 Mbps kablosuz hıza sahip. 
Standart bir evin Wi-Fi ihtiyacına uygun olan 
MW306R’nin, akıllı ebeveyn denetimi, IPTV, 
IPv6 gibi özellikleri de var. Kurulumu kolay 
olan ürünün tavsiye edilen satış fiyatı 19 
USD (KDV dahil). 

 Tek kutuda çok işleve sahip üçüncü yönlen-
dirici modeli ise MW302R. Bir önceki model 
gibi bu ürün de N standardında ve 300 Mbps 
kablosuz hız sunuyor. Fiyat/performans ürünü 
arayanlar için ideal olan çok işlevli yönlendirici, 
ebeveyn denetimi, IPv6 özelliklerine sahip ve 
kurulumu son derece basit. MW302R’nin tavsi-
ye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 18 USD.
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EĞER halka açık bir çevrimiçi hiz-
met dolandırıcılık konusu olacaksa, 
saldırganlar genellikle gerçek bir 
mesajın benzerini oluşturmak için her 

türlü çabayı gösteriyorlar. Ancak saldırganlar 
dahili bir sisteme erişmeye çalışıyorlarsa doğru 
e-postanın nasıl görünmesi gerektiğini bileme-
yecekleri için genelde benzerlerini oluşturmak 
zorunda kalıyorlar.

Bu kopya mesajlarla ilgili her şey, kullanılan 
dilden şüpheli mantık kurgusuna kadar tuhaf 
görünüyor. Aynı anda hem hesaba yeni bir 
telefon numarası bağlayıp hem şifre sıfırlama 
kodu göndermek gibi tutarsızlıklar içerebiliyor. 
“Destek” e-posta adresi de iletiye güvenilirlik 
kazandıran bir husus değil. Örneğin bir destek 
posta kutusunun yabancı bir alan adı üzerin-
de (örneğin Çince) bulunması için makul bir 
neden yok.

Bu durumda saldırganlar, hesaplarının 

güvenliğinden korkan kurbanlarının kırmızı 
“Bana Kod Gönderme” düğmesine basaca-
ğını umuyor. Bittiğinde hesap oturum açma 
sayfasını taklit eden bir web sitesine yönlendi-
riliyorlar bu da tahmin edileceği üzere şifreleri 
çalmaya yarıyor. Ele geçirilen posta hesabı 
daha sonra BEC tipi saldırılar için veya sosyal 
mühendislik aracılığıyla takip eden saldırılar 
için bilgi kaynağı olarak kullanılabiliyor.

Kaspersky Siber Güvenlik Uzmanı Maria 
Garnaeva, şunları söylüyor: “Spam ve kimlik 
avı saldırıları, muhtemelen en az takdir edilen 
siber tehdit türleridir. En sorumlu çalışanlar 
bile tıklama için kandırılabilirler, zira herkes 
yoğun bir iş gününün koşuşturmacasında 
odağını kaybetme eğilimindedir. İyi haber şu 
ki, modern siber güvenlik çözümleri genellikle 
uygun spam filtreleriyle donatılıyor ve çalışan-
ların çoğu siber güvenlik hijyeni eğitimleri ile 
bu tür olayların oluşmasını önlemede oldukça 

başarılı.”

ŞİRKET ÇALIŞANLARINA 
BU DURUM NASIL AÇIKLANMALIDIR?

Siber suçluların çalışanların kimlik bilgile-
rini ele geçirme şanslarını en aza indirmek için 
onlarla şu bilgiler paylaşılabilir:

Gerçek görünse de görünmese de asla oto-
matik güvenlik bildirimlerindeki bağlantılara 
tıklanmamalıdır.

Bir bildirim alındığındagüvenlik ayarları 
ve bağlantılı ayrıntıları kontrol edilmelidir.
İlgili web sitesi tarayıcıda linke tıklayarak değil, 
adres yazılarakaçılmalıdır.

Beceriksizce hazırlanan bildirimler gözardı 
edilmelive silinmelidir.

Bildirim gerçek gibi görünüyorsa, inter-
net servisine veya siber güvenlik görevlisine 
haber verilmelidir.Hedefli bir saldırının işareti 
olabilir.

Eskimeyen şifre sıfırlama
 bildirimi dolandırıcılığı 

Çoğu çevrimiçi hizmet, hesaplarında “olağandışı” bir etkinlik algıladığında 
kullanıcıyı uyaran yerleşik güvenlik sistemlerine sahiptir. Örneğin bu 

hizmetler, hesaba bağlı telefon numarası ve e-posta adresine parolanın 
sıfırlanma girişimleri hakkında bildirimler gönderir. İşte bu tür mesajların 

yaygın hale gelmesiyle siber suçlular, kurumsal kullanıcılara saldırmak için 
bu mekanizmayı taklit etmeye başladı. Siber saldırılar her yıl daha yoğun 
bir şekilde insan faktörüne dayandığından, siber güvenlik teknolojileri 

ilerledikçe bu tür hileler giderek daha yaygın hale geliyor.
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ANSiAD 
YAZA MERHABA 
ETKiNLiĞiNDE BULUŞTU

Antalya Sanayi ve İş 
İnsanları Derneği (ANSİAD) 
geleneksel Yaza Merhaba 
Buluşması, 12 Mayıs 
2022’de iş, sanat ve medya 
dünyasının katılımıyla Club 
Arma’da gerçekleştirildi.

ANSIAD’ın geleneksel olarak 
düzenlediği Yaza Merhaba 
Buluşması’nın 11’incisi, Antalya 
Filarmoni Derneği “Trio Patara” 

Konseri ve ANSİAD Çok Sesli Korosu Konseri 
eşliğinde yapıldı. ANSİAD 11. Yaza Merhaba 
Buluşması ve Antalya Filarmoni Derneği “Trio 
Patara” Konseri ile ANSİAD Çok Sesli Korosu 
Konseri’ne ANSİAD üyesi iş insanları, kamu 
ve özel sektör temsilcileri ile basın mensupları 
katıldı. 
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Kokteylin açılış konuşmasını gerçekleştiren 
ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, 
“Pandemi sürecinde bir araya gelemediğimiz, 
bu güzel konserleri gerçekleştiremediğimiz 
bir süreci beraber geçirdik. Bu zorlu zamanları 
atlatmaya başladığımız için ve sizlerle beraber 
olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum” 
dedi. ANSİAD’ın 11 yıldır sürdürdüğü Yaza 
Merhaba Konseri’ne katılım sağlayan, destek 
veren herkese teşekkürlerini dile getiren 
Başkan Akıncı, “ANSİAD Çok Sesli Koro-
su’nun hayata geçirilmesinde büyük emeği 
olan ANSİAD Kurucu ve Şeref Üyemiz Mimar 
Ercan Evren’e, koromuzun şefi Sayın Osman 
Gazi Akçalı’ya, Antalya Filarmoni Derneği 
ile bağımızı güçlendiren Prof. Abdullah Uz’a 
özellikle teşekkür etmek istiyorum” diye 
konuştu. Konserin ardından ANSİAD Başkanı 
Akın Akıncı, Antalya Filarmoni Derneği “Trio 
Patara” sanatçılarına ve ANSİAD Çok Sesli 
Korosu’na çiçek takdiminde bulundu. Etkinlik, 
kokteylin ardından sona erdi.
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ARD, RUINADALIA HOTEL’DE 
“YAZA MERHABA” DEDi!
Akdeniz Reklamcılar Derneği 
üyeleri, Başkan Güldal Siğinç 

ve yönetiminin ev sahipliğin-
de Kaleiçi RuinAdalia Hotel’de 
organize edilen “Yaza Merha-
ba” partisinde bir araya geldi.

AKDENIZ Reklamcılar Derneği’nin 
Kaleiçi RuinAdalia Hotel’de gerçek-
leşen “Yaza Merhaba” partisine Baş-
kan Güldal Siğinç, Yönetim Kurulu 

ve çok sayıda üye katılım gösterdi.
Havuz başında canlı müzik eşliğinde olduk-

ça keyifli saatlerin yaşandığı gecede, tanınan 
ve usta Gazeteci/Yazar Tuluhan Tekelioğlu da 
Başkan Siğinç’in özel konuğu olarak yer aldı. 
Partide ARD pastası kesimi sırasında Güldal 
Siğinç’in sahneye davet ettiği Tekelioğlu; “Kısa 
süre önce baba memleketim Antalya’ya yerleş-
me kararı aldım ve bu kararımı uyguladığım 
için çok mutluyum. Hep Antalya’da ya-
şayanların, tarih ve doğa güzellikleriyle 
iç içe süren yaşamlarından dolayı çok 
şanslı olduklarını düşünürdüm. Şimdi 
ben de bu şansı yakaladığım için çok 
sevinçliyim. Bu güzel geceye de Sevgili 
Başkan Güldal Siğinç’in özel davetiyle 
katılmaktan büyük keyif aldım. Çok 
güzel insanlarla tanıştım. Başta Başkan 
ve yönetimine, sonrasında hepinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Yine gecenin önemli konuklarından 
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Dekan V. Prof. Dr. Figen Ebren ve 
reklamcılık okuyan öğrenci gençler 
oldu. Dekan V. Prof. Dr. Figen Ebren 
“Akdeniz Reklamcılar Derneği ile ilgili 
karşılıklı çalışmalarımızdan dolayı çok 
memnunuz.

Bunun için başta Başkan olmak 
üzere tüm yönetim kuruluna teşekkür 
ederiz.” dedi.
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Gecenin en ilgi çekici anları ise RuinAdalia Otel’in zemin katında yer alan ve otel renovasyonu 
sırasında bulunan tarihi kalıntıların; kral sokağının, su sarnıçlarının, 2000 yıllık kanalizasyon sistemi 
ve mozaiklerin yer aldığı saklı müzeyi gezdikleri anlar oldu. Mini gezide konuklara RuinAdalia Hotel 
Pazarlama Müdürü Varol Duranoğlu eşlik ederek, kalıntılar hakkında bilgi verdi.
İlerleyen saatlerde müziğin ritmine ayak uyduran ARD üyeleri, bu özel gece için Başkan Siğinç ve 
yönetimine teşekkürlerini sundular
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Davut Poyraz Davut Poyraz 
1 yaşında1 yaşında

Yağmur ve Mehmet Çetin çifti-
nin oğlu Davut Poyraz’ın 1’inci 

doğun günü düzenlenen bir 
organizasyon ile kutlandı. Çif-

tin, aile ve arkadaşlarının ka-
tıldığı doğum gününde Davut 
Poyraz konukların sıcak ilgisi 

ile mutlu oldu.

ORGANIZASYON boyunca çocuk 
şarkıları ve oyunlar ile insanlara 
gülücük saçan Davut Poyraz, 1’inci 
yaş mumunu anne ve babasıyla 

birlikte söndürdü. Partinin ilgi odağı haline 
gelen Davut Poyraz, hediye edilen oyuncaklar 
ile de parti boyunca oynadı.

Parti, çiftin aile üyelerinin ve arkadaşları-
nın Davut Poyraz ile fotoğraf çektirmeleriyle 
sona erdi.
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ATEŞOĞLU ailesinin mutlu günü:

Lal ve Lisa 
2 yaşına girdi!

MEB Özel Zeynep Ateşoğlu 
Güzellik Akademisi sahibi 
Güzellik Eğitmeni Zeynep 

Ateşoğlu ve Corendon Airlines 
OCC Müdür Yardımcısı Murat 

Ateşoğlu, 06.06.2020 yılında 
dünyaya gelen ikiz kızları Lal 
ve Lisa’nın 2. yaşlarını aile ve 
yakın dostlarının katılımıyla 
Roots Farm’da düzenlenen 

doğum günü partisiyle 
kutladılar.
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PARTIDE eğlenen çocuklar kadar, 
çiftlik hayvanları ile eğlenceli vakit 
geçiren büyükler de tarladan çilek 
toplayarak doğal hayatın tadını 

çıkardılar.
Çiftlik konsepti ve organizasyon süslemesi 

Ton Ton Bez Pasta Sahibi Bahriye Akıllı 
tarafından hazırlanan partide, minik ikizler 
dans edip izleyenleri kendilerine hayran 
bıraktılar.
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HAZIRLANAN 25. yıl sunumunda 
25 başkanın önemli projeleri, 
dönem guvernörleri, dönem 
temaları ve logoları anılarla 

hatırlandı. Kurucuların duygulu 
konuşmalarının ardından kurucu başkanlara, 
25 ve 20 yıllık rotaryenlere plaket takdimi 
yapıldı. Eski dönem rozetleri ile neşeli bir 
müzayede düzenlenerek kulüp etkinlikleri için 
gelir sağlandı.

Baloda 25. yıl şerefine Paul Harris Dostu 
Töreni de yapılarak Kulüp Başkanı Halide 
Akbaş ve 10 üyenin Paul Harris Dostu olmaları 
büyük bir coşkuyla kutlandı. Baloda Perge 
Rotary ailesine, ‘Üye Kabul Töreni’ de yapıldı 
ve Şubat ayında üyelik kabulü gerçekleşen 
Zehra Özge Kara’nın rozeti Üyelik Hizmetleri 
Komite Başkanı Zeki Özen tarafından takıldı.

Balonun ertesi günü düzenlenen 25. Yıl 
Tavla Turnuvası’nda rotaryen dostlar keyifle 
yarıştılar. Kulüp anılarının tazelenmesine ve 
dostlukların gelişmesine aracı olan kuruluş 
balosuna katılan kulüp üyeleri, çok mutlu ve 
keyifli zaman geçirdiklerini ifade ettiler.

ANTALYA PERGE ROTARY KULÜBÜ ÜYELERİ 
25. YIL BALOSUNDA BULUŞTU

Perge Rotary Kulübü, 28 Mayıs 2022 tarihinde 25. kuruluş 
yıldönümünü muhteşem bir balo ile kutladı. Beldibi 
Gypsophila Club Marine Otel’de gerçekleşen kutlamaya 
Perge Rotary Kulübü Kurucu Başkanı Cabir Ertuğ, Kurucu 
Yönetim Kurulu Üyeleri; Recep Esengil, Ahmet Yitmen ve 
tüm kulüp üyeleri katıldı.
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ÇALIŞTAYA Antalya yiyecek içecek 
sektörünün lokomotif işletmelerinin 
yanı sıra; Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel 

Sekreteri Cansel Tuncer, ATSO Başkanı Davut 
Çetin, Muratpaşa belediye Başkanı Ümit 
Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen 
katıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 

AGYiD, ANTALYA GASTRONOMi 
STRATEJiLERiNi GÜNDEME GETiRDi

Antalya’nın gastronomi 
destinasyonu olması 
için gerekli stratejilerin 
konuşulduğu Gastronomi 
Çalıştayı, Antalya Gastronomi 
Yatırımcıları ve İşletmecileri 
Derneği (AGYİD) ev 
sahipliğinde ve Antalya 
Büyükşehir Belediyesi, 
Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası (ATSO) destekleri 
ile Akra Barut Otel’de 
gerçekleştirildi.
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‘Yerel Yönetimlerin Antalya Gastronomisine 
Bakış Açıları ve Katkıları’ başlıklı oturumda 
konuşmacı olarak yer aldı. Kent Kültürü 
ve Gastronomi Yazarı Emin Altıner’in 
moderatörlüğünü yaptığı oturumda, 
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de 
aynı oturumda konuşmacı olarak yer aldı.

Başkan Uysal konuşmasında “Kentimiz 
için gastronomi alanında ihtiyacımız olan 
kapsamlı, toplam gastronomi gelişim projesi 
hazırlamak” dedi. Muratpaşa Belediyesi 
olarak gerçekleştirdikleri birçok etkinlikte 
gastronominin bir başlık olarak yer aldığını 
söyleyen Ümit Uysal, 29 Mayıs – 5 Haziran 
tarihlerinde düzenlenen 6’ncı Yöreler 
Renkler Festivali’nin gastronomi ağırlıklı 
olduğunu, Kaleiçi OldTown Festivali içinde 
gastronominin önemli bir yer tuttuğunu 
aktardı. Başkan Uysal, bu çerçevede Antalya 
usulü paça çorbası için Coğrafi İşaret Tescil 
Belgesi başvurusunda bulunduklarını söyledi. 

UYSAL: ‘BİZ HAZIRIZ’
“Biz kendimiz bunu tamamladığımızda, 

kendimiz için yaptığımızda başkalarının da 
dikkatini çekecek” diyen Uysal, eser ortaya 
çıkınca seyahat acentelerinin, turizmcilerin 
bunu işe dönüştürmek isteyeceğinin altını 
çizdi. Ama şu aşamada öncelikli olanının işin 
kendisini bir inşa etmek olduğunu belirten 
Başkan Uysal, “Uygulamada bize ne düşürse 
katkı sağlamaya hazırız. Yerel yönetimler 

zaten şehrin emrindedir” dedi.

ESEN: ‘GASTRONOMİDE 
EN İYİSİ OLMALIYIZ’ 

Çalıştayda konuşan Konyaaltı Belediye 
Başkanı Semih Esen ise, milyonlarca yabancı 
turistin ziyaret ettiği Türkiye ve Antalya’da 
yöresel mutfaklar kadar dünya mutfaklarının 
da en iyi şekilde sunulması gerektiğini 
vurguladı. 

Antalya’nın yemek konusunda çok geniş 
bir yelpazeye sahip olduğunu belirten Esen, 
bunun daha da ileri seviyelere taşınması için 
yerel yöneticiler olarak üzerlerine düşeni 
yapacaklarını ifade etti. Kentin kaldırımından 
asfaltına kadar tüm temel ihtiyaçları 
giderdikleri gibi diğer konularda da gerekli 
çalışmalara destek verdiklerini söyleyen 
Başkan Esen, özellikle turizm konusunda kent 
paydaşları ile ortak hareket ettiklerini dile 
getirdi. 

Yerel yönetimlerin geniş bir çalışma 
alanının olduğunu ifade eden Esen, özellikle 
çok fazla bilgi gerektiren konularda uzmanları 
dinlemeleri gerektiğini söyledi. 

Antalya gastronomisinin işini bilen 
insanlardan oluştuğunu söyleyen Esen, yerel 
yönetimler olarak her zaman ortak çalışmaya 
ve destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. 

Oturumun ardından AGYİD Başkanı Zeki 
Özen, konuşmacı başkanlara plaket takdim 
etti.
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TARIHÇI, Akademisyen, Yazar İlber 
Ortaylı’nın “Osmanlı’dan Günümüze 
Ekonomi Tarihi” konulu bir semi-
nerle renk kattığı organizasyonda, 

Devlet Destekleri Zirvesi, E-Ticaret Sokağı, iş 
insanlarını buluşturacak hızlı network ve B2B 
etkinlikleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
BAKA işbirliğiyle SANTEK Yat İmalatı Sektör 
Buluşması, alanında öncü isimlerin katılımıyla; 
İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Çevreci Dönüşüm 
ve Yeni Dünyada Girişimcilik konulu oturum-
lar düzenlendi. Fraport TAV Antalya Havali-
manı’nın ana sponsorluğunu üstlendiği dev 
buluşmada; üç ilin valilikleri, belediyeleri, oda 
ve borsaları, iş insanları dernekleri, üniversite 
Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ve girişim-
cilik merkezleri, devlet destekleri sağlayan ku-
rum ve kuruluşlar ile bölgede faaliyet gösteren 
firmaların stantları yer aldı.

DAVUT ÇETİN; “ÜÇ İL EL ELE VERDİK”
BAGEV ve ATSO Başkanı Davut Çetin, “Bir-

likten Güçlü Ticarete” mottosuyla ilk kez dü-
zenlenen etkinliğin gerçekleşmesinde Antalya, 
Burdur ve Isparta valileri, belediye başkanları, 
ticaret ve sanayi odaları ile borsaları, iş insanı 
derneklerinin el ele vermesinin önemli rolünün 
olduğunun altını çizdi. Covid 19 pandemisi 
sonrasında Antalya, Burdur ve Isparta illerinde-
ki işletmelerin birbirleri ile etkileşimi artırmayı 
ve bölge ekonomisinin daha yüksek katma 
değer üretmesine fayda sağlamayı hedefledikle-
rini belirten Davut Çetin şunları kaydetti; “Batı 

BATI AKDENiZ 
EKONOMiSi iÇiN
DEV ADIM…

Batı Akdeniz ekonomisinin 
üç lokomotif kenti Antalya, 
Burdur ve Isparta’nın kamu 
ve özel sektörü, bölgede 
iller arasında işbirliği ve 
ticareti geliştirmek için 26-27 
Mayıs’ta ANFAŞ’ta buluştu.
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Akdeniz Ticaret Buluşması, bölgesel ticareti 
geliştirme, dijital ve çevreci dönüşüme öncülük 
etme amacıyla Batı Akdeniz Bölgesi’nde oda ve 
borsaların, kamu kurumlarının ve SİAD’ların 
katılım ve destekleriyle düzenlenen ve binlerce 
iş insanını bir araya getiren büyük bir etkinlik-
tir.

TİCARET BULUŞMALARI İŞ İNSANLARIMIZA 
TANIŞMA VE YENİ İŞ FIRSATLARI SAĞLADI

Antalya firmaları satın almalarının yüzde 
37’sini Antalya firmalarından, yüzde 2 civarın-
da bir kısmı Burdur ve Isparta firmalarından 
yapmaktadır. Bunun bir nedeni tarım ve turiz-
me dayalı ekonomik yapı, fakat diğer nedeni ise 
bölgemiz KOBİ’lerinin kendilerini ve ürünlerini 
yeterince tanıtamamalarıdır. Antalya’daki bir 
işletmenin, Burdur, Isparta’daki, hatta Antalya 
içindeki ticaret yapabileceği işletmeden haberi 
olmayabiliyor. Bu nedenle ANFAŞ’ta bölge-
miz firmalarının birbirleri ile ikili görüşmeler 
yapacağı bir alan oluşturduk. İş insanları yeni 
müşteri edinme, yeni tedarikçilerle tanışma im-
kanı buldu. Bölgemizde sektörlerin birbirlerini 
tamamlayıcı alanlarını görmeleri, tedarik zinci-
rinde birbirleri ile ilişkilerinin artırılarak bölge-
nin ticari ve sanayi kapasitesinin geliştirilmesi 
ve bu şekilde ileri teknoloji ve katma değeri 
yüksek ürünler için işbirliği imkânlarının geliş-
tirilmesini hedefledik. Antalya’nın, Burdur’un, 
Isparta’nın ve ilçelerimizin potansiyelini daha 
iyi değerlendirelim, işletmelerimizin ticaretini 
artıralım, bölgemizde yaratılan katma değeri 
birlikte artıralım istedik.”

YATIRIM, İSTİHDAM, TARIM TEŞVİKLERİ 
DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİNDE KONUŞULDU

Odamız tarafından 5 yıldır yapılan Antalya 
Devlet Destekleri Zirvesi’nin altıncısı bu yıl 
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TÜBİTAK’ın katkıları ile düzenlendi. Zirvede 
Bakanlıklarımız ihracat, üretim, yatırım, istih-
dam, ar-ge teşviklerini anlattı, iş insanlarımız 
teşviklerle ilgili sorunlarını yetkililerle konuş-
ma fırsatı buldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ve BAKA işbirliğiyle bölgemizdeki yat üreticileri 
ile ulusal tedarikçilerin bir araya geleceği SAN-
TEK Yat İmalatı Sektör Buluşması yapıldı. 

İLBER HOCA “EKONOMİ” KONUŞTU
Anfaş’ta iki gün süren “Batı Akdeniz Ticaret 

Buluşması” kapsamında iş dünyasının ve 
kamuoyunun ilgisini çekecek birçok önemli 
etkinliğin yapıldığını belirten Davut Çetin, 
şu bilgileri verdi; “Etkinliğin birinci gününde 
Tarihçi, Akademisyen, Yazar İlber Ortaylı, ‘Os-
manlı’dan Günümüze Ekonomi Tarihi’ konulu 
bir seminerle bizimle oldu. 

İkinci gününde ise TOBB Başkanımız M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu etkinliğimize katılarak 
‘Girişimcilik – İnovasyon’ başlıklı bir konuşma 
yaptı. Konusunda öncü isimlerin katılımıyla; 
İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Çevreci Dönüşüm 
ve Yeni Dünyada Girişimcilik gibi konularda 
oturumlar düzenlendi.

E-TİCARET SOKAĞI 
Üç ilin oda ve borsalarının stant alanlarında 

bölgemiz girişimcileri bir araya geldi. Ayrıca, 
BAKA, 3 ilin üniversite Teknoloji Transfer 
Ofisleri (TTO) ve girişimcilik merkezleri ile 
‘devlet destekleri’ sağlayan kurum ve kuru-
luşların stantları da yer aldı. En çok ilgiyi ise 
E-Ticaret Sokağı çekti. Bölge firmalarının dijital 
dönüşüm süreçlerine katkı sağlamak amacıyla 
oluşturduğumuz bu sokakta, firmalarımızın 
yanı sıra, genç girişimcilerimiz ve girişimci 
adaylarımız dünyanın ve ülkemizin önde gelen 
e-ticaret firmalarının temsilcileri ile bir araya 
geldiler. Tüm etkinlikler ücretsiz gerçekleşti.”
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IKI gün boyunca yoğun bir etkinlik takvi-
mi olan ticaret fuarında tüm programlara 
katılım gösteren Akdeniz Reklamcılar 
Derneği Başkanı Güldal Siğinç ve yöneti-

mi, kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri 
ikili görüşmelerde dernek üyelerinin ve derne-
ğin çalışma ve ürünleri hakkında bilgi verdi. 

Antalya’da üyeleri olan her reklam ajansı-
nın, Burdur ve Isparta’da da başarılı tanıtım ve 
PR çalışmaları yapabileceğini tüm ziyaretlerin-
de dile getiren Başkan Güldal Siğinç ve yöne-
timi, bölge firmalarıyla başarılı ikili görüş-
meler de gerçekleştirdi. Siğinç; “Önümüzdeki 
dönemde Burdur ve Isparta’da dernek olarak 
ziyaretlerimiz olabilir. Fuardaki görüşmelerde 
aldığımız davetleri değerlendirip bu ziyaretler-
le çalışmalarımızı daha geniş kitlelere iletmeyi 
hedefliyoruz. Bu başarılı etkinlik için başta 
ATSO Başkanımız Davut Çetin olmak üzere, 
Antalya, Burdur ve Isparta illerinin Sayın Vali-
lerine, Değerli Belediye Başkanlarına, Ticaret 
ve Sanayi Odaları ile Borsaları Başkanlarına 
teşekkür etmek isterim.” dedi.

ARD, BATI AKDENiZ TiCARET 
BULUŞMASINDA GÖZ DOLDURDU!

Antalya, Burdur, Isparta 
illerinin kamu ve özel 

sektöründen önemli kurum 
ve derneklerin bir araya 

geldiği Batı Akdeniz Ticaret 
Buluşması etkinliğinde stant 
açan ve 26-27 Mayıs’ta çeşitli 

görüşmeler ve ziyaretlerde 
bulunan Akdeniz Reklamcılar 

Derneği girişimleriyle göz 
doldurdu...
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TÜRK sporunun en büyük destekçileri 
arasında yer alan Corendon Airli-
nes’ın isim sponsorluğunda Antal-
ya’da Megasaray Tennis Academy’de 

düzenlenen Corendon Airlines Open ve Co-
rendon Sports Open tekerlekli sandalye tenis 
turnuvaları sona erdi.4 kıtadan 23 ülkeden 
ve toplamda 85 tekerlekli sandalye tenisçisi-
nin mücadele ettiği turnuvalarda sporcular, 
2024 Paris Paralimpik Oyunları için puan 
topladı. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) 
ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun 
destekleriyle düzenlenen Corendon Airlines 
Open ve Corendon Sports Open Tekerlekli 
Tenis Turnuvaları’nda tenisçilerin mücadelesi 
nefes kesti.

Corendon Airlines Open (12-15 Mayıs) ve 
Corendon Sports Open (16-19 Mayıs) olmak 
üzere iki farklı turnuvaya katılan tekerlekli 
sandalye tenisçilerinin Erkek, Kadın, Quad ve 
Junior kategorilerinde 8 gün mücadele ettiği 
turnuvalarda sonuçlar belli oldu. 

Corendon Airlines Open’da Erkekler kate-
gorisi şampiyonu JaponKouhei Suzuki, ikinci 
Güney Koreli  Ho Won Im oldu.  Kadınlar 
kategorisi şampiyonu Japonya’dan Saki Taka-
muro, ikinci Alman tenisçi Katharina Kruger 
oldu. Quad kategorisi şampiyonu Uğur Altınel, 
ikinci Güney Kore’den Kim Myung Je oldu. Ju-
nior kategori şampiyonu Arjantin’den Gonzalo 
Lazerte olurken, ikinci Arjantin’den Benjamin 

CORENDON AIRLINES TEKERLEKLi 
SANDALYE TENiS TURNUVALARI’NDA 

KAZANANLAR BELLi OLDU4 kıtadan, 23 ülkeden, 85 tekerlekli 
sandalye tenisçisi, 2024 Paris 
Paralimpik Oyunları’na puan 
toplamak için Antalya’da Corendon 
Airlines Open ve Corendon Sports 
Open’da kıyasıya mücadele etti. 
Dünya 11 numarası, kortların 
paralimpik yıldızı Türk raketimiz 
Uğur Altınel, Corendon Airlines Open 
ve Corendon Sports Open’da Quad 
kategorisinin şampiyonu oldu. 

Silvetti oldu. 
Corendon Sports Open’da ise Erkekler 

kategorisi şampiyonu Japon Kouhei Suzuki, 
ikinciFransız Gaetan Menguy oldu. Kadınlar 
kategorisi şampiyonu Japon Saki Takamuro, 
ikinci Güney Kore’den Ju Youn Park oldu. 
Quad kategorisi şampiyonu Türk tenisçi Uğur 
Altınel, ikinci Taylandlı Somut Yamphampa 
oldu. Junior kategorisi şampiyonu Arjantin 
raket Gonzalo Lazerte, ikincisi Arjantinli 
Benjamin Silvetti oldu. 

Hem Engelliler Haftası kapsamında hem 
de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı Haftası kapsamında düzenle-
nen turnuvalarda dereceye giren tekerlekli 
sandalye tenisçileriCorendon Airlines’tan 
uçak ödülüyle beraber toplamda 6.000$ para 
ödülü kazandı. Kazanan tenisçilere ödülle-
rini Corendon Airlines Kurumsal İletişim ve 
Pazarlama Müdürü Tuğba Güner verdi. Dünya 
11 numarası, kortların paralimpik yıldızı Türk 
raket Uğur Altınel, Corendon Airlines Open ve 
Corendon Sports Open’da Quad kategorisinin 
şampiyonu oldu.

CORENDON AİRLİNES’IN DESTEKLEDİĞİ 
KULÜPLER, TAKIMLAR VE ETKİNLİKLER
“İlklerin Havayolu” Corendon Airlines, spor 

sponsorlukları ve destek verdiği yarışlar ile 
Türk sporu için değer yaratıyor. Corendon Air-
lines geçmişten bugüne, yurtiçi ve yurtdışında 
Anadolu Efes Spor Kulübü, Fenerbahçe Opet 
Kadın Voleybol Takımı, Fraport TAV Antal-
yaspor, Aytemiz Alanyaspor, FC. Nurnberg 
Futbol Takımı, Bike Aid Bisiklet Takımı, Türk 
Korfbol Milli Takımı, Muratpaşa Belediyespor 
Kadın Voleybol Takımı, Muratpaşa Beledi-
yespor Kadın Hentbol Takımı, Altınordu Fut-
bol Kulübü, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 
İTÜ Basketbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi 
Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Qu-
idditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, 

Corendon-Circus Bisiklet Takımı, Hollanda 
Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli 
Buz Hokeyi Takımı, Haarlem Corendon Kinhe-
im Beyzbol Takımı, DEÜ Solaris Güneş Ara-
baları Ekibi, patika koşusu yarışları Salomon 
Cappadocia Ultra-Trail ve Tahtalı Run to Sky 
powered by Corendon Airlines ile profesyonel 
yol bisikleti yarışı Tour of Antalya’ya sponsor-
luk desteği vermişti.
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Başkaya’ya 
onur plaketi

ULUSLARARASI Kadınlar 
Dayanışma Derneği (IWSA) 
Antalya Şubesi, çocukların eğitim 
yaşamlarına katkısı olan üyelerini 

ve destekçilerini plaketle ödüllendiriyor. 
Bu kapsamda derneğin görünürlüğüne 
ve çocukların eğitimine katkısı nedeniyle 
Gazeteci-Aktivist Songül Başkaya da plaketle 
onure edildi. 

IWSA Antalya Şube Başkanı Canan Ekim, 
Başkan Yardımcıları Ayşen Çalışkan ve Füsun 
Aykent Akgül, aynı zamanda üyeleri olan 
Başkaya’yı Akdeniz Gerçek Gazetesi’nde 
ziyaret ederek, plaketini takdim etti. IWSA 
Şube Başkanı Ekim, “Yönetimimiz olarak 
çocukların eğitimine ve derneğimize 

katkılarınız için size plaket sunmayı uygun 
gördük. Çabalarınızla bize verdiğini güç için 
teşekkürler” dedi. 

“BİR SU DAMLASIYIZ”
Başkaya da “Şahsımı plaketle 

onurlandırdığını için teşekkürler. Başkanım 
nezdinde yönetiminize sonsuz teşekkürler. 
Bizler okyanusta bir kum tanesiyiz ya 
da su tanesi fark etmez. Önemli olan bir 
arada olmak ve tanımadığın hayatlara 
dokunabilmek. 

Emeğinize, emeğimize sağlık” dedi. 
Ziyarete IWSA’nın gönüllülerinden Dilek 

Yongacı da katıldı. Plaket sunumu, fotoğraf 
çekimiyle sona erdi.

CITYAKTÜEL

İnsan hakları ve kadına dönük çalışmaları nedeniyle çok 
sayıda ödül ve plaketi olan Gazeteci - Aktivist Songül 

Başkaya’ya bir plaket de Uluslararası Kadınlar Dayanışma 
Derneği (IWSA) Antalya Şubesi’nden geldi.
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AÇILIŞ konuşmasını yapan ANTGİ-
AD Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Sert “Kurumsal anlamda çok güzel 
projeler yapmaya, üretmeye çalıştık. 

Antalya’ya, ekonomiye, kültüre, eğitime ve 
spora elimizden geldiğince destek vermeye 
çalıştık, ANTGİAD geçmişten bugüne kadar 
adım adım, basamak basamak zirveye doğru 
yürümeye gayret göstermektedir ve daha iyi 
noktalara gelecektir. Özgür düşüncenin oldu-
ğu yerde başarı vardır, refah vardır, eleştirel 
düşüncenin olduğu yerde de huzur vardır 
sonunda da başarı ve mutluluk vardır. Ortak 
değerlerini belirlememiş, eleştirel ve özgür 
düşünemeyen, sorgulamayan, kendini sürekli 
geliştirmeyen bireylerin oluşturduğu topluluk-
lar ya da toplumlar ne yazık ki geride kalmaya 
mahkûmdur. Bizlerde işlerimizde olduğu gibi 
topluma karşı sorumluluğunu bilen insanların 
oluşturduğu bir derneğiz. ANTGİAD gücünü 
üyelerinden alarak yoluna büyüyerek devam 
ediyor” dedi.

ANTGİAD Üyeleri Networking 
etkinliğinde buluştu

Antalya Genç İş İnsanları Der-
neği (ANTGİAD) üyeler arası 
ticari, sosyal bağları hızlı ve 

etkili bir şekilde kuvvetlendir-
mek, ticari hacmi geliştirmek 

ve yeni girişimleri arttırmak 
adına “Biz Bize ANTGİAD” 

Networking etkinliği gerçek-
leştirdi.

HIZLI VE ETKİLİ BİR ŞEKİLDE TİCARİ VE 
SOSYAL AĞ OLUŞTURULMASI HEDEFLENDİ

ANTGİAD Genel Sekreteri Serkan Sarıdaş 
moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte 
üyeler belirlenen döngülerde birbirleri ile 
kartvizit alışverişinde bulunarak kendilerini 
ve işlerini tanıtma imkânı buldu. Samimi ve 
keyifli bir havada geçen etkinlik serbest mik-
rofon bölümünün ardından verilen kokteyl 
ile sona erdi.
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ANTALYA Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği (ANSİAD) 2022 faaliyet yılı 
9 Olağan Toplantısı’nın konukları 
ANSİAD Üyesi, Agrotalya Tarım 

ve Andifli Yatırım Sahibi Hasan Şirin ve 
eşi Zehra Şirin oldu. ANSİAD Üyesi, Çöllü 
Deniz ve Yat Malzemeleri sahibi Hüsnü 
Çöllü’nün moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
toplantıda, 7 yıl süren dünya turlarında, 
yelkenli ile gerçekleştirdikleri yolculuklarını 
ve deneyimlerini misafirlerle paylaştılar. 
2015 Ağustos ayında Bodrum’dan başlayan, 
Karayipler’e, oradan da Marquesas Adaları’na 
yelkenli ile gerçekleştirdikleri yolculuklarının, 
insanlarla kurdukları kültürel iletişimin 
önemli bir deneyim olduğunu kaydeden 
Hasan Şirin, “Deneyimler kazandığımız, 
eşimle birlikte bir ekip olarak başardığımız 
önemli bir seyahatti bizim için, herkese bunun 
gibi bir paylaşım diliyorum” dedi. Ocak 2020 
ve Ekim 2021 arasında pandemi koşulları 
nedeniyle seyahat edemediklerini dile getiren 
Şirin, “Antalya’dan Malezya’ya gitmek üzere 
yola çıktığımız bu yolculuk elbette pandemi 
koşullarında olduğu için çok zor geçti fakat 
turumuzu tamamlayarak ülkemize adım attık” 

KANDİBA’NIN DÜNYA 
TURU TAMAMLANDI

Antalya Limanı’ndan 7 
yıl önce dünya turu için 
tekneyle açılarak seyirlerini 
tamamlayan Zehra ve Hasan 
Şirin ANSİAD’ın konuğu oldu. 
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diye konuştu. 

ZORLU VE KEYİFLİ BİR SÜREÇ
17 metrelik tekneleriyle 7 yıl süren dünya 

turunda açık denizde korsanlarıntacizine de 
uğradıklarını belirten Hasan Şirin, her şeye 
rağmen yolculuklarının keyifli geçtiğini ifade 
etti. Denizde 7 yıl boyunca hem öğrendiklerini 
hem de keyif aldıklarını dile getiren Zehra 
Şirin, “Fırtınalar bizi çok zorladı. Ancak yine 
de çok keyifli bir yolculuktu. Çıkış yaptığımız 
yere yeniden döndük, çok mutluyum. 
Hiçunutamadığımız bir anımız var. Bir yerde 
ekmek alacaktık, elimizde taşımamak adına 
dönüşte alma kararı verdik. Üstü başı kötü 
durumda olan biri bizim paramızın olmadığını 
düşünerek ekmeğini bizimle paylaştı. Çok 
duygulandım ve unutamadığım anlardan biri 
bu oldu” dedi. Toplantı, ANSİAD Başkanı Akın 
Akıncı ve Hüsnü Çöllü’nün günün anısına, 
Hasan ve Zehra Şirin çiftine Kaleiçi’nin gravür 
tablosu takdimiyle sona erdi.
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KATILIMCILAR, ilk olarak Konyaaltı 
ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi’nde-
ki Kapuz Kanyonu’nu ziyaret etti. 
Yoğun iş temposu arasında doğada 

yürüyüş yaparak stres atma fırsatı bulan gaze-
teciler ve aileleri, bu ziyaretin ardından Büyük 
Çaltıcak Koyu’na geçerek mesire alanında 
pikniğe katıldı. Grup Gün’ün şarkılarıyla renk 

AGC ÜYELERi KÜLTÜR VE
DOĞA MiRASI iLE BULUŞTU

AGC üyeleri, Konyaaltı 
Sanayici ve İş İnsanları 

Derneği (KONYSİAD) 
protokolü kapsamında 

düzenlenen gezi ve 
piknikte buluştu.

kattığı gezide, basın mensupları gönüllerince 
eğlendi.

Piknik alanında düzenlenen törende AGC 
Başkanı İdris Taş ve KONYSİAD Başkanı İlha-
mi Kaplan, gezinin ulaşım sponsoru Konyaaltı 
Belediyesi ve Has Okulları’na teşekkür ederek, 
yemek hizmeti veren Marka Catering sahibi 
Murat Gerdan’a ,  PEGAS Büyük Çaltıcak 
İşletme müdürü Recep Alemdar’a, Aktüel 
Organizasyon sahibi Mehmet Okan Kaya’ya 
ve Aktur Lunapark işletmecisi Emin Etke’ye 
plaket verdi.  

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris 
Taş, yaptığı açıklamada, gazetecilerin zor bir 
mesleği yerine getirdiğini vurguladı. Gazete-
cilerin kamu görevi ifa ettiğine dikkati çeken 
Taş, “Gazeteciler, mesai mefhumu gözetmek-
sizin zor ve meşakkatli bir görevi yerine geti-
riyor. Meslektaşlarımızın yoğun, bir o kadar 
yorucu bir hayatı olduğu için böylesi organi-
zasyonları önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerle 
üyelerimiz ve aileleriyle sık sık bir arada olmayı 
planlıyoruz.” dedi ve geziye katkılarından dola-
yı KONYSİAD yöneticilerine teşekkür etti.

KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan da 
gazetecileri bugün Konyaaltı’nın saklı güzelliği 
Kapuz Kanyonu ile buluşturmaktan mutluluk 
duyduklarını söyledi. Kanyonun daha fazla 
bilinmesi için çaba gösterdiklerini ifade eden 
Kaplan, kentin tanınırlığının artmasına ver-
dikleri destekten dolayı gazetecilere teşekkür 
etti. Gazeteciler ve aileleri, programın son kıs-
mında Aktur Lunapark’taki eğlence araçlarıyla 
unutulmaz anlar yaşadı. Lunaparkta yer alan  
ve “Antalya’nın Kalbi” adı verilen 90 metre 
yüksekliğe sahip dönme dolaba da binen gaze-
teciler, kenti kuş bakışı görme fırsatı yakaladı.
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ANTALYA Organize Sanayi Bölge Mü-
dürlüğü tarafından her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen Antalya OSB 
CUP Firmalar Arası Halı Saha Futbol 

Turnuvasının altıncısı, Bölge Müdürlüğü İdari 
Hizmet Binasında yapılan kura çekimi ile baş-
ladı. Bu yıl ilk kez Antalya OSB Teknik Koleji 
Spor Tesislerinde gerçekleşecek turnuvaya, 
Bölgede üretim yapan firmaların çalışanlarının 
oluşturduğu 32 takım katıldı.

ANTALYA OSB CUP’TA İLK GOL 
BAŞKAN ALİ BAHAR’DAN GELDİ

Antalya Organize Sanayi 
Bölgesi Firmalar Arası 6’ncı 
Halı Saha Futbol Turnuvası 
başladı. Turnuvanın ilk 
golünü Başkan Ali Bahar attı. 
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BAŞKANLAR SAHAYA ÇIKTI
Takım sorumlularının katılımı ile gerçekle-

şen kura çekiminde, gruplar belirlenip turnuva 
fikstürü oluşturuldu. Yaklaşık 2 ay sürecek ve 
toplam 103 müsabakaya ev sahipliği yapacak 
turnuvanınaçılış maçı, Antalya OSB Bölge 
Müdürlüğü ile Genç Organize Sanayi Derneği 
takımları arasında oynandı. Antalya OSB Baş-
kanı Ali Bahar ve Genç OSD Başkanı Ali Başar 
Ayan’ın da forma giydiği takımlar, heyecan 

dolu bir karşılaşmaya imza attı. Lise döne-
minde profesyonel olarak basketbol oynayan 
Başkan Ali Bahar, ortaya koyduğu performans 
ile gençlik yıllarını aratmadı. Maçın ilk yarısı 
boyunca oyunda kalan Başkan Ali Bahar, 
turnuvanın ilk golünü atan isim oldu. Kar-
şılaşmayı 4-3’lük skor ile Antalya OSB Bölge 
Müdürlüğü kazandı. 

Turnuvaya katılan takımlar, ilk olarak 

kendi gruplarında mücadele ederek puan 
sıralamasında ilk üçe girmeye çalışacak. Grup-
larında birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlar 
playoffa kalacak. Playoffa kalan 16 takım 
çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek. 
Çeyrek finale yükselen 8 takım yarı final vizesi 
alabilmek için sahaya çıkarken, finale kalmayı 
başaran iki takım da Antalya OSB CUP 2022 
şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. 
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PIYANO Öğretmeni Nezaket 
Türkmen; “Enstrüman çalan bir 
çocuk, sadece Beethoven, Mozart’ın 
eserlerini çalmanın yanı sıra dikkat 

toplama, duygularını kontrol etme ve kaygıyı 
azaltma konularında da gelişiyor. ‘Çocuğum 
müzikle ilgilenirse derslerinden geri kalır.’ 
düşüncesinin aksine müzikle uğraşan 
çocukların öğrenmeye daha açık, akademik 
hayatta daha başarılı oldukları da bilimsel 
araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. 
Enstrüman eğitimi mutlaka akademik 
düzeyde müzik eğitimi almış, branşında 
uzman eğitimciler tarafından çocuklara 
verilmelidir. 

Öğrencilerimin bu güzel çağında; 
özgüvenleri ile göstermiş oldukları 
başarıdan dolayı onları yürekten tebrik 
ediyor, unutulmaz anılarına katılan bugünü 
onlara hediye etmekten onur duyuyorum. 
Antalya’nın akustiği en iyi konser salonu 
olan Akdeniz Üniversitesi Atatürk 
konferans salonunda gerçekleştirdiğimiz 
resitalimiz, kıymetli velim Huriye BEKEN ile 
seslendirdiğimiz; halk ozanımız Aşık Veysel’in 
“Uzun İnce Bir Yoldayım” düzenlemesi ile sona 
erdi. Yeni resitallerde buluşmak dileğimle…” 
diye konuştu.

AKDENiZ ÜNiVERSiTESi’NDE PiYANO 
RESiTALi BÜYÜK BEĞENi TOPLADI

14 Mayıs Cumartesi 6-12 yaş arası 28 öğrenciyle Akdeniz 
Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
piyano resitalini 200 kişi izledi. Öğrenciler; A. Diabelli, W.A. 

Mozart, L. Van Beethoven, F. Chopin eserlerini seslendirdiler. 
Piyano öğretmeni Nezaket Türkmen her çocuğunun kişisel 
özelliklerine yönelik kendi sunumu ile çocuklarını sahneye 

davet etti. Her çocuğun güzel performanslarının yanı sıra 
resitaldeki selamlama tarzları çok beğeni aldı.



93

CITYAKTÜEL



94

CITYAKTÜEL

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetimi, hem Bölge firmalarının 
nitelikli eleman ihtiyacına çözüm 
olacak, hem de iş arayan kişileri 

meslek sahibi yapıp, istihdam edilmelerini 
sağlayacak, vizyoner bir eğitim-istihdam 
projesini başarıyla sonuçlandırdı. Yaklaşık 5 ay 
önce hayata geçirilen Antalya Organize Sanayi 
Bölgesi Eğitim Merkezi (OSBEM) Projesi kap-
samında ilk olarak, Bölge firmalarına iş gücü 
talep anketi uygulanıp, en çok personel ihtiyacı 
duyulan alanlar tespit edildi. Kalifiye ön mu-
hasebe personeli ile çelik kaynakçısı bulmakta 
güçlük çektiklerini belirten Bölge firmaları 
için, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliği ile OSBEM 
atölye ve derslikleri kuruldu.

MESLEKİ YETERLİLİKLERİ BELGENDİ
İŞKUR üzerinden açılan çağrıya 200’den 

fazla işsiz başvuruda bulunurken, Bölge 
firmalarının aradığı özelliklere sahip 32 kişi, 
Antalya OSB’ye kurulan OSBEM atölye ve 
dersliklerinde ön muhasebe ve simülasyonlu 
çelik kaynakçılığı kurslarına katılma hakkı 
kazandı. Kursiyerler, eğitim süresi boyunca 
Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
tarafından maddi olarak da desteklendi. 2 ay 
süren yoğunlaştırılmış eğitimler sonunda Milli 
Eğitim Bakanlığı ve TOBB MEYBEM tarafın-
dan düzenlenen Mesleki Yeterlilik Sınavlarına 
giren kursiyerlerden 27’si, Mesleki Yeterlilik 
Belgesi almaya hak kazandı. Söz konusu 27 
kişinin 20’si, OSBEM eğitim sürecinin hemen 
ardından Bölge firmalarında istihdam edildi.

533 KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ
Proje kapsamında kursiyerlerin yanı sıra 

mesleki teknik anadolu liselerinde görevli 
öğretmenler ile bu okullarda eğitim gören 
öğrencilere de mesleki ve kişisel gelişim eğitim-
leri verildi. 32 kursiyer ile birlikte 59 teknik lise 
öğretmeni ve 442 teknik lise öğrencisi toplam 
533 kişi, OSBEM tarafından verilen Simülas-
yonlu Çelik Kaynakçılığı, 3D Yazıcı, İş Etiği ve 
Etkili İletişim Teknikleri eğitimlerine katılıp, 

ücretsiz olarak sunulan eğitim hizmetlerinden 
doğrudan faydalandı.

KAZANIMLAR AÇIKLANDI
OSBEM Projesinden elde edilen kazanım-

lar, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
İdari Hizmet Binasından düzenlenen lansman 
ile başta paydaş kuruluşlar olmak üzere tüm 
kamuoyu ile paylaşıldı. Antalya OSB Başkanı 
Ali Bahar ev sahipliğinde düzenlenen lans-
mana Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Volkan Güler, Antalya Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat, Batı Akde-
niz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı 
Abdullah Erdoğan, Antalya Organize Sanayi 
İş İnsanları Derneği Başkanı Erdal Kılıç, Genç 
Organize Sanayi Derneği Başkanı Ali Başar 
Ayan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Muratpaşa, 
Kepez ve Döşemealtı Belediyelerinin üst düzey 
yöneticileri, kursiyerler, öğretmen ve öğrenci-
ler ile Bölge sanayicileri katıldı. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJE
Lansmanın açılış konuşmasını yapan Baş-

kan Ali Bahar, ekonomik ve sosyal gelişimin 
sürdürebilmesi ve ayrıca küresel rekabette 
güçlenebilmek için mesleki ve teknik eğitimin 
ulusal-uluslararası iş piyasalarının beklentile-
rine uygun yapılandırılması gerektiğine dikkat 
çekti. Buy kapsamda genç nüfusa gerekli 
bilgi ve becerinin kazandırılmasının önemine 
değinen Bahar, “Antalya’da ve Bölgemizde 
ihtiyaç duyulan alanlarda mesleki eğitimin 
geliştirilmesi yolu ile iş gücü niteliğinin artı-
rılmasına katkıda bulunmak amacıyla, 2019 

yılında BAKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi 
Hibe Destek Programı çağrısına yanıt olarak 
OSBEM Projesi oluşturmuş ve proje tasarımı 
üstünlüğüyle hibe desteği almaya hak kazan-
mıştır. OSBEM, uygulanıp nihayete erdikten 
sonra, sona erecek geçici bir proje değildir. 
OSBEM’in en önemli özelliklerinden biri de 
sürdürülebilir olmasıdır. OSBEM’in sürdürü-
lebilir faaliyetleri kapsamında, Bölge firmaları 
için yıl içerisinde belirli periyotlarla “İstihdam 
Talep Anketleri” uygulanacak, Bu anketlerle 
eğitim verilecek alanlar saptanacak, Analize 
dayalı planlamalar ile eğitim istihdam iş birliği 
çalışmalarımız terzi işi modele taşınarak, 
firmalarımızın yetkin personel ihtiyacının 
karşılamasına destek sağlanacaktır” dedi. 

MESLEK KAZANDIRIP İŞE YERLEŞTİRDİLER
OSBEM’in hem işsiz vatandaşların hem de 

işverenlerin kazanan taraf olduğu alfa bir proje 
olduğunu söyleyen Bahar, “Antalya bölgesinde 
yenilikçi eğitim modellerinin ve yöntemle-
rinin kullanımıyla, mesleki eğitimin kalitesi 
artırılmış eğitim ve istihdam yönlendirme 
faaliyetleri neticesinde, Antalya OSB firmaları-
nın nitelikli personel ihtiyacının dönemsel arzı 
yüzde 9 oranında karşılanmıştır. 5 ay gibi kısa 
bir sürede, Bölgenin nitelikli iş gücü ihtiyacı-
nın yüzde 9’una çözüm üretecek bir başarının 
ortaya konması; istişareye, birlikte çalışmaya 
ve liyakat esasına göre oluşturulmuş bir ekip 
ile mümkündür. Kısa bir süre önce hizmete aç-
tığımız Antalya OSB Teknik Koleji ile nitelikli 
iş gücü ihtiyacına kalıcı çözümler üretirken, 
OSBEM ile kısa vadede, etkili sonuçlar ortaya 
koyan, anlık ihtiyaçlara anlık çözümler sunan 
bir yapı oluşturduk. Kamu kurum ve kuruluş-
larımızın desteğiyle işverenlerin ve işsizlerin 
yanında olduk. Kuvvetli iş birliklerimizle, ol-
maya da devam edeceğiz. Antalya OSB Teknik 
Koleji’nde gençlerimizi geleceğe hazırlarken, 
OSBEM’de iş arayan vatandaşlarımıza hem 
meslek edindiriyor, hem de iş olanağı sunuyo-
ruz” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından 
kursiyerlere Mesleki Yeterlilik Belgeleri takdim 
edilirken projeye destek sağlayan kişi, kurum 
ve kuruluşlara teşekkür plaket verildi. 

ANTALYA OSB’DEN TÜRKiYE’YE 
ÖRNEK EĞiTiM-iSTiHDAM PROJESi

Antalya OSB, 5 ay önce haya-
ta geçirdiği OSBEM Projesi 
ile iş arayan vatandaşlara 
eğitim verip meslek sahibi 
yaptı, oluşturduğu kalifiye iş 
gücü ile de Bölge firmalarının 
nitelikli personel ihtiyacına 
çözüm üretti. 
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GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞUNA 
ANTALYA’DAN BÜYÜK iLGi

OKULUMUZ Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmeni aynı zamanda Gele-
neksel Türk Okçuluğu Antalya İl 
Temsilcisi Ahmet ÖZKARA, ata 

sporumuz olan Geleneksel Türk Okçuluğunu 
daha iyi seviyelere ulaştırmak için gereken 
tüm çalışmaları yaparak önümüzdeki sezonlar 

için azim ve kararlılıkla çalıştıklarını belirtti. 
Gençlerimizin de kültür öğesi ‘Geleneksel 
Türk Okçuluğu’na ilgisinin fazla olduğunu 
sadece spor değil kültürel ve manevi değerle-
rin de verildiğini kaydeden Özkara, başarı için 
ailelerin sporcuları desteklerini ve cesaretlen-
dirmelerini istedi.

2021-2022 Okul Sporları kap-
samında yapılan Geleneksel 
Türk Okçuluğu Türkiye Bi-

rinciliği Yarışmasında Genç-
ler Antalya İl Biricisi olarak 

Antalya İlini Konyaaltı Bahtılı 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencileri başarıyla 

temsil etti. 
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Türk Eğitim Vakfı’nın 
55. yılına özel konser

TÜRK eğitimine önemli katkılar 
sağlayan Türk Eğitim Vakfı’nın 55. 
yılı Antalya Büyükşehir Belediyesi 
İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı 

tarafından düzenlenen konserle kutlandı. 
Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda 
gerçekleşen konserde İsmail Baha Sürelsan 
Konservatuvarı Türk Sanat Müziği İcra Heyeti 
sahne aldı.

SANATSEVERLER EŞLİK ETTİ
Şef Aydemir Tuncer yönetiminde gerçek-

leşen konserin ilk bölümünde fasıl, ikinci 
bölümünde ise solo şarkılar seslendirildi. 
Salonu dolduran Antalyalılar Türk Sanat 
Müziği’nin birbirinden güzel eserlerini koro ile 
birlikte seslendirdi. Sanatseverler alkışlarıyla 
da eserlere eşlik etti.

TEV’DEN TEŞEKKÜR PLAKETİ
Keyifli gecenin sonunda Antalya Büyük-

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği 
İcra Heyeti, Türk Eğitim Vakfı’nın 55. Yılı’na özel “Birlikte Okuyalım” konseri düzenledi. 
Şef Aydemir Tuncer yönetiminde gerçekleşen konserde keyifli anlar yaşandı.

şehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi 
Deniz Filiz, Şef Aydemir Tuncer’e çiçek takdim 
etti. Türk Eğitim Vakfı Antalya Şube Yürütme 
Kurulu Başkanı Arzu Aslan Kartal da konserin 
gerçekleşmesine sağladıkları katkı için Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 
adına Deniz Filiz’e ve Şef Aydemir Tuncer’e 
teşekkür plaketi takdim etti.

FİLİZ TEV’İN 55. YILINI KUTLADI
Deniz Filiz, Antalya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Muhittin Böcek’in sanata ve kültüre 
büyük önem verdiğini belirtti. Filiz, “Ata’mızın 
gösterdiği ışık doğrultusunda fikri hür, vicdanı 
hür, irfanı hür nesiller yetiştirmekteki katkısı 
için Türk Eğitim Vakfı’na çok çok teşekkür 
ediyorum. Yüreklerinize sağlık” sözleriyle Türk 
Eğitim Vakfı’nın 55. yılını kutladı. 
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MURATPAŞA Belediyesi Engelsiz 
Kafe’de gerçekleştirilen daya-
nışma etkinliğine CHP Antalya 
Milletvekili Rafet Zeybek, eski 

milletvekili Tuncay Ercenk, CHP İl Başkanı 
Nuri Cengiz, İyi Parti İl Başkanı Mehmet 
Başaran, EMEP İl Başkanı Hasan Alkan, An-
talya Barosu önceki dönem Başkanı Av. Polat 
Balkan, Türkiye Yazarlar Sendikası Antalya 
Temsilcisi Hasan Kıyafet, Eğitim Sen Başkanı 
Nurettin Sönmez, Altı Nokta Körler Derneği 
Antalya Şube Başkanı Av. Rahim Er, Antalya 
Kent İzleme Platformu Sözcüsü Av. Mustafa 
Şahin, İbradı Vakfı Başkanı Tarık Duru, Mülki-
yeliler Birliği Antalya Şubesi Başkan Yardım-
cısı Nazire Öztürk ile avukatlar, sivil toplum 
örgütleri yöneticileri katılarak destek verdi.

BASINDA DAYANIŞMA VURGUSU
Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Baş-

kanı İdris Taş, Başkan Yardımcısı Işık Tuncel,  

ANTALYA BASINI KAHVALTIDA BULUŞTU
Çağdaş Gazeteciler Derneği 

(ÇGD) Akdeniz Şubesi 
tarafından, şubenin 27’nci 

kuruluş yıldönümü nedeniyle 
düzenlenen kahvaltı Antalya 
basını ve siyasetini bir araya 

getirdi.

Antalya Basın Cemiyeti Yönetim Kurulu 
üyesi Ebru Küçükaydın ile kalabalık bir basın 
mensubu kitlesinin katıldığı kahvaltıda 
yapılan konuşmalarda basında dayanışmanın 
önemine dikkat çekildi.

ÇGD Akdeniz Şube Başkanı Erdem Güner, 
basının zor bir dönemden geçtiğini, dayanış-
manın çok önemli olduğunu vurguladı. Güner, 
gazetecilerin özlük hakları için çalışmaya 
devam edeceklerini söyledi. Dayanışma göste-
rerek kahvaltıya gelen AGC Başkanı İdris Taş 

ve yönetimine teşekkür eden Başkan Güner, 
siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütle-
ri temsilcilerine de ayrı ayrı teşekkür etti.

AGC Başkanı İdris Taş da yaptığı kısa ko-
nuşmada, mesleğin birçok sorunu olduğunu 
ve çözümü için birlikte çalışacaklarını söyledi. 
Erdem Güner ve yönetimine davetleri nede-
niyle teşekkür eden Taş, birlikteliğin önemini 
vurguladı.Kahvaltının ardından gazeteciler 
ve siyasetçiler, Engelsiz Kafe’nin bahçesinde 
uzun sohbetler yaptı.
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BOHEM BiR YAZ 
KAÇAMAĞI

BURCU ESMERSOY FOR IPEKYOL 
2022 BEACHWEAR KOLEKSiYONU iLE 

Güneşe, denize ve plaja ait 
her şey Burcu Esmersoy for 

IPEKYOL 2022 Beachwear 
koleksiyonu ile karşılık 

buluyor. Burcu Esmersoy’un 
ilham veren stiliyle 

geçtiğimiz sezon yoğun ilgi 
gören IPEKYOL beachwear 
koleksiyonu 2. sezonunda 

da tüm hızıyla devam 
ederek, bizi ısınan havaların 

kucakladığı tatlı bir yaz 
kaçamağına davet ediyor.

olmazsa olmazı halat ve deniz kabuğu detaylı 
sandaletler, vizör ve hasır şapkalar ise günün 
her anında yanınızda olmaya aday!

Burcu Esmersoy’un enerji dolu yaz stilini 
yansıttığı Burcu Esmersoy for Ipekyol 2022 
Beachwear Koleksiyonu’nu IPEKYOL mağaza-
larında ve online’da keşfe davetlisiniz. 

SEZONUN yükselen trendlerinden 
oluşan koleksiyonun ilham rotası, 
serin suların kızgın kumlarla buluştu-
ğu plajlar! Burcu Esmersoy for Ipekyol 

2022 Beachwear Koleksiyonu, bikini, mayo, 
plaj giyimi ve aksesuar seçkisiyle bu yaz da 
sahil modasının nabzını tutmaya hazır!

Egzotik desenli sarong etekler ile kom-
binlenebilen palmiye desenli bikiniler; kemik 
halka veya altın rengi aksesuar detaylarıyla 
zenginleşen siyahları tamamlayan yanları 
hareketli püskül detaylı siyah örgü triko pan-
tolon özlenen gün batımı partilerininen keyifli 
eşlikçisi oluyor.

Bağlama detaylarıyla gövdeyi birkaç 
tur sararak iddiasını yansıtan ipli bikiniler, 
kolları çıkarıp takılabilen ve iki farklı şekilde 
kullanılabilen kemik halka kemer detaylı çiçek 
desenli mayo, omuz kısmı fırfırlı ve volanlı çift 
renkli mayolar ile bu yaz tüm gözler Ipekyol 
kadınının üzerinde! 

Canlı çiçek desenli mayo ve bikiniler ve do-
kulu kumaşlar, yaz mevsimine eşlik eden co-
lorblock çift renkli tek omuzlu pembe-turun-
cu, boyundan bağlamalı mor-kahverengi, tek 
omuz detaylı siyah-beyaz mayolar renkliplaj 
şıklığını vurgularken; desen sevenler için derin 
sırt detaylı klasik zebra desen mayo, minimal 
bir stil sevenler için siyah biyeli beyaz mayo ve 
klasik severler içinse sürpriz V yaka detayıyla 
ince askılı beyaz biyeli siyah mayo sahil şıklığı 
için uygun alternatifler sunuyor. 

Zebra ve egzotik desenli mayolar ise sahil 
şeridinde iddialı olmayı tercih edenlerin favori 
parçası olarak yerini alıyor. 70’lerin ruhunu 
yaşatan modeller ve triko setler ise retro çizgi-
sinden ödün vermeyenlerin tercihi olacak.

Beachwear stilinizi tamamlayacak kalın 
zincirli kemik gözlükler,doğal taşküpeler ve 
bileklikler sade bir şıklık sunarken, yazın 
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Dikkatleri Üzerine Çeken 
Mezuniyet Elbiseleri 
NsSposa’da Mezuniyet 
Gecenizde Işıldayın!

BAHAR ve yaz aylarına denk gelen 
mezuniyet gecelerinde özgür bir seçim 
yapmanızı sağlayacak tasarımlar sizi 
bir yandan büyük bir kararsızlığa 

sürükleyebilir. Yaratıcı ve özgün elbise modelle-
riyle ne giyeceğim sorununu ortadan kaldıran 
NsSposa, eğlence dolu bir gecede tüm enerjinizi 
görünüşünüzle yansıtmanızı sağlıyor. 

Cesaretin rengi kırmızıdan saflığın rengi 
beyaza, asilliğin rengi siyahtan yüceliğin rengi 
mora kadar geniş renk skalasında ürünlerini 
sunan NsSposa, görünmek istediğiniz duyguya 
uygun tasarımlarıyla gecenize eşlik ediyor. Her 
tarzın baş tacı olan tasarımlarını her vücut 
tipine uygun hale getiren NsSposa, en güzel 
yıllarınızın mutlu sonla bitirip yepyeni bir 
başlangıçlarınızda da size yol gösteriyor. Şık ve 
iddialı bir duruş sergileyen NsSposa mezuniyet 
elbiseleri, özel anlarınızda göz kamaştırıcı güzel-
lik sunuyor. Kusursuz görünümüyle hafızalara 
elbisenizle kazınacağınız mezuniyet gecenizde 
NsSposa, her zevke ve vücut tipine uygun tasa-
rımlarıyla tüm dikkati üzerinize topluyor.

Unutulmaz okul yıllarının anısına bir yenisini daha ekleyeceğiniz 
mezuniyet gecenizde NsSposa elbiseleri, kendinizi muhteşem 

bir gecenin yıldızı gibi hissetmenize olanak tanıyor. Renk ve 
tasarım mükemmelliği sunan ve ışıltınızla fark edilmenizi 

sağlayan NsSposa mezuniyet elbiseleri, mini, maxi ve uzun etek 
alternatifleriyle her yaşa ve konsepte eşlik ediyor.
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NETWORK Yaz 2022 Koleksiyo-
nu, capcanlı renkleri ile sıcak yaz 
aylarının enerjisini iç açıcı renk ve 
desenleriyle tasarımlarına taşıyor. 

Koleksiyonu oluşturan rengarenk parçalar eğ-
lenceli baskılar, doğal kumaşlar, batik desenin 
yenilenen renkli yorumu ve yaz stilinin vazge-
çilmez floral desenleri ile iyimser yaz ruhunu 
yansıtıyor. Narçiçeği, turuncu, pembe, kırmızı 
ve mor tonlarının hâkim olduğu NetWork Yaz 
Koleksiyonun’da dantel görünümlü plaj elbise-
leri, floral desenli kimono ve pareo modelleri-
nin öne çıktığı beachwear başrol oynuyor. Sarı, 
beyaz ve hardal renklerinin yoğun kullanıldığı 
plaj giyim koleksiyonunda dökümlü gömlekler, 
makrome detaylı triko elbiseler, retro çiçek 
desenlerde kimonalar, plaj havluları NetWork 
kadınının yüksek enerjili ve kendinden emin 
görünümünün tamamlayıcısı oluyor. Güpür 
kumaşlar, mini– midi ve maksi boylarda 
elbiseler, renkli keten gömlekler, floral desenli 
şort ve etekler, rahat kalıplarıyla öne çıkan 
bluzve pantolonlar, gündüzden geceye uzanan 
stil sahibi kombinler yaratıyor. NetWork, plaj 
modasında kifeminen tasarımlar, capcanlı 
renklerde bikiniler ve aksesuar ile detaylandı-
rılmış mayolardenizle güneşin kucaklaştığı yaz 
tatillerine damgasını vuruyor.NetWork kadını-
nın plaj stilini tamamlayacak göz alıcı renklerde 
havlular ve hasır detaylı plaj çantaları ise tatil 
valizlerinin vazgeçilmez parçalarından oluyor.

NetWork Shoes&Bags seçkisi hafifliğin 
başrolde olduğu koleksiyonda farklı formlarda 
hasır dokulu çantalarla örgü detaylı düz terlik-
ler, pastel tonlarda ince bantlı sandaletler yaz 
stilini mükemmel biçimde tamamlıyor. 

CITYMODA

NetWork’ten sıcak yaz

NetWork Yaz 2022 
Koleksiyonu, rengarenk 

mayo, bikini, kimono, şort 
ve elbise tasarımlarıyla hem 
tatil şıklığını hem de şehirde 

yazı hissetmek isteyenlere, 
sezon hikayesi olan Hotel 

NetWork ile capcanlı bir yaz 
stili sunuyor.
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AYAK sağlığı için günlük hayatta 
tercih edilen ayakkabılar dikkatli 
seçilmeli. Hava aldıran, sentetik ve 
terleten malzemeler içermeyen, ayak 

yapısı ile uyumlu ve yumuşak ayakkabıların 
ayak sağlığı açısından önemli olduğunu 
ve yanlış ayakkabı seçiminin birçok sağlık 
sorununa yol açabileceğini belirten Anadolu 
Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Mehmet Coşkun Acay, “Sadece modeli ve 
duruşu beğenilerek satın alınan ayakkabılar 
ayak dokusuna zarar verebiliyor. Özellikle 
bu zararların önlemi alınmaz ve gerekli 
müdahaleler yapılmazsa bazı deri hastalıkları 
görülebiliyor. Ayakkabı seçimi ayak sağlığı 
için çok önemli. Bu nedenle doğru ayakkabı 
seçilmesine dikkat edilmeli” açıklamasında 
bulundu. 

Günlük hayatta, yeni alınan ve kalıbı sert 
ayakkabılar ciddi ayak sağlığı problemlerine 
neden olabiliyor. Tüm bedenin ağırlığını 
taşıyan ayaklar için ayak dostu ayakkabıların 
tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Anadolu 
Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Mehmet Coşkun Acay, “Hava akımı bulunan, 
plastik materyal içermeyen, dar ve sert 
olmayan ayakkabılar tercih edilmeli. Özellikle 
ayağa baskı yapan ve ayak yapısına uymayan 
ayakkabılardan uzak durulmalı. Ayak yapısına 
zarar verecek etmenlere ayrıca dikkat edilmeli, 
hijyenik olmayan şartlar, çalışılan ortam 
ve tercih edilen ayakkabılar ayak sağlığına 
uygun olmalı. Ayrıca, aynı ayakkabı üst üste 
giyilmemeli, giyilecekse de bu ayakkabılar 
havalandırılmalı, aşırı nem ve terleme varsa 
kurutulmalı” önerilerinde bulundu.

CITYDİKKAT

Ayakkabınızı Ayakkabınızı 
doğru seçin, doğru seçin, 

ayak sağlığınızdan ayak sağlığınızdan 
olmayın olmayın 

Günlük hayatta, yeni 
alınan ve kalıbı sert 

ayakkabılar ciddi ayak 
sağlığı problemlerine neden 

olabiliyor. Tüm bedenin 
ağırlığını taşıyan ayaklar için 

ayak dostu ayakkabıların 
tercih edilmesi gerektiğini 

söyleyen Anadolu Sağlık 
Merkezi Deri Hastalıkları 

Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun 
Acay, ayakkabı seçimi 

ve ayak sağlığı hakkında 
açıklamalarda bulundu.

AYAKKABI VURMASIYLA OLUŞAN 
YARALARIN İYİLEŞMESİ İÇİN RAHAT 

AYAKKABILAR TERCİH EDİLMELİ
Ayakkabı vurmasıyla oluşan yaralara gerekli 

müdahalenin yapılmasının gerekliliğine dikkat 
çeken Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet 
Coşkun Acay, “Oluşabilecek ciddi sorunları 
önlemek için ilk olarak ayakkabının vurduğu 
yerde oluşan yara ılık su ile yıkanmalı. Yaranın 
olduğu bölge kurulandıktan sonra cilt losyon-
ları ile bölgeye pansuman yapılmalı. Eğer kişi 
dışarıdaysa ve tekrar ayakkabı giymesi gereki-
yorsa kapalı pansuman yöntemini uygulaması 
gerekiyor. Yaranın daha da zarar görmemesi 
ve ciddi bir boyut kazanmaması için rahat ve 
yumuşak ayakkabılar tercih edilmeli” dedi.
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EN GÜZEL HEDİYELER 
BABALAR İÇİN…

Haziran ayının 3. Pazar günü kutladığımız Babalar Günü öncesi hala 
bir hediyede karar veremediniz mi? Haklısınız… Onlar en güzeline, 

en iyisine layıklar. Bu seçim kolay olmayacak; evet! Fakat biz ne güne 
duruyoruz? İşte sizler için hazırladığımız hediye seçenekleri…

Tüm babaların, baba adaylarının, bir yerlerde birilerine “babalık” 
yapmışların, BABALAR GÜNÜ kutlu olsun!

Atoderm Shower Oil 1 LT 
289,50 TL

Lonjevite Daily Cleancer 
450 TL

DJI Mini SE 
8.599 TL

Wind Bej  Maritime 
Ranforce Nevresim Takimi 

799 TL

NIKON ACULON T02 
10x42 WHITE front right 

2.000 TL

Polaroid Go 3QrtRigh 3000px 
2.289 TL

PolaroidNow 
BLACK&WHITE 

3Qrt Left 
2.481 TL

HONOR WATCH GS 3 
Racing Pioneer yaklasik 3.155 TL, 

Streamer Classic ve Around the 
World Voyage yaklasik 3.640 TL

NODE Fluide 200 ml 
135,50 TL

Sebium Lotion
214,50

Photoderm Aquafluide 
Renksiz 209,50
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Divarese 1299 TL

Divarese 1299 TL

Divarese 1299 TL

Divarese 1399 TL

Divarese 1599 TL

Divarese 1299 TL

NetWork 559 TL NetWork  959 TL NetWork 799 TL 

NetWork 899 TL 

Dockers By Gerli 329.99TL

Dockers By Gerli 329.99TL

Dockers By Gerli 329.99TL

NetWork 1699 TL 

NetWork 1299 TL 

NetWork 1699 TL 

NetWork 559 TL 

NetWork 859 TL 
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ISVIÇRE’nin Fribourg kentinde bu yıl 
36.’sı düzenlenen ve Locarno Film Festi-
vali Direktörü Giona A. Nazzaro, Afgan 
Yönetmen Sahramani, Arnavut mü-

zisyen Elina Duni ve Angola’dan film yapım-
cısı Jorge Cohen’den oluşan Frigborg Film 
Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film 
Jürisi gerekçeli kararını; “Genç ve çekici bir ses 
tarafından yönetilen, yazılan ve düzenlenen 
başarılı ve güçlü bir film. Maryna Er Gorba-
ch’ın yakın gelecekte uluslararası sinemada 
önemli bir rol oynayacağına ve bu şaşırtıcı ve 
dikkat çekici eserde yer alan vaatleri yerine ge-
tirmeye devam edeceğine inanıyor. Gerçekleş-
mek üzere olan bir savaşın kasvetli tasvirinin 
titiz bir şekilde işlenmesi ve insan doğasının 
karmaşasını anlama konusundaki şefkatli 
yaklaşımı nedeniyle, Maryna Er Gorbach’ın 
Klondike filmini oybirliğiyle Grand Prix’e layık 
gördü.” şeklinde açıkladı.

Yönetmen Maryna Er Gorbach ile filmin 
ortak yapımcılığını üstlenen Mehmet Bahadır 
Er, törene birlikte katılırken; törende Maryna 
Er Gorbach saldırı altındaki ülkesinde ülkesini 
savunan Ukraynalı sanatçılara dikkat çekti.

“KLONDIKE” FRiBOURG FiLM 
FESTiVALi’NDEN 3 ÖDÜLLE DÖNDÜ

Maryna Er Gorbach’ın 
yönetmenliğini, Mehmet 

Bahadır Er’in ortak 
yapımcılığını üstlendiği 
Ukrayna-Türkiye ortak 
yapımı ‘Klondike’ filmi 

Fribourg Film Festivali’nde 
Uluslararası Yarışma En İyi 

Film, Gençlik Jürisi Mansiyon 
veFilm Eleştirmenleri En İyi 

Filmödüllerine layık görüldü

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

TÜRKIYE’de Pena Yayınları 
tarafından okuyucuyla buluşturulan 
Taylor Adams İmzalı “Çıkış Yok” 
kitabı film uyarlamasıyla vizyona 

girdi.Ünlü yazar ve yönetmen Taylor 
Adams’ın Türkiye’deki yayıncısı olan Pena 
Yayınları, bünyelerinde bulunan 20’den 
fazla kitabın filme uyarlanmasının ardından 

listeye bir isim daha ekleyerek “Çıkış Yok” 
kitabının filme uyarlanışının heyecanını 
paylaşıyor. Adams’ın, edebiyat dünyasında 
yarattığı büyük etkinin ardından 31 dile 
çevrilen gerilim türündeki romanı henüz 
piyasaya çıkmadan yayın haklarını 20th 
Century Fox’un almasının ardından günümüz 
itibariyle sinema dünyasıyla buluştu.

TAYLOR ADAMS’IN “ÇIKIŞ YOK” 
KiTABI BEYAZPERDE’DE

CITYSİNEMA
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Antalya Akra Hotels bünyesinde yer alan Asmani Restoran; 
birbirinden lezzetli yemekleri, eşsiz panoraması ve kaliteden 

ödün vermeyen hizmet anlayışıyla misafirlerine 
unutamayacakları bir gastronomi deneyimi sunuyor.

Asmani, Hürriyet ve Karaca iş birliğiyle 
hazırlanan İncili Gastronomi Rehberi 

tarafından 4 İnci'ye layık görüldü.

Rezervasyon: 0 (242) 316 20 21
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