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Merhabalar,
Zaman o kadar hızlı akıyor
ki, yaz mevsimini ortaladık
bile... Ülkemizde normalleşme
başladı, işyerleri, restoranlar,
sinemalar, tiyatrolar, eğlence
merkezleri bir bir açıldı. Biz
de bir yılı aşkın süredir devam
eden kısıtlamalardan sonra
biraz fazla mı rahat nefes
almaya başladık, bilmem!

İmtiyaz Sahibi
Güldal Siğinç
Genel Yayın Yönetmeni
Ayşen Ovalı Binbir
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Güldal Siğinç

Artık alıştık mı? “Amaaaan, ne olacaksa olsun” noktasına mı geldik?
Hep birlikte delirdik mi? Bize ne oldu?
Bu soruların cevabı bende yok. Bende olan tek ve güncellenmiş bilgi;
biten bir pandeminin olmadığı, Maske + Mesafe + Hijyen üçlemesinin
olduğu gibi yerli yerinde durduğu ve yanına da nur topu gibi bir “aşı”
eklemesinin geldiği… Bu benim düşüncem elbet, naçizane de fikrimi
beyan etme hakkım olduğuna inanıyorum. Çünkü bilime ve bilim
insanlarına güveniyorum… Herkesin kararına ve düşüncesine de
sonuna kadar saygı duyuyorum.
Evet, bu güncel ve özel girizgahtan sonra, gelelim
sayfalarımıza…
Bu ay “Güldal’la 5 Çayı” bölümümüzde konuğumuz, Antalyaspor’un
genç ve vizyon sahibi yeni Başkanı; Aziz Çetin oldu. Başkan
Çetin, Antalya’da doğmuş, lise öğrenimini Antalya Koleji’nde,
yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
tamamlamış ve 2000 yılında tamamladığı avukatlık stajının ardından
A&F Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağı olarak mesleğinde yerini almış,
başarılı bir isim… Güldal Siğinç kendisiyle Antalyasporluluk, yakın ve
uzak gelecekteki hedefleri hakkında samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
Her Antalyalının ilgi ve beğenisini çekeceğini düşünüyorum…
“Çocuk Sağlığı” bölümümüzde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
/ Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Serkan Atıcı, ailelerin
bebek gelişimi ile ilgili bilmesi gerekenleri anlattı. Taze anne
babaların çok faydalı bilgiler edineceğine inanıyorum.
“Egzersiz” bölümümüzde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Prof. Dr. Meral Bayramoğlu, evde egzersiz yaparken dikkat edilmesi
gereken kuralları anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
“Araştırma” bölümüzde, KPMG’nin 16 ülkede 18 binden fazla
katılımcısıyla gerçekleştirdiği ‘Ben, Hayatım, Cüzdanım’
araştırmasının, Covid-19’un nesillere etkisini incelediği araştırması
yer aldı. Sonucunu okuduğunuzda gerçekten şaşıracaksınız.
Ve tüm bunlarla birlikte birbirinden önemli, güncel ve faydalı
konu başlıklarıyla; yine her ay olduğu gibi kıymetli yazarlarımız;
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, Dr. Tolga
Temel, ZİÇEV Antalya Şubesi Yön. Kur. Bşk. Aylin Ayaz Yılmaz, Gezi
Yazarı Yeşim Özkoç, Ressam Gül Yasa Aslıhan, Gelişim Danışmanı
ve Kurumsal Eğitmen Selin Günsev, A&D Kids Konyaaltı Anaokulu
Müdürü Gül Devrim Batı, Diyetisyen Zeynep Erturul Budak, Kitap
Yorumcusu ve Hayvan Dostu B. Nilüfer Binbir, Teknoloji Yazarı
Deniz Gözükızıl birbirinden değerli; bilgi, görüş ve önerileriyle
sayfalarımızdaki yerlerini aldılar…

Görsel Yönetmen
Ecem Ekinci Kılıç
Katkıda Bulunanlar
Aylin Ayaz Yılmaz
Aziz Topdemir
Begüm Nilüfer Binbir
Deniz Gözükızıl
Gül Devrim Batı
Gül Yasa Aslıhan
Nurgül Düzenli
Şima Ceren Pak
Tolga Temel
Tuncay Gülcü
Yeşim Özkoç
Zeynep Erturul Budak

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

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

Kendilerine her zaman olduğu gibi teşekkürlerimizi iletirken, sizleri
InCity Temmuz 2021 sayısıyla baş başa bırakıyorum.

yazılarının sorumluluğu yazarlarına aittir.
Basım Tarihi: Temmuz 2021

Hoş ve sağlıkla kalın…
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Pırlantanın sonsuz ışıltısıyla
göz kamaştıran gelinler
Ariş Pırlanta,
hayatınızın en mutlu
gününü pırlantanın
eşsiz ışıltısıyla
taçlandırıyor.
Düğün gününüzde
sadece güzellik ve
zarafetinizle değil,
pırlantalı takılarınızın
eşsiz ışıltılarıyla
da göz kamaştırıcı
olacaksınız.

Mücevherin öncü markası Ariş Pırlanta, hayatınızın en mutlu gününü
pırlantanın eşsiz ışıltısıyla taçlandırıyor. Mutlu birlikteliğinizin o en
özel gününde, size benzersiz seçenekleri ile eşlik eden Ariş Pırlanta
ile çok daha büyüleyici olacaksınız.
Bir ömür mutluluğa adım attığınız düğün gününüzde pırlantanın
sonsuz ışığıyla göz kamaştıracaksınız. Ariş’in olağanüstü işçiliği ve
tasarımlarıyla herkesi kendine hayran bırakan pırlantalı bileklik,
küpe, kolye ve yüzükler ile hayatınızın en özel “evet”ini derken
ışıltınızı yıldızlar bile kıskanacak.

Çocuklar bu banyoyu
çok seviyor
Creavit tarafından çocukların istekleri ve ihtiyaçları
düşünülerek tasarlanan ödüllü çocuk banyosu
Ducky, sevimli karakterleri ve renkli dünyasıyla
eğlenceli banyolar yaratıyor.
Sevimli tasarımı ile çocukların tuvalet eğitimine
yardımcı olan Ducky, köşesiz tasarımı ve yere düşme
ihtimalini önleyici monoblok lavabosu ile güvenli
kullanım sunuyor. Özellikle anaokulu, kreş ve çocuk
tuvaleti bulunan alışveriş merkezi, hastane gibi
mekanlarda tercih edilen Ducky, ev içi kullanıma
da uygun yapısıyla, banyoları çocukların en sevdiği
mekanlardan birine dönüştürüyor. Çocuklara özel
olarak tasarlanan Ducky, bu alanda A’ Design Award
ödüllüne sahip ilk banyo olma unvanını taşıyor.
Creavit tasarım ekibi tarafından tasarlanan Ducky,
Türk tasarımcılarıyla dünya banyo sektöründe Creavit
markasını gururla temsil ediyor.
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Çocukluğunuzun
lezzetlerini sofranıza
taşıyın
Çocukluğunuzun vitrinlerinden çıkıp gelen emaye çaydanlık
takımları, sağlıklı sofraların vazgeçilmez tercihlerinden oluyor.
Benzersiz desenleriyle sofranıza baharı getiren Bambum’un
emaye Clara Çaydanlık Takımları, sağlıklı yapısıyla çay keyfinize
ikiye katlıyor.

Geçmişe yolculuğa çıkaran Bambum Clara Çaydanlık Takımları, kilitli
kapak ve el yakmayan ergonomik kulplarıyla güvenliğinizi sağlıyor.
Yüksek kaliteli ve şık tasarımlarıyla emaye tutkunlarının beğenisine
sunulan Bambum Clara Çaydanlık Takımları, evinizdeki eşyalara
zarar vermemesi amacıyla Bambum Mento kare nihale hediyesi ile
birlikte satışa sunuluyor.
Sağlıklı, estetik ve organik ürünleriyle ön plana çıkan Bambum,
emaye ürünleriyle sofralarımıza unuttuğumuz lezzetleri taşıyor.

Deniz, kum ve güneş…
Altınbaş’ın yaz mevsiminden ilham alarak tasarladığı Yaz
koleksiyonu ile sıcağı ve güneşi bedeninizde hissedeceksiniz.

Bileklik, halhal, charm, bilezik, küpe ve yüzük modellerini hem spor
hem de klasik kıyafetleriniz ile kullanabilirsiniz.
Zerafet ve şıklığı bir arada yaşamak istiyorsanız bu özgün
tasarımlarla tarzınızı tamamlayabilirsiniz.
Detaylara önem veren kadınların tercih ettiği mücevherler sadelikten
ve zariflikten ödün vermeyenleri bekliyor.
Yenilikçi tasarımlarıyla Altınbaş, yaz aylarındaki enerjinizi artırıyor.

PAYLAŞACAK ÇOK TAT
VAR!
Karaca, “Funday Waffle” ile mutfakta eğlencenin ritmini
yükseltiyor. En lezzetli kahvaltılıkları ve atıştırmalıkları kısa sürede
hazırlamak için tasarlanan Funday Waffle, ek plakası ile de hem
pankek hem de künefe yapmayı kolaylaştırıyor.

Hayata geçirdiği inovatif ve kullanışlı ürünleriyle mutfakların
vazgeçilmezi olan Karaca; yepyeni Funday Waffle’ı tatlıseverlerin
beğenisine sunuyor. Karaca’nın yenilikçi yaklaşımıyla üretilen
Funday Waffle, pankek ve künefe yapımında da kullanılabilmesiyle
her zevke hitap ediyor. Rahat kullanımı ile lezzetli tatlılar yapmayı
keyifli hale getirecek Funday Waffle, pankek ve künefe yapabilme
özelliğiyle de piyasadaki diğer waffle makinalarından farklılaşıyor.
Sevilen lezzetleri pratik bir şekilde hazırlama imkanı sunan Funday
Waffle’ın çıkarılabilir plakları bulaşık makinasında kolaylıkla
yıkanabiliyor.
Funday Waffle, 6 farklı renk seçeneği ile Türkiye genelindeki tüm
Karaca mağazalarında ve www.karaca.com’da tatlı severlerle
buluşuyor.

EĞLENCELİ AÇIK HAVA PUFLARI
Çevre dostu ürünleriyle tanınan MXHome’un suya dayanıklı açık hava pufları,
eğlenceli tasarımlarıyla dekorasyon tutkunlarıyla buluşuyor.
Markanın kurucusu tasarımcı Malvina Vanbever’in doğaya ve denize
duyduğu sevgiden hareketle geri dönüştürülebilir malzemelerle
hazırladığı dekoratif puflar, suya ve güneşe dayanıklı yapıları,
konforlu tasarımlarıyla hem havuz kenarında ve bahçede hem de
havuzda rahatça kullanılabiliyor.
Akdeniz’den ilhamla tasarlanan deniz mavisi, mercan kırmızısı ve
bej tonlarındaki yengeç, istiridye, karides ve deniz yıldızı formlu açık
hava minderleri, antialerjik yapıları ve çamaşır makinesinde kolayca
yıkanabilme özellikleri ile dikkat çekiyor.
MXHome açık hava pufları, BEYMEN Home Zorlu Center, BEYMEN
Home Suadiye vewww.beymen.com adresinde sizleri bekliyor.
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Mutfaklar artık
daha sade

Kolay montaj ve akıllı özellikler ile fonksiyonel çok yönlü bir ürün olan GROHE
Baulines Kitchen, makul fiyat ve yüksek kalite sunuyor. GROHE Baulines tasarım ve
fonksiyondaki minimalizmi ile kendine hayran bırakıyor.

Her proje ve müşteri farklıdır: Bazılarının büyük, bazılarının küçük
bir mutfağı vardır. Ama ne kadar eşsiz olurlarsa olsunlar, bütçesi
kısıtlı olanlar da dahil, her müşteri bir seçeneği olmasını ister.
GROHE, mutfaklar için Baulines batarya yelpazesi ile tam olarak bunu
sunuyor. Müşteriler ister hareket edebilecekleri fazladan yere ihtiyaç
duysunlar isterse mutfakları için kompakt bir çözüm arıyor olsunlar,
Baulines yelpazesi seçme özgürlüğü sunuyor: Örneğin, yüksek çıkış

TEZGAHTA GİZLENEBİLEN
DAVLUMBAZ
İster göz önünde olsun ister gizlensin, üstün performansıyla
mutfaktaki kullanım alışkanlıklarına ve beklentilere fazlasıyla
karşılık veren davlumbaz Armonia ile Silverline, davlumbaz
teknolojisindeki farkının altını bir kez daha çiziyor.

Kullanım alanlarına göre alternatif çözümler üreten Silverline,
modern çağın mutfak dekorasyonundaki trendlere estetik ve
teknolojik çözümler sunuyor. Ocak arkasında veya yanında
konumlandırılabilen Armonia, istenildiğinde tek tuşla tezgâh içine
gömülüyor ve kapalı konumda iken tezgâh üzerinde sadece şık
kontrol paneli gözüküyor. Armonia, kapalı konumda iken tezgâhın
bütünlüğüne de uyum sağlıyor. Elektrikli ocaklarla uyumlu
çalışabilen Armonia davlumbaz, bulundurduğu 15 dakikalık yoğun
güç kullanım fonksiyonu tercih edildiğinde özellikle ağır koku
veren yemeklerin verdiği etkiyi mutfaktan anında siliyor. Armonia
dünyanın en prestijli ödül kuruluşlarından Plus X Awards ve German
Design Award tarafından ödül kazanan, tasarımının mükemmelliğini
kanıtlayan özel bir davlumbaz.
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uçlu Baulines bataryaları, yemek pişirirken büyük kapları doldurmak
için kullanışlıyken düşük çıkış uçlular ise alanın kısıtlı olduğu küçük
kent mutfakları için ideal. Orta yükseklikteki çıkış uçlu varyantlar
ve farklı kumanda kolu seçenekleri daha da fazla seçenek sunuyor.
Elbette, tüm Baulines bataryaları GROHE mutfak eviyeleri ile uyumlu.

Yaz çiçekleri yatak
odanızda
Yaz mevsimiyle beraber pikeler yatak üzerinde yerini almaya
başladı. Yenilikçi ürünleriyle milyonlarca evi güzelleştiren TAÇ,
yaz enerjisini yansıtan rengarenk çiçeklerle süslenen pike
takımlarıyla yatak odasına ferahlık hissi katıyor.

Desenleri ve kalitesiyle fark yaratan TAÇ, çift kişilik pike takımlarıyla
yaz uykularını daha konforlu kılıyor. Çarşaf, yastık kılıfı ve pikeden
oluşan çift kişilik koleksiyon, yumuşak dokusuyla yaz aylarının
vazgeçilmezi olurken zarif floral deseniyle yaşam alanlarını
renklendiriyor.
TAÇ’ın pike koleksiyonlarını ve daha fazlasını görmek için TAÇ
mağazalarının yanı sıra, www.tac.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.
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CORENDON AIRLINES, UÇUŞ AĞINI GENİŞLETİYOR
Turizm ve havacılık sektörünün üzerindeki olumsuz pandemi
etkilerinin azalmaya başlaması ile uçuş programını hızlı
bir şekilde genişleten Corendon Airlines bu kez de base ve
destinasyon sayısını artırdığını açıkladı.

Corendon Airlines CEO’su
Yıldıray Karaer

Pandeminin etkilerinin Avrupa üzerinde azalmaya başlaması
ile artan seyahat taleplerine hızlı adapte olarak operasyonlarına
başlayan Corendon Airlines, geçtiğimiz haftalarda ülkelerin
uyguladığı seyahat kuralları doğrultusunda yoğun bir program
sunduğunu açıklamıştı. Düsseldorf’a uçak konumlandıran havayolu,
sezon boyu uçak konumlandıracağı 15 base’ini İzmir, Kayseri,
Antalya, Bodrum, Ankara, Brüksel, Basel, Düsseldorf, Köln, Münster,
Hannover, Nürnberg, Girit, Rodos ve Hurghada olarak açıkladı.
Ankara, Basel ve Düsseldorf gibi önemli ve yoğun havalimanlarına bu
sezon ilk kez uçak konumlandıracak olan Corendon Airlines, bu base
çeşitliliği sayesinde yolcularına cazip uçuş saatleri ve farklı ürünler
sunma stratejisine gidiyor.
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“Avrupa’dan Türkiye’ye etnik uçuşlara odaklandık”
Corendon Airlines CEO’su Yıldıray Karaer, yeni uçuş programlarının
yoğunluğunu “Pandemi süresince hem operasyonel, hem ticari
olarak bu döneme çok hazırlandık. Havalimanları ile bu süre
boyunca sıkı diyaloglar kurarak ve yolcularımızın seyahat trendlerini
yakından takip ederek, uçuş programımızı, base sayımızı ve
destinasyonlarımızı çok geniş tuttuk. Özellikle bizim için yeni bir
ticari alan olan Avrupa’dan Türkiye’ye etnik uçuşlara odaklandık.
Yeni sezonda Avrupa’dan Türkiye’deki 15 havalimanına; Antalya,
İzmir, Adana, Kayseri, Eskişehir, Bodrum, Diyarbakır, Dalaman,
Balıkesir, Ankara, Gaziantep, Konya, Zonguldak, Samsun ve
Trabzon’a sunduğumuz direkt uçuşların her biri ayrı ilgi gördü ve
kısa sürede elde ettiğimiz doluluk oranları bizi uçuş frekanslarımızı
ve sezonumuzu uzatma kararı aldıracak kadar memnun edici
seviyeye geldi.” sözleriyle ifade etti.
Etnik uçuşların yanı sıra 2005 yılından beri yürüttükleri turistik
uçuşlarda da bu sezon atağa geçtiklerinden bahseden Karaer,
“Avrupa Bayraklı diğer iki havayolumuz ile de desteklediğimiz
Avrupa içi uçuşlarda da programımızı ve destinasyon
çeşitliliğimizi artırıyoruz. Türkiye her zaman sunduğumuz ana tatil
destinasyonumuz ama Almanya, Hollanda, Belçika, Polonya gibi
Avrupa ülkelerinden Yunanistan’da Girit, Rodos, Kos; İspanya’da
Palma de Mallorca, Ibiza, Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife,
Lanzarote ve İtalya’da Olbia, Lamezia Terme, Catania gibi Avrupalı
turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlarda diğer uluslararası
rakip havayolları ile birlikte Corendon Airlines olarak da yer
alıyoruz.” şeklinde konuştu.
Corendon Airlines biletleri; corendonairlines.com adresinden,
online satış portallarından veya yetkili seyahat acentelerinizden
temin edinilebiliyor.

Arzum’un Dijital Promotör
uygulamasına Perakende
Güneşi ödülü
Arzum’un, sahada tüketicinin hayatını kolaylaştıran Dijital
Promotör uygulaması, perakende sektörünün en prestiji
ödüllerinden biri olarak kabul edilen Perakende Güneşi
Ödülleri’nde ‘Pandemi Dönemi Başarı Ödülü’ne layık görüldü.
Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum,
‘Perakende Güneşi Ödülleri’nde ‘Pandemi Dönemi Başarı
Ödülü’ne layık görüldü. Perakende sektörünün en prestijli
organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Perakende Güneşi
Ödülleri’nde Arzum, ‘Dijital Promotör’ projesiyle ödüle hak kazandı.
Her yıl başarılı ve özgün çalışmalarıyla sektörün gelişimine katkıda
bulunan kişi ve kurumların ödüllendirildiği Perakende Güneşi
Ödülleri töreninde ‘Pandemi Dönemi Başarı Ödülü’nü Arzum Satıştan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhan Giray aldı.
“Dijital Promotör Türkiye’de bir ilk”
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’ndegerçekleşen törende konuşan
Serhan Giray, pandemi döneminde dijitalleşmenin her alanda olduğu
gibi satışta da odaklanılması gereken bir konu olduğunu belirtti. “Biz

OPET’te
kağıt slip
dönemi sona
eriyor yerine
fidanlar
dikiliyor
OPET, daha yeşil bir
Türkiye hedefiyle
sürdürdüğü “Yeşil Yol
Projesi” kapsamında
“Opet Kart”
işlemlerinde kağıt slip
basımını durduruyor.
Sektörde bir ilk
olan bu uygulama
kapsamında
sağlanacak
tasarrufla İzmir’in
Menemen ilçesinden
başlayarak tüm
Türkiye’ye yayılacak
ağaçlandırma
çalışmalarına imza
atılması planlanıyor.
Proje kapsamında ilk
etapta İzmir’de 1.170
adet fidan dikilmesi
hedefleniyor.

de Arzum olarak bu alanda kendimizi geliştiriyor ve yatırımlarımıza
hız kesmeden devam ediyoruz” dedi. Giray sözlerine; “Türkiye’de
bir ilk olan ve bize bu değerli ödülü getiren ‘Dijital Promotör’
uygulamamızla, sahada tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz.
Ürün satışını desteklemeye yönelik geliştirdiğimiz bu dijital sistemle
tüketicilerimiz, üzerinde çip takılı Arzum ürünlerine dokunduğu
anda ekrandaki tanıtım videosu ile karşılaşıyor. Dijital Promotör
uygulamamız, özellikle pandemi sürecinde mağaza içerisinde
sosyal mesafe korunarak ürün hakkında detaylı bilgi alınmasını
kolaylaştırıyor.” İfadeleriyle devam etti.

Çevre bilincini toplumun geneline yaymayı
hedefleyen OPET, Yeşil Yol Projesi’ni 2004 yılından
bu yana “Yeşili kaybeden, yaşamı kaybeder”
sloganıyla sürdürüyor. Tüm Türkiye’deki
istasyonlarında“Opet Kart” ile yapılan akaryakıt
işlemlerinde kazanılan yakıt puan veya harcama
bilgilerine ait kağıt slip basımını durdurarak elde
edilecek tasarrufla Yeşil Yol projesi kapsamında
ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilecek.
Ağaçlandırma çalışmasının ilk durağı ise İzmir
oldu. İzmir Menemen’de bulunan Opet Market ve
Akaryakıt İşletmeciliği A.Ş. istasyonunda 6100 m2
alanda top akasya, leylandi, alev ağacı, bodur ateş
dikeni ve güllerden oluşan toplam 1.170 adet fidan
dikildi.
OPET müşterileri Opet Kart ile yaptıkları
işlemlere dair bilgilere kağıt slip yerine artık
istasyonlardaki Teknopod cihazlarından, Opet
Mobil uygulamasından, Opet Online İşlem Merkezi
ve 6738 kısa SMS kanalından ulaşabilecekler. OPET
Genel Müdürü Cüneyt Ağca “İstasyonlarımızda
kağıt slip devrini kapatıyor, yerine fidanlar
dikiyoruz. Hedefimiz daha yeşil bir Türkiye. “Yeşil
Yol Projesi” ile bugüne dek istasyonlarımızda
ve belediyelerce belirlenen ağaçsız alanlarda, 1
milyonun üzerinde bitki dikimi gerçekleştirdik.
İstasyonlarımızı ve çevresini, şehir merkezlerindeki
park ve bulvarları yeşillendirdik. İl çevrelerinde
OPET ormanları kurduk” diye konuştu.
OPET; Yeşil Yol Projesi dışında Temiz Tuvalet
Kampanyası, Örnek Köy Projesi, Tarihe Saygı
Projesi, Trafik Dedektifleri Projesi, Arkeo-köy
Tevfikiye ve Etno-köy Çıplak ve Kadın Gücü
Projeleri’ni yürütüyor.
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Domino’s’un Dönerli lezzetler
reklam filmi Effie ödülünü aldı
Tutkunları tadına, Domino’s ödüle doymuyor. Her yeni kategori lansmanıyla başarısı
pazarlama dünyasında taçlandırılan Domino’s, Dönerli lezzetler filmiyle pazarlama
ve reklam dünyasının en itibarlı ödüllerinden Effie Awards 2021’de “Bronz Effie”nin
sahibi oldu. Marka, başta şahane performansı için reklam yüzü Enis Arıkan olmak
üzere desteklerini hiç esirgemeyen iletişim ajansları Alametholistic, PeopleInitiative,
Contactplus ve Games Medya’nın yanı sıra, emeği geçen herkese teşekkür etti.
360 derece pazarlama yaklaşımıyla fark yaratan Domino’s, pazarlama ve reklam
etkinliği alanında dünyanın en zorlu ve en prestijli yarışması olarak kabul edilen ve 26
Mayıs’ta 13’üncüsü gerçekleştirilen Effie Awards Türkiye 2021’de “Bronz Effie” ödülüne
layık görüldü.
Her yeni kategori lansmanıyla başarısı pazarlama dünyasında taçlandırılan marka,
şimdi de damakları şenlendiren Dönerli lezzetlerin reklam filmiyle Effie ödülünü aldı.
Dünya çapında 55 ülkede, EACA’e (European Association of Communciation Agencies)
üye Reklam Ajansları Dernekleri ve Reklamveren Dernekleri tarafından ortak olarak
düzenlenen Effie, dünyanın en prestijli pazarlama ve reklam etkinliği yarışması
olarak dikkat çekiyor. Effie Türkiye, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği
tarafından, American Marketing Association (A.M.A.) ve Effie Worldwide Inc.’ten

SunExpress ile
Antalya – Erbil
uçuşları başladı
Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın
ortak kuruluşu SunExpress,
2021 yazında Türkiye–Orta Doğu
uçuş ağını yeni destinasyonlarla
genişletiyor. Havayolu bu yaz,
merkezi Antalya’dan Erbil’e direkt
tarifeli seferlerle haftada iki kez
karşılıklı sefer sunuyor.
2021 yaz sezonu için uçuş ağını
genişlettiğini duyuran SunExpress,
Türkiye -Avrupa hattında eklediği yeni
destinasyonların yanı sıra bu yaz Orta
Doğu uçuşlarında da yeni rotalar ve
kapasite artışı sunuyor.
Antalya’yı hem iç hem de dış hatlarda
direkt seferlerle en fazla noktaya
bağlayan havayolu SunExpress, 12
Haziran’dan itibaren Antalya -Erbil
uçuşlarını haftada iki kez, Çarşamba
ve Cumartesi günleri gerçekleştiriyor.
SunExpress misafirleri, sunexpress.
com web sitesini veya mobil
uygulamasını ziyaret ederek
SunExpress’in yaz sezonu tekliflerini
inceleyebilir ve avantajlı fiyatlarla
rezervasyon yapabilirler.
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alınan lisansla 2005’ten beri düzenleniyor. 2013
yılına kadar 2 yılda bir düzenlenen yarışma, 2014
itibariyle her sene gerçekleştiriliyor. Effie Türkiye
ulusal ölçekte ve belli bir dönemde üretilen işleri
değerlendiriyor. Yarışmanın sonuçları küresel bir
endekse etki ediyor, lokalle sınırlı kalmıyor. Effie
Effectiveness Index holdingler, markalar ve
ajansların yıllık performansını küresel ölçekte
sıralıyor.
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ANSİAD BAŞKANI AKIN:
“Antalya’ya sahip çıkmak
hepimizin görevi”

ANTGİAD’dan genç
işsizliğine çözüm
girişimciliğe teşvik

ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, falezlere verilen yapı izninin yanlış
olduğunu belirtirken, Kaleiçi’nde bulunan eski Kültür Sineması’na
ev sahipliği de yapan atıl bina ile ilgili Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından
binanın ‘kamulaştırılması’ yönünde görüş bildirilmesi kararını
desteklediklerini belirtti.

Antalya’nın önemli doğal miras alanlarından biri olan falezler
üzerinde TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından yargıya
taşınmasıyla gündeme gelen 15 katlı bina yapılmasına izin veren
imar düzenlemesinin kendilerini üzdüğünü kaydeden Antalya
Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı,
Antalya’mızın temel sorunlarına duyarlı bir sivil toplum kuruluşu
olarak bu yanlışlardan dönülmesi gerektiğini düşündüklerini
kaydetti. Yine Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde görüşülen
ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘tesis alanına çevrilmesi’
yönünde görüş istediği Kaleiçi’nde yer alan eski Kültür Sineması’nın
‘kamulaştırılması’ yönünde alınan kararına desteklerini belirten
Akıncı, “Antalya’mızın göz bebeği Kaleiçi’nde tarihi surlarda bulunan
atıl binanın Büyükşehir Meclisi’nde alınan kararla bakanlığa
‘kamulaştırılması’ yönünde bildirilen görüş kentimiz için sevindirici
bir haber, bu konuda karar alınmasını sağlayan belediye meclis
üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Osman Sert, genç işsizliğinin Türkiye’nin en büyük
problemlerinden biri olduğunu dile getirdi. Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) tarafından Nisan ayında açıklanan ilk çeyrek
rakamlarında genç işsizliğinin yüzde 25,6 seviyesinde olduğunu
dile getiren Başkan Sert, bu sorunun önüne geçmek için gençlerin
girişimciliğe yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kentin çevre sorunlarının yanında yapı yoğunluğu ve betonlaşma
gibi problemlere birlikte çözüm aranması gereken bir dönem
olduğuna işaret eden Başkan Akın Akıncı, toplumsal ve çevresel
etki değerlendirmelerinin düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi.
Başkan Akıncı, “TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin teknik
gerekçelerini açıklamış olduğu 15 kata kadar yapı izni vermenin
şehrimizde hangi yanlışı düzeltmek adına yapılmış olduğunu bilmek,
Antalya’da yaşayan herkesin hakkıdır diye düşünüyorum” dedi.

ANTGİAD olarak bu konuda üzerlerine düşen her görevi yapmaya
hazır olduklarını da ifade eden Sert, “Biz Antalyalı genç iş insanları
olarak gençleri girişimciliğe teşvik etme konusunda her zaman
istekliyiz. Gençlerin iş dünyasına atılması, girişimciliğin özendirilmesi
hem gençlerin istihdam ihtiyacını azaltacak hem de ekonominin
yukarı doğru bir ivme kazanmasını sağlayacaktır” dedi.

Tarihi surlar onarılmalı ve atıl bina kamuşaltırılmalı
Kaleiçi Yenikapı girişinin yanında, Kaleiçi Surları içerisinde atıl bir
durumda olan yapı için mülk sahiplerince ‘turizm tesisi alanı’ olması
talebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuruda bulunulduğunu
kaydeden Başkan Akıncı, “Mülk sahipleri tarafından bakanlığa
başvurulmuş olabilir, bu husus yalnızca onları ilgilendirmektedir.
Ancak Antalya Büyükşehir Belediye meclisinde konu ile ilgili
bakanlığa ‘kamulaştırılmalı’ görüşünün bildirilmesi tüm şehrimiz
adına önemli bir karardır. Kent menfaati adına doğru olan
yapılmıştır, bundan sonraki süreçte tarihi surların onarılması ve yeşil
alan haline getirilmesi gündeme gelmelidir” diye konuştu.
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Genç işsizliğinin genç girişimciliğinin desteklenmesiyle sorunun
önüne geçilebileceğini vurgulayan ANTGİAD Başkanı Osman Sert,
“Bugün ülkemizin en büyük problemlerinden biri olan işsizliktir.
Özellikle genç işsizliği yüzde 25 seviyesinin üzerine çıkmış
durumda. Bu çok büyük bir rakam olarak göze çarpıyor. Gençlere
iş fırsatları yaratmak yerine gençlerimizi girişimciliğe yönlendirip
cesaretlendirmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Ekonomik anlamda pandemi döneminde özellikle yapay zeka, dijital
ekonomi ve e-ticaretin öne çıktığını da ifade eden Sert, “Bugün artık
bir uygulama yazmak konteynırlar dolusu ihracat yapmaktan daha
değerli hale geldi. Bir oyun yazılımını neredeyse 2 milyar dolara alıcı
buluyor. Gençlerimizin melek yatırımcıları ile buluşmasını ve bu tarz
başarılı çalışmaları desteklemek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Geleneksel Antalya Turunç
ve Bergamot Kabuğu
Reçelleri Tescillendi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin,
Antalya gastronomi kültürünün en tanınmış ürünlerinden olan
Turunç Kabuğu ve Bergamot Kabuğu reçellerinin Türk Patent ve
Marka Kurumu tarafından tescil edildiğini bildirdi. Piyaz, Kabak
Tatlısı ve Serpme Börek’le birlikte ATSO’nun coğrafi işaret aldığı
ürün sayısı 5’e yükseldi.

önemli zenginliklerinden olan Turunç Kabuğu ve Bergamot Kabuğu
reçellerinin coğrafi tescil işareti aldığını öğrenmekten büyük
memnuniyet duyuyoruz” dedi.
Turunç Kabuğu ve Bergamot Kabuğu reçellerinin Antalya sofralarının
vazgeçilmezi olmasının yanı sıra, Antalya’nın en popüler hediyelik
ürünleri olduğunu da vurgulayan Davut Çetin, “Reçellerimizin coğrafi
tescil alması bu bakımdan da büyük önem taşıyor” ifadesini kullandı.

Başkan Davut Çetin, ATSO olarak kentin coğrafi ve kültürel
değerlerinin tescil ettirilmesi çalışmalarını sürdüklerini belirterek,
“Çalışmalarımız sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından
önce Antalya piyazı, ardından kabak tatlısı ve geleneksel serpme
böreğimiz tescil edilmişti. Son olarak Antalya gastronomisinin en

Mönülerde daha çok Antalya lezzeti olmalı
Türkiye’nin en önemli turizm markası Antalya’da gerek turistik
işletmeler gerekse restoranların mönülerinde geleneksel
lezzetlerin daha fazla yer bulması gerektiğini vurgulayan Davut
Çetin, “Neredeyse her konuşmamda turistik tesislerimize ve
restoranlarımıza çağrıda bulunuyorum. Konuklarımıza Antalya’nın
lezzetlerini yeterince sunamadığımızı düşünüyorum. Bence bu büyük
bir eksiklik. Umarım coğrafi tescilli ürünlerimizin sayısının artması
ve kamuoyunda oluşan farkındalıkla beraber işletmelerimiz de
kentimizin bu zenginliğini ön plana çıkaracaklardır.” dedi.

ANTALYA OSB’DEN MAKEDONYA’YA TİCARET KÖPRÜSÜ
Makedonya Türkiye Ticaret Odası’nı ziyaret eden Antalya OSB
Başkanı Ali Bahar, Gevgeli’deki serbest bölgenin sunduğu
fırsatları değerlendirmek ve iki ülke arasındaki ticareti
artırmak için Bölge sanayicilerini kapsayan bir heyet programı
düzenleyeceklerini söyledi.
Ticari iş birlikteliklerini değerlendirmek üzere Balkan ülkelerinde
temaslarda bulunan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Bahar, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ziyareti
kapsamında Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO) yetkilileri
ile bir araya geldi. MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski’yi ziyaret
eden Başkan Bahar’a, kardeşi ve şirket ortağı Berkay Bahar eşlik
etti. Başkan Ademoski’nin MATTO tarafından sürdürülen çalışmalar,
Kuzey Makedonya’nın sunduğu yatırım fırsatları ve Yunanistan
sınırındaki Gevgeli’de bulunan 50 hektar büyüklüğündeki serbest
bölge hakkında bilgilendirme yaptığı görüşmeye MATTO Başkan
Yardımcısı, HalkBank İcra Kurulu Üyesi Buket Gereçci, Yönetim
Kurulu Üyesi Slobodan Traykov ve Denetleme Kurulu Üyesi Adnan
Akşar’da katıldı.

Yatırım daveti
Serbest bölgenin 50 hektarlık alanının genişletilerek Türkiye’den
gelecek yatırımcılara rezerve edileceğini ve özellikle Türk
yatırımcılara önemli destekler sağlanacağını belirten MATTO
Başkanı Ademoski, Antalyalı sanayicilere yatırım davetinde bulundu.
OSB Başkanı Bahar ise Antalya OSB bünyesinde oluşturacakları
çalışma grubu ile süreci yakından takip edeceklerini ve Bölge
sanayicilerinden oluşan bir heyet ile Kuzey Makedonya’ya ticaret
heyeti programı düzenleyeceklerini ifade etti.
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Antalya’da ‘Herkes İçin
Bisiklet Seferberliği’
Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentlerde bisikletin ulaşım aracı
olarak kullanılmasını amaçlayan Dünya Kaynakları Enstitüsü
(WRI) Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ile Hollanda Bisikletliler
Birliği Fietsersbond başlattığı ‘Herkes İçin Bisiklet Projesi’nin
ortağı oldu.

Proje kapsamında pilot şehirler olarak Antalya, Adana, Eskişehir,
Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Konya seçildi. Sekiz pilot şehirde
başlatılan “Herkes İçin Bisiklet” projesinin ilk toplantısı çevrimiçi
olarak gerçekleşti. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Planlama Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç ve Gençlik
Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici katıldı. Toplantıda sekiz
büyükşehir belediyesinin ilgili STK’ların desteğiyle bisikletin bir
ulaşım aracı olarak benimsenmesini artırmaya yönelik çalışmalar
yapması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
STK’larla aktif işbirliği
3 Haziran Dünya Bisiklet Günü olması nedeniyle de önem taşıyan
toplantıda, projenin amacı, ana faaliyetleri, kapasite ve politika
geliştirilmesi konularında katılımcı belediyeler görüş bildirdi.
Projenin amaçları arasında karar alma süreçlerine daha aktif
demokratik katılımı sağlamak için sivil toplumu güçlendirmek yer
alıyor. STK’lar ile yerel ve merkezi yönetim arasında iyi yönetişimi
teşvik etmekte projenin hedefleri arasında. Ayrıca Hollanda’da
bisiklet politikalarını güçlendirmeyi amaçlayan “Tour de Force”
örneği üzerinden Türkiye’de bisikletli ulaşım konusunda sektörler
arası iş birliğini teşvik etme konusunda da çalışmalar yapılması
planlanıyor.

GASTRONOMİ TURİZMİNİN
ÖNEMLİ İSİMLERİ
FSUMMIT’DE BULUŞTU
Gastronomi turizmi ve ağırlama sektörünün önde gelen
isimlerini buluşturan 1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve
Ağırlama Zirvesi FSUMMIT bu yıl ilk olarak gerçekleştirildi.
Zirvenin teması “Ağırlamada Farklılaşma” oldu.

Turizm gastronomisi ve ağırlama sektöründe pandemi sonrası yeni
normal düzeni, dünyadaki trendler, yenilikler, sürdürülebilirlik,
yatırım planları gibi pek çok konuyu ele alan FSUMMIT, ilk yılında
‘Ağırlamada Farklılaşma’ temasını işledi ve konunun uzmanlarıyla
birlikte iş dünyasının kapılarını araladı. Ülke turizminin ve
gastronomisinin gelişmesine katkı sağlayan FSUMMIT’te, ağırlama
sektörü katılımcılar tarafından 360 derece ele alındı.

Akdeniz’in en çok tercih edilen destinasyonlarının başında gelen
Antalya, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Büyükşehir
Belediyesi katkılarıyla gerçekleşen 1. Uluslararası Turizm
Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT’e ev sahipliği yaptı.
Türkiye’nin doğal güzelliklerini, bölgesel ve yerel gastronomik
değerlerini tanıtmak ve ülkemizi gastronomi turizminin ilgi
odağı haline getirmek amacıyla düzenlenen FSUMMIT, Sözen
Organizasyon ev sahipliğinde otel ve restoran profesyonelleri,
yatırımcılar, yöneticiler, gastronomi ve turizm profesyonelleri ile
yerel ve uluslararası şefleri bir araya getirdi.
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23-24 Haziran’da FSUMMIT’te, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı
Sururi Çorabatır, TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin,
AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, Antalya Büyükşehir
Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık, TÜHİD Yönetim Kurulu
Başkanı Gonca Karakaş, Dünya Seyahat Turizmi Konseyi CEO’su
Gloria Guevara, TUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı,
Nestle Genel Müdürü Ali Mansour, TAFED Yönetim Kurulu Başkanı
Zeki Açıköz, Divan Grup Mutfak Koordinatörü Giancarlo Gottardo,
Vogue Group Yönetici Ortağı Özgür Tankut, Rixos Premium Hotel
Yönetici Şef Ümit Çelikkaya, Zennup 1844 Kurucusu Ömür Akkor,
OD Urla Kurucu Şefi Osman Sezener, Akra Otelleri Danışman Şefi
Tolga Atalay, Cookshop Genel Müdürü Selçuk Gengeç ve Sözen
Organizasyon Genel Müdürü Gökmen Sözen gibi önemli isimler
konuşmacı olarak yer aldı.

Kaleiçi sokakları sardunya
kokacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kaleiçi sokaklarını binlerce
çiçekle süslemeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi
Başkanlığı ekipleri tüm Kaleiçi sokaklarını sardunya çiçeğiyle
donatıyor.

güzelliğine güzellik kattı. Özellikle turizm sezonun başlamasıyla her
gün binlerce yerli ve yabacı ziyaretçiyi ağırlayan Kaleiçi sokakları
adeta görsel sunum yapıyor. Canlı renkleri ve sunduğu görsel şölen
ile Kaleiçi sokakları ziyaretçiler için doğal fotoğraf stüdyosu oluyor.
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı
çalışmayla Antalya’nın simgesi Kaleiçi sokaklarında renk cümbüşü
yaşanıyor.
Ekipler, son olarak Müze Sokak ile Akar Çeşme Sokağını rengarenk
sardunya çiçekleriyle süsledi. Çiçekler, kentin göz bebeği Kaleiçi’nin

Antalya Kent Konseyi’nden
Cumhurbaşkanlığı’na
Yamansaz başvurusu
Antalya Kent Konseyi, 8 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanı
kararnamesiyle ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen
Yamansaz alanıyla ilgili hazırladığı raporu Cumhurbaşkanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Antalya Valiliği’ne gönderdi.
Antalya Kent Konseyi, ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edilmesiyle
sınırları daraltıldığı tespit edilen Yamansaz ile ilgili 8 Mayıs 2021
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararının
yeniden değerlendirilmesini talep etti. Koruma alanı sınırlarının kuş
göç yolları ve alanda yaşayan canlılar da dikkate alınarak yeniden
ele alınması talebiyle hazırlanan rapor Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ve Antalya Valiliği’ne gönderildi.
Birçok canlının yaşam alanı olan Yamansaz ile ilgili alınan ‘kesin
korunacak hassas alan’ kararının Resmi Gazete’de yayımlanması
üzerine konu önce Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısında
görüşüldü. Toplantıda Yamansaz ile ilgili gelişmenin Altyapı, Afetler
ve Kriz, Çevre, İmar ve Planlama ile Tarım çalışma gruplarının ortak
toplantısında görüşülmesine karar verildi. Toplantıda Yamansaz
koruma statüsünün ‘kesin korunacak hassas alan’ ve ‘nitelikli
doğal koruma alanı’ olarak tescil edilmesine dair karara ilişkin
değerlendirmeler yapılarak ortak rapor hazırlanması kararlaştırıldı.
Hazırlanan raporda Yamansaz’ın sınırlarının daraltıldığı
kaydedilerek, kararın yeniden değerlendirilmesi talep edildi. Rapor
Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Antalya Valiliği’ne
gönderildi.

Yetkililer, geçmişte bu çiçeğin Kaleiçi sokaklarında çok daha yaygın
olduğunu hatırlatarak, “Akdeniz’in sıcak renklerini taşıyan sardunya
çiçeği ile Kaleiçi sokakları yine mis gibi kokuyor” diye konuştu.
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Hem sahada hem sınavda
ter döküyorlar
Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin spor bilimleri fakülteleri, beden
eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik ücretsiz hazırlık kursunda
öğrenciler hem antrenmanlarda hem de deneme sınavlarında ter
döküyor.
Kreşler, destek eğitim kurs merkezleri ve üniversite hazırlık kurslarına
eğitimin her alanında yer alan Muratpaşa Belediyesi’nin özel yetenek
sınavıyla girilen spor bilimleri fakülteleriyle beden eğitimi ve spor
yüksekokullarına yönelik hazırlık kursu devam ediyor.
Belediyenin ücretsiz kursuna bu yıl 50 öğrenci katılıyor. Kursta,
öğrenciler bir yanda antrenörler ve spor eğitmenleriyle antrenmanlarını
sürdürürken diğer yandan özel yetenek sınavına girmek için aşmaları
gereken TYT’ye yönelik deneme sınavlarına giriyorlar.
Hem sahada hem de sınıfta ter döken öğrenciler, son olarak belediyenin
Memurevleri Mahallesi’nde bulunan destek eğitim kurs merkezinde iki
ayrı oturumda gerçekleştirilen deneme sınavına girdi. Sınavda, covid-19
salgını dolayasıyla tüm önlemler alındı. Tek kişilik sıralarda oturan
öğrencilerin sınav sırasında maskelerini çıkarmalarına izin verilmedi.
Geçen yıl pandemi nedeniyle kursu açmadıklarını belirten Başkan Uysal,
“Bu yıl hazırlıklara çok daha erken başladık. Kesintiler olsa da kursumuz
devam ediyor. Gençlerimizin çok iyi sonuçlar alacağına inanıyorum”
dedi.

BAŞKAN BAHAR’DAN
GENÇLERE VE VELİLERE
ÇAĞRI
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, tam burslu, ücretsiz mesleki
eğitim verilecek Antalya OSB Teknik Koleji’ne kesin kayıtların
LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacağını
belirterek öğrenci ve velileri, sınav sonuçları açıklanır
açıklanmaz okula beklediklerini söyledi.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji’ndeki modernizasyon,
tadilat ve yeni bina imalatları yüzde 90 oranında tamamlandı.
Antalya’nın fiziki şartlar bakımından en iyi imkanlara sahip okulunu
projelendiren Antalya OSB Yönetimi, atölye ve laboratuarları da
son teknoloji makine ve teçhizat ile donattı. Her yönüyle 2021/2022
eğitim-öğretim döneminde faaliyetlerine başlayacak hale gelen
okulda, Liselere Geçiş Sınavı’nın icrasının ardından heyecanlı bir
bekleyiş başladı. Bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek okula kesin
kaydı yapılacak 9’uncu sınıf öğrencileri, LGS sınav sonuçlarına göre
belirlenecek. 240 kişilik sınırlı sayıdaki kontenjan kapsamında kayıt
hakkı kazanıp okulun ilk öğrencileri olma unvanını elde ederek tarihe
geçecek isimler, LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından belli
olacak.
Ön kayıtların günler öncesinden başladığını ve şu ana kadar yüzlerce
başvuru aldıklarını belirten Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Bahar, Antalyalılara okula gösterdikleri yoğun ilgi ve teveccühten
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dolayı teşekkür etti. Başkan Bahar, geçerli bir meslek ve iyi bir
gelecek hayali kuran tüm gençleri Antalya OSB Teknik Koleji’ne
beklediklerini söyledi.
Staj ve iş imkanı
Okulda iki ana başlık altında eğitim verileceğini, Anadolu Teknik
Programında akademik eğitimin, Anadolu Meslek Programında ise
mesleki eğitimin alt yapısının oluşturulacağını ifade eden Bahar,
“Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi,
Makine ve Tasarım Teknolojisi ile Metal Teknolojisi alanlarındaki 7
farklı dalda akademik ve mesleki eğitim vereceğiz. Söz konusu bu 7
dal; Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Endüstriyel Bakım Onarım,
Asansör, Bilgisayarlı Makine İmalatı, Endüstriyel Kalıp, Makine
Bakım Onarım ve Kaynakçılık dallarıdır. Öğrencilerimize, eğitimini
aldıklarını dalda üst seviye yetkinliğe sahip olabilmeleri için Bölgede
faaliyet gösteren firmalarda staj imkanı, mezun olan öğrencilere de iş
bulmada kolaylık sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

Sevimli dostların modern
yuvası hızla tamamlanıyor
Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi’nde çalışmalar aralıksız
devam ediyor. Sokak hayvanlarına konforlu bir ortam sağlayacak
merkezde enerji güneşten sağlanacak, yağmur suyu toplanıp
sulamada kullanılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez İlçesi Kirişçiler
Mahallesi’nde yapımı devam eden Sokak Hayvanları Bakımevi
Projesi ile sokakta yaşayan can dostlara sıcak bir yuva kazandırıyor.
21 milyon 500 bin lira yatırım bedeliyle, 42 bin metrekarelik alan
üzerinde yükselen projede 6 bin metrekare kapalı alan bulunacak.
Sevimli dostlarımız geniş barınakları ve yaşam alanları, yerden
ısıtmalı ve modern soğutma sistemlerine sahip tesislerde yaşayacak.
Bakımevi alanında yer alacak yapılara yerleştirilecek Güneş Enerji
Sistemi (GES) kurulacak. Bakımevinde kullanılacak tıbbi cihazların
ve kullanıma sunulan tüm makine ve ekipmanların ihtiyaç duyduğu
elektrik GES ile karşılanacak. Ayrıca, kafeslerde bulunan yerden
ısıtma sistemi ve aydınlatma sistemleri için ihtiyaç duyulan elektrik
temini de bu sistem ile elde edilecek. Ayrıca, bakımevi alanında
yer alan hizmet binalarına kurulacak toplama sistemi ile yağmur
suyunun, sulama suyu ve rezervuarlarda kullanılması sağlanacak.
Sokak hayvanlarına konforlu bir ortam sağlayacak merkez
tamamlandığında Avrupa standartlarında modern bir sokak
hayvanları bakım evi olarak hizmet verecek. İnşaatı hızla devam
eden projede betonarme binalar yükseliyor. Çalışmaların yoğun bir
şekilde devam ettiği Sokak Hayvanları Bakımevi Projesi’nin Ekim ayı
sonunda tamamlanması hedefleniyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi
Projesi’nde kedi ve köpekler için ayrı ayrı serbest dolaşım alanı,
yavrulu anne, engelli kedi, hasta reviri, yoğun bakım, operasyon
öncesi ve sonrası bölümleri ile karantina, ön kayıt ve acil müşahede
bölümleri yer alacak. Buna ek olarak yasaklı ırk köpekler için de bir
bölüm olacak. Merkezin kapasitesi ise 1312 kedi, 732 köpek olacak.

Gülveren’de yüzler güldü
Kepez Belediyesi’nin Gülveren Mahallesi’nde gerçekleştirdiği
Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahiplerine verilecek olan
konutların yapımı sözleşme tarihinden bir yıl önce tamamlanarak,
noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi ile hak sahiplerine
teslim edildi.

Kepez Belediyesi'nin Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, geçtiğimiz
aylarda tamamlanmıştı. 137 hak sahibine 317 dairenin verileceği
Gülveren Kentsel Dönüşümü, planlanan tarihten 1 yıl önce
tamamlanarak, Türkiye’nin en hızlı tamamlanan kentsel dönüşüm
projesi oldu. 22 Nisan 2021 tarihinde dairelerin kura çekimi ile
hak sahiplerine verilmesi planlanmış, Covid-19 tedbirleri sebebiyle
zorunlu olarak, söz konusu kura çekimi ileri bir tarihe ertelenmişti.
Hak Sahiplerinin büyük bir heyecanla beklediği kura çekilişi Mimar
Sinan Kongre Merkezi’nde yapıldı. 18. Noter Salim Sayar ve Başkatip
Aysun Yaman huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile 137 hak
sahibine verilecek 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklindeki 317 dairenin blok, kat
ve daire numaraları belirlendi. Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi ile
40 yıla yakındır mülkiyet sorunu yaşayan hak sahipleri, belirlenen
süreden 1 yıl önce konutlarını kendilerine teslim edilmesini sağlayan
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür etti.
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Kütüphanesiz mahalle
kalmayacak
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in
“Birlikte okuyoruz” projesi, gezici kütüphane ile
gerçekleşiyor. Proje kapsamında kütüphane hizmeti tüm
mahallelerde Antalyalılarla buluşuyor.

Duacı Aile Yaşam Merkezi,
hizmete açıldı
İlçe merkezindeki mahallelerde gerçekleştirdiği sosyal
belediyecilik hizmetlerini, aile yaşam merkezi projeleriyle
kırsaldaki yerleşim yerlerine götüren Kepez Belediyesi, Duacı’ya
inşa ettiği Aile Yaşam Merkezi’ni törenle hizmete açtı. Açılış
töreninde konuşan Başkan Tütüncü, Sütçüler, Kültür, Atatürk ve
Erenköy Mahalleleri’ne Aile Sağlığı Merkezi müjdesi verdi.
Kepez Belediyesi, kırsaldaki mahalleleri sosyal yaşam imkanlarıyla
buluşturuyor. Geçtiğimiz aylarda Gaziler Aile Yaşam Merkezi’ni
hizmete açan Kepez Belediyesi, Duacı Aile Yaşam Merkezi’ni de ilçe
sakinlerinin hizmetine kazandırdı. Duacı Aile Yaşam Merkezi’nin
açılış törenine Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye
Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya İl Sağlık Müdür Vekili Dr. İbrahim
Çetin, MHP İl Başkanı Mehmet Seyyar, meclis üyeleri, muhtarlar
ve vatandaşlar katıldı. Duacı Aile Yaşam Merkezi Açılış Töreni’nde
konuşan Antalya İl Sağlık Müdür Vekili Dr. İbrahim Çetin, Aile Yaşam
Merkezi’ndeki, Aile Sağlığı Merkezi’nde açılış gününden itibaren
1 doktor ve 1 hemşirenin göreve başlayacağını belirterek, Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye, sağlık alanına desteklerinden
dolayı teşekkür etti.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, eserler zincirine yeni
bir halka eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kepez’in
baş döndürücü bir değişim ve dönüşümle gelecek yolculuğunu
sürdürdüğünü belirten Tütüncü, “Bizler çalıştıkça, hemşerilerimize
hizmetler ürettikçe böylesi açılış törenlerinde duyduğumuz coşku,
heyecan ve sevinç bambaşka bir seviyeye geliyor. Bundan sonra da
yeni açılışlar yapmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimizin hayatlarını
kolaylaştıracak, onları güzel bir şehirde yaşıyor olma hissiyle
buluşturacak, yeni eserlerimizi peş peşe hizmete açacağız.” diye
konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gezici kütüphane ile 19 ilçenin her
mahallesine kütüphane hizmeti götürecek. Gezici kütüphanede,
güncel kitapların yanı sıra, bilimsel, kültürel, sanatsal ve eğitici
kitaplar ağırlıklı olarak bulunacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde uzun yıllar toplu taşıma
hizmetlerinde çalışan bir otobüsün bakım ve tadilatları yapılarak
gezici kütüphaneye dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor. Çalışma
ve okuma bölümleri, kitap rafları, eğitici filmlerin gösterileceği led
ekran, internet imkanı ile e-kitap hizmetleri gibi bölümlerin olacağı
gezici kütüphanede gazete ve dergiler ile Büyükşehir Belediyesi’nin
faaliyetlerinin de takip edilebileceği broşürler ve kitapçıklar
bulunacak. Gezici kütüphanede vatandaşların ilgi duyduğu hobi ve
mesleki kitaplar yer alacak.
Gezici kütüphanede kitap bağışçılarından gönderilen kitaplar da
kullanılacak. Vatandaşlar, ödünç kitap alabilecek, bilimsel araştırma
yapabilecek, kaynak kitaplara, gazete ve dergilere ulaşabilecek.
Gezici kütüphanenin yanında köy kütüphaneleri ve özellikle kırsal
kesimdeki okullara yönelik yapılan çalışmalar da devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Aksu’da Perge Ortaokulu’na da bir kütüphane
kazandırıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Başkanı Okan Yavuz, “Gezici kütüphanemiz, özellikle merkeze uzak
mahallelerimiz için çok önemli bir hizmet olacak. Vatandaşlarımız
ilgi duyacağı kitaplara gezici kütüphanemiz sayesinde kolaylıkla
ulaşabilecek” dedi.
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BAGEV KARİYER,
PANDEMİDE İŞ
ARAYANLARA İLAÇ OLDU
Pandemi döneminde çalışmalarına hız kesmeden devam
eden Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Özel
İstihdam Bürosu bagevkariyer.com bu dönemde 590 kişiye iş
buldu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini
Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin,
“Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel istihdam ofisi bagevkariyer.com ile iş
arayan vatandaşlarımızın istihdamına aracı oluyoruz. İş arayan ile iş
vereni burada buluşturuyoruz.”
Batı Akdeniz Bölgesi’ne hizmet veren bagevkariyer.com, bir yılı aşkın
süredir dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde iş arayan
vatandaşların başvuru noktası oldu. İŞKUR Özel İstihdam Bürosu
bagevkariyer.com‘a artan başvurular hakkında değerlendirmelerde
bulunan BAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, salgının tüm
dünyada yayılması ile ticaretin yavaşladığını belirterek, bunun
sonucu olarak Antalya, Burdur, Isparta il ve ilçelerinde iş arayan
vatandaşların gerek hizmet binamıza gelerek, gerekse de
www.bagevkariyer.com portalı üzerinden İŞKUR Özel İstihdam
Bürosu hizmetlerinden yararlandıklarını kaydetti.
Başkan Çetin, bagevkariyer.com sitesine girenlerin çok sayıda
firmanın farklı iş kollarında eleman taleplerini görebileceklerini
belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “2020 yılı Mart ayında başlayıp
tüm dünyayı saran pandemi Antalya ekonomisinde de önemli bir
daralma süreci yaşanmasına neden oldu. Buna rağmen pandemi
sürecinde bile bagevkariyer.com’a başvuru yapan 590 vatandaşımız
Vakfımız aracılığıyla iş sahibi oldu.
Portalın bin 942 iş veren kaydına sahip olduğunu belirten Başkan
Davut Çetin, “Halihazırda çok sayıda firma tarafından mühendisten
ön muhasebe elemanına, garsondan mağaza personeline kadar çok
sayıda iş kolunda eleman talebi mevcut. İş arayan kardeşlerimiz
bagevkariyer.com portalımız üzerinden talip oldukları iş ilanlarına
başvurabilirler.” dedi.

GAZETECİLERDEN
ANTALYA OSB’YE ÖZEL
ÖDÜL
Antalya OSB, yerel medyaya sağladığı katkı, kent ekonomisinin
gelişimi için ürettiği projeler ve Antalya OSB Teknik Koleji’nde
hayata geçirdiği örnek eğitim modeli ile Antalya Gazeteciler
Cemiyeti tarafından, AGC Kurum Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen
2020 yılı Antalya Basın Ödülleri kapsamında AGC Kurum Özel Ödülü’ne layık görüldü. AGC’den
yapılan açıklamada; Antalya yerel medyasına sağladığı katkı ve destekler, Antalya ekonomisinin
gelişimi ve büyümesi için projeler üretmesi, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji ile
Türkiye’de örnek bir eğitim modeli geliştirmesi ve hayata geçirmesi nedeniyle AGC Kurum Özel
Ödülü’nün Antalya OSB’ye verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Göreve gelir gelmez Antalya OSB’nin kent ile buluşmasını sağlamak için basın birimini
kurduklarını, basın yayın organları ile Antalya OSB arasında kurulan güçlü iletişimin ve iş
birliğinin bölgenin duvarlarının yıkılıp şeffaflaşmasında çok önemli bir rol oynadığını belirten
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Bu gün Antalya öncü, örnek, güçlü ve etkili bir organize sanayi
bölgesine sahip ise bunda Antalya basınının çok önemli katkıları vardır. Gazeteci dostlarımız
Antalya OSB’deki gelişmeleri, sanayi sektörünün büyüyüp gelişmesi için dile getirilen her fikir
ve öneriyi, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayan-sağlayacak tüm projelerimizi kamuoyunun
ve ilgili makamların dikkatine sundular. Antalya’da sanayi sektörü adına bir farkındalık
oluşmasına, bu farkındalığın yurt sathına yayılıp Antalya’mıza katma değer olarak dönmesine
vesile oldular. Antalya’daki tüm sanayiciler ve iş dünyası adına AGC yönetimine, Antalya
basınına ve tüm basın emekçilerine saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
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Büyükşehir Belediyesi’nin
çevre etkinlikleri ödülle
taçlandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında Mavi Bayrak Programı
kapsamında çevre eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarındaki
başarısı nedeniyle, TÜRÇEV’in belirlediği Ulusal Jüri tarafından
verilen ‘Türkiye’nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülünü
almaya hak kazandı. Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl da aynı
ödüle layık görülmüştü.

Doğa ve çevre dostu projeleriyle öne çıkan Antalya Büyükşehir
Belediyesi, 2001 yılından bu yana Türkiye Çevre Eğitim Vakfı
(TÜRÇEV) tarafından Mavi Bayrak Programı kapsamında çevre eğitim
etkinliklerini en iyi şekilde düzenleyenlere verilen çevre ödülünü
kazandı. Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında gerçekleştirdiği çevreyi
korumaya yönelik çalışmaları ve halkı bilinçlendirmeye yönelik
eğitim etkinlikleri ile ‘Türkiye’nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri”
ödülüne layık görüldü.
Değerlendirme, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi
Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi
ve Doğa Koruma Merkezi’nden oluşan Jüri Üyeleri ile çevrimiçi
ortamda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, aynı ödülü geçtiğimiz
yıl da kazanmıştı. TÜRÇEV, salgın döneminde çevre eğitiminden
ödün vermeyerek eğitimlerine devam eden Antalya Büyükşehir
Belediyesi’ni kutlayarak, ödül töreni tarihi ve yerinin ileri zamanda
açıklanacağını bildirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir
Belediyesi tarafından 2020 yılında çevrenin korunmasına yönelik
gerçekleştirilen çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmalarının
ödülle taçlandırılmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.
Çevrenin ancak çevre bilincine sahip bir toplumla korunabileceğinin
altını çizen Başkan Böcek, “Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre
bırakmaya büyük önem veriyoruz. Çevreyi korumak için projeler
üretiyor, 7’den 70’e halkımızı bilinçlendirmeye yönelik eğitimler
ve etkinlikler düzenliyoruz. 17 Mavi Bayraklı halk plajı sayısı ile
belediyeler arasında yine ilk sıradayız. Geçtiğimiz yıl da TÜRÇEV
tarafından aynı ödüle layık görülmüştük. İki yıl üst üste bu ödülü
almak ayrı bir mutluluk ve gurur. Denizlerimizin, çevrenin
korunmasına yönelik çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla
devam edeceğiz” diye konuştu.
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Atıklara ‘Matik’ çözümü

Konyaaltı Sahili’ne geri dönüşümlü atık otomatı ve maske otomatı
yerleştirildi. Otomatlar ile çevre bilincinin arttırılması amaçlanıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşümlü atık otomatı ve maske
otomatını Beachpark’taki “Sahilde Sinema Var” etkinlik alanında
test ediyor. Çevreye olan bilincin arttırılması amaçlayan projede geri
dönüşümlü atık otomatından kazanılan puanlarla belediye şirketi
EKDAĞ’ın etkinlik alanındaki büfesinden alışveriş yapılabiliyor.
Maske otomatı ise büyük çevre sorunlarına neden olan kullanılmış
maskenin karşılığında, yeni maske veriyor.
Pandemi nedeniyle tüm dünyanın sorunu olan atık maske problemi
için Antalya Büyükşehir Belediyesi, otomat ile çözüm buldu. Demosu
yaptırılan otomatta, kullanılmış maske verilip yerine, temiz maske
alınıyor. Bulaşıcı riski olan tehlikeli bir atık olan maskelerin bu
kapsamda güvenli bir şekilde toplanıp imha edilmesi sağlanacak.
Maske otomatlarının üzerine maskenin yarattığı sorunlarla ilgili
bilgilendirmelerde bulunulacak.
Atıkla ilgili diğer proje olan geri dönüşümlü atık otomatında ise cep
telefonundan barkot okutulduktan sonra, cam, kağıt, teneke gibi
içecek ambalajları otomata atılıyor. Otomat, her atık için kullanıcının
hesabına puan yüklüyor. Yüklenen puanlarla EKDAĞ’ın “Sahilde
Sinema Var” etkinliğinde kurduğu büfeden alışveriş yapılıyor.
Puanlar, ilerleyen günlerde geri dönüşümlü atık otomatlarının
yaygınlaşmasının ardından bütün EKDAĞ sosyal tesislerinde
kullanılabilecek.
Türkiye’de ambalaj atıklarının geri dönüşüm oranının yüzde
10’larda olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Danışmanı Lokman Atasoy, amaçlarının bu otomatlarla ambalajların
ve maskelerin çöp olmadığını göstermek olduğunu, aynı zamanda
çevre bilincine vurgu yapmak olduğunu açıkladı. Maske otomatının
Türkiye’de ilk olduğunu belirten Atasoy, “Otomatlar büyük ilgi
görüyor. Önümüzdeki günlerde sayılarını arttıracağız” diye konuştu.

Dokuma’nın merkezine üç yatırım müjdesi
Kepez Belediyesi, ekonomik ve sosyal yaşamın en yoğun olduğu
Dokuma semtinde, mülkiyet ile imara ilişkin sorunlarını çözdüğü
alana cami, kütüphane ve park yapıyor.

Kepez Belediyesi, Dokuma semtinde yer alan Yükseliş Mahallesi’nde
uzun yıllar görüntü kirliliğinin yaşandığı alanı, mülkiyet ve imarla
ilgili sorunlarını çözerek, bölge sakinleri için yaşam adası haline
getiriyor.
Alana, ilk olarak park yatırımı kazandırıldı. Kepez Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü, uygulama imar planı paftasında park olan 2 bin
200 metrekare alanda bir mahalle parkı inşa ediyor.
Başkan Hakan Tütüncü, yapımı devam eden park şantiyesini
ziyaretinde alana kazandıracakları diğer yatırımları açıkladı. Bu
alan için 3 yatırım müjdesi veren Tütüncü, “Çocuklarımız için bu
alana muhteşem bir park yapıyoruz. Hemşerilerimizin hoşça vakit
geçirebilecekleri, nefes alabilecekleri bir mahalle parkı inşa ediyoruz.
İmar planında tanımlanmış alanına da güzel bir cami kazandırıyoruz.
Üçüncü müjdemiz de kütüphane. Bu bölgede çok fazla öğrencimiz
ve gencimiz var. İçerisinde binlerce kitabın olacağı muhteşem bir
kütüphaneyi de Yükseliş Mahallemize kazandırıyoruz.” açıklamasını
yaptı.
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Saç & Makyaj

Fotoğraflar:
Murat Yılmaz
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ANTALYASPOR BAŞKANI

Av. AZİZ ÇETİN
\\ 28

Bu ay Güldal’la 5 Çayı bölümümüzde konuğum, Antalyaspor’un genç ve vizyon sahibi yeni Başkanı; Aziz Çetin oldu.
Başkan Çetin, Antalya’da doğmuş, lise öğrenimini Antalya Koleji’nde, yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde tamamlamış ve 2000 yılında tamamladığı avukatlık stajının ardından A&F Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağı
olarak mesleğinde yerini almış, başarılı bir isim…

Antalya Barosu ve Milletlerarası Barolar
Birliği üyesi olan Aziz Çetin Antalyaspor
Başkanlığından önce de sıkı bir taraftar ve
Antalyaspor gönüllüsü olarak yönetimlerde
önemli görevler üstlenmiş... Kendisiyle
Antalyasporluluk, yakın ve uzak gelecekteki
hedefleri hakkında samimi bir sohbet
gerçekleştirdik. Her Antalyalının ilgi ve
beğenisini çekeceğini düşünerek, sizleri bu
keyifli sohbetle baş başa bırakıyorum…
Antalya’da doğup büyümüş bir Ceza
Hukuku Avukatı olarak, Antalyaspor
sevginizden elbette şüphe yok. Ancak
böylesi büyük bir kulübe Başkan
olmak; çok fazla mesai, çok fazla emek
ve özveri gerektiren bir görev… Bu
göreve gelirken neler düşündünüz?
Hangi duygularla işin başına geçtiniz?
Antalya’da doğup büyüyen herkesin olması
gerektiği gibi, Antalyasporlu olmamızdan
şüphe edilmemesi gayet normal… ‘Olması
gerektiği gibi’ ifademin altında bir serzeniş
var aslında. Bu, biz Antalyasporluların, belki
de tüm Anadolu kulüplerinin ortak sorunu.
Sadece Antalyaspor ya da sadece yaşadığım
kentin, memleketimin takımı diyenlerin
sayısı arttıkça kulüplerimizin başarısı ve
Türk futboluna katkısı o kadar artacaktır.
Evet, ben sadece Antalyasporluyum.
Sevgimden kimse şüphe duymuyor. Ama
biz Antalyasporlular takımımızı öylesine
severiz ki hiçbirimiz bir diğerinden daha
az ya da daha fazla Antalyasporlu değildir.
Kimimiz tribünde avazımız çıktığı kadar
bağırarak, iç saha-deplasman demeden
takımımızın peşinden koşturarak -ki ben
de uzun yıllar böyle yaptım- kimimiz de
yönetici veya başkan olarak takımımıza
hizmet ederiz. İkimizin arasında bir fark
yoktur, sevgimizin boyutu eşittir. Emek,
özveri bu camianın her bir bireyinde var.
Kelle koltukta deplasmana gitmek de, maddi
manevi bu kulüp için fedakarlık yapmak da
emek ve özveridir. Bu görevlere gelirken işte
bu emek ve özverinin sadece şekli değişiyor.
Ancak elbette ki sorumluluk işin içine girince
omzumuzdaki yük biraz artıyor. Artık
Antalyasporluluğumuzu kendimiz için değil,
renktaşlarımız için de yaşıyoruz. Başkan
olarak attığım her adımı, az önce bahsettiğim
deplasmana giden o genç kardeşlerimin
sevgisini düşünerek atmanın sorumluluğu çok
ağır. Aslında ben oyum, o da ben…
Hukukun hemen her alanında hizmet
veren büyük bir avukatlık bürosunun
da sahibisiniz. İşleriniz ve Antalyaspor
gibi önemli sorumlukları yerine
getirirken nasıl bir program, nasıl bir
denge kuruyorsunuz?
Antalyaspor Başkanlığı öncesinde uzun
yıllardır zaten Antalyaspor yönetim
kurullarında yer aldım. Gerek Antalyaspor
A.Ş., gerek Antalyaspor Kulübü Derneği
derken sürekli yönetici olarak görevler
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üstlendim. Vaktimizin önemli bir kısmını zaten kulübümüz için
ayırıyorduk. Başkan olduktan sonra mesleğimle ilgili çalışma
arkadaşlarımdan daha fazla yardım alıyorum ve onların desteğiyle
özel işlerimi aksatmadan yürütebiliyorum. Kulüpteki görevimde de
benim dışımda 28 yönetim kurulu üyesi, 12 de birbirinden değerli
Danışma Kurulu Üyesi arkadaşımız var. Hem özel işinizde hem de
kulüp yöneticiliğinde doğru ekibiniz varsa sıkıntı çıkmaz. Örneğin
her gün kulübe geliyorum. Yöneticilerimiz sürekli burada oluyor.
Profesyonellerimiz işin başında. Tüm gerekli bilgiler bana aktarılıyor.
Kritik noktalarda müdahalemizi yapıyoruz. Özel işimizi ve kulüpteki
sorumluluğumuzu el birliği ile dengeli bir şekilde yürütmeye
çalışıyoruz.
Antalyaspor’un bu sezon için hedefi nedir? Bu hedefe
ulaşabilmek birincil şartının ne olduğunu düşünüyorsunuz?
Futbolda 2 kere 2 her zaman 4 etmiyor. Çok para harcarsınız, çok
kariyerli futbolcular ve teknik ekiple anlaşırsınız, her şey yolunda
gibi görünür, ancak farklı dengeler bir anda ortaya çıkar ve iki kere
iki bir bakmışsınız 3 çıkmış. Ya da tam tersi. Ayağınızı yorganınıza
göre uzattığınız daha düşük bütçeli bir takım kurmuşsunuzdur.
Ama bu doğru bir takımdır ve bir bakmışsınız iki kere iki 5 etmiş.
Sezon içinde yaşayıp göreceğiz hedefin ne olduğunu. Sezon başında
hedef koyarak sadece takımın değil camianın da motivasyonunu
etkilersiniz. Ama illa da hedef diyorsanız; biz her maça kazanmak
için çıkan, kaybetse bile mücadelesini ortaya koyan bir takım hayal
ediyoruz. Bizim taraftarımız yenilgiye değil, mücadele edilmemesine
kızar. Ben fark yiyip takımın alkışlandığı çok maç hatırlarım. Kötü
oynayıp kazanılan maçlardan sonra beğenilmeyen takımlarımızı da
bilirim. Bu yüzden, sahaya çıkacağız, mücadelemizi vereceğiz, her
maçımızı kazanmak için oynayacağız, 2 kere 2 kaç çıkacak sonra hep
birlikte bakacağız. Ama geçen sezon çok inandığımız ve maalesef
kaybettiğimiz bir kupa var. Bu sene de önce Süper Kupa, ardından
yeniden Türkiye Kupası neden olmasın?
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Antalyaspor
yönetimine geldiğiniz
günden beri neler
yaptınız? Ne gibi
icraatlara imza attınız?
Antalyaspor’un başkanlık
koltuğuna oturduğumda
sezon bitmiş, yeni sezon
hazırlıkları başlamıştı.
Önceki dönemde de
aynı yönetim kurulu
olduğu için her şeye
hakim olmamız işimizi
kolaylaştırdı. Çok kısa bir
süre içerisinde bütçemizi
ortaya koyup, yeni sezonun
takımını oluşturmak için
kolları sıvadık. Yönetici
arkadaşlarımız, teknik
ekibimiz, scout ekibimiz
kafa kafaya verdik ve başta
genç, gelecek vadeden
ama takıma bu sezon
katkı da koyabilecek
oyuncularımızı transfer
ettik. İskeletimizi bozmadık
ve önemli takviyeler
yaptığımızı düşünüyorum.
Temmuz sonuna kadar
transferi bitirmiş olur
ve lige hazır hale geliriz.
Kulübümüzün amiral
gemisi futbol takımı.
Gemiyi yola çıkaralım,
kulübümüzün geleceği için
aklımızda çok fazla fikir
var hepsini sırayla hayata
geçireceğiz.
Uzun dönemde gelecek
beklentileriniz,
amaç ve hedefleriniz
nelerdir?
Uzun dönemde hedefimiz
çok net. Kendi ayaklarının
üzerinde duran, sabit gelir
kaynaklarına sahip, A
takım düzeyinde kupalar
kazanacak sistemli bir
işleyiş ve futbolcu fışkıran
bir altyapı organizasyonu.
Bunları yapmak kolay mı?
Hayır değil. Kolay işler
de bize göre değil zaten.
Çalışacağız. Başaracağız.
Dergimiz aracılığıyla
Antalyalılara nasıl bir
mesajınız olur?
Bizim taraftarımız az
ama tutkuludur. “Belki
milyonlarca değiliz ama
milyonlara bedeliz”
diye bir pankartımız
vardır bizim. Onlara
mesaj vermeye de gerek

yok. Maçlar başlayınca biletler satışa çıkar, koşarak alırlar, Antalyaspor Store ürünlerine ellerinden
geldiği kadar katkı koyarlar. Sosyal medyada kulübümüz için öneriler sunar, daha iyisi için kafa yorar,
çaba gösterirler. Ama Antalya’da yaşayan herkese şunu söylemek isterim; başka bir takıma gönül
vermiş olabilirsiniz. Kimse o kulüplere olan sevginizi söküp içinizden alamaz. Biz Antalyasporlular
olarak Antalyaspor’a, yaşadığınız kentin takımına saygı bekliyoruz. Biz “En büyük Antalyaspor, sadece
Antalyaspor” diyenler, memleketinin, yaşadığı kentin takımına sahip çıkanlar bu saygıyı hak ediyor diye
düşünüyorum.
Eklemek istedikleriniz…
Öncelikle derginizde Antalyaspor’umuza yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Antalya medyasının
her bireyi bizim için önemli. Basın mensuplarımızı özel röportaj taleplerinde elimden geldiği kadar
geri çevirmemeye çalışıyorum. Aslında sayenizde 5 çayımızı içerek biraz da yoğun gündem sırasında
yorgunluk da atmış olduk. Antalyaspor markası ne kadar büyürse bundan hepimizin gurur duyacağını
biliyorum. Sizin de bunun için gayret gösterdiğinizin farkındayım. Bu markanın büyütülmesinde
emeğinizin geçmesine aracı olabiliyorsak ne mutlu bize. Antalyaspor diyen herkese kapımız açık.
Bekliyoruz…
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Prof. Dr. İLHAN GÖLBAŞI
Kalp ve Damar Cerrahisi
golbasi@akdeniz.edu.tr
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DAMAR CERRAHİSİ
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Diyabete bağlı infeksiyon,
ayağın beslenme
bozukluğu ve sinir
tutulumuna bağlı cildi,
kasları, eklemleri ve
kemikleri içine alan
kompleks klinik tablo
diyabetik ayak olarak
kabul edilmektedir.

Diyabette atardamar tutulumu:
Diyabetik hastaların ortalama %17’sinde periferik arter hastalığı
görülmektedir. Bu oran 20 yıldan daha uzun süre diyabeti bulunan
hasta grubunda %45’e kadar yükselmektedir ve diyabeti olmayan
kimselere göre 15 misli daha yüksektir. Erkeklerde görülme oranı 2-3
misli daha yüksektir.
Diyabeti bulunan hastalarda atardamar tutulumu daha çok damarın
incelmeye başladığı uç kesimlerdeki kılcal damarlar düzeyinde
gelişir. Birlikte kılcal damar düzeyinde damarın akımını ayarlayan
sinirsel uyarı sağlayan mekanizma da bozulur. Aynı zamanda
diyabetin damar sertliğine katkısına bağlı büyük damarlarda da
tıkanıklık gelişir.
Diyabete bağlı damar tutulumu sonucunda ileri evrelerde diyabetik
ayak diye bahsedilen kritik bacak beslenme bozukluğu gelişir. Bu
tabloda;
- İstirahat ağrısı
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- Ayakta ülser ve gangren
- Yapısal değişiklikler gelişir.
Diyabetik ayak gelişiminde damar tutulumu kadar sinir tutulumu da
önemli yer tutmaktadır.
Diyabetik ayak ülser/nekrozlarının;
- % 35-60’ı sinir tutulumuna bağlı (nöropatik)
- % 25-55’i hem atardamar hem de sinir tululumu birlikte
bulunmaktadır (nöro-iskemik)
- %15’inde ise izole atardamar tutulumu olmaktadır.
Genel olarak diyabetik ayak ile gelen hastaların% 50’sinde önemli
damar tutulumu saptanmazken, % 50’sinde önemli damar tutulumu
saptanmaktadır.
* Şikayeti olmayan fakat damar tutulumu göstermiş bulunan
hastaların her yıl %10’unda diyabetik ayak gelişmektedir.

Damar tutulumu açısından riskli grup
- Yaş
- Aile öyküsü
- Hipertansiyon
- Hiperlipidemi
- Sigara kullanımı
- Aterosklerotik hastalık öyküsü

Diyabetli hastalarda damar tutulumu açısından
değerlendirme
- En önemli değerlendirmelerin başında ayak bileğinden ölçülen
basınç ile koldan ölçülen basıncın karşılaştırılmasıdır. Ayak
bileğinden ölçülen basınç koldan ölçülenden yüksek olmalıdır.
Koldan ölçülenden düşük ise damarda daralma düşündürür.
- Doppler ultrason
- Anjiografi
Atardamar tutulumu gelişen diyabetik ayaklı hastalarda
tedavi
Tedavide yüksek basınçlı kan akımı sağlayarak doku oksijen
miktarını artırmak amaçlanmaktadır. Diyabetik ayakta kan akımını
artıran tedaviler;
1. İlaç tedavileri; damar genişletici ilaçlar
2. Balonla damar genişletilmesi (Endovasküler girişimler)
3. Cerrahi girişimler (Bypass ameliyatları)
4. Hiperbarik oksijen tedavisi
Balon veya Cerrahi revaskülarizasyon kararı
- Yaşam beklentisi
- Fonksiyonel durum
- Atardamar anatomi
- Cerrahi riskler göz önünde bulundurularak karar verilir.
Diyabetik ayakta cerrahi endikasyonlar
- Balon veya stentin mümkün olmadığı lezyonlar
- Anjiografik değerlendirmelerde damarın ameliyat için uygun olması
- Hastalar uygulanacak olan cerrahi tedaviyi kaldırabilecek durumda
olmalı
Cerrahi uygun olmayan hastalar
- Cerrahi tedavi riskinin yaş ve diğer faktörlerine bağlı yüksek olması
- Ayakta ağırlık taşıyıcı yüzey alanlarında ileri doku kaybı
- Yatalak olması
- Radyografik değerlendirmelerde atardamarların ameliyat (bypass)
için uygun olmaması.
- Dizaltı bypasslarda kullanılacak toplardamar kalite veya miktarında
yetersizlik olması
- Hedef kanlandırılacak alanda yaygın enfeksiyon veya nekroz
- Bypass yapılacak atardamar yapılarının çok bozuk olması
Ameliyat öncesi değerlendirme
- Bypass planlanan hastada kanın alınacağı ve gönderileceği damar
bölgesi değerlendirilir
- Bypass’da kullanılacak toplardamar kalitesi değerlendirilir.
Bazen bypass uygulamasında karın içerisinde damara ulaşılmasında
problem olmaktadır. Bu durumlarda karın açılmadan çözüm
aranır. Örneğin sol bacak tıkanıklığında sağ bacaktan kan akımı

Medical photo created by kjpargeter

DM’da atardamar tutulumu düşündüren semptom ve
bulguları
- İnce cilt, kalın tırnaklar
- Kıllanmada azalma
- Ağrılı lezyonlar
- Soğuk ayak
- Periferik nabızlar zayıf veya yok
- Venöz doluş yavaş ve ayakta ödem

sağlanır (Femorofemoral bypass). Bazen de bacaklara kolu
besleyen damarlardan koltuk altı bölgesinden kan akımı sağlanır
(Axillofemoral bypass). Bunlar normal anatomi dışı uygulamalar
olarak kabul edilirler.
Bunlar;
- Yaşlı
- Yüksek operatif risk
- Renal yetmezlik
- Ciddi KOAH
- Önceden karın içerisinden bacağa bypass operasyonu olması
- İnfeksiyon
Kasıktan dizaltı bölgeye bypass
- Dizüstü bölgede bypass
- Dizaltı bypass
- Ayak bileği &altı bypass (planter bypass)
- Bypass için seçilen artardamar ayak tabanındaki arkı beslemelidir.
Cerrahi sonrası medikal tedavi
- Büyük damarlara uygulanan cerrahi girişimler sonrası aspirin
tedavisi yeterlidir.
- Uzun ve çapı küçük suni damar kullanılıyorsa aspirine ilave pıhtı
önleyici ilaç eklenmesi açıklık oranını artıracaktır.
Genel olarak 5 yıllık açık kalma oranları
- Diz üstü/altı toplardamar kullanılarak yapılan bypasslarda ortalama
açık kalma oranı %66
- Diz üstü suni damar kullanımında %47, diz altı suni damar
kullanımında ise %33 civarındadır.
Sonuç olarak; diyabetik ayak gelişmemiş hastalarda rutin olarak
vasküler sistem değerlendirilmeli, koruyucu tedbirler alınmalıdır.
Damar tıkanıklığına bağlı diyabetik ayak tedavisinde ise başarı,
damarın balon veya stent ile açılmasında, bu mümkün değilse bypass
yapılarak kan akımının sağlanmasında aranmalıdır.

ADRES
Arapsuyu Mah. Atatürk Blv. M. Gökay Plaza
No: 69/6 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 229 88 87
Gsm: 0536 319 47 66
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EVDE EGZERSİZ YAPARKEN BU

9 KURALA DİKKAT!
Pandemi sürecinin belirsizliği devam ederken hareketsizliğe ve yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlem
almak isteyen pek çok kişi evde egzersiz programlarına başladı. Acıbadem Maslak Hastanesi Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Meral Bayramoğlu, günde üç-dört kez 15-20 dakikalık egzersiz yaparak
önemli faydalar sağlanabileceğini, ancak sakatlanmalara yol açmamak için bazı kurallara çok dikkat edilmesi
gerektiğini belirtiyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Prof. Dr. Meral Bayramoğlu

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Meral Bayramoğlu, evde egzersiz yaparken dikkat edilmesi
gereken kuralları anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
1-Önce mutlaka ısınma hareketleri yapın
Bir buçuk yılı aşkın süredir evde hareketsiz geçirilen uzun saatler nedeniyle kasların esnekliklerini azaldığı
için ısınma hareketlerini mutlaka yapın. Özellikle ileri yaş grubundaysanız ya da hipertansiyon, kalp gibi
kronik hastalığınız varsa kendinizi zorlamadan vücudunuzu ısındırın.
En temel hareketler olarak: Kolları yanlara, yukarıya kaldırıp indirme, hafifçe çömelme, sandalyeye
oturup kalkma, otururken bacakları düz kaldırma gibi basit görünen ama çok faydalı olan bu hareketleri
yapın.
2-Egzersiz süresini planlayın
Egzersizin günlük süresini iyi planlayın. Bir anda vücudunuza kaldıramayacağı şekilde yüklenmeyin. Tek
seferde yaklaşık 1 saat yoğun spor yapmak yerine, günde 3-4 kez 15-20 dakikalık egzersizler yapın. Aksi
takdirde uzun süredir hareketsiz kalmış olan kaslar ve eklemler aşırı zorlanma ile fayda yerine zarar
görebilir.
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3-Egzersizin derecesini kademeli artırın
Isınma hareketleri ile vücudun esnekliğini oluşturmaya başladıktan
sonra, hareketlerin sayısını ve süreyi kademeli olarak artırın. Aksi
takdirde kalp damar sistemine aşırı yüklenmeler olabilir.
Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa da, sakatlıklara neden olmamak
için mutlaka eklemlerin esneklik kazanması için hafif hareketlerle
ısınarak başlayın. Egzersizin sıklığını ve tekrar sayısını yavaş yavaş
artırın.
Isındıktan sonra bu hareketleri yapabilirsiniz: Ayakta veya
yatarak yapılacak hem omurga hem kol ve bacaklar için esneme
hareketlerinden sonra yalnızca vücut ağırlığının kullanıldığı veya
elastik bant gibi malzemelerle direnç alındığı egzersizler yapılabilir.
4-Soğuma hareketlerini kesinlikle ihmal etmeyin
Pek çok kişiye, egzersiz bitirilirken soğuma hareketlerini yapmak
gereksiz gibi görünebiliyor ancak aksine çok önemli. Tıpkı egzersize
başlamadan yapılan ısınma hareketleri gibi, egzersizin bitişinde
de soğuma hareketlerinin yapılması sonradan oluşabilecek kas
ağrılarının önlenmesine yardımcı oluyor.
5-Ortamı uygun şekilde havalandırın
Tüm yaş ve hasta/sağlıklı bireyler için spor yaparken dikkat edilmesi
gereken kurallardan biri de, ortamın uygun şekilde havalandırılması.
Spor için ideal ortam sıcaklığı 20-24 derece olmakla birlikte, sizi
doğrudan etkilemeyecek şekilde bir pencerenin açılarak içeriye temiz
hava, bol oksijen girmesine özen gösterin. Siz de egzersiz yaparken
nefesinizi tutmamaya, düzenli nefes alıp vermeye dikkat edin.
6-Egzersizden iki saat önce yemek yiyin
Egzersiz sırasında midenin çok boş veya dolu olmaması önemli
olduğundan egzersizden yaklaşık 2 saat önce yemek yenmelidir.
7-Yanınızda su bulundurun
Egzersiz sırasında yanınızda su bulundurun ancak su ile midenizi çok
doldurmayın. Günde 2 litre su içmeyi de ihmal etmeyin.
8-Pamuklu kıyafetler giyin
Egzersiz yapmak için giydiğiniz giysilerin pamuklu olması, terinizi
emmesi açısından önemli. Ayrıca egzersiz sırasında yanınızda bir
havlu bulundurarak, terinizi silin.

9-Koşu bandında bu özelliğe dikkat edin
Evde koşu bandından faydalanacaksanız, koşu veya yürüyüş
sırasında genel sağlık durumunuza uygun hızda hareket edin,
aşırı hızdan kaçının. Piyasada çok çeşitli koşu bantları olduğundan
özellikle şok emiş özelliği olmasına dikkat edin. Koşu/yürüyüş
bandına spor ayakkabı olmadan çıplak ayakla çıkmayın.
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KALORİ
İÇERKEN
DİKKAT!

Sıcak havalarda genellikle elimiz ferahlatıcı soğuk
içeceklere uzanıyor. Hatta kendimizce gün içi öğün ya da
atıştırmalar yerine içecek tercih etmeyi daha masum olarak
algılayabiliyoruz. Ama maalesef bu kocaman bir hata! Çünkü;
gün içinde bilinçsizce tüketilen yüksek kalorili içecekler
birikerek ciddi bir kalori kaynağı oluyor. Bu nedenle bilinçli
bir tüketici olmalı ve bu çeşitlilikte en doğru olanı yapmalıyız:
Hem lezzetli hem de düşük kalorili içecekler! Neden olmasın?
İçimizi serinleten daha akıllıca tercihler her zaman var.

ZEYNEP ERTURUL BUDAK
Diyetisyen

Party photo created by lifeforstock

Food photo created by KamranAydinov

Background photo created by mrsiraphol

Water photo created by 8photo

iletisim@diyetisyenzeynepertugrul.com

Biraz İnceleyelim:
A) Light limonata: Şeker yerine tatlandırıcı ya da bal kullanarak limon suyu,
limon kabuğu rendesi, bol buzlu su ile birlikte kendimize daha az kalorili ve daha
çok sağlıklı bir limonata hazırlayabiliriz.
B) Soğuk çay: En önemlisi hangi çayı kullanmak istiyorsanız güzelce
demlemek! Meyve çayları, yeşil çay, hibiskus gibi bitki çaylarının tercihi
size ait. Demleyip süzdüğünüz çayınızı içine isteğe göre, tarçın, nane, limon
ya da dilediğiniz meyve dilimi atarak bir sürahiye boşaltın ve soğuması için
buzdolabında bekletin. Eğer tatlandırmak istiyorsanız az miktarda bal ve bol buz
ilave edebilirsiniz.
C) Buzlu kahve: İstediğiniz kahveyi (filtre kahve veya çözünebilir bir kahve)
seçerek demliyoruz ve buz kalıplarına dökerek donduruyoruz. Dilediğimizde
çıkarıp soğuk suya atıyoruz. Krema yerine yağı azaltılmış süt kullanarak
istediğiniz ölçülerde, arzu ettiğiniz kıvamda kahvenizi hazırlayabilirsiniz.
D) Meyveli smoothie: Özellikle yaz aylarında dondurmaya alternatif olarak
tüketilebilecek bu ürün, kan şekerini de dengelemeye yardımcı! Tek gereken;
3-4 kaşık yağı azaltılmış yoğurt ve dilediğiniz meyveden yeterli porsiyonda
almak. Malzemelerinizi blenderdan geçirin, bol buzlu bir bardağa ilave edin ve
içeceğiniz hazır.
E) Fesleğenli ayran: Bu harika karışım kan şekerimizi, vücut direncimizi
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Keyifli bir aydan sıcacık bir
merhaba!
Aşılamanın artması, vakaların
azalması ve yasakların da kalkması
ile ruhumuz derin bir nefes aldı
sanki… Buna restaurant ve kafelerin
açılmasının da büyük etkisi
olduğunu söyleyebilirim.

koruyor ve yaz aylarında ter ile
kaybedilen mineralleri de kazanmayı
sağlıyor. 2-3 yk yoğurt, 1 şişe düşük
sodyumlu maden suyu, fesleğen, 1
bardak su birlikte blenderdan geçirin.
Bol buzlu bardakla servis edin.
F) Fit millshake: Şeftali, muz veya
istediğiniz bir meyve ile yarım bardak
light sütü/bitkisel sütü blenderdan
geçirin. Daha sonra içine kendi damak
tadınıza göre bir top light dondurma
ilave edin ve iyi bir şekilde çırpmaya
devam edin. Tercihen meyve ile
süsleyerek servis edebilirsiniz.
G) Aromalı su: En güzeli, en temizi!
‘Sürekli su içmekten sıkılıyorum.’
diyenler için suyu lezzetli hale getirmek
de bir alternatif! Limon, nane, tarçın,
elma ya da şeftali kabukları ile içimi
kolay aromalar yaratabiliriz.
Peki, evde tamamız; ya dışarıda?
Bulabileceğiniz alternatiflerden en düşük
kalorili olanları sıralıyorum; aklınızın bir
köşesinde bulunsun…
Light sütle ice latte; 74 kal
Light sütle ice macchiato; 63 kal
Light sütle cappuccino; 52 kal
Light sütle cold brew latte; 58 kal
İce americano; 11 kal
İce filter coffee; 3 kal
Cool lime; 53 kal
Berry hibiscus; 69 kal
İced shaken green tea lemonade; 35 kal
Bu aylık benden bu kadar!
Umarım size sıcaklar ile baş etme
konusunda yardımcı olabilirim.
Sağlıkla, sevgiyle ve serinlikle kalın.
Hoşça kalın…

D VİTAMİNİ
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Dr. TOLGA TEMEL
www.tolgatemel.com

A

Günlük hayatta sürekli temas içinde
olduğumuz ve kullandığımız kokuların ve
yağların iyileştirici gücünü çok bilmeyiz.
Kullandığımız parfümler, mağazalardaki
kokular, baharatlarımızın kokuları gibi
bir çok koku ve yağ ile aslında fark etmeden
günlük hayatımızda aromaterapi ile iç içeyiz.
Bütüncül tedavi yaklaşımının önemli tedavi araçlarından
biri olan aromaterapi, aslında fitoterapinin bir parçası olarak
çok çeşitli şekillerde ve çeşitli yollarla iyileşme, iyi hissetme ve
güzellik alanlarında insanlık tarihi boyunca kullanılagelmiş.
Günümüzde de holistik tedavi, planımızın içinde gittikçe artan güçlü
yanlarını keşfettikçe doğaya hayranlımızı artırarak neredeyse tüm
hastalarımızda tedavilerimizin bir parçası haline geldi.
Aromaterapi ya da ‘Tıbbi Aromaterapi’; bitkilerin yaprağı, kökü ve
çiçeğinden damıtma, yani distilasyon tekniği ile çok yoğun olarak
elde edilen uçucu yağ özlerini kullanarak ya da doğrudan yine
bitkilerden elde edilen taşıyıcı yağlarla birilikte kullanılabiliyor.
Burada belirtmek isterim ki; ülkemiz bitkisel çeşitlilik açısından
oldukça zengin. Bu zenginlik üç fitocoğrafik bölgenin kesiştiği bölge
olmasından, Güney Avrupa ile Güneybatı Asya floraları arasında
köprü olmasından, pek çok cins ve seksiyonun orjin ve farklılaşım
merkezi olmasından kaynaklanmaktadır. Bu zengin florada çok
sayıda tıbbi ve aromatik bitkiyi de bünyesinde barındırmakla
kalmayıp aynı zamanda pek çoğunda gen merkezi konumundadır.
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Tıp biliminin kurucuları tarafından
keşfedilmiş ve literatüre geçmiş oldukça
eski bir tıbbi yöntem olan aromaterapi,
kullanılan yağın esansına veya yağ
karışımına göre çeşitli fiziksel ve ruhsal
faydalar sağlar. Bazı yağlar ve doz aşımları yan
etkilere yol açabileceğinden ve sağlığımızı olumsuz
etkileyebileceğinden bu tekniğin aromaterapi konusunda
eğitim almış doktorlar tarafından uygun görüldüğü takdirde
bilinçli bir şekilde kullanılması gerekmektedir.
Ciltten çok hızlı emilen, koklama yoluyla merkezi sinir sistemine
çok hızlı ulaşan bu doğal yağların güçlü ve hızlı etkileri ile kronik
hastalıklardan enfeksiyon hastalıklarına, ruhsal hastalıklardan
kozmetik alana kadar çok yaygın bir kullanım alanı vardır.
Aromaterapide kullanılan yağlar anti-aging, doku onarıcı, analjezik,
anti-mikrobiyal, anti-inflamatuar, anksiyolitik, doku ve damarları
sıklaştırıcı, yatıştırıcı, spazm çözücü ve idrar söktürücü ve daha
sayılacak birçok tıbbi etkileri yağların tek başlarına veya özel
karışım ve oranlarla bilimsel çalışmalarla belirlenen dozlarla
kullanılmaktadır. Uluslararası tıbbi literatürde oldukça çok
yayının olduğu bu alanda, ülkemizde de artık çalışmalar yapılarak
aromaterapinin önemi gittikçe artmaktadır.
Ayrıca bu yağlar sindirim sistemi rahatsızlıkları, cilt hastalıkları,
menstrüel ağrı ve düzensizlikler, stresle ilgili problemler,
duygu-durum bozuklukları, dolaşım problemleri, solunum yolu
enfeksiyonları ve yaralar dahil olmak üzere çok çeşitli belirtileri ve
durumları tedavi etmek için kullanılabilir.

Designed by pvproductions / Freepik
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Designed by master1305 / Freepik

Aroma terapi çocuklarda da birçok durumda güvenle
kullanılabilmektedir. Güneş koruyucu, gaz, kabızlık,
pişik, cilt sorunları egzama, dermatit, sivilce, uçuk
siğil, alerjiler, dikkat eksikliği, uyku sorunları, soğuk
algınlığı, öksürük, haşerelerin uzaklaştırılması gibi
erişkinlerde de kullanılan birçok alanda çocuklarda
da kullanılmaktadır. Burada iki nokta çok önemli:
Kullanılan yağın kimyasal olarak temiz, organik bir
yağ olması ve mutlaka bu konuda eğitimli bir doktor
tarafından tedavinin planlanıp yürütülmesi…

Designed by Freepik

Biz kliniğimizde burada saydığım tüm alanlarda
ve daha birçok alanda bazen tek başına, bazen
diğer bütüncül tedavilere ek olarak tıbbi organik
aromaterapiyi kullanıyoruz. Özellikle cilt sorunları
ve anti-aging’de yaptığımız işlemlere destek olarak
sonuçlarımızın etkinliğini artırdığını her seferinde
görüyoruz. Yine bütüncül tedavilerde metabolik
hastalıklardan, sindirim sistemi sorunları, ülser ve
barsak problemlerine, allerjik sorunlara, anksiyete,
depresyon, uyku bozukluğu gibi psikiyatrik kökenli
sorunlara kadar birçok alanda tedavilerimize
aromaterapiyi ekleyerek hem daha hızlı sonuç alıyoruz
hem de iyileşme süreci daha konforlu oluyor.
Buna rağmen bu bitki zenginliğinden yeterince
yararlanmıyoruz. Bir yerlerden başlamanız için sizlere
günlük olarak kullanabileceğimiz birkaç yağ ve karışım
önereceğim.
Sevgiyle ve doğayla kalın…

Günlük kullanım için özel karışımlar
Güneşlenme sonrası cilt bakımı için, hücre
yenileyici ve doku onarıcı, yatıştırıcı:
20 ml Aynısefa yağı
10 ml Aleovera jel
10 damla tıbbi lavanta
Güneş sonrası temizlenmiş cildinize yavaşça yedirin.
Bronzlaşmak için;
Avokado yağına 2 ya da 4 damla (istediğiniz bronzluk
için) havuç yağı güneşin zararlı etkilerinden korurken
tamamen doğal bir bronzlaştırıcı olur.
İnce Kırışıklık ve Göz Çevresi Bakımı:
20 damla Ölmezçiçek yağı, 50 ml Kayısı Çekirdeği yağı
içine karıştırılır. Hazırlanan karışım, göz çevresindeki
kazayağı bölgesine akşam veya sabah/akşam uygulanır.
Uçuk (Herpes Labialis):
Uçuk yeni çıktığında; tek başına çay ağacı yağı günde
5-6 kez bir iki saat arayla uygulanırsa genelde tek
başına aynı gün uçuğu iyileştirir. Daha dirençli
vakalarda
15 damla Ravintsara, 15 damla Tea Tree, 15 damla
Kayeput karışımı, yine günde 4 kez uygulanabilir.

Ayak Mantarı:
1 ml Tea tree, 25 ml Tatlı Badem Yağı ile hazırlanan karışım ayağa masaj
yaparak uygulanır. Her gün 1 ya da 2 kez yeterlidir.
Saç Dökülmesi (Kadınlarda):
3 damla Atlas Sediri,
3 damla Tıbbi Lavanta (Fine Lavender)
3 damla Biberiye (Verbenon tip)
2 damla Ylang Ylang
Toplam: 11 damla
NOT: Erkekler için hazırlanacak formülasyonda, Biberiye
Verbenon tip (Verbenone Rosemary) uçucu yağı yerine, Kekik
Linalol tip (Linalol Thyme) tercih edilmelidir.
Hazırlanışı: Kadınlar için; uçucu yağ karışımı (Toplam 11 damla) 20 ml
Çuha Çiçeği-Evening Primrose-(Latince: Oenothera biennis) sabit yağı içine
damlatılarak hazırlanır.
Erkekler için hazırlanacak formülasyonda Biberiye uçucu yağı yerine Kekik
-Linalol tip (Linalol Thyme) tercihi uygundur. Sabit yağ olarak ise aynı
miktarda Argan kullanılır.

Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı No: 76/A 31102 Muratpaşa/ANTALYA
0 242 324 21 21 / 0 532 234 84 27

drtolgatemel
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Güneş
Alerjisine
Dikkat!
Travel vector created by macrovector

Havaların ısınmasıyla birlikte güneş
alerjileri de kendini göstermeye başladı.
Vücudun güneş ışınlarına karşı aşırı
hassasiyet göstermesi sonucu oluşan
güneş alerjiyle ilgili merak edilen soruları
İstanbul Alerji Kurucusu, Alerji ve Astım
Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay
yanıtladı.

Parfümler, dezenfektanlar, boyalar veya diğer kimyasalların
kullanımı sonrası güneş ışınına maruz kalmak da güneş alerjisine
neden olabilir.

İstanbul Alerji Kurucusu, Alerji ve
Astım Derneği Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Akçay

Güneş alerjisi, cildimizin güneş ışınlarına karşı aşırı bir hassasiyet
göstermesidir ve cildin güneş ışığına maruz kalması nedeniyle
ortaya çıkar. Güneş ürtikeri veya güneşe bağlı kurdeşen olarak da
bilinir. Cildin güneşe maruz kalan bölgelerinde tekrarlayan, kaşıntılı
kızarıklık, ödem, kabarıklık şeklinde olan kurdeşen ataklarıyla
kendini gösterir. Genellikle hafif bir alerji olarak görülmekle birlikte
aşırı derecede olduğunda sorun yaratabilir, günlük aktivitelerimizi
sınırlayabilir ve yaşam kalitemizi olumsuz yönde etkileyebilir.
Güneş alerjisinin görülme sıklığı nedir?
Güneş alerjisi, nadir görülen bir kurdeşen türüdür. Tüm kurdeşen
vakalarının % 0,5’inden daha azını oluşturur. Hastalık genellikle
gençlerde (ortalama yaş 35) başlar, ancak yenidoğanlarda veya yaşlı
kişilerde de görülebilmektedir. Kadınlarda daha sık görülür. Alerjiye
yatkın olan atopik kişilerde görülme sıklığı biraz daha yüksektir
Güneş ürtikerinin diğer kronik ürtiker türleri ile birlikte görülme
olasılığı % 16’dır
Güneş alerjisinin tetikleyicileri nelerdir?
Bazen, güneş ürtikeri, bazı ilaçlar tarafından tetiklenir. Bazı
kolesterol düşürücü ilaçlar (Atorvastatin gibi), antipsikotik olarak
kullanılan bazı ilaçlar (klorpromazin), bazı antibiyotikler (tetrasiklin
gibi) veya doğum kontrol hapları güneş alerjisini tetikleyebilir.
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Güneş alerjisinin belirtileri nelerdir?
Güneş ışığına maruz kaldıktan birkaç dakika sonra, güneşe maruz
kalan bölgelerde; kızarıklık, yanma, ödemli kabarıklıklar şeklinde
belirtiler görülür.
Güneş ışınlarının alttaki cilde ulaşmasına izin veren ince ve beyaz
giysilerle kaplı alanlarda da güneş alerjisi gelişebilir. Göz etrafında
veya dudaklarda da alerji görülebilir.
Kıyafet altında kalan cilt genellikle güneşe maruz kaldığında daha
şiddetli tepki verir. Yüz ve el sık sık güneşe maruz kaldığı için daha
toleranslıdır.
Özellikle cildin geniş alanları uzun süre güneş ışığına maruz kalırsa
mide bulantısı, hırıltılı solunum, nefes darlığı veya bayılma gibi ciddi
alerji belirtileri de görülebilmektedir. Bununla birlikte, ciddi alerji
belirtileri olsa bile alerjik şok nadiren gelişir.
Belirtiler ne zaman geçer?
Ciltte görülen belirtiler, vakaların % 75’inde güneşe maruz kalmanın
kesilmesinden sonraki bir saat içinde düzelmeye başlar ve 24 saat
içinde tamamen düzelir. Belirtilerin şiddeti ve süresi de ışığın
yoğunluğu ile değişebilir.
Teşhisi nasıl yapılır?
Güneş alerjisi tanısında hastadan alınan bilgiler çok önemlidir.
Güneş ışığına maruz kaldıktan birkaç dakika sonra meydana gelen
geçici kurdeşen olması önemlidir. Güneşe maruz kalınmadığında

muayene bulguları normaldir. Güneş ürtikerinin teşhisinde klinik
bulguların önemli olmasının yanı sıra tanı fototest ile doğrulanabilir.
Fototest, cildinizin farklı dalga boylarındaki bir güneş lambasından
gelen UV ışığına nasıl tepki verdiğine ve hangi dozda tepki verdiğini
bakar. Cildinizin tepki verdiği dalga boyu, belirli güneş alerjinizi
belirlemenize yardımcı olabilir.
İlaca bağlı fotosensitivite veya foto kontakt dermatiti dışlamak
için fotopatch testi faydalı olabilir. Fotopatch denilen yama testi,
cildinize alerjileri tetiklediği bilinen farklı maddeleri koymayı, bir
gün beklemeyi ve ardından cildinizi bir güneş lambasından gelen UV
radyasyonuna maruz bırakmayı içerir. Cildiniz belirli bir maddeye
tepki verirse, güneş ürtikerini tetikleyen şey bu olabilir.
Güneş alerjisinin belirtileri gösteren bazı hastalıklar vardır. Bunlar;
• Polimorf ışık erüpsiyonu,
• Lupus eritematozus,
• laca bağlı fotosensitivite,
• Foto kontakt dermatiti içerir.
Güneş ürtikeri düzelir mi?
Güneş ürtikeri, tam olarak anlaşılamayan esrarengiz bir hastalıktır.
Teşhis basit olsa da tedavisi zordur. Güneş ürtikeri genellikle otuzlu
yaşlarda gelişir ve kronik bir hastalık halini alır. Tedavi ile tüm
hastalar düzelmeyebilir.
Kendiliğinden düzelme olasılığı, güneş alerjisi başlangıcından sonraki
5 yılda % 15 ve 10 yıl sonra % 25 olarak tahmin edilmiştir. Genel
olarak, şiddetli ürtikerli hastalar düzelme olasılığı düşüktür. Birçok
hasta kapalı mekanda kısıtlanır ve yaşam kalitesi düşüktür.
Tedavi edilmezse ne olur?
Güneş ürtikerinin tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyonundan kaynaklandığı
düşünüldüğünden, şiddetli güneş ürtikeri atakları bayılma

nöbetlerine, nefes sıkışmasına ve hatta ciddi alerji belirtilerine yol
açabilir.
Güneş alerjisinden korunma yolları
• Güneşe maruz kalmanızı sınırlayın ve özellikle güneşin en güçlü
olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında güneşten uzak durun.
• Kızarıklığınız belirli bir ilaçla ilgiliyse, alerji uzmanınızla irtibata
geçin.
• Uzun kollu, uzun pantolonlar veya uzun etekler gibi maksimum
korumaya sahip, yakından dokunmuş giysiler giyin.
• UV koruma faktörünü güneş kremlerinden daha iyi engelleyen 40’ın
üzerinde UPF koruma faktörüne sahip giysiler giymeyi düşünün.
• Açıkta kalan cilde geniş spektrumlu bir güneş kremi sürün ve
düzenli olarak tekrar uygulayın.
• Dışarıdayken güneş gözlüğü ve geniş kenarlı bir şapka takın; güneş
şemsiyesi kullanın.
Sonuç Olarak:
• Güneş alerjisi, nadir görülen bir kurdeşen türüdür ve tam olarak
anlaşılamayan esrarengiz bir hastalıktır.
• Güneş ürtikerinin tedavisi için herhangi bir kılavuz olmadığını
bilmek gerekir.
• Güneş ışınlarından kaçınmak için gerekli önlemlerin alınması
gerekir.
• Tedavide yüksek doz antihistaminikler kullanılabilir.
• Ciltteki yanma ve kızarıklığı gidermek için losyonlar
kullanabilirsiniz.
• Geleneksel tedavide başarısız olanlar fototerapi, fotokemoterapi ve
biyolojik ajanlarla tedavi edilebilir.
• Genel olarak, şiddetli ürtikerli hastalar için hastalığın gidişatı
kötüdür; birçok hasta kapalı mekanda kısıtlanır ve düşük bir yaşam
kalitesine yol açar.
• Güneş ürtikerinin genellikle uzun süre devam eder.
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Ailelerin Bebek Gelişimi ile
İlgili Bilmesi Gerekenler
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı / Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Serkan Atıcı,
ailelerin bebek gelişimi ile ilgili bilmesi gerekenleri anlattı.

Geçtiğimiz aylarda ilk yılını geride bıraktığımız COVID-19 pandemisi tüm dünyada yaşamın hemen
her alanını etkiledi. Özellikle bebek ve küçük çocuklarda gelişim takibinin de yapıldığı rutin doktor
kontrolleri önemli olup, kimi zaman aksatıldı. Gelişim ile ilgili sorunların erken tespiti, gerekli
önlemelerin alınması, bazı durumlarda tedavinin geciktirilmeden yapılması çocuğun sonraki hayatındaki
karşılaşabileceği sağlık problemlerini de önlemiş olur. Bu açıdan çocukların hem bebeklik döneminde
hem de hayatın diğer safhalarında sağlığı için ebeveynlerin bazı bilgileri bilmesi ve hekimler ile işbirliği
içerisinde bebeklerinin düzenli takiplerini yaptırmaları gerekir.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı / Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları Uzmanı
Uzm. Dr. Serkan Atıcı

Bebeğimin boyu kısa mı? Kilosu normal mi? Bebeğim çevremde gördüğüm aynı yaştaki bebeklere
göre daha zayıf görünümde, acaba gelişim geriliği mi var? Ebeveynlerin merak ettiği benzer soruların
cevaplarını ve bebek gelişiminde bilinmesi gereken bazı önemli noktaları aileler için hazırladık.
Her bebek kendine özeldir, kendince değerlendirilmelidir
Uzm. Dr. Serkan Atıcı, “Öncelikli bilinmesi gereken nokta her bebek kendine özel ve diğer bebeklerden
farklıdır. Başta genetik yapısı olmak üzere, cinsiyet, doğum kilo ve boyları, doğum haftaları, anne-baba
boyları, beslenme özellikleri, uyku düzenleri, geçirdiği hastalıklar, egzersizler ve bir takım çevresel
faktörler gibi büyüme gelişmeyi etkileyen faktörler her bebek için farklıdır. Yani büyüme gelişme
multifaktöriyel olup, çocuklardaki bu değişikliklere göre takvim yaşı aynı olsa da boy, kilo gibi gelişim
parametreleri farklı olabilir. Bu açıdan bebek ya da çocukları benzer ay veya yaştaki bebek ve çocuklar
ile kıyaslamak doğru değildir. Doğru olan ise bilimsel parametre ve önerilere göre değerlendirme
yapmaktır” ifadesini kullandı.
Bebeklerin gelişimi anne karnında başlar. Gününde doğan bir bebek yaklaşık 3.200 - 3.300 gr olarak
doğar. Doğumdan sonraki günlerde vücuttaki sıvının atılmasına bağlı olarak belli miktarda kilo kaybı
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yaşanabilir. Yaklaşık 10 gün sonra kaybettiği ağırlığı tekrar kazanır.
İlk üç ayda ise haftada 150 - 250 gram, 3- 6 ay arasında ise 100 - 120
gram alır. İlk aylarda günde ortalama 20 -30 gram alması normaldir.
9 - 12 aylar arasında ise günde yaklaşık 10 - 12 gram almaya başlar.
Bir yaşına geldiğinde bebeğin doğum kilosunun ortalama 3 katına,
2 yaşına geldiğinde ise yaklaşık 4 katına çıkması beklenir. 1 - 3
yaş aralığında ise kilonun ayda 250 gram olacak şekilde artması
normaldir. Bu durumda yılda 2 - 2,5 kilo alabilirler.

Daha büyük bebekler iştahsızlık problemi yaşayabilir, yemeklerde
seçici davranabilirler. Bebekle inatlaşmadan yemek yemeyi eğlenceli
hale dönüştürmek gerekmektedir. Yemeği eğlenceli hale dönüştürmek
için, eğlenceli tabaklar hazırlanabilir. Tablet veya telefon eşliğinde
yemek yedirmeye çalışmak en büyük yanlışlardandır. İştahsız
bebeklere miktar olarak az olsa da kalori ve besin içeriği olarak
zengin besleyici gıdalar vermek gerekir. Vitamin, mineral içeren
şuruplar doktor önerisi olmadan başlanılmamalıdır.

Yeni doğmuş bir bebeğin boyu ise yaklaşık 50 santimetre kadardır. İlk
üç ayda 8 cm, ikinci üç ayda da yine 8 cm daha bir uzama beklenir.
Sonraki üç aylık dönemde yaklaşık 4 cm, diğer üç aylık dönemde
de 4 cm daha uzama olur. Bir yaşına gelindiğinde doğum boyunun
yaklaşık 1,5 katı olarak 75 cm boya ulaşması gerekir. Boy uzunluğu 1 2 yaş arasında toplam 10 - 12 cm, 2 yaştan 3 yaş sonuna kadar da yılda
yaklaşık 7 cm kadar uzar.

Bebeğim kilolu (üst sınırın üstünde)
Bilimsel araştırmalar erişkinlerde görülen insülin direnci,
diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, çeşitli kanser tipleri
gibi bazı hastalıkların çocukluk dönemindeki yanlış beslenme
alışkanlıkları ile ilgili olduğunu göstermiştir. Ebeveynlerin en büyük
sorumluluklarından bir tanesi de çocuklarına sağlıklı beslenme
alışkanlıklarını kazandırmaktır. Çocuklar çoğu konuda olduğu gibi
bu konuda da aile üyelerini örnek aldığı için aile üyeleri çocuk için
iyi bir rehber olmalıdırlar. Aile olarak tuzlu yemeklerden, fazla şeker
tüketiminden, fastfood tarzı beslenmeden uzak durmak gerekir.
Bebeğin ayına göre önerilen gıdaları tüketmesine dikkat etmek
gerekir. Çizelgelerde ayına göre bebeğinizin kilosu üst sınırın üstünde
ise gözlemleyerek sorunun nerede olduğunu çözmeye çalışın. Mama
alan bebeklerde mama miktarı, mama verme sıklığı ve sulandırma
işlemi gözden geçirilmelidir. Daha büyük çocuklarda yanlış gıda
tüketimi, fazla gıda tüketimi vb. sebepler değerlendirilmelidir.
Herhangi bir bulunamıyorsa uzman desteği almanız yerinde
olacaktır. Bazı tetkikler yapılması gerekebilir. Bulunacak sebebe göre
yaklaşımlarda da değişiklikler olabilir.

Bebeğimin kilosu düşük (alt sınırın altında)
Kilo için en önemli faktörlerden biri beslenmedir. İlk 6 ay bebekler
anne sütü ile beslenmelidir. Bu dönemde çeşitli nedenlerden dolayı
anne sütü alamayan bebeklerde formül mamalar ile beslenme
sağlanabilir. Altıncı ayda ise ek besinler başlanmalı, mümkünse 2
yaşına kadarda emzirilmelidir.
Özellikle 6 aydan küçük bebeklerde emzirme ile ilgili problemler
gözden geçirilmelidir. Bunun yanında özellikle idrar yolu enfeksiyonu
başta olmak üzere eşlik eden hastalık varlığı değerlendirilmelidir.
İshal ya da kakada kan varlığı gibi sindirim ile ilgili parametreler
gözden geçirilmelidir.
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BOL AKSİYON VE
MACERA DOLU
DİZİLER
AYLİN AYAZ YILMAZ
ZİÇEV Antalya Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

İlk olarak bir Türk dizisini yazacağım: Bozkır
“Yerli bir cinayet dizisi nasıl olur” diyerek başladık, gayet de
oluyormuş, gördük! Bozkır, ilk bölümü özellikle çok iyi yazılmış,
çok da cesurdu!!! İlk bölümün anahtar kelimeleri: Türkiye’de
polis olmak, Türkiye’de mülteci olmak, Suriyeliler, çocuk
tecavüzü ve cinayeti, taşra, kasabalılık, mahallelilik, dedikodu,
işsizlik, zenginlik, sermaye ve bürokrasi sarmalı!!! Anadolu’da
herhangi bir şehir, önemli mi, bence Kocaman Hayır! Anadolu =
Farklı iller ama aynı doku ve aynı tepkiler! Araba plakalarının
88 olarak numaralandırılmasını da çok beğendim! (Gerçi
dava açılmasın diye yapılmış ama olsun, vurgusunu sevdim).
Devam eden bölümleri ilk bölüm kadar cesur olmasa da, biraz
da zamanla ilgili tutarsızlıklar olsa da, Yiğit Özşener ve Ekin
Koç’un oyunculuğunu beğendim! Çekimleri, dekoru beğendim!
Altan Erkekli’ye kötü adam yakışmış! Hollywood’un son
dönem işlemeyi çok sevdiği bipolar karakter denemesini Nur
Fettahoğlu’na denetmişler, bir Homeland / Carrie olmamış
ama en azından denenmiş! Bu hastalıkların dışarı vurumunun
anlatılması, bu tarz hikayeleri zenginleştiriyor bence!
Konusunu özetlersem; mesleğinde deneyimli Başkomiser Seyfi
ile genç, delidolu ve çaylak polis Nuri Pamir şehirde bir çocuk
cinayeti ile karşı karşıya kalırlar. Bu cinayet onları şehrin
nüfuzlu iş adamı Abbas Bey ve kızı Dilara’ya götürür. Bozkır,
gerçekçi dili ve karakterleriyle tipik bir iyi-kötü çatışmasından
çok gri alanlardan, suç ve ceza, adalet duygusu, vicdan gibi
kavramlardan besleniyor. “Her katil, yaşadığı yere benzer.”
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Bu ay bol aksiyonlu, macera dolu
dizi önerilerimle karşınızdayım…

İkinci olarak gönüllerimize Titanic filmi ile taht kurmuş
Kate Winslet’ın başrol oynadığı “Mare Of Easttown”
Belki çok orjinal olmayan bir hikaye ama müthiş oyuncular ve
oyunculuklarla anlatılmış, 7 bölümlük mini bir cinayet dizisi izledik;
Mare of Easttown! Gerçi son bölüm, son 25 dakikaya kadar da
“katil”i doğru tahmin edemedik onu da en başta söylemeliyim!!!
Kate Winslet, yani Mare, küçük Pennsylvania kasabasında doğup
büyümüş eski parlak basketbolcu, şimdinin de komiseri olarak, hem
çözüme ulaştırması gereken cinayetler, hem de kendi hayatındaki

sorunlarla başa çıkmaya çalışmakta olan, hafif agresif, doğruya
tutkuyla bağlı, olaylara bodoslama dalan, dilinin kemiği pek olmayan,
40’ların ortalarında bir kadın. Genç yaşta intihar eden oğlu ve
ondan geriye kalan, sorumluluğunu üstlendiği küçük torunu, o
toruna bakmak için Mare’in evine yerleşmiş annesi, torunu Drew’un
uyuşturucu müptelası annesi, evinin arka bahçesindeki eve yeni
karısıyla yerleşen kocası, en yakın arkadaşı Lori (Julianne Nicholson),
yetenekli ve sorunlu abisinin gölgesinde kalan kızı Siobhan, arada
takıldığı yazar sevgilisi ve iş arkadaşı Zabel ile dolu bir hayatı var…

Hepsiyle de çatışma dolu ilişkiye sahip!!! Easttown’daki herkesi
tanıyor Mare. Zaten dizinin güzelliği de burada, iç içe geçmiş ilişkiler!
Sıkıcı görünen, rutin bir hayatı sürdüren kasabadaki insanların
birbirlerinden etkilenen hayatlarını anlatmasını izlemek, bildiğimiz
diğer cinayet temalı dizilerden ayırıyor! Psikiyatriden yararlanılması,
psikiyatr görüşmeleri sonrası, çatışmalı tüm aile ve sosyal
ilişkilerinin ve Mare’nin hayatının pozitif yönlü değişmesi, güzel
senaryolaştırılmış. 15-16 yaşında henüz reşit olmayan gençlerin, bir
bebek sahibi olarak, ailelerin hayatını nasıl etkilediğini biz izleyiciye
düşündürtmeye çalıştıkları konular arasındaydı. Amerika’da
yaşadığım yıllarda şöyle bir aile dizimi görürdüm. Genç bir kadın,
15-16 yaşında bir kız ve bir bebek. Orada yaşayan arkadaşlarıma;
“İki çocuk arasında ne kadar çok yaş farkı var?” diyordum. Onlar
da; “Yok, kadın anneanne, kız anne” diyorlardı. Amerika’da lisede
gebe olunabiliyor, okul kabul ediyor. Ama bence bu kadar küçük
yaşta anne olmanın ne bebeğe, ne anneye, ne topluma faydası var ve
artık Amerika da bunun farkında. Bu konu dizilerde, filmlerde çok
işleniyor. Down sendromlu bir oyuncu kullanmaları ve onun hayatın
içindeki “normalleşmiş” yaşamını bize izlettirmeleri de güzeldi.
Bu gelişmişlik ve olgunluk seviyesinin kendi ülkemde olmasını da
umuyorum. Ve final bölümünde, yoruma bırakılan, açık uçlu kalan,
tek bir konu bırakılmaması da güzel olmuş. Tüm olayları/kişileri/
ilişkileri bir yere bağlamışlar. Eksik kalan hiçbir konu bırakmamışlar!
Sanırım bu yönüyle bu dizi tek sezon olarak kalacak gibi! Bu diziyi
izlediğinize hiç pişman olmayacaksınız!

Son olarak da The Spy dizisini yazıp bu ayki yazımı
tamamlamak istiyorum.
Mısırlı bir Yahudi olan Cohen, 1959 yıllında İsrail istihbarat teşkilatı
Mossad adına çalışmaya başlar ve Suriye’de çok önemli istihbarat
çalışmaları yapar. Daha sonra Suriye tarafından yakalanan Cohen,
1965 yılında idam edilir.
Başrolünde komedi filmleriyle tanınan Sacha Baron Cohen’in
oynadığı The Spy dizisi, Eli Cohen’in masa başı bir işte çalışırken
Mossad’ın en önemli ajanlarından birine dönüşmesi sürecini ve
yaptığı istihbarat çalışmalarını anlatıyor.
Ben bu tarz dizileri çok önemsiyorum çünkü dünya politikalarını,
manipülasyonlarını anlamamı sağlıyor. Bir ajan nasıl ülkeye
sızar, nasıl güvenilir olur ilmek ilmek anlatılıyor. Etkileyici
sahneler çok. Vay be dedirten bir hayat hikayesi. Siz de benim gibi
politika seviyorsanız, tavsiye ederim. Ülkelerin nedenlerine cevap
bulabileceğiniz bir dizi.
İyi ki bu güzel diziler, filmler ve kitaplar var. Yoksa nasıl anlardık bu
kadar olayı, hayatları, kişileri…

Kurban Bayramınız kutlu olsun. Keyifli bir ay dilerim.
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Covid-19 yaşlılığa çelme taktı
KPMG’nin büyük küresel tüketici araştırması ‘Ben, Hayatım,
Cüzdanım’, Covid-19’un toplumların sosyal ve kültürel yapısını
nasıl etkilediğini gösteriyor. Bu yılki araştırmadan çıkan en
çarpıcı sonuçlardan biri, toplumda şu anda bir arada yaşayan beş
kuşağın bazı konularda eşitlenmesi. Çevre, iklim, ekonomi, sosyal
adalet, teknolojiye uyum gibi değerler Covid-19 sonrası tüm
kuşakların hayatının merkezi oldu. ‘Yaşlı’ diye tanımlanan 75 yaş
ve üstü, toplumun en genç kesimi olan Y ve Z kuşağı ile pek çok
ortak noktayı paylaşıyor. ‘Yaşlılığı’ tanımlayan kriterler, Covid19’dan sonra çok gerilerde kaldı.
KPMG’nin 16 ülkede 18 binden fazla katılımcısıyla gerçekleştirdiği
‘Ben, Hayatım, Cüzdanım’ araştırması, Covid-19’un nesillere etkisini
inceliyor. Araştırmaya göre şu anda toplumda bir arada yaşayan
‘sessiz kuşak’, ‘baby boomer’lar’, ‘X kuşağı’, ‘Y kuşağı’ ve ‘Z kuşağı’ hiç
olmadığı kadar ortak nokta paylaşıyor. Nesillerin tümü dijitalleşme
ve iklim konusunda yüksek farkındalığa sahip ve hepsi gelecekle
ilgili benzer endişeler içinde. Bu sonuç, ‘yaşlılık’ kavramının yeniden
tanımlanması ihtiyacına sebep oluyor. KPMG Türkiye Tüketici
Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Gökhan Kaçmaz araştırmadan
çıkan sonucu, “Önceki yıllarda kuşaklar arasında belirgin tutum
ve davranış farklılıkları vardı. Kuşakların temel değerlerinin
değişmesi için yıllar geçmesi gerekiyordu. Covid-19 tüm toplumlarda
ekonomik, çevresel, sosyal ve teknolojik değerlerin paylaşımını
hızlandırdı. Nesiller artık hiç olmadığı kadar fazla ortak noktaya
sahip. Toplumlarda ‘yaşlı’ diye tanımlanan kesim artık daha genç
davranıyor” diye değerlendirdi.

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri
Gökhan Kaçmaz

Sessiz kuşak (75 yaş ve üstü):
- Bu nesil için Covid-19 öncesi uygulanan kurallar artık geçerli değil.
Yaşlı olmanın ne anlama geldiğiyle ilgili klişe değişti.
- Covid-19, dijitalleşmeyi hızlandırarak hem dijital yeterliliğin
artmasına hem de yeni teknolojiye daha fazla ilgi duyulmasına yol
açtı. Dijital kullanım, çevresel ve sosyal farkındalık artık Y kuşağı ve Z
Kuşağı’nın korumasında değil.
- Covid-19 öncesi akıllı telefon kullanım oranı yüzde 61 olan 75 yaş
üstü kişilerin yüzde 81’i artık akıllı telefon kullanıyor.
- Yüzde 67’si daha fazla online alışveriş yapıyor.
- Yüzde 44’ü yeni teknolojiyi ilk kez kullanıyor.
- Dijital ödeme yöntemlerine alıştılar. Covid-19 öncesi yüzde 68 olan
nakit kullanım oranı şimdi yüzde 39’a düştü.
- Yaşayan en eski kuşakla ilgili en önemli değişiklik, ekonomik
ve sosyal eşitsizlikle ilgili endişelerdeki hızlı artış oldu. 75 yaş
üstü kişilerin dörtte üçü bu konuda endişeli. Yüzde 92’si etik bir
perakendeciye veya topluma geri veren bir markaya daha fazla
ödeme yapmaya hazır. Y kuşağında bu oran yüzde 91.
- Bu yaş grubunda yeniden evlilik, yeni iş ve çocuklar gibi daha genç
yaşam davranışlarının görülme sıklığı yükseldi. Yaşlı insanlar artık
‘yaşlı insanlar’ gibi hareket etmiyor. X kuşağının yüzde 16’sı, 75 yaş
üstü kişilerin yüzde 13’ü evliliği bir sonraki yaşam hedefi olarak
görüyor. Yani hala ulaşmak istedikleri yaşam hedefleri var.
Baby Boomer kuşağı (54-74 yaş)
- Bu nesil, davranış ve tutum olarak çocuklarına her zamankinden
daha çok benziyor.
- Nakit kullanımlarını azaltıyorlar, e-ticaretten daha fazla
yararlanıyorlar.
- Online faaliyetlerinin risklerinin daha fazla farkındalar. Siber
suçlar, verilerinin paylaşımı konusunda endişeliler, reklamlara
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Araştırmadan, nesiller ve yeni davranış biçimleriyle ilgili bazı
başlıklar şöyle:

güvensizler.
- Giderek ‘endişelenen nesil’ haline geliyorlar. Daha genç nesillerle
ekonomi, siyasi istikrar ve iklim değişikliği konusunda ortak kaygıları
var. Finansal gelecekleri, çocuklarının başarısı, dünyanın geleceği
için endişeliler.
- Ekonomik gelişmeler konusunda daha genç nesiller gibi hassaslar
ve gelecekteki mali durumlarıyla ilgili kaygılılar. Koruyucu bir tedbir
olarak daha fazla tasarruf ediyorlar.
- Endişeleri gidermek için proaktif davranan şirketlere ve işverenlere
yönelecekler. Çoğu, iklim değişikliği, ekonomik ve sosyal eşitsizlik,
sürdürülebilirlik konusunda endişeli olan etik işletmelerin müşterisi
olmak istiyor.
- Değerlerini paylaşan firmaları tercih etmeye çok daha hevesliler
(yüzde 83) ve etik perakendecilere daha fazla ödemeye hazırlar
(yüzde 84).

Milenyum-Y kuşağı (17-36 yaş)
- Teknolojinin çok hızlı gelişmesi ve pandemi etkisiyle tüm yaş
gruplarında hızla benimsenmesi ekonomik, sosyal ve çevresel
konulara ilgiyi artırınca, ‘dijital yerliler’ olan Y kuşağının bazı
değerleri eskidi. Y kuşağı artık daha eski kuşaklarla pek çok ortak
noktaya sahip. Mesela Y kuşağının yüzde 32’si, Baby Boomer
kuşağının yüzde 15’i yaşlanan bir ebeveyne bakıyor. Y kuşağının
yüzde 42’si ilk evlerini satın almak istiyor, ancak 75 yaşın
üstündekilerin yüzde 15’i de öyle.
- Y kuşağı istekli bir nesil. Kendi evlerine, arabalarına, dijital
cihazlarına sahip olmak istiyorlar. Uzun yaşamayı hedefliyorlar,
kişisel başarı onlar için önemli.
- Y kuşağı, kendi iyiliği için teknolojiye en çok odaklanan nesil.
Y kuşağının yüzde 64’ü daha ileri teknoloji, sanal ve artırılmış
gerçeklik, mağaza içi dijital uygulamalar ve robotik kullanımları
bekliyor.
- Finansal avantaj veya deneyim avantajı elde etmek için veri
paylaşmaya daha istekliler.
- Etik, bu grup için çok önemli. Yüzde 91’i etik bir perakendeciye veya
topluma geri veren bir markaya daha fazla ödemeye hazır.
Z kuşağı (7-16 Yaş)
- En karmaşık nesil. Eski endişelerin, yeni teknolojinin ve giderek
daha fazla paylaşılan değerlerin bir karışımı.
- Çevreye, iklim değişikliğine ve sosyal eşitsizliğe odaklı değerleri
Covid-19 sonrası tüm nesiller paylaşıyor. Ekonomi ve sosyal adaletle
daha fazla ilgililer.
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X kuşağı (37-53 yaş)
- Bu nesil halen çalışma hayatında, hem kendileri hem çocukları için
çabalıyor ve aileleriyle ilgili sorumlulukları devam ediyor. Üçte biri,
yaşlı bir akrabasının bakımıyla ilgileniyor. Yüzde 75’i çocuklarının
başarısı ve dünyanın geleceği için endişeli.
- Dünyanın politik, çevresel ve sosyal olarak daha güvenli ve daha iyi
bir yer olmasını istiyorlar.
- Ekonomik olarak, bu grup baskı altında ve finansal güvenlik arıyor.
- Bu nesil, hızla değişen bir çalışma ortamı deneyimledi. Pandemi
nedeniyle evden çalışmak zorunda kaldılar, evde nasıl eğitim
alacaklarını öğrendiler ve hem iş hem de eğlence için online dünyaya
girdiler. Bu kuşağın dizüstü bilgisayar, e-ticaret ve nakit olmayan
ödeme sistemlerinin kullanımında önemli bir artış var.

- Daima en gelişmiş teknoloji peşindeler. Sosyal medya hayatlarının
en önemli parçası.
- Yüzde 92’si ekonomi için endişeli, yüzde 49’u gelecekteki istihdam
olasılıkları ve makineleşmenin etkileri, yüzde 79’u ev sahibi olmak,
yüzde 83’ü araba sahibi olmak ve yüzde 49’u da gelecekteki iş
fırsatları için endişe duyuyor. Bu kuşağın yüzde 66’sı ise henüz
doğmamış çocuklarının başarıları için endişeli.
- İklim değişikliği ve sosyal eşitsizlikle ilgili endişelerini artık eski
nesiller de paylaşıyor. Yüzde 80’i inançları ve değerleri kendilerine
benzeyen şirketleri seçiyor.
- Ses aktivasyonu ve robot web sohbeti gibi çok gelişmiş dijital erişim
mekanizmaları bekliyorlar.

KPMG Hakkında
Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan ve sektöründeki en büyük
dört uluslararası şirketten biri olan KPMG, geçmişi 1867 yılına dayanan, üye
firmalar ağı sistemiyle 147 ülkede 220 binin üzerinde çalışanıyla finansal
hizmetler, tüketici ürünleri, otomotiv, endüstriyel sektörlerden, gıda,
perakende, enerji, telekomünikasyon, kimya gibi pek çok sektöre danışmanlık
hizmeti veriyor. KPMG Türkiye ise İstanbul merkez ofisinin yanı sıra Ankara
, İzmir ve Bursa ofisleriyle, 1982 yılından beri 1700 çalışanıyla her sektörden
4000’in üzerinde firmaya sektörler özelinde hizmet verirken, rekabette ihtiyaç
duydukları endüstriyel trendler hakkında değer yaratan çözümler sunuyor.
Detaylı bilgi için www.kpmg.com.tr adresine başvurabilirsiniz.
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Uzmanından

5 soğuk yaz çorbası tarifi

Pandemi sürecinde bağışıklığımızı güçlü tutmak için önemli rol
oynayan çorbalar, sıcak yaz aylarında çok tercih edilmeyebiliyor.
Ancak bazı çorbalar üzerinde dumanı tütmesinin aksine,
soğuk tüketilerek de hem serinletiyor hem de zengin besleyici
değerleriyle bağışıklığı güçlendiriyor. Acıbadem Üniversitesi
Atakent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu
soğuk yaz çorbalarıyla gelen faydaları anlattı, öne çıkan 5 lezzetli
soğuk yaz çorbası tarifi verdi…
Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu; “Pandemide
virüslere karşı direncimizi artıran yaz sebzeleri ve meyveleriyle
hazırlayacağınız soğuk çorbalar; yüksek lif, vitamin ve mineral
içeriklerinin yanı sıra yüksek antioksidan özellikleri sayesinde
vücudun temizlenmesinde yani detoksunda önemli fayda sağlar.
Düşük kalori içerikleri sayesinde tokluk hissi yaratır. Bir öğünde
8 çorba kaşığı tüketilmesi dengeli ve yeterli olacaktır” diyor. Buna
karşın mineral ve sıvı kısıtlamasına yönelik diyet uygulayan böbrek
hastalarının bu çorbaları tüketirken dikkat etmeleri gerektiğinin
altını çiziyor. İşte Uzunoğlu’nun, öne çıkan 5 lezzetli soğuk yaz
çorbası tarifi…
AYRAN AŞI ÇORBASI
Yüksek antioksidan seviyesine sahip nane ve dereotu içeren soğuk
ayran aşı çorbası düşük kalorili olmasının yanı sıra A vitamini, folat
ve C vitamini yönünden zengin içeriğiyle detoks etkisini destekler.
Sindirim sistemine sağladığı olumlu etkilerle birlikte yaz aylarında
sofralarınızda eksik etmemeniz gereken bir çorbadır.
Malzemeler:
1 su bardağı buğday
4 bardak sıcak su
1 su bardağı nohut
3 su bardağı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı nane
1 tutam dereotu
1 bardak soğuk su
Yapılışı:
Bir gece önceden nohut ve buğday ıslanır. Geceden ıslatılan nohut ve
buğday 4 bardak suda kaynatılır. Piştikten sonra ocaktan alınır ve
süzülür. Buğday ve nohut, derin bir kabın içine alınır, üzerine yoğurt
ve tuz ilave edilir, hafifçe karıştırılır. Ardından bir bardak soğuk
su yavaş yavaş ilave edilir. Dereotu, taze nane doğranır ve üzerine
eklenir. 1 saat kadar buzdolabında bekletildikten sonra soğuk olarak
servis edilir.

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Deniz Uzunoğlu

ERİŞTELİ MERCİMEKLİ YOĞURT ÇORBASI
A vitamini, folat ve demir yönünden zengin olan nane ve A, C ve
K vitaminlerinden zengin yeşil mercimek içeren soğuk erişteli
mercimekli yoğurt çorbası hem protein bakımından hem de vitaminminerallerden zengin lifli içeriğiyle tokluk sağlar ve kilo vermede
yardımcı olur.
Malzemeler:
2 su bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı yeşil mercimek
1 adet yumurta
½ su bardağı tam buğday erişte
1 tepeleme yemek kaşığı tam buğday un
1 çay kaşığı tuz
3.5 su bardağı su
2 çay kaşığı nane
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
Mercimekler haşlanır. Tencereye yoğurt,yumurta, un, tuz ve su
alınıp çırpılır. Orta ateşte devamlı çırpılır. Kaynamaya başlamadan
önce erişteler ilave edilip karıştırmaya devam edilir. Kaynamaya
başlayınca haşlanıp süzülmüş yeşil mercimek ilave edilip kısık ateşte
5 dakika pişirilir. Ayrı bir tavada zeytinyağı ve nane pişirilir ve
çorbaya eklenip 2-3 dakika daha pişirilir. Oda sıcaklığında soğumaya
bırakılır. 1 saat kadar buzdolabında bekletildikten sonra soğuk olarak
servis edilir.
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FESLEĞENLİ KABAK ÇORBASI
Düşük kaloriye sahip ve A vitamini, lutein, zeoksantin, beta-karoten
gibi antioksidan etkiye sahip karotenoidler açısından zengin olan
kabak bağışıklığı desteklemesinin yanı sıra detoks etkisi yüksek
olan sebzelerdendir. Vücuttaki serbest radikallerle savaşan
antioksidanlara sahip fesleğen kabak ile birlikte soğuk çorba olarak
tüketildiğinde bağışıklık sistemini olumlu yönde destekler.
Malzemeler:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
6 dal taze soğan
1 yemek kaşığı kekik
Yarım kilo kabak
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı limon suyu
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı taze fesleğen
2 bardak soğuk su
Yapılışı:
Taze soğanlar zeytinyağında pişirilir. Kahverengileşmeye başlayınca
taze kekik eklenir. Kokusu çıkana kadar beklenir. Kabak, tuz,
karabiber eklenip kabaklar yumuşayana kadar pişirilir. 2 bardak
su eklenip 20 dakika kaynatılır. Oda ısısına gelene kadar bekletilir.
Sonra buzdolabında soğutulur. Bu sırada yoğurt, fesleğen ve limon
suyu püre haline getirilir. Karışım çorbanın içine karıştırılır.
Zeytinyağı ve fesleğenle birlikte soğuk servis edilir.

GAZPAZHO ÇORBASI
Domates, C vitamini, potasyum, K vitamini ve folat yönünden zengin
içeriğinin yanı sıra kanser savaşçısı olarak bilinen domates likopen
içeriğine sahiptir. Salatalık, yüksek antioksidan içeriğiyle birlikte
yüksek oranda su içerir ve hidrasyonu destekleyerek kilo kaybına
destek olur. Yüksek C vitamini içeriği ve lifli yapısı ile tokluk sağlayan
dolmalık biber bağışıklığın desteklenmesinde olumlu rol oynar ve
kilo kaybını destekler. Bu zengin içerikli sebze ve meyveleri içeren
soğuk gazpacho çorbasına sofralarınızda yer verin.
Malzemeler:
4 adet büyük domates
1 adet küçük boy soğan
1 diş sarımsak
2 adet salatalık
1 adet orta boy yeşil dolmalık biber
4 dilim tam buğday ekmek içi
5 su bardağı su
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı organik üzüm sirkesi
½ çay kaşığı tuz
½ çay kaşığı karabiber

Yapılışı:
Kabukları soyulan domates, kuru soğan ve salatalıklar iri küpler
halinde doğranır. Sarımsağın kabukları soyulur. Ortadan ikiye kesilip,
çekirdekleri çıkartılan yeşil dolmalık biber doğranır. Doğranmış
olan tüm malzemeler mutfak robotundan geçirilir. Ekmek içleri de
eklenerek tüm malzeme püre haline getirilir. Çorba malzemesi derin
bir cam kaseye aktarılır. Su eklendikten sonra çırpıcı yardımıyla
karıştırılır. Zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiber eklendikten sonra
karıştırılmaya devam edilir. Koyu bir kıvam alan çorba, buzdolabında
soğutulduktan sonra servis edilir.

PANCAR ÇORBASI
Faydaları:
Nitrat içeriği ile yüksek kan basıncını düşürücü etkiye sahip olan
pancar, vücutta inflamasyonla savaşır. Yüksek C vitamini ve folat
içeriğinin yanı sıra yüksek su içeriği ile hidrasyona destek olur.
Ayrıca lif içeriği ile iştahı azaltarak kilo kaybına destek sağlayan
pancarı soğuk pancar çorbası olarak mutlaka sofralarınıza ekleyin.
Malzemeler:
2 adet büyük boy pancar
1 yemek kaşığı organik üzüm sirkesi
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı süzme yoğurt
2 yemek kaşığı labne peyniri
1 çay kaşığı tuz
½ çay kaşığı karabiber
Yapılışı:
Pancarlar iyice yıkandıktan sonra kabuğuyla birlikte yumuşayana
kadar haşlanır. Kabuğu soyulup küp şeklinde doğranır ve mutfak
robotuna aktarılır. Sirke,zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edilerek
püre haline getirilir. Ayrı bir kapta süzme yoğurt ve labne iyice
karıştırılır. Pancar püresi ile karıştırılır. Homojen bir görünüm elde
edildikten sonra buzdolabında soğutulur. Soğuk bir şekilde servis
edilir.
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EKRANSIZ
ZAMANLAR
Araştırmalar gösteriyor ki ekran başındaki
süre uzadıkça bazı sakıncalar artıyor: Dikkat,
iletişim, istekleri erteleyebilme, davranışlarını
kontrol edebilme, uyku bozuklukları, obezite...
Ek olarak çocuğunun ekranla bağını dert
etmeyen anne baba da pek yok gibi. Ekransız
yedirilemeyen, seyahat edemeyen çocuklar
yarattığımız gibi gelişimlerine de hunharca
köstek oluyoruz. Ekrandaki sese, görüntüye,
renge takılıyor ve o süreci yetişkinin istediği
gibi geçirmesine neden oluyor. Ancak bu bir
kısırdöngü yaratıyor. Çünkü her defasında aynı
ortamda ekrandan destek alınıyor ve çocuğun
normali haline geliyor.

GÜL DEVRİM BATI

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

Teknolojinin hayatımızın her
alanına girmesi ile ekranla ilişkimiz
daha daha artıyor. Çocuklarımızın
ekranla haşır neşir olduğu süre
bazen korkutucu biçimde çoğalıyor.
“Tamamen uzak mı olmalı, bu
gerçekten gerekli mi, yasaklamalı
mı, sınırlandırmalı mı, ustalıkla
kullandığı bu alandan uzak tutmak
doğru mu ki, akranlarının yanında
kendini eksik mi hissetsin, bu
durum hep sürtüşme sebebi mi
olmalı, öyle değilse böyle, ya da
nasıl olmalı?” vb... uzayıp giden
çokça sorular, yakınmalar!!

Kolaylıklar...
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• Eğitimde model olmak pek çok kez problemleri
çözebiliyor. Ev içerisinde ekransız zamanlar
yaratmak, yemekte ekranla olmamak vb…
biçimde örnek olmak önemli.
• Ekrandaki içerik ebeveyn tarafından
önceden seyreltilmiş olmalı ki kontrol
edebilmek mümkün olabilsin. Ve içeriğini
beğenmediklerinizi sonradan yasaklamak
zorunda kalmamak da çıkabilecek sürtüşmeleri
baştan önlemek için iyi yöntemdir.
• Ekran karşısında hiçbir zaman yalnız
kalmamalılar. Beraberce izlemek ya da
oynamak da ilişkinizin niteliğini arttırabilecek
önerilerden.
• Okul öncesi dönemde 20-30 dakika ile
başlanarak günde 1 saat, 5 yaş sonrası günde 2
saat aşılmamalı. Bu sürenin tüm ekranlar için
toplam süre olduğu unutulmamalı.
• Ekran karşısında geçirilen uzun sürelerin
zararlarını anlatmak, sebep ve sonuçlarını
paylaşmak onun da işbirliği yapmasına zemin
oluşturabilecektir.
• Bu cihazların kullanımı ödül olmamalı.
• Ekransız alan ve zamanlar belirlenmeli. Yemek
masasında, uykudan 1 saat önce ekran yok gibi
önceden belirlenmiş kurallar olmalı. Ve bu
kuralların siz dahil tüm aile fertleri için geçerli
olması çocuğunuza örnek olmak açısından
özellikle önemli.

People photo created by pch.vector

Hepimiz teknolojiyi hayatımızdan
çıkaramayacağımızın da bilincindeyiz. Öyleyse
akla yatkın ve çocuğumuzla işbirliği içersinde
bir yol haritası belirlemek en doğrusu olabilir.
Bu sebeple de bazı önerilerim olacak:
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PANDEMİ BİTSE DE
ESNEK ÇALIŞMAYA
DEVAM!
Esnek çalışma modeli artık her işveren ile çalışanın hayatında
önemli bir konuma geçti. TÜBİTAK’ın desteğiyle İstanbul Bilgi
Üniversitesi tarafından yürütülen “Esnek Çalışma Yönetim Sistemi
Geliştirme Projesi” kapsamında yapılan araştırma sonuçlarında,
yeni normalleşme dönemiyle çalışma şekillerinin değişkenlik
gösterdiği vurgulandı. Araştırmada özellikle uzaktan çalışma,
başka şehir ve ülkeden çalışma ile butik ofislerin gündeme
alınacağı belirtildi.

en fazla 58,34 dakika,
ortalama 41,34 dakika
sürdü. Araştırmada evden
çalışma, uzaktan çalışma,
merkezi ofisten başka
bir yerde çalışma, başka
şehirden ve ülkeden çalışma
gibi esnek çalışma modelleri
ön plana çıktı.

Doç. Dr. İdil Işık

Yeni normalleşme dönemiyle çalışma hayatı da değişmeye başladı.
Her yaştan çalışanın sosyalleşme alanı olarak gördüğü çalışma
yerleri, pandeminin etkisiyle değişime girdi. Salgın döneminde
oldukça popüler olan esnek çalışma modeli sosyalleşmenin de çok
büyük bir ihtiyaç olduğunu ortaya çıkardı. Bu süreçte iş toplantıları
dışında da sosyal amaçlı çevrim içi aktivitelerin sayısı arttırıldı.
Özellikle üst yönetim ve çalışanın bağlı olduğu yöneticiler etkili
iletişim yoluyla belirsizlik hissini azalttı. Esnek çalışma uygulamaları;
çalışanların fiziksel sağlığı ve psikolojik iyi oluşu, çalışan bağlılığı,
çalışan ve organizasyon verimliliği, iş sürekliliği, işveren markası ve
itibarı gibi hem işveren hem de çalışan açısından olumlu katkıları
sundu.
Mülakatlar 27 kurumdan yöneticiyle yapıldı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Program
Direktörü Doç. Dr. İdil Işık tarafından yürütülen “Esnek Çalışma
Yönetim Sistemi Geliştirme Projesi” kapsamında yapılan araştırmada,
Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma
Merkez Müdürü Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey ve İşletme Fakültesi
Öğr. Üyesi Doç. Dr. Deniz Kantur ise araştırmacı olarak görev aldı.
TÜBİTAK’ın destek verdiği projede zaman ve/veya mekân esnekliğiyle
çalışma yönetim standartlarını geliştirerek, Türkiye iş yaşamına bir
uygulama modeli ve rehberi sunmak hedeflendi.
Projenin tüm fazlarında toplam 81 özel sektör ve kamu kurumu
ile sektörel sivil toplum örgütü katılımcı oldu. Projenin nitel
fazında 27 kurumdan 53 üst düzey yönetici ile derinlemesine, yarı
yapılandırılmış, çevrim içi (online) mülakatlar gerçekleştirildi.
Mülakatlara toplam 26 insan kaynakları yöneticisi ve 27
operasyondan sorumlu yönetici katıldı. Akaryakıt, gaz, üretim, enerji,
metal, ilaç, kimya, kozmetik, havacılık, seyahat, turizm, teknoloji,
telekomünikasyon, moda, hazır giyim, banka, sigorta, finans
sektörlerinden katılımcılar ile yapılan mülakatlar en az 27,53 dakika,

Butik ofisler geliyor
Araştırmada pandemi
öncesine göre işyerinden
çalışanların oranı yüzde
39,6 düştü. Mekân esnekliğiyle çalışanların oranı yüzde 35,6 arttı.
Dönüşümlü çalışma nispeten daha az tercih edilen bir uygulama
olarak gözlemlendi. Metal sektöründeki bir işletmenin yöneticisi,
şık ve yüksek maliyetli bina yatırımlarından vaz geçileceğini, daha
saha odaklı ve butik ofislerin gündeme geleceğini söylüyor. Şehir
sınırlarının kalkmasının ötesine geçen bir uygulama da başka
ülkeden çalışma. Moda sektöründen bir yönetici başka ülkeden
çalışma esnekliği hakkında olumlu tutumunu şöyle ifade ediyor:
“Mesela şu anda benim İngiltere'deki dokuz tasarımcımın dokuzu
da evden çalışıyor. Buraya getirmeme gerek yok; kreatif bir dünya,
evden de yapabiliyor.”
Modelleme acilen başlatılmalı
Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki karşılıklı güven, esnek
çalışmadaki ana belirleyiciler arasında altı çizilen bir değer.
Güveninin pekiştiricileri arasında ise yöneticilerin çalışanlarına
yönelik destekleyici yaklaşımı ve üst yönetimin esnek çalışmaya
yönelik olumlu tutumu ile özellikle kriz koşullarında sürece olan
hakimiyeti yer alıyor. Araştırmanın ne amaç ile hazırlandığı
hakkında bilgi veren Doç. Dr. İdil Işık, “Esnek çalışma süreçleri
için özelleştirilecek bir modelleme acilen başlatılmalı. Projemizde
bu rapor ile şu ana kadar aktardığımız bulgulardan hareketle,
esnek çalışma sürecini bir yönetim sistematiği ile ele alırken dikkat
edilmesi gereken pek çok husus hakkında ip uçları elde ettik.
Bulguları, iş/örgüt psikolojisi, yönetim ve organizasyon ve iş hukuku
alanlarını kapsayarak disiplinler arası bir şekilde harmanlayarak,
esnek çalışma için bir yönetim sistemi standardının esaslarını
tanımlayabildik. Modellemenin kapsamı çok iyi tarif edilmeli. Dahil
edilen faaliyetler ve hizmet edeceği hedef kitleler (kişi, kurum,
sektör vb.) net olmalı. Sınırları çok iyi çizilmeli. Standardın kapsamı
dışında kalan konular ve hedef kitleler de net olmalı. İçerik, kurallar
ve koşullar, bu dokümanın yasal mevzuatın üzerine çıkamayacağı
dikkate alınarak belirlenmeli” dedi.
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Porsche Design
Acer Book RS ve
TravelPack RS,
Red Dot Ürün Tasarımı
Kategorisinde “En
İyinin En İyisi”
Ödülünün Sahibi!
Porsche Design Acer Book RS ve uyumlu aksesuarı Porsche Design Acer TravelPack RS, ürün tasarımı kategorisindeki en yüksek ödül
olan Red Dot: En İyinin En İyisi ödülünü almaya hak kazandı.
“En İyinin En İyisi”, jüri tarafından layık görülen en yüksek ödül
olarak kabul edilirken, bir ürünün “çığır açan” tasarım kalitesi
ve mükemmel kullanım deneyimi sunmasıyla her açıdan üstün
olduğunu gösteriyor.

kolaylaştırması ve cihazın daha iyi bir klavye deneyimi sunması gibi
kararlardan da anlaşılacağı üzere, her noktaya dikkat ettiler. Böylece
Porsche Design Acer Book RS, iş hayatındaki profesyoneller için hem
şık hem de kullanışlı bir cihaz haline geldi.

Porsche Design Acer Book RS, üst düzey teknoloji ve işlevsel
tasarım dilini sergileyen, titizlikle üretilmiş bir dizüstü bilgisayar.
Üst düzey cihaz, ufak ve tamamı metal bir kasanın üzerinde yer
alan dikkat çekici karbon fiber kaplamasıyla, hafifliğe, güce ve
performansa değer veren motor sporları tasarımlarındaki onlarca
yıllık tecrübeyi yansıtıyor. Tasarımdan sorumlu mühendisler, cihazın
işlevlerini en iyi hale getirirken; kapakları tek parça menteşeyle
bağlayarak, dizüstünün açılırken, kapağın hafif yükselip soğutmayı

Porsche Design Acer TravelPack RS, dayanıklı ECCO® PALERMO XA
deriden imal edilen bir taşıma çantası, suya dayanıklı 1680D kumaş
kaplı bir dizüstü bilgisayar kılıfı, bilgisayarın estetiğini yansıtan bir
kablosuz Bluetooth fareden oluşuyor ve cihaza mükemmel bir şekilde
eşlik ediyor. Dizüstü kılıfının ayrılabilir kapakçığı, aynı zamanda
mousepad olarak işlev görüyor ve gizli manyetik tokalarıyla taşıma
çantasına kolayca eklenerek, her şeyi tek bir yerde tutma konforunu
sunuyor.

Arzum’a Plus
X Award’dan
11 ödül birden

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, dünyanın
en prestijli teknoloji ve tasarım yarışması Plus X Award’da 4 ürünüyle
11 farklı ödül aldı. İnovatif teknolojilerin ödüllendirildiği, dünyanın
farklı ülkelerinden çok sayıda markanın aday gösterildiği Plus X
Award 2021’de Arzum; OKKA ailesinin en yeni üyesi Arzum OKKA
Minio Jet, Arzum Clean Force, Arzum Maxi Grill ve yeni ürünü Tostçu
Mini ile toplam 11 ödüle layık görüldü.

Teknoloji ve inovasyonu
bir arada sunan
ürünleriyle tüketicinin
hayatını kolaylaştıran
Arzum, dünyanın en
prestijli yarışmalarından
Plus X Award’da 4
ürünüyle 11 farklı ödülün
sahibi oldu. Geliştirdiği
her ürünle yenilikçi
çizgisini daha da ileriye
taşıyan Arzum, Plus X
Award’da 2013’ten bu
yana kazandığı ödül
sayısını 36’ya çıkardı.

Plus X Award 2021’de; dilediğiniz yemeği pişirmenize, hassas
termostat ayarı, alt ve üst rezistans kontrol sistemiyle ihtiyacınız olan
ısı ve fonksiyonu kullanmanıza imkân sağlayan Arzum Maxi Grill
Pro Multi Fonksiyonel Pişirici; ‘Tasarım’, ‘Fonksiyonellik’ ve ‘Kolay
Kullanım’ ödüllerinin sahibi oldu.
Arzum OKKA Minio Jet, ‘Yılın en iyi ürünü’ ödülünün yanı sıra
kompakt, şık tasarımıyla ‘Tasarım’ ve ‘Kullanım Kolaylığı’ ödüllerine
layık görüldü.
Arzum Clean Force Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge’ye, ‘Tasarım’,
‘Fonksiyonellik’ ve ‘Kolay Kullanım’ ödülleri verildi.
Arzum Tostçu Mini ise ‘Tasarım’ ve ‘Kullanım Kolaylığı’ ödüllerini
aldı.
Geliştirdiği her ürünüyle yenilikçi çizgisini daha da ileriye taşıyan
Arzum, Plus X Award’da 2013’ten bu yana kazandığı 25 ödüle bu yıl
11 tane daha ekleyerek toplam ödül sayısını 36’ya çıkararak başarısını
taçlandırdı.
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Enza Home’a A’Design Award&Competition’dan Üç Ödül Birden
Enza Home, dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından biri olan A’Design Award & Competition’da Astoria Aydınlatma, Dorian
Başlıklı Baza ve Vienna Yemek Masası ile üç ödülün sahibi oldu.

Yenilikçi, şık ve kaliteli tasarımlarıyla fark yaratan Enza Home,
uluslararası tasarım yarışması A’Design Award&Competition’da üç
ödüle birden layık görüldü. Enza Home, 100’den fazla kategoride
binlerce tasarımın yarıştığı A’Design Award&Competition’da
“Aydınlatma Ürünleri ve Aydınlatma Projeleri Tasarım”
kategorisinde Astoria Aydınlatma ile, “Mobilya Tasarım”
kategorisinde ise Dorian Başlıklı Baza ve Vienna Yemek Masası ile
ödül almaya hak kazandı.

yarışmadan üç ödülle birden dönmenin gurur ve mutluluğunu
yaşıyoruz. Enza Home’un trendleri yansıtan, estetik tasarımlarının
ardında güçlü bir ekip var. Mobilya & Tekstil Tasarım ve Konsept
Tasarım olmak üzere iki birimden oluşan Tasarım Merkezi’nde 35
kişi görev yapıyor. Ekibimiz hem rekabette fark yaratacak katma
değerli ürünlerin tasarlanmasına hem de ürün çeşit, fiyat, tasarım
çizgisinin zenginleştirilmesine odaklanıyor. Ortaya çıkan ürünler ise
birbirinden şık ve iddialı oluyor. A’Design Award & Competition’da
kazandığımız üç ödül de bunun bir göstergesi.”

Ödüle ilişkin bir değerlendirmede bulunan Yataş Grup Tasarım
Grup Yöneticisi Ebru Dikmen, şunları söyledi: “Bu prestijli

Avrupa’nın En İyisi Lom Creative
Studio

Görsel iletişim tasarımı alanında, her yıl farklı ülkelerden
akademisyenler, yayıncılar, gazeteciler ve önemli tasarım
dergilerinin editörlerinden oluşan bir jüri tarafından Avrupa’nın en
iyi tasarımlarını değerlendirip belirlemek amacıyla 2007 yılından
beri düzenlenen European Design Awards tasarım ödülleri
sahiplerini buldu.
26 Avrupa ülkesinden yüzlerce tasarım ofisi ve reklam ajansının
yarıştığı European Design Awards 2021’de yayın tasarımı
kategorisinde Utku Lomlu ve tasarım ajansı Lom Creative Studio, Can
Yayınları için tasarladığı Klasik Kadınlar Serisi ile EdAwards Gold
ödülünü kazandı.
Jüri tarafından yarışmada yer alan 44 farklı kategorinin tümü ele
alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, Utku Lomlu ve Lom
Creative Studio’nun işi büyük ödül olan Ed Awards “Best of Show”
ödülüne layık görülerek Avrupa’nın en iyi tasarımı seçildi.
Jüri üyeleri ödülü, yazı ve görüntünün olağandışı bütünleşmesini ve
özellikle de yazı tipinin her durumda kapakta baskın olmasını överek
açıkladı. Jüri Başkanı, Eye Magazine editörü John L. Walters yaptığı
konuşmada, tipografik bir şablon oluşturmanın, farklı başlıkların
değişen uzunlukları nedeniyle çok zor bir iş olduğunu, ancak bu
durumda Lom Creative Studio’nun, birçokları için örnek teşkil edecek
ustaca bir tasarım çözümü getirdiğini belirtti.
Utku Lomlu ve Lom Creative Studio ekibi geçtiğimiz yıllarda da farklı
kategorilerde ulusal ve uluslararası bir çok tasarım ödülünün sahibi
olmuştu.
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TERSİNE
GÖÇ İNŞAAT
SEKTÖRÜNÜ
HAREKETLENDİRDİ
Büyükşehirlerde yaşayanların,
pandeminin etkisiyle küçük yerleşim
yerlerine taşınması bu bölgelerdeki
inşaat projelerini artırdı.

Workindo CEO’su
Erhan Kocabaş

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs
pandemisi, birçok rutinin değişmesine sebep oldu. Uzun evde kalma
süreleri, özellikle büyükşehirlerde apartman hayatı yaşayanlar için
hem fiziksel sağlık hem de psikoloji açısından olumsuz etkilere sebep
oldu. Şehir hayatından sıkılanlar, daha ferah ve izole olan küçük
yerleşim yerlerine yerleşmeye başladı. Büyük şehirlerden kırsala
olan tersine göç bu bölgelerde yeni inşaat projelerinin başlamasına
neden olarak sektöre hareketlilik getirdi. Özellikle müstakil, tek katlı
evler ve villalar büyük ilgi görüyor.
İnşaat sektörünün online pazaryeri ve kariyer platformu Workindo
CEO’su Erhan Kocabaş, yaşanan tersine göçün sektöre etkilerini şöyle
yorumladı: “ İnsanlık çok uzun zamandır başına gelmeyen bir sorun
ile karşı karşıya kaldı. İlk etapta bu durum bir şaşkınlık yaratsa da
bugün her alanda yepyeni bir dönüşümün yaşandığını söyleyebilirim.
Özellikle teknoloji ve dijitalleşme konularında büyük gelişmeler
yaşandı. Bazı sektörler evden çalışma sistemine geçerek toplantılarını
dijital platformlar üzerinden yapmaya başladılar, iş görüşmeleri yine
online yapılmaya başlandı. Biz de Workindo olarak çok geleneksel
olan inşaat sektöründe bu dönüşüme katkı sağlayıp yön verdik
diyebiliriz.
Pandemi insanların yaşam tarzlarında da büyük değişimler yarattı.
Büyükşehirlerin yoğunluğundan ve stresinden bunalan özellikle
evden de çalışabilen beyaz yaka dediğimiz kesim, küçük yerleşim
yerlerine göç ettiler. Bu da haliyle bu bölgelere özellikle inşaat
alanında bir hareket getirdi. Daha minimal, yeşil alanı fazla olan,
mümkünse havuzu olan müstakil, tek katlı villa tipi yapılar büyük
ilgi görüyor. Bu durumu fark eden müteahhitler bu bölgelerde yeni
projeler yapmaya yöneldiler. Bu da sektöre bir canlılık getirdi. Tabi
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burada yapılan yapıların doğal şartlara uygun ve doğaya zarar
vermeden yapılması büyük önem taşıyor.”
Güney Bölgeler Revaçta
Gidenlerin genellikle ülkenin güney bölgelerini tercih ettiğini
belirten Erhan Kocabaş, “Beyaz yakalıların her yıl tatil için gittiği
yerlerde yaşama fırsatını nihayet bulduğunu söyleyebiliriz. İnsanlar
genellikle ferah bir nefes alabileceği, organik beslenebileceği yerleri
tercih ediyor. Bodrum, Fethiye, Marmaris, Çeşme, Ayvalık gibi
bölgeler oldukça popüler. Şehre daha yakın olmak isteyenler ise
İstanbul’a yakın Silivri ve Trakya bölgesini tercih ediyor. Kalıcı olarak
yerleşmeyi tercih etmeyenler ise bu bölgelerdeki hali hazırda evleri
uzun süreli kiralıyorlar.” dedi.
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SAHTE
VİLLA
DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT!
Vatandaşlar, Covid-19 kısıtlamalarının esnetildiği bir yaz
tatiline hazırlanırken siber dolandırıcılar da pandemiyi
fırsat bilerek tatil için villa kiralamak isteyenleri
hedeflemeye başladı. Bilinen online rezervasyon
sitelerini birebir kopyalayarak indirimli ve ucuz ilanlarla
tatil planı yapmak isteyenleri dolandırmaya çalışan
siber suçlulara karşı uyarıda bulunan Bitdefender
Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, dolandırıcı
e-postalara, telefon görüşmelerine, sahte web sitelerine
ve sosyal medyadaki paylaşımlara karşı temkinli
olunması gerektiğini söylüyor.

Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye
Operasyon Direktörü
Alev Akkoyunlu

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle bu yıl otel yerine kiralık
villaları tercih eden vatandaşlar, siber dolandırıcıların
hedefi oluyor. Vatandaşlar, Covid-19 kısıtlamalarının
esnetildiği bir yaz tatiline hazırlanırken siber dolandırıcılar
da pandemiyi fırsat bilerek online rezervasyon sitelerini
birebir kopyalayıp indirimli ve daha ucuz ilanlarla tatil
planı yapmak isteyenleri dolandırmaya çalışıyor. Dünyada
500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender
Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu,
dolandırıcı e-postalara, telefon görüşmelerine, sahte
web sitelerine sosyal medyadaki paylaşımlara ve arama
motorlarındaki sahte site reklamlarınakarşı temkinli
olunması gerektiğini söylüyor.
Villa Kiralayacaklara 7 Uyarı
Tatilde villa kiralamayı planlayanların temkinli olması
gerektiğini söyleyen Alev Akkoyunlu, 7 uyarıda bulunuyor.
1. Banka havalesi ile ödeme yapmaktan kaçının. Kredi
veya banka kartınızı kullanın. Her zaman sanal kart ile
işlem yapın.
2. Yaz aylarında tatil rezervasyonu yapmanın heyecanına
kapıldığınızda hızlıca konaklamak için yer ayırmaya
odaklanırsınız. Konaklamayı planladığınız bölgedeki
diğer benzer villaların fiyatlarını mutlaka kontrol edin.
Kiralamak istediğiniz villa diğer villalardan çok daha
düşükse veya hemen rezervasyon yaptırmanız gerekiyorsa,
nedenini sorgulayın. İçgüdülerinize güvenin. Gerçek
olamayacak kadar iyi görünen teklifler genellikle gerçek
değildir.
3. Bu amaçla açılan sahte web siteleri, gerçekte mevcut
olmayan lüks villaların ve dairelerin fotoğraflarını
kullanabilir. Bunlar genellikle indirimli fiyatlarla sunulur
ve asla iade edilmeyen depozito gerektirir. Mümkünse,
doğrudan TÜRSAB üyesi olan saygın bir seyahat şirketi ya
da acentesi aracılığıyla rezervasyon yaptırın. Her zaman
bilinen web sitelerini ve uygulamaları kullanın.
4. Mülkün sahibini ve ayrıntılarını öğrendikten sonra,

biraz araştırma yapmak için Google’da arama yapın. Google haritalarda
adresi doğrulayabilir ve sokak görünümü özelliğini kullanabilirsiniz.
İlanlardaki fotoğrafların sokak görünümündeki görsellerle eşleşip
eşleşmediğini kontrol edin.
5. Villa için rezervasyon yaptığınızda imzalamanız için size bir rezervasyon
sözleşmesi gönderilmelidir. Bu, tatilin hüküm ve koşullarını ana hatlarıyla
belirtir ve tesis adresi gibi ayrıntıları içermelidir.
6. Siz kiraladıktan sonra mülkün müsaitlik takviminin güncellenmesi
gerekir. Eğer güncellenmiyorsa büyük bir ihtimalle aynı tarihlerde defalarca
kez farklı kişilere kiralanacaktır.
7. Mülkün fotoğrafları için tersine görsel arama yapın.Görsele sağ tıklayın ve
'Google içinde resim ara' seçeneğini seçin. Aynı fotoğrafın birkaç farklı mülk
için kullanıldığını görürseniz, muhtemelen bir dolandırıcılıktır.
Laykon Bilişim ve Bitdefender Hakkında:
2016 yılının 3. çeyreğinden itibaren Bitdefender’in Türkiye Distribütörü olarak
hizmet veren Laykon Bilişim, bilişim güvenliği alanında profesyonel ürün ve
çözümleri ile çözüm ortaklarına satış ve destek veren bir teknoloji firmasıdır. Aynı
zamanda 2018 yılı itibari ile lider güvenlik duvarı ve UTM sağlayıcısı WatchGuard’ın
distribütörlüğünü üstlenen Laykon Bilişim, bilişim sektöründe 10 yılı aşkın süredir
müşteri sadakati ve bayi kanalı yapılanması çalışmalarında bulunmuş uzman
kadrosu ile güvenlik ve iş sürekliliği çözümleri tarafında kullanıcılarına yeni
teknolojileri götürmeye devam etmektedir.

\\ CITYKÜLTÜR-SANAT

GÜL YASA ASLIHAN
gulyasa20@gmail.com

Bağlam kelimesi nedense
toplumumuzda pek sevilmeyen
hatta gıcık olunan türden bir
kelime... Ben, ‘bu bağlamda’
cümlesini çok sık kullandığım
için, aldığım tepkilerden ve
okuduğum kimi yazılardan bunun
farkındayım. Ancak, son dönemde
yaptığım resimlerin konusu kendi
bağlamlarından kopan, hatta
koparılan insanların yorumları
oldu. Ben de ‘bağlam’ kelimesi
üzerinde biraz düşündüm ve
araştırdım.‘Bağlam’ kelimesi
üzerine kendi kendime sorduğum
soruları ve keşfettiklerimi de
sizlerle paylaşmak istedim bu
sayımızda, bakalım kelime olarak
neymiş bu ‘Bağlam’…

İnsanın kendi bağlamından
koptuğu süreç:

PANDEMİ

…Ve insanlar topluca kendi bağlamlarından
koptular, bir anlamda da anlamsızlaştılar…
İletişim, dilbilgisi, tarih, felsefe,
mimari, gibi birçok alanda var
olmakla birlikte ben daha çok
‘kültürel bağlam’ üzerinden bir şeyler
paylaşmayı isterim sizlerle…
Öncelikle, tüm dünyayı ele alırsak;
her bir bölge, farklı kültürlerde,
farklı fiziki koşullarda ve farklı
sosyal ilişkilerde doğmuş ve o
kültür birikimleri içinde şekillenmiş
bireylerden oluşmakta. İşte bireylerin
bu içinde doğup büyüdükleri, fiziki
koşulları içinde yaşadıkları ve sosyal
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ilişkilerini oluşturdukları ortama ‘Bağlam’ diyoruz… Bir
anlamda‘çevre ve kültür’ de diyebiliriz… Bağlam, bir toplumun
gelenekleri, normları, alışkanlıkları ve inançlarını kapsayan,
bir kişiyi veya yeri çevreleyen, kişiselleştiren, işaretleyen tüm
durumları kapsıyor. Özetle; fiziksel ve sosyal çevrenin toplamı,
bireyin üzerinde oluştuğu ve var olduğu ‘zemin’dir bağlam…
O zemin ayağının altından kaydığında dengesini kaybeder
insan, tıpkı deprem anında yerin ayağımızın altından
kayışı gibi… Ve hiçbir şeyin anlamı kalmaz, ifadesi olmaz o
anlarda… Tek yapılacak şey ayakta durmayı becerebilmek,
düşmemektir… O anlarda kendini hayatta tutmak ve en
yakını olan kişileri koruyabilmekten başka yaptığı veya
yapabileceği bir şey de yoktur gerçekten… İşte tam da bu
noktadan hareketle, ben de bu pandemi sürecini bir depreme
benzetiyorum.
Tüm dünyanın ayağının altından kayan zemin gibi, insanları
topluca kendi bağlamlarından koparıp dengesini bozan,
insanın gerek somut gerekse soyut çevresiyle bağlantılarını
yitirdiği, ifade ve anlamın sıfırlandığı bir süreç oldu diye
düşünüyorum… Yıllar boyu sürüp giden savaşlar, afetler,
coğrafi ve bölgesel sorunlar o bölgelerde yaşamakta olan
sınırlı sayıda insanları etkilerken, diğer coğrafyalarda yaşayan
insanları çok ta ilgilendirmezdi tüm bu olup bitenler… Ne
toplu göçler, ne de bölgesel çıkar savaşları dünyanın diğer
uçlarında yaşayanlar için bir şey ifade etmezdi… Pandemi
ile birlikte yalnızca bölgesel değil, tüm dünyada aynı zaman

diliminde aynı durumun içine girildi. Kaos teorisi gibi, tüm
dünyada her şey rutin ve kendi içindeki düzende sürüp
giderken aniden gelişen beklenmedik bir şeyin o rutini
kırması gibi, pandemi sürecinde insanların kendi rutin
düzenlerinin bozulduğu ve kaos durumunun oluştuğu
anları yaşadı bana göre ve devam eden bir süreç bu henüz
evrilmedi… Bu kaos sonrasında, kaçınılmaz bir biçimde yeni
bir düzenin geliyor olduğunu da görebiliyoruz hiç kuşkusuz…
Nasıl bir evrilme olacağını hep birlikte yaşayarak göreceğiz.
Empoze ve dayatmaların olmadığı, kendinden ve kişisel
isteklerinden öte, insana olduğu kadar doğaya da saygılı bir
yeni düzene ihtiyaç var… Umarım ki, öncelikle doğa adına ve
insanlık adına pozitif ve bencil olunmayan bir düzen olsun…
Sadece insanın değil tüm canlıların aynı ölçüde değer verildiği
ve korunduğu eşitlikçi, adil, bencil olunmayan bir düzen…
Son olarak, İnternetten okuduğum bir alıntıyı da bu noktada
sizlerle paylaşmak isterim; ‘Kendimizi içinde bulduğumuz
bağlamlar (kültür ve fiziki koşul), çoğunlukla, yaratılmasına
bizzat katkıda bulunduğumuz bağlamlardır. Ve her bağlamı,
bu bağlamda bize eşlik eden diğer insanlarla birlikte kendimiz
inşa etmişizdir’…

\\ CITYKÖŞE

BİLGİ Mİ,
BİLİŞ Mİ?
SELİN GÜNSEV

Hepimize iyi gelecek bir iyilik formülüm var,
hepimizin bildiği ve uygulamayı bir şekilde
ertelediğimiz formül:
Nezaketli olmak: Öncelikle kendimize, iç sesimizle
kendimizle konuşurken seçtiğimiz sözcüklerden
başlayarak, etrafımıza karşı nazik olalım. Hayatımızda
inceliklere yer açmak ruhumuza iyi gelecek.
Destek: Birimizin ihtiyacı olan diğerimizin elinde
olan, birbirimiz için hayatımızı kolaylaştırmak
elimizde. Desteğin ilk adımı yine kendimizden geçiyor,
ne konuda desteğe ihtiyacımız olduğunu fark edip
destek istemeyi normalleştirmeliyiz.
Sevgi: İçten dışa sevgiye, aynaya bakıp kendimi
seviyorum diyebildikten sonra çevreye sevgi ile
bakmak ve göstermekte cesur hissetmek.
Yaratıcılık: Hayatımızdaki olaylara yaklaşımımızda
"Başka ne yapabilirdim, seçeneklerim neler?"
diye yeniden bakmak bakış açımızı geliştirmemizi
destekleyecek. Kendinizi bile şaşırtacak çözümler
bulacaksınız.
Gülümseme: Gülümsemek hayatın ağır havasını
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Tüm bunları düşünürken aklıma bir soru takıldı;
Bilmediğimiz böyle bir duruma hazırlanmak mümkün
müydü? Mümkünse nasıl hazırlanabilirdik?
Pandemi sürecinde neye ihtiyacımız olduğuna bakınca
belki de hazırlanabilirdik diye düşündüm.
Kendimize iyi bakmaya ihtiyacımız var, sağlıklı
beslenip, spor yapmaya, zihnimizi olumlu düşünceler
ile sarmaya…
İçlerinde yeni bilgi var mı?
Hayır yok!
Sürekli tekrar edilen, gayet iyi bildiğimiz ve
yapmadığımız bilgilerimiz.
Biliyoruz ama bir türlü yapmıyoruz, çünkü bilgi ve
biliş aynı şey değil. Bir şeyi bilmek onu yapacağınızı
ya da yapabileceğinizi göstermiyor. Biliş ise bilip
yapabildiğiniz süreç, bilgi ile birleşmiş farkındalık ve
uygulama becerisi.
Bilgiyi bilişe çevirirsek elimize sihirli değnek almış
oluruz. Çünkü bize en iyi gelecek şeyin farkındayız.

Cards photo created by rawpixel.com

Gelişim Danışmanı &
Kurumsal Eğitmen

Öyle bir süreç yaşıyoruz ki; günlük hayatın
rutini de değişti, hayata bakışımız da,
ilişkilerimiz de, alışkanlıklarımız da değişti.
Kimsenin aklına gelmeyen film senaryosu
gibi günlerin içine düştük…

hafifletir. Ben gülümsediğim zaman içimde güneş ışığı olduğunu hayal edip mutlu
olanlardanım. :)
Temiz hava: Ortamı değiştirmek hem bakış açımızı değiştirmemize yardımcı olur,
hem de temiz hava kolayca ulaşabileceğimiz ve çok etkili bir farkındalık aracıdır.
Sağlıklı beslenme: Yediğimiz her şey kendimize yaptığımız bir yatırımdır.
Sağlıklı bir beslenme planı yapmak kendimize “ben değerliyim ve iyi şeyleri hak
ediyorum” demenin en güzel şekildir.
Formül elimizde, hepsi sık sık duyduğumuz, okuduğumuz, her gün karşılaştığımız
bilgiler.
Buradan sonra devreye biz gireceğiz,
Formül bilgi olarak kalacak mı bilişe geçecek mi?

CITYİŞ DÜNYASI \\

İş aramanın tam zamanı
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Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş’in yaptığı analize göre, pandemiyle birlikte iş gücü piyasasındaki roller
de değişti. 2020 yılı boyunca istihdam piyasasında dengeler çalışanın elindeyken ipler yavaş yavaş patronların eline geçmeye
başladı. 24 Saatte İş, çalışmayı düşünen adayları bu durumu fırsata çevirerek vakit kaybeden iş bulmak için adım atmaları
konusunda uyarıyor.

24 Saatte İş’in Kurucu Ortağı
Mert Yıldız

Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş,
pandeminin iş gücü piyasasındaki rolleri nasıl etkilediğini araştırdı.
24 Saatte İş’in araştırmasına göre, bir işe girmeyi düşünenler için
şu an iş aramanın tam zamanı. Piyasadaki maaş beklentilerini, arz
talep dengelerini analiz eden 24 Saatte İş’in kurucusu ve ekonomist
Mert Yıldız, “2020 yılı boyunca istihdam piyasasında dengeler
çalışanın elindeydi. İpler yavaş yavaş patronların eline geçiyor. Vakit
tükenmeden adayların bu durumu fırsata çevirmeleri ve istedikleri
işi bulmaları için doğru an şu an” diyor.
“Arz talep dengesini sağlayan unsur maaştır”
Sisteminde 2,5 milyonun üzerinde aday ve yaklaşık 100 bin şirketin
kayıtlı olduğu 24 Saatte İş’in kurucu ortağı Mert Yıldız, analizleri
yapabilmek için sistemlerindeki 2,5 milyondan fazla adaydan maaş
beklentisi bilgisinden yararlandıklarını ifade ediyor. İstihdam
piyasasında arz ve talep arasındaki dengeyi sağlayan unsurun maaş
olduğunu belirten Yıldız şunları söylüyor:
“İstihdam arzı veya işgücüne talep arttığı dönemde istihdama talep
yani çalışmak isteyen kişiler artmazsa işverenler çalışan bulmak
için maaşları artırmak zorunda kalıyor. Bu sebeple, bireylerin
maaş beklentilerine ve şirketlerin önerdikleri maaşlara bakarak
istihdam piyasasındaki dengeyi ve iplerin kimin elinde olduğunu
ölçümleyebiliyoruz. Bu analizini yaparken de sistemimizdeki 2,5
milyondan fazla adaydan maaş beklentisi bilgisinden yararlandık.

Aynı şekilde, sistemimizde ilan açan 100 binden fazla şirketten de
çıktıkları ilanda önerdikleri pozisyon için asgari ve azami maaş
verisini topladık.”
“Bu durum fırsata çevrilmeli”
“Geçmişten bugüne verilere baktığımız zaman istihdam piyasasında
iplerin farklı dönemlerde farklı aktörlerin elinde olduğunu
görüyoruz” diyen Yıldız, pandemiyle birlikte değişen süreci ise şöyle
anlatıyor:
“Haziran 2020’den itibaren ülkenin tekrar açılmasıyla istihdam arzı
arttı fakat çalışanlar hem kısa çalışma ödeneğinden faydalandıkları
için hem de pandemi döneminde çalışmayı bir risk olarak gördükleri
için maaş beklentilerini çok hızlı arttırdı. 2020 yılı sonuna kadar
çalışanlar çalışacakları işten 3.000 TL kazanmayı bekliyorlardı. Fakat
işverenler çalışanlar kadar hızlı adapte olamadığı için önerilen
maaşlar beklentilere oranla düşük kaldı. Özetle, 2020 yılı boyunca
istihdam piyasasında dengeler çalışanın elindeydi. Yani kuralları
2020’de patronlar değil, çalışanlar belirledi. Pandemi burada da ters
köşe yaptırdı. 2021 yılına geldiğimizde ise asgari ücretin 2.825TL’ye
çıkmasıyla istihdam piyasasında dengeler eski haline dönmeye
başladı. Özellikle Nisan ayı itibarıyla çalışanların maaş beklentisiyle
işverenlerin ücret teklifi yakınlaştı. Bu durum da iplerin yavaş yavaş
patronların eline geçtiğini gösteriyor. Vakit tükenmeden adayların bu
durumu fırsata çevirmeleri ve istedikleri işi bulmaları için doğru an
şu an.”

\\ CITYİPUCU

DOĞRU
DONDURMA
SEÇMENİN
İPUÇLARI
Doğru dondurma tüketimi konusunda uyarılarda bulunan
Serez Dondurmacısı Kurucusu Serdar Kemahlı, dünyanın
en çok tercih edilen lezzetleri arasında olan dondurmaları
tüketirken yapay tatlandırıcı, aroma veya renklendirici
içeren seçeneklerden uzak durulması gerektiğinin altını
çiziyor.

Serez Dondurmacısı Kurucusu
Serdar Kemahlı

Dört mevsim tüketilebilen dondurma, özellikle yaz aylarında sıcaklarla
başa çıkmanın en tatlı ve ferahlatan seçeneği olarak öne çıkıyor. Büyük
küçük herkesin tadına doyamadığı tatlı grupları arasında ilk sıralarda
yer alan dondurmaların doğal olması için üretimde kullanılan tüm
malzemelerin özenle seçilmesi, mevsim meyvelerinin kullanılması, güvenli
üretim ve üreticinin kalite belgeleri gibi birçok unsur önem taşıyor.
Dondurma seçimi konusunda tüketicilere önerilerde bulunan Serez
Dondurmacısı Kurucusu Serdar Kemahlı; dondurma üretiminde kullanılan
her bir malzemeyi titizlikle teste tabi tutan, bünyesinde tam zamanlı gıda
mühendisi ile taze üretim yapan, hijyenik, güvenilir, şeffaf bir yönetim
anlayışıyla üretim gerçekleştiren markaların ürettiği doğru dondurmaların
tercih edilmesi gerektiğini söyledi.
Dondurmanın formülü doğallıktan uzaklaşmamalı
Herkes tarafından sevilen ve iyi bir tatlı alternatifi olarak görülen
dondurmanın besleyici özelliğini koruyabilmesi için bazı standartlara
vurgu yapan Serdar Kemahlı; “Öncelikle dondurmaların içeriğinde katkı
maddesi, aroma, kimyasal kıvam artırıcı, renklendirici, hazır şurup veya
yapay tatlandırıcı gibi unsurların yer almaması gerekiyor. Dondurmayı
oluşturan her bir ham maddenin teste tabi tutulması, tarım ilacı (pestisit)
kullanılmaması, dört mevsim taze ve doğal malzemelerin tercih edilmesi
ve yüksek kaliteli sütün doğru pastörizasyon işlemlerinin ardından
üretime dahil edilmesi gerekiyor. Dondurmanın satışa sunulduğu mekanda
da gerekli tüm hijyen kurallarının uygulanması, dondurma üretimi yapılan
tesis ve ham madde tercihi kadar önem taşıyor” açıklamasında bulundu.
Güvenli üretim, doğru dondurmanın ilk kuralıdır
Tüm dünya üzerinde büyük önem kazanan gıda güvenliği konusunun,
toplumsal farkındalık düzeyinin artmasıyla çok daha kritik bir hal
aldığına dikkat çeken Kemahlı; “İnsan sağlığını doğrudan etkileyen gıdada
uygulanacak üretim prosedürlerinin çok sıkı olması ve uluslararası
standartlarca tescillenmesi ise tüketim tercihinde belirleyici bir rol
üstleniyor. Üretim aşamasında kullanılan ham madde temininden
ekipmanlara, soğutucunun kalitesinden paketleme malzemelerinin
seçimine, tedarikçi seçiminden ürünün depolanmasına ve taşıma
esnasında soğuk zincirin kırılmamasına kadar üretim zincirinin tamamını
içine alan bir standartlar bütününü kapsayan HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Points – Risk Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) sistemini
de içeren ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uygulanması
büyük önem taşıyor. Bu noktada tüketicilerin, dondurma tercihi yaparken
seçtiği markayı iyi araştırması ve gıdanın güvenliğinden emin olmadan
hayatına sokmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Uygun koşullarda muhafaza edildiğinden emin olunmalı
Dondurmanın nasıl saklanması gerektiği hakkında da önemli
açıklamalarda bulunan Kemahlı; “Soğuk muhafaza edilmesi gereken bir
ürün olduğu için soğutucu ve ambalaj kalitesi önemli unsurların başında
geliyor. Dondurmaların servis edildiği soğutucunun yeterli soğuklukta
ve çalışıyor durumda olmasının yanı sıra dondurma vitrininin hijyenik
tutulması ürünün uygun koşullarda muhafaza edilmesi adına büyük önem
taşıyor” dedi.
Gıda okuryazarı olmak, içeriğini bilmek önemli
Tüketilen dondurmanın içeriğinde yer alan besin maddelerinin değerlerini
görmek için besin değeri tablosunu incelemenin ne yediğini bilmenin ilk
kuralı olduğunu söyleyen Kemahlı sözlerine şöyle devam etti; “Bunun için
besin değeri tablolarına bakarak kalori hesabı yapmak, diyet programı
bozulmadan uygun porsiyon ve çeşidi seçmek mümkün. İçerik okumanın
bir diğer önemi ise alerjik reaksiyonların önüne geçmek, beslenme
alışkanlığına göre seçim yapabilmek... Süt alerjisi veya laktoz intoleransı
olanlar, vegan ve ovo vejetaryen beslenen tüketiciler de kendilerine
uygun dondurma çeşitleri talep ettiği için besin tabloları bu noktada
önem taşıyor. Çeşitli beslenme alışkanlıklarına sahip tüketicilerin besin
tablolarını incelemesi kendileri için lezzetli ve doğru dondurma seçimi
yapmalarını kolaylaştırıyor.”
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İNGİLTERE PAZARINA
AÇILACAK TÜRK
YATIRIMCILARA
ÖNERİLER
Türkiye’nin global emlak markası GRED (Global Real Estate
Development) Kurucu Ortağı ve İngiltere CEO’su Meltem
Türker, İngiltere’de yatırım yapacak Türk yatırımcılara önemli
tavsiyelerde bulundu.

GRED (Global Real Estate Development)
Kurucu Ortağı ve İngiltere CEO’su
Meltem Türker

GRED Türkiye CEO’su
Knut Gaskjenn

Türk yatırımcılara önerilerde bulunan GRED Türkiye CEO’su Knut
Gaskjenn ve GRED Ortağı ve İngiltere CEO’su Meltem Türker Türker,
“Biz GRED olarak Türklerin sofistike pazarlık becerileri dahil olmak
üzere, başta bize has pratik zeka ve iş yapış şekillerini anlayıp, aynı
zamanda bu değerleri global deneyimlerimiz ile harmanlayıp köprü
kurabilen yerel ama global danışmanlarız. Yatırımcılara, öncelikle
tabii ki global pazarları sağlıklı değerlendirebilen, güvenilir, iç
ve dış pazarda deneyimli, regule danışmanlar ile çalışmalarını
öneriyoruz. Yatırım yapmayı düşündükleri pazarı iyice araştırmak,
birden fazla seçeneği acele etmeden kıyaslamak, globalde yerel
düzenlemeleri ve kanunları, vergi avantajlarını iyice araştırmak ve
finansman seçeneklerine ulaşabilmek için mevcut finansmanı doğru
kullanabilmek çok önemli” dedi.
Pandemi dönemi ile global gayrimenkul pazarında doğan fırsatlar
nedeni ile içe ve dışa yönelik olarak çift kanatta yatırımların arttığını
belirten Meltem Türker, “Çalıştığımız pek çok pazarda yatırımcılara
bu dönemde güçlü teşvikler sunduk. Bu da faaliyet alanındaki hızı
çok etkiledi. Örneğin İngiltere’de Covid-19 döneminde ev alımlarında
emlak vergilerine birçok yeni düzenleme geldi. Gayrimenkul
alımlarında £500 bin pound bandına kadar olan kısımda emlak
vergisi kaldırıldı. Başta Mart 2021’e kadar geçerli olan bu yeni
düzenleme akabinde uzatıldı. Bu teşvik İngiltere pazarında olumlu
etkilere yol açtı. Özellikle İngiltere’de tarihi ve rekor seviyelerde bir
alıcı pazarı yaşanmakta” diye konuştu.  
Knut Gaskjenn ise yatırımcıların genellikle fiyatların
düşüp düşmeyeceğini sorduğunu belirtirken, “GRED olarak
çalıştığımız Londra, New York ve Hong Kong gibi arzın talepten az
olduğu pazarlarda yatırımlar güvenli olmaya devam edecektir” dedi.
Güncel yatırım fırsatları
GRED (Global Real Estate Development), resmi iş birliği içinde olduğu
dünyanın sayılı gayrimenkul danışmanlık firmalarından Knight
Frank ile gayrimenkul pazarındaki güncel yatırım fırsatlarını
paylaştı. “Türkiye Gayrimenkul Fiyat Endeksinde Son Üç Çeyrekte
%27’lik Artış İle En Çok Prim Yaşanan Global Pazarların Başında

Geliyor” açıklamasında bulunan Türker, GRED olarak her yıl
açıklanan Knight Frank Servet Raporu için diğer ülkelerin yanı sıra
Türkiye’den de veri toplanması ve özellikle İstanbul şehrinin önemli
global durakların arasında yer alması için geniş ve global bir ekiple
ile her yıl kapsamlı anket çalışmaları yaptıklarını belirtti. GRED
Türkiye CEO’su Türker sözlerine şöyle devam etti: “2019 yılından
beri gerek özel sektör gerekse yerel yönetimlerle anket çalışmaları
yaparak bu önemli rapora her yıl GRED olarak Türkiye adına katkıda
bulunuyoruz. Bu sene de 2020 raporunda Türkiye için önemli
verilerin yer bulmasını sağladık. 2020 - 2021 yılı çalışmalarımıza göre,
gayrimenkul fiyat endekslerinde son üç çeyrekte üst üste %27’lik
bir oranda yıllık fiyat artışı ile Türkiye gayrimenkulde en çok prim
yaşanan pazarlardan biri olarak raporda önemli global duraklar
arasında yer aldı. Bu rakam enflasyon oranlarına bakıldığında
ise %13 seviyelerinde gerçek artışa denk geliyor. Bu durum global
arenada bulunan yatırımcıların gözünde Türkiye adına yabancı
yatırımcıyı da teşvik edici bir oran diyebiliriz” dedi.
Teknoloji Devi Apple’dan Dev Teknoloji Yatırımı
Thames nehri kıyısında bulunan Battersea Power Station’ın dikkat
çeken lokasyonuna örnek olarak değinen Knut Gaskjenn, “Türkler
Londra’da özellikle Chelsea bölgesini çok seviyor. Battersea Power
Station projesi Chelsea’ye yürüme mesafesinde bulunuyor. Ayrıca
Hyde Park’tan sonra en büyük ikinci yeşil alanlardan Battersea
Park’a komşu olması ile öne çıkan proje, güçlü tarihi dokusu ve
Fosters + Partners imzalı mimarisi ile de dikkat çekiyor. Dünyaca
ünlü teknoloji devi Apple, proje içine yaptığı yatırım ile Londra ana
merkez kampüs ofislerini Battersea bölgesine taşımaya karar verdi.
Teknoloji devinin böyle bir yatırım yapması, lokasyonu stratejik bir
noktaya da taşıyor” diye konuştu. Apple’ın yeni kampüsü için 6 katı
komple tahsis ettiğini belirten Gaskjenn, “Sadece Apple değil birçok
önemli global şirket, dünyanın en iyi markaları Battersea Power
Station içinde konumlandı” diye belirtti.
Londra’nın Türkiye’ye yakın global bir Pazar olması açısından
Türkler için önem taşıdığını da vurgulayan Knut Gaskjenn ise,
“Londra en güvenilir ve stabil pazarlardan biri olması nedeni ile her
zaman Türk yatırımcılar için öne çıkıyor. Son yıllarda ekonomik ve
politik ilişkilerin de olumlu olması, Londra’yı Türk yatırımcılar
İçin dış pazarda diğer dünya şehirleri arasında farklı bir noktaya
getirdi” dedi.
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Paranın Doğduğu Şehir:

SARDES

Günümüz dünyasını şekillendiren en önemli
ekonomi aracı olan paranın tarihi Lidyalılara
k dayanıyor. Tarihe parayı bulan ilk uygarlık
olarak geçen Lidyalılar, M.Ö. 7. yüzyılda
Anadolu’da yaşamıştır. Yani, paranın
ortaya çıktığı yer şu an bizim yaşadığımız
topraklardır.

Hazırlayan
YEŞİM ÖZKOÇ

Manisa’ya 65 km uzaklıkta bulunan
Sardes Antik Kenti, Salihli İlçesi, Sart
Beldesi sınırları içinde yer alır. Thomos
(Bozdağ) Dağları’nın eteklerinde, Ege
sahilinden Anadolu’nun iç kısımlarına
doğru ilerleyen yolların üzerinde stratejik
bir noktadadır. Burası eski adı ile Hermos
yani Gediz Nehri’nin bolca sulanan
ovalarında Marmara Gölü’nü izleyen son
derece bereketli ve güvenli bir yerdir. Sart
ve çevresinin 5.000 yılı aşkın yerleşim
izlerine sahip olduğu biliniyor. Demir
Çağı’nda Lydia Krallığı’nın başkenti olan
Sardes Antik Kenti, ovanın 300 metre
üstünde yükselen bir kale konumuna
sahiptir. Bu yüksek Akropolis’in eteğinde
yer alan Paktolos Nehri, bu güzel
kente güzellik ve önem katan iki şeyi
sürüklemiştir; altın ve su…
Paktolos Nehri’nin sürüklediği altın, sikkenin yani paranın da
doğumuna neden olmuştur. Para basan ilk devlet olma özelliğine
sahip olan Lidya, ticarette çok büyük bir öneme sahiptir. Yüzyıl gibi
bir süre içinde Anadolu’nun en güçlü devleti haline gelmiştir. Bu
özelliği Sardes Antik Kenti’ni dünyanın en önemli Antik Kentlerinden
biri yapmaktadır. Lidyalılar Döneminde, Paktolos Çayı’nda (Sart Çayı)
yapılan altın madenciliği sayesinde kent çok büyük bir zenginliğe
ulaşmıştır. Özellikle Kral Kroisos zamanında zenginlikte altın çağını
yaşamıştır. Yapılan kazılar esnasında çayın kenarında M.Ö. 6.yy’a
tarihlenen altın arıtma atölyeleri ortaya çıkartılmıştır.
Antik Roma ve Yunan efsanelerinde Paktolos Nehri’nin altın
taşımasının bir sebebi vardır… Bu efsaneye göre dokunduğu her şeyi
altına çeviren Frig Kralı Eşek Kulaklı Midas, bu nehirde yıkanmıştır.
Bu dönemlerde gerek efsaneler, gerek şehrin zenginliği yüzünden
oldukça göç alan Sardes’de M.Ö 1. yüzyıla gelindiğinde altının
tükendiği söylenir. Ancak buna rağmen şehir uzun yüzyıllar boyunca
‘Altın Sardes’ olarak anılmaya devam etmiştir.
M.Ö. 1.200-546 yılları arasında hüküm sürmüş Lidya Krallığı’nın
başkenti olan Sardes’in, Antik Dünya’da bu denli öneme sahip
olmasının en büyük nedeni, Lidyalıların sikke olarak adlandırılan
ilk madeni parayı burada basmış olmalarıdır. Kentin diğer öne çıkan
özelliği ise, İran’daki Susa Şehri’nden başlayan Antik Çağ’ın 2.400 km
uzunluğundaki ünlü Kral Yolu’nun Sardes’te bitmesidir. Tüm bunlara
ek olarak, kentin mükemmel kanalizasyon sisteminin, Antik Çağ’ın
ünlü matematikçisi Thales tarafından günümüzden yaklaşık 2.600 yıl
önce M.Ö. 660’larda yapılmış olması ilgi çekicidir.
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Ayrıca kentin bir zamanlar, Mezopotamya dışındaki en büyük
savunma duvarı ile çevrili olduğu düşünülmektedir.
Sardes’te gerçekleştirilen büyük çaplı ilk sistemli kazılar 1910
yılından itibaren Amerikalılar tarafından başlatılıyor. Kent’ten
çıkartılan bazı eserleri, bugün NewYork Metropolitan Müzesi’nde
görmek mümkün. Yaklaşık 75 km2’lik bir alana yayılmış olan kentin,
şu ana kadar sadece çok az bir kısmının ayağa kaldırıldığı tahmin
ediliyor. Tarihte sırasıyla Lidyalılar, Persler, Bergama Krallığı, Roma
ve Doğu Roma hakimiyetinde kalan Sardes Antik Kenti, özellikle M.Ö.
7.yy ve 6.yy’da yaşamış güçlü kralları, Gyges, Alyattes ve Kroisos
sayesinde geniş bir alana yayılan kuvvetli bir krallık halini almış ve
M.Ö. 7.yy ile M.S. 7.yy arasındaki yaklaşık 1.400 yıl boyunca önemini
korumayı başarmıştır.

Hıristiyanlığın batıya yayılmasında önemli bir
rol oynayan Anadolu’daki 7 kiliseden birisinin
de bulunduğu Sardes Antik Kenti’nin kalıntıları
arasında, anıtsal bir Hamam-Gymnasion
(Hamam ve Spor Merkezi) Kompleksi, Artemis
Tapınağı, Sinagog, Kilise, Altın Arıtma Atölyeleri,
Agora (Çarşı) ve Akropol (Üst Yerleşke)
görülebilir.
Hamam-Gymnasion Kompleksi: Kentte ayakta
kalan yapılardan en dikkat çekeni, M.S. 2. yüzyıla
tarihlenen, anıtsal bir özellikteki hamam ve
gymnasium yapısıdır. Sardes Antik Kenti’nin
sembolü haline gelen, hayranlık uyandıran bir
işçiliğe sahip olan gymnasion girişi büyüleyici bir
güzelliğe sahiptir. Roma Dönemi’nden kalan bu
devasa yapı, hamam, avlu ve spor alanı olmak
üzere 3 ana bölümden oluşmaktadır.
Ticaret açısından önemli bir merkez olan Sardes
Antik Kenti, çok kültürlü bir yapıya sahip
olmuştur. Bu özelliğin bir yansıması olarak,
antik dünyanın en büyük üçüncü havrasına
(sinagoguna) sahiptir. M.S. 3. yüzyıla tarihlenen
sinagogun binası ayakta olmamakla birlikte,
havranın avlunun ortasında yer alan bir çeşmesi,
cemaat için yapıldığı düşünülen bir oturma
bölümü ve ayinlerde Tevrat parçalarını koymak
için kullanıldığı tahmin edilen büyük mermer bir
masası halen durmaktadır.
Artemis Tapınağı: Roma İmparatorluğu’nun
Hıristiyanlığı kabul edişine kadar önemini
koruyan tapınak, depremlerle ve Hıristiyanlığın
kabulünden sonra oldukça zarar görmüştür.
İyon Düzeni’nde inşa edilen tapınağın bugün
sadece iki tane sütunu eksiksiz olarak ayakta
durmaktadır. Tapınağın içinde bulunan Roma
İmparatoru’nun eşi Faustina Heykeli’nin
başı Londra’daki Britanya Müzesi’nde
sergilenmektedir
Doğu Roma (Bizans) Dükkanları: Kentin büyük
mermerlerle kaplı ana caddesi olan Roma

Caddesi boyunca bulunan dükkanların ısıtmaları termal sistem ile sağlanmıştır.
Dükkanların içinde bugün hala görebildiğimiz pişmiş topraktan yapılı kalın su boruları
içinden geçen termal sıcak su, kentteki havuzların doldurulması için kullanılırmış.
Bu özelliği ile Sardes Antik Kenti, termal su ile ilk ısıtmayı yapan kent olarak da önem
kazanmıştır.
Lidya Tümülüsleri: Lidya Tümülüs Mezarlık alanı olan Bintepeler Kraliyet mezarlığı,
Sardes Antik Kenti ile güneyindeki Marmara Gölü arasında bulunmaktadır. Dünyanın
en büyük tümülüs alanıdır. Sadece soyluların ve devletin önde gelenlerinin gömüldüğü
bu alandaki mezarların büyüklükleri de mezarın ait olduğu kişinin önemi ile doğru
orantılıdır. Alandaki en büyük mezarın Kral Alyattes’e ait olduğu düşünülmektedir.
Arkeolojik kazıları hala sürmekte olan Sardes tüm bu büyüleyici yapılarının yanında,
yeni sürprizler de sunabiliyor. Yeni yapılan bir keşifle 1.500 yıllık bir ev ortaya çıkarıldı.
Ev, göz yanıltıcı duvar resimleri ve tabandaki pişmiş toprak kiremitlerde yavru
köpek patisine ait izler ve tavuk süslemeleri ile dekore edilmiş. Dekorasyonda sıra
dışı özellikler barındıran evde beş adet uzun kılıç da bulundu. Bu kılıçlar, uzunluğu
genellikle 50 santimetreden fazla olan ve eski Romalılar tarafından kullanılan düz
kılıçlar “spathae” olarak adlandırılıyordu. Araştırmacılar, Sardes’in kazılan kısımlarında
herhangi bir türden yalnızca üç başka kılıç bulunduğu göz önüne alındığında, bu tek
evde beş uzun kılıcın keşfedilmesinin dikkate değer olduğunu söylüyor. Uzun kılıçlara
ek olarak, ordu mensupları tarafından takıldığını düşündüren tasarımlara sahip tokalar
ve resmi belgeleri damgalamak için kullanılmış olabilecek bir kurşun mühür de diğer
buluntular arasında… Evin Sardes’teki merkezi konumuyla birlikte bu buluntuların,
evdeki insanların şehrin askeri veya sivil otoritesinin bir parçası olduğunu gösterdiği
düşünülüyor.
Her antik kenti gezdiğimde, dünya tarihinin üzerinde yaşadığımızı bir kez daha görüp
hep çok etkilenirim… Sardes hem dünya ekonomik ve ticaret hayatını değiştirmiş,
geliştirmiş bir uygarlığın ev sahibi olarak hem de devasa ve hala ayakta yapılarıyla
ziyaretçilerini gerçekten etkiliyor. İzmir -Uşak karayolunun hemen kenarında kalan
Sardes kentini ziyaret etmek için yol molanızı buraya ayırmayı deneyin, pişman
olmayacaksınız…
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YAZ
MEYVELERİNDE
BU SAYILARA DİKKAT!
Mürdüm eriği, dut, şeftali, üzüm, kiraz ve diğerleri…
Birbirinden lezzetli yaz meyveleri sıcak yaz günlerinde gerek
tatları, soğuk ve bol sulu yapılarıyla, gerekse görünüşleriyle
iştah kabartıyor. Ancak dikkat! Acıbadem International
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, yaz
aylarıyla birlikte öğünlerimizde çok daha fazla yer alabilen,
öyle ki; öğlen ya da akşam öğünlerinde sebze ve etin yerine
tüketilebilen kocaman meyve tabaklarının faydadan çok zarar
verebildiğini söylüyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Elif Gizem Arıburnu

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu; “Hele ki pandemi
döneminde evde geçirilecek olan yaz akşamlarında meyve
miktarlarına dikkat etmek son derece önemli. Aksi taktirde aşırı
meyve tüketimi bel bölgesi yağlanmasına neden olmasının yanı
sıra, karaciğer ve pankreas yağlanmalarına yol açarak bağışıklık
sistemimizi de tehlikeye atıyor. Ayrıca yüksek şeker içerikleri diyabet
hastalarının kan şekerlerinin yükselmesine neden olurken, içerdikleri
potasyum vb minerallerle de böbrek hastalığı olan kişilerin kan
değerlerini yükselteceğinden bu hastalığa sahip kişiler tüketimine çok
daha fazla dikkat etmeli” diyor.
Arıburnu, yaz meyvelerinde dikkat edilmesi gereken sayıları anlattı,
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Kayısı: 4 taneyi aşmayın!
Kayısı, yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini artırarak
sindirimi destekleyicidir. A vitamini, kalsiyum, fosfor, demir,
magnezyum ve potasyum minerallerinin de iyi bir kaynağıdır.
A vitamininden zengin olması, bağışıklığı güçlendirici, görme
fonksiyonlarını destekleyici ve cilt epitel dokusunu yenileyicidir. 4
adet kayısı tüketildiğinde, 1 porsiyon kayısı tüketilmiş olur. 4 adet
kayısı 120 gramdır. Kayısı, potasyum içeriği bakımından zengin
bir meyve olduğundan, böbrek hastalıklarında tüketimine dikkat
edilmesi gerekmektedir.
Mürdüm eriği: 4 taneyi aşmayın!
Mürdüm eriği, antioksidan özelliği sayesinde; bağışıklık sistemini
güçlendirici, kolesterolü ve tansiyonu dengeleyici etki göstermektedir.
Düşük glisemik indeksli bir meyve olduğundan, ani kan şekeri
artışlarını önlemeye yardımcıdır. Kuru halde tüketiminin
kardiyovasküler hastalıklar ve kemik sağlığı üzerinde olumlu
etkileri bulunmaktadır. Ancak kuru mürdüm eriğinde şeker içeriği
yükseldiğinden, insülin direnci ve diyabet hastalarında tazesinin
tüketilmesi daha sağlıklı olmaktadır. 4 adet orta boy (80 gr) mürdüm
eriği tüketimi, 1 porsiyon olmaktadır. Mürdüm eriği, oksalat
bakımından zengin bir meyve olduğundan böbrek taşı hastalığı olan
bireylerde risk oluşturmaktadır. Böbrek taşı hastalıklarında tüketimi
sınırlandırılmalıdır.
Yeni dünya/Malta eriği: 6 taneyi aşmayın!
Malta eriği, meyvesinde ve yapraklarında içerdiği bileşikler nedeniyle
geleneksel tıpta kullanılan bir meyvedir. Yaprakları kronik bronşit,
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yüksek ateş, öksürük gibi durumlarda kullanılmaktadır. Meyve kısmı
ise antioksidanlardan zengindir. 1 oturuşta 2 porsiyonu aşmayacak
şekilde tüketimi baş ağrısı, ishal ve mide hazımsızlığı gibi şikayetlerin
oluşmasını engelleyecektir. 6 adet malta eriği (125 gr) tüketildiğinde 1
porsiyon tüketilmiş olur.
Yeşil erik: 10 taneyi aşmayın!
Sağlık üzerine oldukça fazla etkisi olan eriğin faydaları arasında;
kemik sağlığı ve hafızanın gelişmesi, antioksidan, antienflamatuar ve
anti-ülser etkileri ve kabızlığı önlemesi sayılabilir. Erik, aynı zamanda
kanseri önlemeye de destek sağlar. Yapılan çalışmalarda; eriğin,
meme kanseri hücrelerinin çoğalmasını önlemeye, kolon kanseri
hücrelerinde ise büyümeyi engellemeye destek olduğu görülmüştür.
Yüksek fenolik içeriği sebebiyle iyi bir antioksidan olan erik, vücudu
radyasyonun neden olduğu oksidatif strese karşı korur. Erik, asit

içeriği yüksek bir meyvedir. Fazla tüketimi sonucunda midedeki
asit oranı artarak olumsuz etki ortaya çıkabileceğinden dolayı bir
oturuşta 10 adetten fazla tüketimi önerilmemektedir.
Kiraz: 12 taneyi aşmayın!
Kirazı mevsiminde günde 12 adet tüketmek vücuttaki oksidatif stresi
ve iltihaplanmayı azaltarak; tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar
ve kansere karşı koruyucu etki gösterir. Bunca faydasına rağmen
aşırı miktarda kiraz tüketimi mide sağlığını olumsuz etkileyebilir
ve mide ekşimesi gibi problemler oluşabilir. Aynı zamanda
bağırsak hareketlerini artırıcı etkisi bulunduğundan, aşırı miktarda
tüketimi ishale yol açabilir. Bununla birlikte, kiraz tüketiminin kan
sulandırıcı ilaçlar ile etkileşim gösterdiğine ilişkin net bir kanıt
bulunmamaktadır.
İncir: 4 taneyi aşmayın!
İncir oldukça tatlı olmasından dolayı porsiyon kontrolünü sağlamada
zorlandığımız bir meyvedir. Günde 1 porsiyon (2 adet) incir tüketimi,
incir içerisindeki pektinler sayesinde kolesterolün düşürülmesine
önemli fayda sağlar. Günde 2 porsiyon (4 adet) incirden daha
fazla tüketildiğinde yüksek fruktoz alımına bağlı olarak karaciğer
yağlanması riski artmaktadır. Organ yağlanmaları bağışıklık
sistemimizin zayıflamasına neden olabileceği için porsiyonları
aşmamakta fayda vardır.
Üzüm: 15 taneyi aşmayın!
Kırmızı üzüm, içeriğindeki resveratrol adlı bileşik sayesinde
tansiyonu önleyici ve kalp sağlığını destekleyicidir. Aynı zamanda
antioksidan içeriği nedeniyle kan damarlarını tıkayan ve koroner
hastalıklara yol açan kötü kolesterolü önleyicidir. Kırmızı üzümün
kardiyovasküler hastalık riskini düşürücü olan bir diğer etkisi
ise, resveratrol içeriği sayesinde kandaki nitrik oksit seviyelerini
yükselterek pıhtılaşmayı engellemesidir. Ancak yeşil üzüm, glisemik
indeksi yüksek bir meyve olduğundan kontrollü tüketilmelidir.
Gerek yeşil gerekse kırmızı üzümde 15 adedin geçilmemesi
önemlidir. Kontrolsüz tüketimi, fazla kalori alımına sebep olarak kilo
problemlerine ve bel bölgesi yağlanmalarına yol açabilir.
Dut: 10 taneyi aşmayın!
Kabızlık şikayetleri, anemi riski, egzama, saç dökülmesi gibi
problemlerde olumlu etki gösteren dut, yedikçe yediğimiz kendimizi
durdurmakta zorluk çektiğimiz meyvelerden bir tanesi. Sağlık
açısından birçok faydası olsa bile şeker içeriği yüksek bir meyve
olmasından dolayı şeker hastalarının ve şeker kısıtlaması yapılan
hastaların tüketmemesi veya porsiyonuna çok dikkat etmek şartıyla
tüketmesi önemlidir. 1 porsiyon dut meyvesi, 10 adet büyük boy dut
meyvesine eş değerdir. 10 adet büyük boy dut meyvesi ise 75 gramdır.

Şeftali: 1 taneyi aşmayın!
Şeftali, besin değeri ve lif içeriği bakımından zengin bir meyvedir ve
idrar söktürücü etkiye sahiptir. Ancak şeftali, potasyum bakımından
zengin olduğundan böbrek hastalarında tüketimine dikkat edilmesi
gerekir. Kan testlerinde potasyum parametresi yüksek olan böbrek
hastalarının şeftaliyi hiç tüketmemesi, sağlıklı kişilerin ise bir
porsiyonda 1 orta boy (150 gram) şeftaliyi seçmeleri tavsiye edilir.
Karpuz: 4 küçük üçgen dilimi aşmayın!
Soğuk ve sulu meyveler dediğimizde ilk aklımıza gelen meyvelerden
biri olan karpuz tüketiminde porsiyon kontrolü zorlaşabilmektedir.
Kişiye göre değişmekle birlikte günlük ortalama 2-3 porsiyon kadar
karpuz tüketimini sağladığımızda, günlük C vitamini ihtiyacımızın
büyük çoğunluğu karşılanmaktadır. Karpuzu mevsiminde yeterli
düzeyde tüketmek, prostat kanseri oluşumunu önleyicidir. Sağlığa
olumlu etkilerinin yanı sıra diyabetli bireylerin veya kilo vermek
isteyen kişilerin, günlük ihtiyaçlarına göre önerilen porsiyonu
aşmamaya özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir. Karpuzun 1
porsiyonu (200 gram) 4 küçük üçgen dilimdir.
Kavun: 6 küçük üçgen dilimi aşmayın!
Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu “Soğuk yaz
meyvelerinin bir diğer gözdesi olan kavun meyvesi de, porsiyon
kontrolünün zorlaştığı meyvelerden biridir. Günlük 2-3 porsiyon
kavun tüketimi kişiye göre farklılık göstermekle birllikte, günlük C
vitamini ihtiyacını yüksek oranda karşılar. Aynı zamanda kavun,
içeriğindeki potasyum sayesinde tansiyonun dengelenmesine katkı
sağlar. Sağlığa birçok faydasının yanında kilo vermek isteyen ve
diyabeti olan bireylerde günlük ihtiyaçlara uygun olarak, mutlaka
porsiyon miktarının aşılmadan tüketilmesi önemlidir. Kavunun 1
porsiyonu (200 gram) 6 küçük üçgen dilime denk geliyor” diyor.

Kontrollü tüketim şart!
Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu “Kişilerin günlük tüketecekleri
meyve miktarları, yaşa, cinsiyete, kiloya, boya, kişilerin hareketlilik
düzeylerine ve enerji ihtiyaçlarına göre değişir. Bundan dolayı bir seferde bu
yaz meyvelerinden sadece bir çeşidi tüketmek bir porsiyona karşılık gelir. Aksi
halde bir oturuşta hepsinden bu miktarlarda yemek karaciğeri ve bel bölgesini
yağlandırır. Bağışıklığımızın güçlenmesi için çeşitli vitamin ve minerallere
ihtiyaç duyduğumuzdan seçeceğimiz meyveleri her defasında değiştirerek
kontrollü tüketmekte fayda var” uyarısında bulunuyor.
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Merhaba Sevgili
Okurlar,

Coco

Ozan Beedle’ın Hikayeleri - J.K. Rowling
Harry Potter severler bu kitaptan haberiniz yoksa çok
sevineceksiniz. Serinin hemen ardından çıkan kitap
ders niteliğinde kısa hikayeler içeriyor. Hikayeler
seride de geçtiği gibi yol gösterici özelliğe sahip.
Özellikle büyücü ebeveynler çocuklarına büyü ile her
şeyi çözemeyeceklerini hatta durumu daha kötü hale
getirebileceklerini göstermek için anlatıyorlarmış.
Ayrıca Profesör Dumbledor her birine küçük notlar
bırakmış. Küçük Harry Potter hayranlarına hayatın
sihirli değnek ile düzelemeyeceğini, istenilen sonuca
çaba sarf edilerek ulaşılabileceğini anlatırken; büyük
hayranlarına ise seriden hoş bir esinti bırakacak.

B. NİLÜFER BİNBİR

Sonunda hepimiz için tatil ayı
bayram ile geldi. Güneşin kavurucu
olduğu şu günlerde serin bir
yerde, bir bardak soğuk içeceğiniz
ile dergimizi okuduğunuzu
hayal edebiliyorum. Ben de size
dergimizi okumayı bitirdikten sonra
okuyabileceğiniz, hem çantanızda
fazla yer kaplamayacak hem de
keyifle okuyacağınız üç kitap tavsiye
edeceğim.

Badem

Boffy

Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş - Jose Saramago
Nobel Edebiyat ödüllü yazar Saramago’nun üzerine
çok düşündürecek kitabı ‘Ölüm Bir Varmış Bir
Yokmuş’, yeni bir yıla girerken bir ülke sınırları
içerisinde tuhaf bir şekilde kimsenin ölmemesi ile
başlıyor. Bir düşünün ölüm döşeğindeki biri; asla
ölmeyecek, kalbi atmaya hep devam edecek. Herkes
hep yaşayacak yani ölümsüzlük o ülke için gerçek
oluyor. Peki, bu neleri beraberinde getirir? Sizce
kusursuz dünyaya kavuşulmuş mu olur, yoksa en
kötü kabus mu başlamış olur? Kitap bir hikaye
anlatıyor olsa da çok ince bir çizgi üzerinde felsefi bir
tartışma yapıyor aslında. Saramago’nun daha önce
kitaplarını okumadıysanız eğer baş yapıtı Körlük’ü
de okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Ayrıca yazarı
ilk defa okuyacaklar için kitapta satır başlarının
çok nadir olduğunu, konuşmaların da paragraflar
içerisinde düz bir cümle şeklinde yazarın kendine
özgü tarzı ile yazıldığını belirtmekte fayda var.
Ben hazırlıklı olmadığım için ilk kitabını okumaya
başladığımda biraz zorlanmıştım ancak yazarın dili
o kadar akıcı ve konular o kadar sürükleyici ki bir
müddet sonra yazım tarzı küçük bir ayrıntı olarak
kalıyor.
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Balıkçı ve Oğlu - Zülfü Livaneli
Eminim ki ülkemizdeki hemen hemen her kitapsever yazarın en az bir
kitabını okumuş ve beğenmiştir. Ben de Livaneli ne yazarsa okuyanlardan ve
beğenenlerdenim. Bu son kitabı ise beni okuduğum dönem sebebi ile ayrıca
etkiledi. Yeni doğum yapmış bir anne olarak iki bebeğin acıklı hikayeleri pek çok
yerde göz yaşlarımı tutamamama sebep oldu. Mülteci hikayesi gibi gözükse de
dünyanın, insanlığın, doğanın geldiği son durum küçük bir hikayede anlatılmış.
Konunun büyüklüğüne rağmen kitabın yalın anlatımı yazarın ustalığını gözler
önüne seriyor. Mustafa ve Mesude küçük bir kasabada geçimlerini balıkçılık
ile sağlayan bir çifttir. Bir günde hayatları kabusa döner, başka bir günde ise
arapsaçına. Kitabın tadını kaçırmamak adına olaylar ile ilgili fazla bilgi vermek
istemiyorum ancak bugün denizlerimizde yaşadığımız yıkım, insanoğlunun
aç gözlülüğü ile nasıl geliyorum demiş, herkesin anlayabileceği bir sadelikte
anlatılıyor. Kitabın ekolojik yıkım ile ilgili kısımları ayrıca göz yaşlarıma sebep
oldu. Farkındalığınızı arttıracak bir kitap herkesin okumasını, arkadaşlarına
hediye etmesini şiddetle tavsiye ederim.

Okuyucuya Not:
Denizlerimizin geldiği son nokta sonunda haberlere müsilaj ile çıkmayı
başardı. Ancak bu noktaya gelene kadar önlenmesi gereken şeyler uzmanlar
tarafından pek çok kez söylendi ve hiçbiri dinlenmedi. Bugün gelinen
noktada ise denizlerdeki hayatın yok olması söz konusu. Göz ardı ettiğimiz
konu ise çok daha vahim; denizler yok olursa dünyada hayat yok olur.
Şuan salgın ile mücadele ediyoruz ancak denizlerin yok olma tehlikesi çok
daha ölümcül ve maalesef denizlerimiz için salgınla mücadele ettiğimiz
gibi bile mücadele etmiyoruz. Bizlerin üzerine düşen çok önemli görevler
var bu konuda; önce kendimizi sonra çevremizi bilinçlendirmeli, tüketim
çılgınlığına son vermeli, doğa için denizlerimiz için var gücümüz ile
bağırmalıyız.
Hepinize sağlıklı, mutlu, bol kedili köpekli, kitaplı bir ay dilerim.
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PASION TURCA 20. YIL
KUTLAMALARINA BAŞLIYOR

ANTALYALI LİSELİLER ÖDÜLLE
DÖNDÜ

70 ülkede 200’den fazla sanatçı 2500’den fazla konser ve dans
gösterisi ile Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde dünyaca ünlü
isimleri hayranları ile buluşturan Pasion Turca sektördeki 20.
yılını Temmuz ayı itibariyle 1 sene boyunca çeşitli etkinliklerle
kutlayacak.

İpana 23. Türkiye On-line Liselerarası Müzik Yarışması kazananları
belli oldu. Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi’nden Ünzile Özgüven
İcra Kız Solist dalında birinci ve Basın Özel Ödülü dalında ikinci,
Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi ise Jüri Özel Ödülü
dalında birinci oldu.

2021 Temmuz ayı itibariyle birçok etkinlikle 20. yılını kutlayacak olan
Pasion Turca, 2021/22 sezonu içinde Pink Martini, Buika, Loreena
MacKennitt, LP, Monica Molina, Mariza, Los Vivancos gibi onlarca
starı ülkemize getirmeyi planlarken, 20 yıldır çalıştığı sanatçıların
da sahnede olacağı dev bir konser organize etmeye hazırlanıyor. 20.
yıl kutlamaları çerçevesinde çalıştığı şarkıcılarının eserlerini de bir
albümde toplayacak olan şirket, yepyeni projelere de imza atmaya
devam ediyor.
Uluslararası Müzik ve Dans organizasyonlarının yanında yakın
zamanda Televizyon sektöründe de yeni formatlarla izleyicilerle
buluşacaklarının müjdesini veren Pasion Turca CEO’su Sinan Ufuk
Nergis, geride bıraktıkları 20 yılın ardından şunları söyledi “Pandemi
nedeni ile 20. yıl kutlamalarına birkaç ay geç başlıyoruz. Ortağım Vito
Montaruli ile bizi 20 yıldır takip eden seyircilerimize dünyanın birçok
ülkesinde sürprizler hazırlıyoruz. Bu zor zamanlar elbette bitecek ve
yakında normal rutinimize en kısa zamanda döneceğiz”.
Ülkemizde Bodrum Caz Festivali, Uluslararası Antalya Piyano
Festivali, Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Uluslararası Ankara
Müzik Festivali, Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali,
Uluslararası İzmir Festivali, Uluslararası Bursa Festivali, Uluslararası
Çanakkale TroiaFestivali gibi uluslararası birçok festivalde Svetlana
Zakharova’dan Emma Shaplin’e, Jane Birkin’den Lara Fabian’a, Paco
de Lucia’dan Despina Vandi’ye sanat dünyasındaki yüzlerce ikonik
ismi ülkemize getiren Pasion Turca’nın eş CEO’su Vito Montaruli ise;
“Türkiye için yıllar içinde çok güzel çalışmalar yaptık. Türkiye’yi
İspanya’da ve İspanyolca konuşulan ülkelerde bir marka haline
getirdik. Türkiye’nin dünyada sunulduğu en büyük festivallerinden
biri “La Mar de Musicas” ile Sezen Aksu’dan Burhan Öçal’a, Mercan
Dede’den Kardeş Türkilere, Erkan Oğur’dan Galata Mevlevihanesine
14 dev ismi Cartagena’ya götürmüştük. Harem ile yaptığımız dünya
turneleri, Buika, LP, Pink Martini gibi ilk defa sunduğumuz isimlerle
çalışmamız bizler için çok önemli’ diyor.

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, End Productions tarafından
gerçekleştirilen “Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu”
ödülüne sahip, bu sene on-line olarak düzenlenen “İpana 23. Türkiye
On-Line Liselerarası Müzik Yarışması”nda kazananlar belli oldu.
İcra, İcra Orkestra, İcra Kız Solist, İcra Erkek Solist, İcra Enstrüman,
Bireysel Kız Solist, Bireysel Erkek Solist, Beste, Enstrüman, Umut Vaad
Edenler, Jüri Özel Ödülü, Basın Özel Ödülü dallarında finale kalan 158
performanstan dereceye girenler belirlendi.
İcra dalı birincisi Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi, yarışmanın en büyük
hediyesi olan İpana Müzik Odası’nı kazanırken, diğer kategorilerde
dereceye giren gruplara ve öğrencilere muhteşem hediyeler verildi.
1700 başvuru arasında finale kalarak büyük başarıya imza atan
Antalyalı liseliler yarışmadan ödüllerle döndü. Kumluca Sosyal
Bilimler Lisesi’nden Ünzile Özgüven İcra Kız Solist dalında birinci
ve Basın Özel Ödülü dalında ikinci, Ticaret ve Sanayi Odası Güzel
Sanatlar Lisesi ise Jüri Özel dalında birinci oldu.
Yarışmanın kurucusu ve başkanı Serhat Hacıpaşalıoğlu, Özkan
Uğur, Fuat Güner, Aşkın Nur Yengi, Turhan Yükseler, Tarkan
Gözübüyük, Fatma Turgut gibi sanatçıların yanı sıra basın jürisinde
ise; Ali Eyüboğlu, Yüksel Aytuğ, Sina Koloğlu, Selim Akçin, Barış
Kocaoğlu, Mehmet Çalışkan, Michael Kuyucu, Yavuz Hakan Tok,
Meltem Fıratlı, İlker Gezici, Orkun Ün, Uğur Alkapar, Sinem Vural,
Abdullah Malkoç, Ömer Karahan, Oya Çınar, Öznur Oğraş, Suat
Kavukluoğlu ve Yasemin İlan, gibi ülkemizin en değerli gazetecileri
yer aldı.
Muhteşem Ödüller Sahiplerini Buldu
23 yıldır liselilere muhteşem ödüllerin dağıtıldığı ve liselilerin
hayallerini gerçeğe dönüştüren yarışmada, yedi kategoride hem
grup hem bireysel olarak ilk üçe girenlere nakit para ödülü kazanma
fırsatı sunarak, liselilere toplamda 82.500 TL nakit para ödülü
dağıtıldı.
Yarışmada; İcra dalı birincisi, Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi - Grup
2, ikincisi Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi - Grup
1, üçüncüsü TED Atakent Koleji olurken; İcra Orkestra birincisi,
Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi - Grup 2, ikincisi Özel Moda Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Lisesi - Grup 1, üçüncüsü Bursa Özel Rasim
Şahinkaya Anadolu ve Fen Lisesi oldu.   
İcra Kız Solist birincisi, Antalya Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi’nden
Ünzile Özgüven, ikincisi Bursa Özel 3 Mart Halil Güleç Fen ve
Anadolu Lisesi’nden Nil Dönmez, üçüncüleri Oğuz Canpolat Anadolu
Lisesi’nden Elif Su Tatar ve TED Atakent Koleji’nden Selin Arslan
İcra Erkek Solist birincisi, Manisa Güzel Sanatlar Lisesi’nden Atakan
Korkmaz, ikincisi Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi & Özel Bahçeşehir
Fen ve Teknoloji Lisesi’nden Bora Durmuş, üçüncüsü İzmir Özel Rota
Anadolu Lisesi’nden Ali Özsoy oldu.
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WI-FI AĞLARINDAKİ
EN YAYGIN 6
TEHLİKENİN
FARKINDA MISINIZ?

AB konseyi raporuna göre Wi-Fi ağlarında rastlanılan yetersiz
önlemler, saldırganların kötü amaçlı yazılımları daha kolay
yaymasına olanak tanıyor. Gün geçtikçe güvensiz ağlara
yapılan saldırıların çeşitlendiğine ve saldırganların en ufak
bir açıkta bile faaliyete geçtiğine dikkat çeken Watch Guard
Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, Wi-Fi
ağlarında sıklıkla karşılaşılan 6 tehlikeye karşı şirketleri
uyarıyor.

WatchGuard Türkiye ve Yunanistan
Ülke Müdürü
Yusuf Evmez

Günümüzde alışveriş merkezlerinden kafelere kadar birçok işletme,
müşterileri mağazalarda daha uzun süre tutmak ve satışı daha kolay
hale getirmek için Wi-Fi hizmeti sunuyor. Şirketler müşterilerinin ilgi
alanlarına yönelik mesaj, e-mail ve kampanya içerikleri hazırlamak
için bu ağlardan yararlanırken, veri akışının fazla olduğu ağların
savunmasız olması hackerlerin işlerini kolaylaştırıyor. Öyle ki AB
konseyi tarafından yapılan araştırmalar Wi-Fi ağlarında rastlanılan
yetersiz önlemlerin, kötü amaçlı yazılımların daha kolay yayılmasına
neden olduğunu raporluyor. İş yerlerini güvende tutmak için kapıları
kilitlemenin ve güvenlik kameraları yerleştirmenin artık yeterli
olmadığını belirten WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü
Yusuf Evmez’e göre, Wi-Fi ağlarında sıklıkla karşılaşılan 6 tehlikeye
karşı da şirketlerin gerekli önlemleri alması gerekiyor.
Wi-Fi Ağlarında Sıklıkla Karşılaşılan 6 Tehdit
WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, Wi-Fi
ağlarında sıklıkla karşılaşılan 6 tehlikeyi sıralıyor.
1. EvilTwins: Bu tehlike türünde kötü niyetli bir erişim noktası (AP),
SSID ve MAC adresini taklit ederek meşru olanı kopyalıyor. Kullanıcı
aldatmacaya düşerse hackerler; veri trafiğine müdahale edebilir,
kimlik bilgilerini çalabilir veya kötü amaçlı yazılım enjekte edebilir.
2. Yanlış yapılandırılmış erişim noktaları: Yeni erişim
noktalarının dağıtıldığı yoğun ağlarda, yöneticiler şifrelenmemiş bir
SSID oluşturma veya varsayılan ayarlarla aynı halde bırakma gibi
yapılandırma hataları yapabilir. Bu durum ise siber saldırganların ele
geçirebileceği hassas bilgileri açığa çıkarabilir.
3. Hileli AP’ler: Hileli AP’ler, yöneticiler tarafından yetkisiz
olarak kurulmuş kablosuz erişim noktalarıdır. Hackerler, doğrudan
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sunuculara bağlanmayı başardıktan sonra ağa
bağlanan veya fiziksel olarak bağlanan yazılım
tarafından oluşturulan bir AP aracılığıyla bu tür
bir saldırı yapabilir.
4. Hileli Kullanıcı: Bu tehlike, özel bir ağın
bir parçası olarak daha önce hileli bir AP’ye
bağlanmış olan kullanıcılar için geçerlidir. Bu
kullanıcılar kötü amaçlı yazılımlara maruz
kalmış ve daha sonra şirket ağı gibi farklı bir
ağa bağlandıktan sonra yazılımı iletmiş olabilir.
5. Komşu Erişim Noktası: Bu tehlike,
yakındaki mekanlar veya kafeler gibi
konumlarına yakın kablosuz ağlarda erişim
noktalarına bağlanan kullanıcıları kapsar. Bu
ağlar kuruluşun siber güvenlik kapsamı dışında oldukları için tehlike
oluşturabilir.
6. Ad Hoc Ağlar: Kurumlardaki iki çalışan, IT ekibine haber
vermeden, doğrudan birbirine bağlanmak için bir Wi-Fi P2P
bağlantısı oluşturabilmektedir. Bu durum çalışanların, siber güvenlik
önlemlerinin hiçbirine uymadıkları ve böylece kendilerini hackerlere
karşı savunmasız bıraktıkları anlamına gelebilir.
Şirketininizi Korumak için Bu Önlemleri Alın
Daha fazla Wi-Fi ağının açık olduğu ve siber güvenlik önleminin
yetersiz kaldığı alanlarda saldırganlar, şirket sistemlerine kötü amaçlı
yazılımları çok daha kolay yayabiliyor. Şirketlerin ise hızlı, yönetimi
kolay ve hepsinden önemlisi güvenli olacak eksiksiz bir Wi-Fi ağı
oluşturması önem taşıyor. Ağı korumak, verilere ve müşterilerin
hassas bilgilerine kötü niyetli erişimi önlemek için siber güvenlik
programlarının güçlendirilmesi gerektiğini aktaran Yusuf Evmez,
Wi-Fi tehlikelerine karşı varsayılan şifreleri değiştirmenin, verileri
şiflemenin ve çalışanları eğitmenin ayrıca etkili olacağını vurguluyor.

WatchGuard Technologies, Inc. Hakkında:
WatchGuard Technologies, Inc. ağ güvenliği, güvenli Wi-Fi, çok faktörlü
kimlik doğrulama, gelişmiş uç nokta koruması ve ağ istihbaratının
önde gelen küresel sağlayıcısıdır. Şirketin ödüllü ürün ve hizmetlerine,
dünya çapında 250.000’den fazla müşteriyi korumak için 18.000’den
fazla güvenlik satıcısı ve servis sağlayıcısı tarafından güvenilmektedir.
WatchGuard’ın misyonu, kurumsal düzeyde güvenliği basitlikle her
tür ve büyüklükteki şirket için erişilebilir hale getirerek WatchGuard’ı
orta ölçekli şirketler ve dağıtılmış şirketler için ideal bir çözüm haline
getirmektir. Şirketin merkezi Seattle, Washington’da olup Kuzey Amerika,
Avrupa, Asya Pasifik ve Latin Amerika’da ofisleri bulunmaktadır. Daha
fazla bilgi edinmek için WatchGuard.com adresini ziyaret edin.
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TATİLDE
VERİLERİ
KORUMANIN
5 ETKİLİ YOLU
Pandemi kısıtlamalarının bitmesi ile
birlikte çoğu kullanıcı tatil hazırlıklarına
başlarken, tatillere eşlik eden
cihazların güvenliğinden emin olunması
önem taşıyor. Özellikle yüksek ısıya
maruz kalmanın ya da sıvı ile temasın
cihazları riske attığını belirten Veri
Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü
Serap Günal, cihazlardaki verileri
kaybetmek istemeyen kullanıcılar için
5 etkili önlemi sıralıyor.

Veri Kurtarma Hizmetleri
Genel Müdürü
Serap Günal

Peşi sıra gelen kapanmaların ardından kısıtlamalar hafiflerken, sıcak
yaz aylarını değerlendirmek isteyen kullanıcılar için tatil hazırlıkları
başlıyor. Birçok kullanıcı tatil anılarını biriktirmek için telefon,
fotoğraf makinesi ve video kamera gibi elektronik cihazlarını yanında
götürmeyi tercih ediyor. Ancak, aşırı sıcak hava ve sıvı teması gibi
faktörler elektronik cihazlardaki verilerin kaybolmasına neden
oluyor. Bu tür nedenlerden dolayı veri kaybına uğramak istemeyen
kullanıcıların özellikle dikkatli olması gerektiğini vurgulayan
Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal’a göre, tatil
esnasında cihazları güvende tutmanın 5 önemli yolu bulunuyor.
1. Cihazları sıvı temasına karşı koruyun. Kamera veya cep
telefonunun sıvıyla teması durumunda kullanıcıların, cihazları şarj
etmeye çalışmamaları ve kapalı durumda bırakmaları önem arz
ediyor. Islanan cihazları fön makinesi ile kurutmak ya da klasikleşen
pirinç yöntemleri yerine mümkünse cihazın pilini çıkarıp kurumaya
bırakmak daha etkili oluyor.
2. Kumsallardaki tehlikeleri göz önünde bulundurun.
Kolayca akıllı telefona sızabilen ve USB bağlantısını engelleyebilen
ıslak kumlar, elektronik cihazlara en çok zarar veren unsurlardan
birini oluşturuyor. Plaja getirilen cihazların koruma altında
olduğundan emin olunması önem arz ediyor.
3. Güneş kremlerine dikkat edin. Tıpkı sıvılar gibi güneş
losyonları da cihazlar için potansiyel riskler oluşturuyor.
Cihazlardaki önemli bağlantı noktalarını engelleyen kremler cihazları
ciddi hasarlara uğratabiliyor. Bu nedenle kullanıcıların, cihazları
kremlerden uzak tutması gerekiyor.
4. Şekerli içecekleri cihazlarınızdan uzak tutun. İçecekler
içindeki şekerin kristalleşmesi, cihazlarda kısa devre meydana
gelmesine neden oluyor. Şekerli içeceklerin bulunduğu ortamda
ekstra önlem almak cihazları risklere karşı koruyor.
5. Hırsızlıklara karşı önleminizi alın. Kullanıcıların insan
popülasyonlarının fazla olduğu bölgelerde sıklıkla karşılaşılan
hırsızlık olaylarına karşı cihazlarını koruması önem arz ediyor.
Yaşanabilecek hırsızlık durumlarından sonra cihazlardaki verileri
kurtarmak mümkün olmadığı için kullanıcıların kişisel eşyalarını
kendilerine yakın tutması en önemli adımların başında geliyor.
Tatilden Önce Bunları Mutlaka Yapın!
Verilerin sağlıklı bir şekilde güvende olması için kullanıcılara güçlü
öneriler veren Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap
Günal’a göre, tatilde verilerini kaybetmek istemeyen kullanıcıların

unutmaması gereken 3 önemli nokta da bulunuyor. Kullanıcıların
tatile giderken yanlarına mutlaka bir şarj cihazı ve taşınabilir şarj
aletini aldığından emin olması, unutulduğunda ise orijinal ürün
tedarik etmesi gerekiyor. Cihazları fiziksel sorunlara karşı koruyan
aparatları çantada bulundurmak, bir diğer yapılması gereken
adımı oluşturuyor. Tatile çıkmadan önce cihazlardaki verilerin
yedeklenmesinin çoğu probleme karşı çok önemli bir adım olduğunu
ayrıca hatırlatan Serap Günal, veri kaybına uğramak istemeyen
kullanıcıları uyarıyor.

Veri Kurtarma Hizmetleri Ltd. Hakkında:
Türkiye’nin profesyonel veri kurtarma alanında önde gelen firması
Veri Kurtarma Hizmetleri Ltd., 15 yıllık tecrübesi, 3000’den fazla çözüm
ortağı ve Türkiye’nin ilk clean-room laboratuvarı ile veri kaybı yaşayan
kullanıcılara hizmet vermektedir. Kurulduğu günden bu yana yatırım
maliyeti 5 milyon doları bulan Veri Kurtarma Hizmetleri Ltd., her türlü
dijital kayıt ortamında veri kurtarma, veri kopyalama, veri silme, bilişim
suçlarına yönelik veri araştırma ve şifre çözme işlemleri yürütmekte, bu
alanda var olan tüm yeni teknolojileri başarıyla kullanmaktadır. Yakın
zaman önce AR-GE faaliyetlerine de başlamış, yerli ve milli yazılım ve
donanım üretiminde de kendi alanında lider konumda olmaya aday
olmuştur.

\\ CITYTEKNOLOJİ

Adidas’ın SUPERSTAR’ı LEGO oldu

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

TP-Link’ten 2 yeni mesh
destekli Wi-Fi genişletici

TP-Link, aynı kasaya sahip, Wi-Fi hızları farklı olan iki yeni menzil
genişletici modelini satışa sundu. En önemli farkları hızları olan
RE215 ve RE315 model adlı ürünler, OneMesh teknolojisine sahip ve
kolayca bir Mesh ağı oluşturabiliyorlar.
İki yeni menzil genişletici de çift kanal desteğine sahip. RE215 modeli
5GHz bandında 433 Mbps, 2.4GHz bandında 300 Mbps; RE315 modeli
ise 5GHz bandında 867 Mbps, 2.4GHz bandında ise 300 Mbps kablosuz
hızlara sahip. Bu yüksek hızlar ile bir evin ihtiyacını rahatlıkla
karşılayabilen ürünler ile yüksek hız gerektiren online oyun ve HD
film gibi uygulamalar sorunsuzca yapılabiliyor.
TP-Link’in bu iki yeni menzil genişleticisi OneMesh desteğine
sahip. TP-Link’in Mesh teknolojisi olan OneMesh desteği olan bir
modem ya da yönlendirici ile kolayca Mesh ağı oluşturabiliyorlar.
TP-Link, hemen hemen tüm yeni modellerinde OneMesh teknolojisi
bulunduruyor. Bu sayede OneMesh destekli cihazlarla evdeki
Mesh Wi-Fi ağı rahatlıkla genişletilebiliyor ve Mesh teknolojisinin
avantajlarından yararlanılıyor. Mesh Wi-Fi ağında aynı ağ adı ve
şifre ile evde kesintisiz bağlantı mümkün oluyor. Ev içinde dolaşırken
cihazlar arasında geçişi kullanıcılar hissetmiyor, güçlü ve kesintisiz
bağlantının keyfi sürülüyor.  
İki menzil genişleticinin de üzerinde 2x2 MIMO destekli Ethernet
girişi yer alıyor. Bu sayede cihazlar erişim noktası (accesspoint)
olarak da işlev görüyorlar. Aynı zamanda bu girişe kablo ile ağa
erişebilen cihazlar da bağlanabiliyor.
TP-Link’inTether uygulaması sayesinde son derece kolay kurulup
yönetilebilen menzil genişleticilerin fiyatları ise şöyle:
-RE215: 40 USD (KDV dahil)
-RE315: 43,50 USD (KDV dahil)

\\ 70

Adidas ve LEGO yeni bir iş birliğine daha
imza attı. LEGO, Adidas’ın ikonik spor
ayakkabılarından Superstar’ı bir LEGO setine
dönüştürdü.
Adidas’ın sembolü olan üç bantın da yer aldığı
sette Superstar modeliyle özdeşleşen burun
tasarımı da karşımıza çıkıyor. LEGO setinde
Bulut Beyazı/Çekirdek Siyahı renk detaylar göze
çarpıyor. 38 numara bir spor ayakkabıyla aynı
boyutta olan sette bağcıklar ve bir ayakkabı
kutusu da yer alıyor. Ayakkabıyı satın almak isteyen kullanıcılara
17 farklı LEGO öğesi sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar ayakkabıyı
diledikleri gibi özelleştirebiliyor. Koleksiyonerleri hedef alan setin sağ
ve sol olarak ayrı olarak satın alınabileceği gibi çift halinde de satın
alınabileceği belirtiliyor. Ayakkabının tarihini de içeren bir kitapla
gelen setin yetişkinler için tasarlandığı ifade ediliyor.
1 Temmuz’da yurt dışında satışa sunulacağı açıklanan ve Türkiye
satışının olup olmayacağı henüz belli olmayan setin fiyatı ise 90 dolar.

Games United ile mobil oyun
sektöründe yeni bir dönem
başlıyor

Eylül 2020’de başlayan görüşmelerin ardından oyun endüstrisinin
en başarılı oyun inkübatörü ve hızlandırıcısı olarak öne çıkan
Game Factory ve bir grup yatırımcının iş birliğiyle Şubat 2021’de
resmi olarak bağımsız bir girişim stüdyosu kimliğiyle faaliyetlerine
başlayan Games United, ‘kurucu ortak’ altyapısı ve ‘girişim stüdyosu’
modeli ile yeni oyun girişimleri yaratmayı hedefliyor.
Games United Genel Müdürü Murat Kahraman; “Geleneksel yatırım
şirketlerinden farklı olarak yeni kurulan ya da erken aşama oyun
stüdyolarına başlangıç sermayesi desteğinin yanı sıra takım kurma,
strateji, iş geliştirme gibi hizmetler de sağlıyoruz. Bu kapsamda
Şubat 2021’den Haziran 2021’e kadar kurucu ortak olarak 8 stüdyoyu
hayata geçirdik. 2021 sonuna kadar üniversite iş birlikleri ve kuluçka
merkezleri aracılığıyla 16 stüdyoluk büyük bir ekosistem yaratacağız”
dedi.
Games United’ı 2023’te Avrupa’nın en büyük içerik odaklı oyun
girişim stüdyosu olarak konumlandırma vizyonuyla ilerlediklerini
söyleyen Games United Yönetim İcra Kurulu Üyesi Ali Yılmaz ise
Türkiye’nin özellikle hypercasual oyun üretiminde elde ettiği başarıyı
sürdürülebilir hale getirmek, sektörün içindeki diğer paydaşlarla
daha sistematik bir şekilde çalışarak farklı alanlarda uzmanlık
geliştirmek ve bu sayede 2022 başında yurt dışı ofisleri devreye
alarak Seri A hisse ihracına başlamayı hedeflediklerini söyledi.

CITYÖNERİ \\

HANGİ LASTİK
TERCİH EDİLMELİ?

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, mevsim
geçişlerinde sürücülerin aklını karıştıran lastik tercihleri
için önerilerde bulundu.

Mevsim geçişleriyle birlikte araç kullanıcıları
uzun araştırmalar yaparak araçları için
lastik tercihlerini yapıyor. Aynı ebatta
bulunan birbirinden farklı lastikler ise
kullanıcılarda kafa karışıklığı yaratan en
büyük etkenlerden biri. Dünyanın en büyük
lastik üreticilerinden Michelin, kullanıcıların
lastik seçimlerini kolaylaştıracak önerilerde
bulundu.
Lastik almaya karar vermeden önce bir
lastikten ne beklediğinize karar vermelisiniz.
Aynı ebatta hem yakıt ekonomisi ve
uzun süreli kullanım sunan hem sportif
kullanımı destekleyen hem de tüm mevsim
koşullarında kullanabileceğiniz farklı lastik
modelleri bulunuyor olabilir. Eğer yakıt
tüketimi sizin için çok önemliyse, sportif
kullanıma uygun lastikler sizin için doğru
bir seçenek olmayabilir. Bu durumda düşük
yuvarlanma direncine sahip lastiklere
yönelmeniz daha doğru olacaktır. Bu noktada
PRIMACY 4 lastikleri sizin için iyi bir seçenek
olabilir.

Performans beklentisi önemli
Benzer şekilde lastikten beklentiniz üstün
viraj kabiliyeti, yüksek hızlarda yol tutuşu
veya direksiyon tepkilerinin yola anında
iletilmesiyse, düşük yuvarlanma dirençli
lastikler bu beklentilerinizi karşılamayabilir.
Bu durumda uzun ömürlü performans ve
güvenlik için Michelin Primacy 4 lastikleri,
daha sportif ve benzersiz sürüş keyfi
arıyorsanız da Michelin Pilot Sport 4 lastikleri
tercih edebilirsiniz. Primacy 4’ün ürün gamı,
15 inç ile 20 inç arasında ebatlarla 112 model
sunmak üzere 19 yeni ebatla genişletilirken,
Pilot Sport 4’ün ise bu sezon 16 inç ile 21 inç
arasında değişen 138 ebat içeren ürün gamı
13 yeni lastikle tamamlanacak.
Hava koşulları dikkate alınmalı
En iyi lastiği bulmak için kış koşulları ile
ne sıklıkta karşılaştığınızı sorgulamak da
işinizi kolaylaştıracaktır. 7°C’nin altındaki
düşük sıcaklıklar, yoğun yağan yağmur
veya kar yağışı gibi kış koşullarıyla hiç
karşılaşmıyorsanız tüm yılı yaz lastikleriniz
ile geçirebilirsiniz. Fakat nadiren de olsa kış

koşullarıyla karşılaşıyorsanız ve mevsim
geçişlerinde lastiklerinizi değiştirmek
istemiyorsanız, her mevsim kullanılabilen
dört mevsim lastikler sizin için daha uygun
olacaktır. Bu tür lastikleri seçerken dikkat
etmeniz gereken en önemli konu lastiğin kış
sertifikasının olup olmamasıdır. 3PMSF isimli
kış lastiği sertifikası, bağımsız kuruluşlar
tarafından gerçek kış koşullarında test
edildikten sonra verilen bir sertifikadır ve
lastiğin yanak bölgesinde yer alır.
Dört mevsim lastiklerin sırt deseni kış
lastiklerini anımsatır, bu sayede kış
koşullarındaki performansları, yaz
koşullarındakinden daha iyi olur. Eğer
hem yazhem de kış koşullarında sürüş
güvenliği ve performanstan ödün vermek
istemiyorsanız, dünyanın ilk ve tek kış lastiği
sertifikalı yaz lastiği Michelin CrossClimate+’ı
tercih edebilirsiniz. Kış sertifikalı ilk yaz
lastiği Michelin CrossClimate+ ürün gamı,
14 inç ile 19 inç arasında 78 ebatta, SUV
sahipleri için 16 inç ile 20 inç arasında 41
ebatta kullanıcılarla buluşuyor.

\\ CITYOTOMOTİV

MOTOKROSUN
Spor turizminin en büyük
etkinlikleri bir bir iptal olurken,
Afyonkarahisar’da yapılacak
Dünya Motokros Şampiyonası’nın
(MXGP) Türkiye etabı ve Türkiye
MotoFest de bir değişiklik
olmayacak.

Pandemiden dolayı dünya büyük
değişim geçiriyor. Dünyanın birçok
ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de
de birçok etkinlik yaklaşık iki yıldır
yapılamadı. Son sıkı kapanma ve
aşının yaygınlaştırılmasının ardından,
adım adım rahatlama başladı. Önce
İstanbul’da yapılacak Şampiyonlar
Ligi finalinin iptal olması, sonrasında
Formula 1’in Türkiye etabının iptal
olduğunun duyurulmasından sonra,
4-5 Eylül 2021’de yapılacak Dünya
Motokros Şampiyonası’nın (MXGP)
Türkiye etabının ve 1-5 Eylül 2021’de
yapılacak Türkiye MotoFest’in
yapılacağı açıklandı.
Genç ağırlıklı ve özellikle yüksek
gelir grubunun ilgi gösterdiği,
dünyanın birçok yerinden motosiklet
severlerin geleceği yarış ve festival,
spor turizminin umudu oldu. Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
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DÜNYA YILDIZLARI TÜRKİYE’DE
BULUŞACAK

himayesinde Türkiye’nin “güvenilir
ülke” olması dolayısıyla dünyanın
birçok yerinden sporcu ve izleyicilerinin
katılacağı yarış, yayınlandığı dünyanın
180 ülkesinde en çok izlenen etkinlikler
arasında yer alıyor. MXGP’nin her bir
etabının televizyon yayınları yaklaşık
3,5 milyar izleyiciye ulaşıyor.
Her 100 araçtan 15’i motosiklet
Her yıl katlanarak büyüyen motosiklet
sektörü, Türkiye ekonomisine büyük
katkıda bulunuyor. Türkiye’de kayıtlı
her 100 araçtan 15’ini oluşturan
motosikletlerin sayısı her yıl katlanarak
artıyor. Mobiliteye ilginin pandemi
nedeniyle daha fazla tercih edilmesiyle
motosiklet sektörünün devleri Türkiye’yi
önemli pazarların başında görüyor.
Birçok önemli motosiklet markası,
Türkiye’de üretim için çalışmalar
yürütüyor.
MXGP of Turkey zamanında yapılacak
Spor turizminin son iki yılda dünyada büyük
kayıplar yaşadığına işaret eden Türkiye
Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı
Mahmut Nedim Akülke, “Bu dönemde
Türkiye’de uluslararası spor yarışları birer
birer iptal olurken, biz zamanlamanın avantajı
ile organizasyonumuzuyapacağız. Dünyanın
en iyi motokrosçuları Türkiye’ye gelecek. Bu
pandemide daha hızlı büyüyen Türkiye’nin
motosiklet ekonomisinin gücü ve spor
turizmi alanındaki inanılmaz potansiyelinin
göstergesidir. Dünya çapında daha birçok
motosiklet yarışı daha Türkiye’ye gelmeye
hazırlanıyor.” şeklinde konuştu.
Motosiklet seyircisi destek veren
markayı büyütüyor
Sponsorlar açısından benzersiz avantajlar
sunan yarış ve festivalin ülkemize 5
milyar lirayı aşan katkısının bu yıl daha
da arttıracağını söyleyen MXGP of Turkey
ve Türkiye MotoFest’in sponsorluk ajansı
Yeniletişim’in Başkanı Mustafa Özcan yarış
ile ilgili şöyle konuştu “Yarış ve festivale
markalar yoğun ilgi gösteriyor. Motosiklet
tutkunları, sektöre yapılan yatırım ile
destekleri hiç unutmayan özel bir kitle özelliği
taşıyor. Motosiklet ile özdeşleşen markalara
yatırımın dönüşü, inanılmaz aidiyet hissi
ve marka bağlılığı ile diğer alanlardan daha

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı
Mahmut Nedim Akülke

güçlü dönüşler sağlıyor. Mobilitenin öneminin artmasıyla birlikte,
markaların daha çok motosiklet alanına yatırım yapmaya başladığını
görüyoruz.”
Bir hafta sonunda 5 yarış
Toplam 20 etaptan oluşacak Dünya Motokros Şampiyonası’nın
(MXGP) Türkiye etabı 4-5 Eylül 2021’de Afyonkarahisar’da yapılacak.
MXGP (Dünya Motokros Şampiyonası), MX2 (Dünya Gençler Motokros
Şampiyonası), MXWomen (Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası),
MX2T ve MXOPEN (Avrupa Motokros Şampiyonası) olmak üzerinde
toplamda beş yarışın Türkiye etabı aynı hafta sonunda yapılacak.
Seyirciler için motokros ziyafeti sunacak yarış haftasında 1-5 Eylül
2021 tarihleri arasında Türkiye MotoFest (Türkiye Motosiklet Sporları
Festivali) ise Türkiye’nin yıldızlarının konserleri ve farklı spor
disiplinlerini bir araya getiren eğlenceli etkinlikler, karavan ve kamp
alanları dünyanın ve Türkiye’nin birçok noktasından binlerce kişiyi
bir araya getirecek.
Motosiklet fabrika takımları geliyor
Dünyanın en önemli yarışlarından olan MXGP’nin Türkiye etabında
motosikletin lider firmalarının fabrika takımları katılıyor. Yamaha,
KTM, Kawasaki, Husqvarna, Honda, GasGas, Beta gibi dünyanın
lider motosiklet üreticilerinin fabrika takımlarının yarıştığı MXGP,
dünyanın motokros şampiyonlarını bir arada seyretme fırsatı
sunuyor.

\\ CITYMODA

FEMİNEN PLAJ
STİLİ Feminenliği dengeli bir

yalınlıkla harmanlayan Beymen
Club Kadın Koleksiyonu; cesur,
konforlu ve güncel tasarımları,
yeni form ve kalıpları ile 2021
yazına renk ve dinamizm
katıyor.

Beymen Club 2021 Yaz Kadın Koleksiyonu, tatil stilinizi sezonun favori
trendleri ile güncelliyor. Plaj şıklığı için özgün görünümler sunan
kolekisyon, doğal dokuları, palmiyelerden zebra baskılara uzanan sıcak
tropik desenlerle buluşturuyor. Pastel tonlar, sloganlar ve eğlenceli
desenlerin bir arada kullanıldığı grafik pop temalı tasarımlar ise yazın
enerjik ve mutlu tavrını sahillere taşıyor.
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DOĞAL VE
ZAMANSIZ BİR
STİL İÇİN…
Say Peace’in %100 doğal
müslin kumaşlardan oluşan her
bir parçası rahatlık ve şıklığın
barış içinde olduğu bir estetik
anlayışı ile yazı selamlıyor…

Tasarımdan dağıtıma her adımında dünya ve ev sahibi olduğu tüm
canlılara saygı duyarak üretme felsefesiyle kurulan Say Peace’in %100
doğal kumaşlardan oluşan ve işinin ehli zanaatkarların elinde hayat
bulan her bir parçasının sahipleriyle buluşma amacı: içinde kendinizi
mutlu hissedeceğiniz, bedeniniz için sağlıklı kumaşlardan oluşan ve
rahatlık ile şıklığın barış içinde olduğu bir estetik anlayışını insanların
gardırobunun bir parçası kılmak.
Yaza uygun %100 doğal, nefes alan, hafif ve sağlıklı müslin kumaşlardan
oluşan koleksiyonda etek ve bluzlardan oluşan takımlara, gündüz ve
gece kullanıma uygun zamansız elbiselere, bluzlardan, kimonolara,
yazlık uzun yeleklere kadar bir alternatif yer alıyor. Say Peace’in
koleksiyonunda beyaz, siyah ve ekru gibi dolaplarımızın zamansız
renklerinin yanı sıra mint yeşili, safran ve tarçın gibi sezonun tercih
edilen renkleri de yer alıyor.
Say Peace ürünlerine www.saypeace.co adresinden ulaşabilirsiniz.

\\ CITYALIŞVERİŞ

DIESEL
Saat
3.470 TL

BOSS
Saat
2.930 TL

VERSACE
Saat
7.420 TL

SICAK SICAK
ALIŞVERİŞ

Yaz iyiden iyiye kendini
hissettirirken alışveriş ibreleri
de yazlık alışveriş yönüne
döndü. Yazlık kıyafetler, güneş
koruyucuları, bahçe dekorasyonu
derken, rengarenk seçenekler
ortalığa döküldü. Biz de sizler için
renkli seçenek önerileri derledik.
Sıcak sıcak alışveriş için haydi
önerilerimize göz gezdirin…

ARİŞ PIRLANTA
Yaz kombini Kolye
3.999 TL

TOMMY HILFIGER
Saat
2.050 TL

ARİŞ PIRLANTA
Yaz kombini Kolye
2.589 TL

ARİŞ PIRLANTA
Yaz kombini Kolye
3.596 TL

ARİŞ PIRLANTA
Yaz kombini yüzük
1.798 TL

BILLABONG
Tişört
169 TL
ARİŞ PIRLANTA
Yaz kombini bileklik
7.293 TL

COTTON BOX
Lendell mint nevresim takımı
294 TL

COTTON BOX
Cathi somon nevresim takımı
294 TL

BILLABONG
Deniz şortu
199 TL

BILLABONG
Terlik
249 TL
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TEKZEN
Ahşap piknik seti
649 TL

L'OCCITANE
Almond Conditioner - Badem Saç Kremi 240 ml
180 TL

L'OCCITANE
Almond Scrubbing Soap 125 gr
135 TL

TEKZEN
Linera turkuaz sandalye
656,90 TL

TEKZEN
6'lı halat sarkıt avize
1.474,90 TL

L'OCCITANE
Almond Delicious Paste  200 ml
390 TL

L'OCCITANE
Almond Shower Scrub 200 ml
200 TL

TEKZEN
Braun sakal kesme makinesi
399 TL

TEKZEN
Belde fantasy salıncak
3.399 TL

PHYTO PLAGE
Saç koruyucusu
179 TL

PHYTO PLAGE
Şampuan
134 TL

TEKZEN
Barbekü Wagon
399,99 TL

\\ CITYASTROLOJİ

Koç

Yengeç

Boğa

TEMMUZ
AYI
Aslan

AYLIK BURÇ
YORUMLARI

İkizler

Başak

Koç

Boğa

Yay

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

Astrolog
NURGÜL DÜZENLİ

Başak

Koç

Aslan

Aslan

Yay
Boğa

Yay
Başak

İkizler
Oğlak

Terazi

Yengeç
Kova

Koç
Akrep

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ OLANLAR
Boğa
İkizler
Bu ay ana gündeminizde ev, gayrimenkul, aile, evlilik yer değişimi
Yay
Oğlak
konuları yer almakta. Genel olarak hayatınıza, işinize yön verdiğiniz
Yengeç
birBoğa
dönemde olacaksınız. 10 Temmuz da gerçekleşecek yeniay ile
İkizler
Yengeç
birlikte düşündüğünüz
konuları uygulamaya başlıyorsunuz. Diğer
Boğa
İkizler
taraftan oldukça hareketli olduğunuz bu süreçte yaşam enerjiniz
Terazi
Aslan
artmakta. Ay ortasından itibaren aşk, ilişkiler, çocuk
Başak konularında
yenilenmeler gündeme gelebilir. Ne istediğiniz konusunda daha
net davranabilirsiniz, seyahatler artabilir. Bu ay savaşmadan, cesur
Terazi
Akrep
adımlarla
Başak isteklerinizin peşinden gidin.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA OLANLAR
Yay
Oğlak
Kova
Terazi
Akrep
Bu ay sizler için
hareketli etkiler devrede. Seyahatler, eğitimler,
Başak
kardeşler, akrabalar, anlaşmalar, sözleşmeler ile ilgili yeni bir durum
gelişebilir. Fikirlerimizi daha çok ifade
edeceğiniz bir dönemde
Balık
Oğlak
Kova
Yengeç
olacaksınız. Yolculukların artması ile yaşamınıza hareket gelebilir.
İkizler
Koç
Diğer taraftan ev konularında çok fazla hareketliliğin olduğu,
tamirat, tadilat değişimlerin olduğu bir dönemde olabilir. Bu ay sizler
için güçlenme ve otoritenizi ortaya koyma zamanı. Doğru bildiğinizi
konuşmaktan çekinmeyin.
Balık
Oğlak
Kova
Terazi

Yay
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Terazi

Yengeç
Kova

Koç
Akrep

Balık
Aslan

Boğa
Yay

Akrep

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER OLANLAR
Bu ay sizler için ana gündemde finansal konular, iş konuları
yer
Aslan
almakta. Parasal konularda yaşadığınız gündemleriniz var ise,
bunun için çözümler bulabilirsiniz, yeni bir iş kararı gündeme
Yengeç
gelebilir.
İşe bağlı veya eve bağlı harcamalar gündeme gelebilir.
Diğer taraftan
daha sosyal
seyahatin bol olduğu
Koç
Balık dışa dönük, eğlenceli,
Kova
bir dönemde olacaksınız. Aşk, ilişkiler, arkadaşlıklar tarafından
Boğa
Yay
destekler alacağınız bir süreç sizleri beklemekte. Temmuz ayı
sizin
için netleşme ve harekete geçme dönemi olacaktır. Kararsızlığı
bırakın ve yeni bir yön belirleyin.

Başak

İkizler
Oğlak

Akrep

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ OLANLAR
Aslan
Bu ay sizin için ön planda olacağınız gelişmeleriniz var. Güçlü
Başak
dönüşümlerden geçtiğiniz bu dönem, ilişkiler ve iş konularında
hareketliliklerin olduğu bir ayda olacaksınız. 10 Temmuz sizin
burcunuz
Balık da yeniay yaşanacak ve bu etki ile kararlarınızda
netleşmeye başlıyorsunuz. Diğer taraftan kazançların arttığı bu
dönem, harcama potansiyeliKoç
de artmakta. Genel
olarak maddi
Yay
Oğlak
Boğa
konularda hareketliliğin olduğu bir ayda olacaksınız.
Bu ayİkizler
geçmişe
değil, geleceğin planlarına odaklanma dönemindesiniz. Hayata
Yengeç
bakışınız değişiyor, kontrolü bırakın.
Boğa

Balık
Aslan

Oğlak

nurgul.duzenli@hotmail.com
Koç

Koç

İkizler

Yengeç
Kova

İkizler

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN OLANLAR
Bu ay ana gündeminizde gizlilik
Aslan ve geri planda olma isteği Terazi
Başak
olabilir. İlişkiler cephesinde ve hayatınızda hareketlilikler olsa
da,daha derin düşüneceğiniz bir dönemde olacaksınız. Aile
Terazi
veya evlilikle
ilgili sorunlarınız
varAkrep
ise bu dönem yeni bir yön
Başak
belirlemek isteyebilirsiniz. Ay ortasından sonra bu durumun şekli
değişmekte, kendinizi daha çok ortaya koymaya başlayacaksınız.
Yay
Oğlak
Motivasyonunuzun artmaya başlaması
ile hayatınızda
eğlence,Kova
hareket dışa dönük olmaya başlıyorsunuz. Bu ay gurur yapmadan,
yeni hedefler belirleme cesareti gösteriniz.
Oğlak

Terazi

Kova

Balık

Akrep

Balık

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK OLANLAR
Bu ay gündeminizde tatil planları, arkadaşlıklar, sosyal hayat olacak.
Kendinizi daha net ve güvenle ortaya koymaya başlayabilirsiniz.
Gelecek beklentilerinizin, umutlarının şekillendiği bu dönem
Terazi
Akrep
yeni planlar yapabilirsiniz. Ay ortasından bu yana genel olarak,
daha içe dönük, geri planda kalmayı tercih ettiğiniz durumlar
olabilir. İlişkiler cephesinde, geri plana attığınız durumlar olabilir
veya öncelikleriniz değişebilir. İş ve kariyer olarak yeni bir yön
Yengeç
belirlemekten çekinmeyin, geleceğinize güvenin.
Kova

Balık

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ OLANLAR
Bu ay sizin için hareketli ve dışa dönük etkiler var. Kendinizi daha
çok ortaya koyacağınız, toplumsal olarak destekleneceğiniz etkilerle
ilerleyeceksiniz. Aynı zamanda gündemde iş kariyer sosyal hayat
Akrep
yer alacak. Genel olarak mesleki olarak yeni bir işe başlayabilir,
işinizden destekler alabilirsiniz. Diğer taraftan aile ile ilgili yeni
kararlarda gündeme gelebilir. Aşk, ilişkileri arkadaşlıklar ile ilgili
hareketli bir dönem olacaktır. Bu ay oyalanmak veya geçmişin
sorunlarıyla uğraşmak yerine, yenilenin ve harekete geçin.
Balık

AKREP VE YÜKSELEN AKREP OLANLAR
Bu ay gündeminizde uzaklar, seyahatler, eğitim hukuksal konularla
ilgili yeni kararlar odağınızda olacaktır. Tatil planları yapılabilir,
yeni ufaklar keşfetme isteğinde olabilirsiniz.
Motivasyonunuz
Yengeç
Boğa ileriye dönük
artıyor,
planlar devreye girmekti. Ay ortası itibari ile
İkizler
kariyeriniz, işiniz önceliğinizde yer almaya başlıyor. Kendinizi daha
çok ortaya koyacağınız, iş konularınızda daha hareketli olacağınız
koşullar beraberinde gelecektir. Genel olarak derin dönüşüm
yaşadığınız bir dönemden geçmektesiniz. Yeniliğe yer açın, eskimiş
olanı bırakın
Terazi
Akrep
Başak

YAY VE YÜKSELEN YAY OLANLAR
Bu ay sizin için ana gündemde finansal konular, iş konuları yer
almakta. Kredi,miras, nafaka, borçlar, bankacılık ile ilgili yeni
adımlar olabilir. Finansal
olarak güçlü kararlar alacağınız, iş için
Yengeç
Balık
İkizler
harekete
geçeceğiniz buKova
dönem, uzun
süredir var olan sorunları
Oğlak
çözmek için karar verebilirsiniz. Ay ortası itibari ile enerjiniz daha
çok artıyor ve seyahatler, uzaklar, yurtdışı bağlantıları devreye
girmeye başlıyor. Hayatınızın hareketlendiği bu dönem yeni
kararlar almaktan çekinmeyin. Ön yargıyı bırakıp, daha hızlı ve
Terazi
kolay
olan yolları Akrep
seçiniz.
OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK OLANLAR
Bu ay gündeminizde ilişkiler ve iş konuları önceliğinizde olacaktır.
Bazı kişiler için evlilikle ilgili kararlar gündeme gelebilir, bazı
Yengeç
kişiler için ise kariyer ile ilgili yenilik enerjisi olabilir. Bu dönem
Balık
Kova önemli etkileri
sizler için
barındırmak, uzun dönemdir yaşadığınız
gündemleriniz ile ilgili artık karar aşamasına geliyorsunuz. Ay
ortası itibari ile maddi konularda hareketlilikler olmaya başlıyor,
kredi, nafaka, paylaşımlı gelirler, iş görüşmeleri açısından faydalar
görülebilir. Bu ay iş birliğine, paylaşmaya açık olun.
Akrep

KOVA VE YÜKSELEN KOVA OLANLAR
Bu ay iş hizmet alanında hareketlilikler olacak ve sorumluluklarınız
öncelikte ilerleyecek. Ayrıca sağlık konularında bir yenilenme
enerjisinde olacaksınız, uzun dönemdir var olan sağlık sorunları
Balık
var
ise yenilenme gündeme gelebilir. Diğer taraftan günlük
rutinleriniz, iş çalışma koşullarında yeni bir karar gündeme
gelebilir. Ay ortasından itibaren kendinizi daha çok ortaya
koyacağınız, ilişkilerin önceliğinizde olacağı etkilerle ilerleme söz
konusu olacaktır. Genel olarak iş ve sağlık konularında daha bilinçli
hareket etmeniz gereken bir dönemde olacaksınız. Bu ay ruhsal ve
fiziksel sağlığına önem göster
BALIK VE YÜKSELEN BALIK OLANLAR
Bu ay gündeminizde ilişkiler, çocuklar, yaratıcılık, ön planda yapılan
işler yer almakta. Kendinizi daha motive olmuş hissedebilir, kararlı
davranabilirsiniz. Uzun süredir gündemde olan çocuklarla ilgili
konularda çözüme gidilebilir, çocuk sahibi olmakla ilgili konular
gündeme gelebilir. Bazıları için ise bu gündem yeni bir aşk konusu
olabilir veya mevcut ilişki ile yeni bir karar gündeme gelebilir. Ay
ortasından itibaren odağınız daha çok sorumluluklara yönelmekte,
iş yapmak, hizmet etmek, sağlık konuları ile ilgilenmek önceliğinizde
yer alabilir. Bu ay kendinizi ortaya koymaktan çekinmeyin.

CITYSİNEMA \\

Hem Türk sinemasından hem de dünya sinemasından dikkat çekici yapımları
bir araya getiren Boğaziçi Film Festivali bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında
dokuzuncu kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

ENGELSİZ FİLMLER
FESTİVALİ’DEN
DOKUZUNCU YILINDA
KISA FİLM YARIŞMASI

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel
Müdürlüğü’nün desteği ve TRT’nin Kurumsal İş Ortaklığı ile gerçekleşecek 9. Boğaziçi
Film Festivali bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.
Geçtiğimiz yıl #HerŞeyeRağmen sloganıyla pandemi sürecinin getirdiği tüm
olumsuzluklara rağmen, sosyal mesafeli olarak fiziki şartlarda gerçekleşen festival
film gösterimlerini, filmlerin ait olduğu sinema salonlarında seyirciyle buluşturmuştu.
Boğaziçi Film Festivali bu yıl da seyircisini sinema salonlarında ağırlamaya hazırlanıyor!
Ulusal Yarışma Heyecanı!
1 Ocak 2020 tarihinden sonra tamamlanmış filmlerin başvurabileceği Ulusal Uzun
Metraj, Ulusal Kısa Kurmaca ve Ulusal Kısa Belgesel film yarışması kategorilerinde
heyecan devam edecek.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak filmler En İyi Ulusal Uzun Metraj
Film Ödülü için jüri karşısına çıkarken;yarışmada ayrıca En İyi Yönetmen, En İyi
Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Sinematografi ve En İyi
Kurgu dallarında da akçeli ödüller dağıtılıyor. Kategori ödüllerinin yanı sıra ulusal
yarışmada FİLM – YÖN En İyi Yönetmen Ödülü ile Film Yapımcıları Meslek Birliği
(FİYAB) tarafından bir filmin tüm süreçlerini başarıyla yürüten yapımcıları ve bağımsız
sinemayı desteklemek amacıyla FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü veriliyor.
Uluslararası Yarışmalarda Türkiye Prömiyeri!
Uluslararası Uzun Metraj, Uluslararası Kısa Kurmaca ve Uluslararası Kısa Belgesel film
yarışmalarında yer alan tüm filmler bu yıl da Türkiye’de ilk kez seyirci karşısına çıkacak.
Kısa Film Üretimine Tam Destek!
Festivalin, ilk yılından itibaren kısa filme ve kısa film üretimine olan desteği sürüyor!
Ulusal Kısa Kurmaca Film ve Ulusal Kısa Belgesel Film olmak üzere yarışmalı iki farklı
kategoride en iyi film ödüllerinin verileceği festivalde süresi 20 dakikayı aşmayan
deneysel, animasyon ve kurmaca filmler Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması’na;
süresi 30 dakikayı aşmayan belgesel filmler Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışmasına
başvurabilecek. Kurmaca kategoride yer alacak filmlerden biri de İstanbul Medya
Akademisi tarafından verilecek Genç Yetenek Ödülü’nün sahibi olacak.
Festivalin yarışmalı kısa bölümlerinde yer alan tüm filmler Ahmet Uluçay Büyük Ödülü
için de aday olacak.
Bosphorus Film Lab 24 – 29 Ekim Tarihlerinde!
Festivalin endüstriye yönelik etkinlikleri ve proje geliştirme bölümü olan Bosphorus
Film Lab’de Pitching Platformu ve Work in Progress başvuruları alınacak.
TRT’nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen ve Türkiye sinemasında filmlerin
gelişmesine katkı sağlamak, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine
maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla gerçekleşen Bosphorus Film Lab’e yapım
ya da fikir aşamasındaki film projeleri katılabilecek. Pitching Platformu’nda yer alacak
bir proje TRT Ortak Yapım Ödülü’nü alırken bir proje de Postbıyık Renk Düzenleme
Ödülü’nün sahibi olacak. Work in Progress kapsamında yer alan projeler de T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ile CGV Mars Dağıtım Ödülü için sunumlarını
gerçekleştirecek.
First CutLab Kurgu Atölyesi Üçüncü Kez İstanbul’da!
2015’ten bu yana uluslararası birçok film festivalinde; ilk kurgusu veya kaba kurgusu
tamamlanmış projelerin geliştirilmesi için tasarlanan workshop programı olan First
CutLab bu yıl da 9. Boğaziçi Film Festivali kapsamında İstanbul’da düzenlenecek.
9. Boğaziçi FilmFestivali 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festival hakkında
detaylı bilgi ve başvuru süreçleri www.bogazicifilmfestivali.com üzerinden takip
edilebilecek.

Kısa Film Yarışması’na Son Başvuru: 10
Temmuz 2021
Festival kapsamında kısa filmlerin tanıtımı
ve dolaşımı ile; seyirci, genç yönetmenler
ve sinema profesyonelleri arasında diyalog
kurulmasını sağlamak amacıyla bu yıl ilk kez
gerçekleştirilecek olan Kısa Film Yarışması,
tema kısıtlaması olmaksızın kurmaca ve
animasyon türünde tüm dünyadan kısa filmlerin
başvurusuna açık olacak.
Süresi 20 dakikayı aşmayan 2020 ve 2021
yapımı kısa filmlerin kabul edildiği yarışmaya
filmfreeway.com üzerinden 10 Temmuz 2021’e
kadar başvurulabilecek. Finale kalarak Festival
programında yer alacak filmler ise 2 Ağustos
2021 tarihinde açıklanarak En İyi Film, En
İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödülleri için
jürinin karşısına çıkacak. Festival izleyicileri ise
verdikleri oylarla Seyirci Özel Ödülü’nün sahibini
belirleyecekler.
Tüm film gösterimleri ve diğer yan etkinliklerin
sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı seçenekleri
ile erişilebilir olarak takip edilebileceği Engelsiz
Filmler Festivali hakkında ayrıntılı bilgiye www.
engelsizfestival.com adresinden ulaşılabilir.
Festival kapsamında gerçekleştirilecek Kısa Film
Yarışması’na başvurular ise filmfreeway.com
üzerinden 10 Temmuz 2021’e kadar yapılabilir.
instagram.com/engelsizfestival/
facebook.com/engelsizfestival/
twitter.com/engelsizff
filmfreeway.com/AccessibleFilmFestival

9. Boğaziçi Film Festivali 23 – 30 Ekim
Tarihleri Arasında Düzenlenecek!

Puruli Kültür Sanat tarafından 11-17 Ekim
2021 tarihleri arasında çevrim içi ve fiziksel
gösterimler ile dokuzuncu kez düzenlenecek
olan Engelsiz Filmler Festivali, programına
eklediği yeni bölümler ve uluslararası bir Kısa
Film Yarışması ile sinemaseverlere yenilenmiş
ve zengin bir program sunmaya hazırlanıyor.
Bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek Kısa Film
Yarışması Festival’in bu sene sinemaseverlere
sunacağı yeniliklerinden biri olacak.

\\ CITYAKTÜEL

ARD’NİN YENİ DÖNEM BAŞKANI;
GÜLDAL SİĞİNÇ OLDU!
Akdeniz Reklamcılar Derneği, Antalya Gazeteciler Cemiyeti
binasında yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda yeni başkanını
seçti. Aynı zamanda derneğin ilk kadın başkanı da olan
DRN Ajans & PR’ın sahibi Güldal Siğinç, başkanlık görevini
iki yıllık hizmetinin ardından Yedi Reklam Ajansı sahibi
Haluk Özsevim’den devraldı.

Seçim sonrası yaptığı konuşmada Başkan Güldal Siğinç, “Her
zaman olduğu gibi son derece keyifli bir Genel Kurul Toplantısı
gerçekleştirdik. Yeni dönem için öncesinde benimle birlikte iki kadın
üyemiz daha; Afet Tipici ve Fulya Sarman da başkanlık için adaylığını
açıklamıştı ancak geçen süreçte kendi aramızda uzlaşıya vararak tek
liste ile seçime girdik ve yönetim olarak oybirliği ile seçildik. Sevgili
arkadaşımız Afet Tipici bu dönem görevi bizlere teslim ederken,
Fulya Sarman da yeni yönetim kurulumuzda As Başkanlık görevini
üstlendi. Sevgili Afet Tipici’ye örnek yaklaşımından dolayı kendim ve
Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım adına teşekkür etmek isterim.
Bu göreve layık görülmek benim için tabi ki çok büyük gurur kaynağı.
Arkadaşlarımın teveccühü ile bugün bu unvanla konuşuyor olmak
benim için son derece değerlidir. Her birinize ayrı ayrı teşekkür
ediyorum.
İlk önce Antalya için çalışmaya devam edeceğimizin bilinmesini arzu
ederim. Başkan olarak yeni yönetim adına, tüm planlamalarımız
çerçevesinde sektörün gelişmesi ve eğitimi ile ilgili projeler üretmek
için çalışacağımızı da peşinen söyleyebilirim. Temel stratejimiz
olan Antalya’nın tanıtımı ve marka değerinin yükseltilmesi için
projeler geliştirmemizin yanında, şehrimizin sosyal sorunları ile ilgili
farkındalık yaratan projelerde de, kamu kurumları ve diğer sivil
toplum örgütleriyle birlikte canla başla çalışacağımızın bilinmesini
isterim.” dedi…
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Yeni yönetim ilk olarak ATSO Başkanı Davut Çetin ve
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a ziyaretlerde
bulundu.
Yapılan seçiminin ardından Akdeniz Reklamcılar
Derneği’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden
oluştu:
Başkan Güldal Siğinç (DRN Ajans & PR Sahibi)
As Başkan Fulya Sarman (Redro Ajans)
Genel Sekreter Murat Gencer (Webius Digital)
Sayman Birgül Ünal (Graphx Ajans)
Yönetim Kurulu Üyesi Cem Çınar (Promaster Ltd. Şti. - Town
Park Tshirt)…

\\ CITYAKTÜEL

ZİÇEV UÇURTMA FESTİVALİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
Zihinsel Engelli Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) tarafından düzenlenen uçurtma festivali renkli
görüntülere sahne oldu.

Canan - Beyza Ekim, Cemre Çabukoğlu
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Zihinsel Engelli Çocukları
Yetiştirme ve Koruma Vakfı
(ZİÇEV) tarafından geçtiğimiz
ay düzenlenen uçurtma
festivali, Antalyalı çocuklar
tarafından yoğun ilgiyle
karşılandı. Elde edilen gelirin
tamamı ZİÇEV çocuklarının
eğitimine harcanacak olan
organizasyona dünyaca ünlü
uçurtma ustası Zahit Mungan
da tam destek verdi. Mungan’ın
eğitmenliğinde çocuklar ve
aileleri tarafından yapılan
rengarenk uçurtmalar neşeyle
uçuruldu.

Aslı Yakar, Atlas - Pera Taşçıoğlu

Aylin Ayaz Yılmaz, Çağıl Seferoğlu

Derin Topdemir, Güldal Siğinç, Judehan Yağcıoğlu

Funda - Çağıl - Necla Seferoğlu

Defne- Özlem- Derin Ay

Ceren Çabukoğlu, Aylin Ayaz Yılmaz

\\ CITYAKTÜEL

Zahit Mungan’ın ejderha ve
şahmeran temalı mitolojik
karakterlerden oluşan
uçurtmaları ise çocuklar
kadar, ailelerinin de ilgi
odağı oldu. Sanax İnşaat,
Hotel Mille, The Marmara
Hotel, Antalya Rotary Kulübü
ve Naturmed İlaç şirketinin
sponsor olduğu ve DRN
Ajans’ın medya sponsorluğunu
üstlendiği organizasyon
öncesinde düzenlenen uçurtma
atölyesi kontenjanları da kısa
süre içerisinde doldu. The
Marmara Hotel’in bahçesinden
havalanan uçurtmalar, Antalya
semalarında renkli görüntülere
sahne oldu.

Hilal Sarıhan

Gül - Gülse Çelikel

Sadık - Aylin Ayaz Yılmaz, Güldal Siğinç, Ceren Çabukoğlu

Münir Çabukoğlu, Ümran Zorlu

Gülsün - Bade Acar
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Sadık - Aylin Ayaz Yılmaz

Ebru - Elit - Ecre -Ezna Etke

Ebru - Elit - Ecre -Ezna Etke

Güneş Değirmenci, Hümeyra Mıhçı
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AGİDER’den Kadın Girişimcilere Yönelik Destek Çağrısı!
Pandemi sürecinde normalleşme sonrası “2021 yılı Olağan Açılış” toplantısını 23 Haziran 2021 Çarşamba günü Akra Hotels’de
gerçekleştiren Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER), kadın girişimlere odaklanan bir rapor sunarak iş dünyasının
taleplerini ve sektörlerin beklediği destekleri açıkladı.

AGİDER’in, 2021 yılı Olağan Açılışı
dolayısıyla düzenlediği toplantıya, Antalya
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Cansel Tuncer, Kepez Belediye Başkanı
Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediyesi
Başkan Yardımcısı Oya Kansu, Konyaaltı
Belediye Başkanı Semih Esen, Batı
Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu
(BAKSİFED) Başkanı Abdullah Erdoğan,
Akdeniz Reklamcılar Derneği (ARD)
Başkanı Güldal Siğinç, Akdeniz Üniversitesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Nuray Atsan,
AGİDER Yönetim Kurulu ve üyeleri katıldı.
Toplantıda pandeminin iş dünyasına ve
kadınlara etkileri değerlendirildi.
“Kadınların işlettiği şirketlerin
yüzde 82’si pandemiden olumsuz
etkilendi”...
AGİDER Başkanı Dr. Figen Sayın Yıldıran,
AGİDER’in Türkiye’de başarılı girişimci
iş kadınları sayısını artırmak, kadınların
sosyal ve ekonomik hayatlarında daha
güçlü olmalarını sağlamak için çözüm
önerilerinin geliştirilmesi adına çalışmalar
yürüttükleri anlattı. Covid-19 nedeniyle
sağlık başta olmak üzere ekonomik, sosyal
ve toplumsal olarak zor bir yılı geride
bıraktıklarını aktaran Yıldıran, dünyada
yapılan araştırmalarda ekonomik ve
sosyokültürel açıdan etkilendiği raporları
açıkladı. Küresel olarak kadınların işlettiği
şirketlerin yüzde 82’sinin pandemiden
olumsuz etkilendiği belirten Yıldıran,
“Pozitif ayrımcılık değil; toplumsal
cinsiyet eşitliği temelinde adil bir sistemin
inşası ile kadın erkek birlikte hayatı
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Agider Bşk. Dr Figen Sayın

Güldal Siğinç, Dr Figen Sayın, Zeynep Ateşoğlu

dönüştürme gerekliliğini ortaya koymuştur. Araştırmalarda Covid-19 döneminde kadın ve
erkek çalışanların yaşadıkları temel sorunlar birbirinden ayrışıyor. Pandemide kadın ve erkek
çalışanlar sorun olarak gördükleri 3 konu dikkat çekmiştir. Kadınların yüzde 99’u artan ev
işleri ve bakım sorumluluğunu, yüzde 97’si uzaktan çalışma ile artan iş yükünü, yüzde 95’i ise
endişe, psikolojik stres ve tükenmişlik sorununu belirtmiştir. Erkeklerin ise yüzde 74’ü salgın
döneminde gelir yetersizliğini, yüzde 69’u iletişim ve bilişim teknolojilerine kısıtlı erişimi,
yüzde 65’i ise psikolojik stres ve tükenmişlik sorununu belirtmiştir” dedi.
2021 yılında da dernek olarak zorluklara rağmen zorunluluklarını yerine getirme kararıyla
çalışmalarına devam edeceklerini belirten AGİDER Başkanı Dr. Figen Sayın Yıldıran;
“AGİDER olarak kadın girişimcilerin pandemi ve normalleşme sürecinde tekrar büyümeye
geçebilmeleri için acil destek politikalarının uygulanmasını talep ediyoruz. Ülkemizde

Protokol&Agider Yönetim Kurulu

toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde adil bir
sistemin inşası ile kadın-erkek birlikte hayatı
dönüştürme gerekliliğini biz de tekrar hatırlatıyor
merkezi ve yerel yönetimler düzeyinde ilgili kişi
ve kuruluşlara sunuyoruz» dedi.
“Güçlü kadın güçlü nesil”
Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Cansel Tuncer Çevikol, dünyada her şeyin kadının
eseri olduğunu belirterek, bu anlayışla Antalya
Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik
anlayışıyla kadınların iş gücüne daha fazla
katılmaları, kendi ekonomilerini sağlayarak güçlü
kadınlar olarak güçlü nesiller yetiştirmesi için
çalışmalara devam ettiklerini aktardı.
“AGİDER üyesi gibi çalışacağım”...
AGİDER ile birlikte çalışmalar ve çeşitli fikir
alışverişinde bulunduklarını anlatan Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Son yıllarda
büyün belediyelerimizin kadın girişimiyle ilgili,
kadının ekonomik yaşamın içerisinde daha güçlü
bir şekilde yer almasıyla ilgili ortaya koyduğu
önemli çalışmalar var. İktidar partisine mensup
bir belediye başkanı olarak önerilerin kamusal
alana çıkması, siyasallaşması ve taleplerin ilgili
yerlere iletilmesi konusunda AGİDER üyesi gibi
çalışacağıma söz veriyorum” dedi.
“Üzücü, yıkıcı bir durum”...
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise;
“Koronanın iş dünyasına yaptığı yıkımlar,

Gökçen Atmaca, Baksifed Başkanı Abdullah Erdoğan

tahribatlar konusunda önümüze gelen birkaç araştırmadan birini burada duydum.
Kendi işini yapan kadınların 4’te 1’i artık işini kaybetti. Bu ciddi anlamda üzücü ve
yıkıcı bir durum. Bu tahribatın düzeltilip eski ortama geri dönülmesiyle ilgili bir dizi
talep sıralandı. Bunların içinden bir kısmı yerel yönetimlerle ilgiliydi. Bölgemiz çapında
üzerimize düşeni yapma konusunda söz veriyorum” diye konuştu.
“Bilimin ışığında çözümler”...
Girişimci iş kadınlarının sayısını artırmak ve daha güçlü olmalarını sağlamak için
çözüm önerileri geliştirdiklerini anlatan Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu
(BAKSİFED) Başkanı Abdullah Erdoğan, “Sadece istihdam edilen değil istihdam eden
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Agider Bşk. Yrd Zuhal Senai, Muratpaşa Bld. Bşk. Yrd. Oya Kansu

Dr. Figen Sayın, Doc. Dr. Nuray Atsan

Dr. Figen Sayın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Avukat Cansel Tuncer Çevikol

de iş kadınlarına ihtiyacımız var. Dünya ticaretinden daha fazla pay
alabilmemiz için girişimci, yatırımcı kadınlarımızın iş dünyasında
olması çok önemli. Pandeminin 16 aylık bu zorlu sürecinden
mucizeler bekleyerek değil, ancak bilimin ışığında ve ortak akılla
çıkabiliriz” dedi.
“Fırtına Geçti, Hasar Büyük”...
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen da toplantıda yaptığı
konuşmada şunları söyledi: “Pandeminin Antalya iş dünyasına ne
hasar verdiği Ekim-Kasım aylarında daha net ortaya çıkacak. Sağlığın
siyaseti olmaz. Herkesin dayanışma içinde olması gereken bir süreç
var önümüzde. Ben bu konuda Konyaaltı Belediyesi olarak bölgemiz
için üzerimize düşenleri yapacağımıza söz veriyorum.”
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“Daha çok çalışacağız”
Kısa süre önce başkan seçilen, Akdeniz Reklamcılar Derneği (ARD)
Başkanı Güldal Siğinç de konuşmasında; “Akdeniz Reklamcılar
Derneği, cinsiyet ayrımcılığına karşı bir duruş sergileyen nadir
meslek örgütlerinden biridir diyebilirim. Bu dönem üç kadın
başkan adayıyla seçim sürecimize başladık ve sonunda aramızda
anlaşarak tek listeyle seçime gittik. Bundan sonraki dönemlerde de
ARD yönetimlerinde kadınların daha çok görevler üstleneceğinin
bilinmesi gerektiğinin altını çizmek isterim. Bu görevin ilklerinden
olmaksa benim için tabi ki çok büyük gurur kaynağı. Arkadaşlarımın
teveccühü ile bugün sizinle bu unvanla konuşuyor olmak benim
için son derece değerlidir. Bu zor pandemi sürecinde bugüne kadar
ülkemiz ve Antalya için çok çalıştık. Daha fazla çalışacağımıza,
tüm zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğimize de yürekten
inanıyorum.” dedi.

Dr. Figen Sayın, Konyaaltı Bld. Başkanı Semih Esen

Agider Bşk. Yrd Gökçen Atmaca, Kepez Bld. Başkanı Hakan Tütüncü

Güldal Siğinç, Dr Figen Sayın, Serap Kocaoğlu

Baksifed Başkanı Abdullah Erdoğan, Dr. Figen Sayın

Toplantının ikinci kısmında ise Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuray Atsan “Dünya ve Türkiye
Perspektifinden Pandemi Sürecinde Kadın Girişimcilerin Yaşadıkları Sorunlar
ve Fırsatlar” konulu sunum gerçekleştirdi.

“Pandemi döneminde kadınların yükü arttı”...
Olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirten Doç.
Dr. Nuray Atsan; “Küresel ekonomiler son derece
güçlü bir dışsal şokla karşılaştı. Bu şokun işletmeler
üzerinde hem ekonomik anlamda hem de psikososyal
anlamda derin etkileri oldu. Kadın çalışanlar ve
kadın girişimcilerin en fazla etkilenen grup olduğunu
söyleyebiliriz. Türkiye’de %33’lük firma kapanışı
olduğu görüyoruz. Kadın girişimcilerin erkek
girişimcilere oranla %5,9 daha fazla firma kapanması
gerçekleşti. Kadın girişimcilerin işe alımı dondurma,
çalışan maaşları azaltma, pazarlama faaliyetlerini
durdurma, ofis giderlerini azaltma yönünde maliyet
düşürme stratejisi uyguladığını söyleyen Atsan;
Türkiye’de 2020 yılı itibari ile 145 bin kadın girişimci
var. Kadın girişimci sayısını arttırmamız için daha
fazla çalışmalıyız.” dedi.
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GÜZELLİĞE DEĞER KATANLAR
Dr. Ufuk Alatekin Akademi; 21 Haziran 2021 tarihinde Kuruçeşme
Oligark’ta “Güzelliğe Değer Katanlar” ödül töreniyle, hayatlarımıza
güzellik katanların çabalarını taçlandırdı. Bir sosyal sorumluluk projesi
olarak başlatılan “Güzelliğe Değer Katanlar” ödül töreniyle; doğaya,
sanata, spora, canlıya, modaya, bilime güzellik katan tüm paydaşların
çabalarını duyurmak, onları gururlandırmak ve gelecekteki çalışmaları
için cesaretlendirmek amacıyla kişi ve kurumlara ödülleri takdim edildi.

Her yıl aynı tarihte geleneksel olarak tekrarlanacak “Güzelliğe Değer
Katanlar” ödül töreninden elde edilecek gelir, Kadın Sığınma Evleri ve
Çocuk Esirgeme Kurumlarından gelen, Dr. Ufuk Alatekin AKADEMİ’de
öğrenimine devam eden ve akademik kariyerine yeni başlayacak olan
öğrencilerin eğitimine aktarılacak.
Dr. Ufuk Alatekin Akademi Güzelliğe Değer Katanlar ödül töreninde
‘Çocuklara Değer Katanlar Ödülü’ ZİÇEV Antalya Şube Başkanı Aylin
Ayaz Yılmaz’a verildi. Aynı zamanda dergimizin köşe yazarı da olan
Aylin Ayaz Yılmaz ödülü teslim alırken; “Evet, Türkiye çapında,
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bu yıl ilki gerçekleştirilen ödül töreninde, ben de ‘Çocuklara Değer
Katanlar Ödülü’nü aldım. Çok çok duygulandım. Çocukları bu
kadar çok sevdiğimi taaa uzaklardan takdir eden Dr. Ufuk Alatekin
Akademi’ye sonsuz teşekkür ederim. Gerçekten jest oldu. Ödüller,
birbirinden değerli kişilere gitti, gece muazzamdı. Emeği geçenleri
tebrik ediyorum. Ödül için çalışmıyorum ama her ödül de beni ayrı
şekilde motive ediyor. Ödülü alacağımı duyduğumdan beri yaşadığım
heyecanı anlatamam. Sanırım bu heyecan insana enerji veriyor. Aynı
heyecanla çalışmaya devam!” dedi.

ANTGİAD
pandemiden
güçlenerek çıktı
Antalya Genç İş İnsanları
Derneği (ANTGİAD) üyeleri
pandemi sonrası ilk kez
bir araya geldi. Toplantıda
ANTGİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Osman Sert, derneğin
pandemi dönemi çalışmaları ve
projelerini üyelerine anlattı.

Dünyayı etkisi altına alan COVİD-19
pandemisinden dolayı uzun süredir
bir araya gelemeyen ANTGİAD
üyeleri normalleşme dönemi ile
birlikte yaklaşık bir buçuk yıllık
aradan sonra fiziki olarak ilk kez
bir araya geldi. ANTGİAD Başkanı
Osman Sert’in dernek çalışmaları
ve ekonomiye dair bilgiler verdiği
toplantı üyelerin yoğun ilgisi ile
gerçekleştirildi.
Antalya’nın ilk iş insanları derneği
olarak böyle zorlu bir pandemi
dönemini üyelerinin güçlü
dayanışmasıyla birlikte aşmaya
çalıştıklarını belirten Başkan Osman
Sert, dernek olarak çok büyük bir
dayanışma örneği gösterdiklerini
ifade etti.
Pandemide 30 yeni ANTGİAD
üyesi
Konuşmasını pandemi dönemindeki
dernek çalışmaları hakkında bilgiler
vererek sürdüren Başkan Sert, bu
süreçte derneğin çalışmalarına
normal süreçten daha yoğun bir
tempoda devam ettiklerini söyledi
ve pandemi döneminde derneğin
30 yeni üyeye ‘merhaba’ dediğini
belirtti.
Üyelere her alanda kazandıran
projeler ürettik
Dernek olarak pandemi döneminde
geçmişten gelen projelerin yanı
sıra bu süreçte de yeni projeler
ürettiklerini ifade eden ANTGİAD
Başkanı Sert, “ANTGİAD AVM ile
üyelerimizi online bir platforma
taşıyarak ticaret hacimlerini
büyütmeleri için destek olduk. Bu
projemiz halen devam ediyor. Hem
üyelerimizin kendi aralarındaki
etkileşimlerini artırmak hem de

üyelerimize ulaşmak isteyen tüketicilerin rahatlıkla ulaşabildiği ANTGİAD AVM her geçen gün
büyüyen bir ivmeyle çalışıyor” dedi.
Cem Karaca Kütüphanesi 5 Temmuz’da açılıyor
Gençliğin gelişmesinin Türkiye’nin geleceğinin gelişmesi demek olduğunu vurgulayan Başkan
Sert, “Bizler geleceğin gençlikten geçtiğini biliyoruz. Bu anlamda Kepez Belediyesi ile işbirliği
yaparak 5 Temmuz’da Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi’ni hayata geçireceğiz. Burada geleceğimizi
oluşturan gençlerimize 10 bin kitaplık bir arşiv sunacağız. Gençler için girişimciliğe özendiren ve
eğitimlerinde destekleyen çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
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Antalya’nın lezzetleri Antalya basınına tanıtıldı

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV), İstanbul’da gerçekleştirilen Gastro Show kapsamında
misafirlere tattırdığı Antalya’ya özgü lezzetlerin tanıtımını bu kez de turizm kenti
Antalya’da, iki ayrı toplantıyla yaptı.

Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizmi Derneği ortaklığıyla İstanbul’da
gerçekleştirilen Gastro Show kapsamında Antalya Tanıtım Vakfı ve 7 Mehmet Restaurant,
Antalya’ya özgü lezzetleri etkinliğe katılan misafirlere tattırdı. Büyük beğeni toplayan
lezzetler bu kez de ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege’nin ev sahipliğinde Antalya’daki
restoranda Şef Mehmet Akdağ’ın yorumuyla basın mensuplarına iki ayrı toplantıyla
sunuldu.
Antalya’ya özgü olan ancak Şef Akdağ’ın kendi yorumlarıyla süslediği Toros Dağları’nda
yetişen keçilerin sütlerinden yapılan keçi peyniri, domates, pirinç, sarımsak ve fesleğenle
süslenmiş Karidesli Cive, Hibeş, kavrulmuş kabak çekirdekleriyle servis edilen Beyaz
Üzüm Yaprağı, yeşil erikle farklı bir tat yakalanan Taze Otlu Kuru Cacık, Tarator Soslu
Börülce, Pilaki Grida, ismini içerisindeki rengarenk sebze ve meyvelerden alan Gökkuşağı
Salatası, çifte kavrulmuş tahin ve manda kaymağıyla servis edilen Kabak Tatlısı lezzetleri
davete katılan misafirlere sunuldu. Özel menüler ile misafirlere tanıtılan özenle
hazırlanmış yemekler davete katılan kişilerin büyük beğenisini topladı.
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Antalya’nın gastronomi tarihine katkı sunmaya çalıştıklarına değinen ATAV Başkanı
Yeliz Gül Ege, “İstanbul’daki Gastro Show’da ilk gün yapılan protokol yemeğiyle Antalya
lezzetlerini tattırdık. Bunları yaparken Elmalı’nın bağlarından toplanan üzümlerle
yapılan Antalya’nın şarabıyla eşleştirerek farklı bir lezzet sunduk. Bugün de İstanbul’da
sunduğumuz menüyü Antalya’nın basın mensuplarına tattırmak istedik. Yemeklerin hepsi
aslında geleneksel lezzetler. Bunları farklı dokunuşlarla, daha modernize ve popüler
hayata ayak uydurmuş bir havaya sokarak bunları anlatmak istiyoruz. Özellikle pandemi
döneminde gastronomiyle ilgili ATAV olarak ciddi ataklarımız oldu. Kentimizde de
uluslararası iki etkinlik yaptık ve devamı gelecek” dedi.
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GEÇTİĞİMİZ AY ATSO, BİRÇOK ZİYARET KABUL ETTİ
Başkan Çetin, Kaleiçi'ni
ziyaret etti
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve
Meclis Başkanı Süleyman Özer, yeniden
başlayan normalleşme dönemde Antalya’nın
en önemli cazibe merkezlerinden biri olan
Kaleiçi’ni ziyaret etti. İşletmelerin yeniden
faaliyete geçmesinden dolayı hayırlı olsun
diyen Davut Çetin ve Süleyman Özer,
işletmelere mevsimlik çiçek de armağan
etti.
Yeni normalleşme döneminde faaliyetlerini tekrar
başlatan Kaleiçi’nde bulunan işletmeleri ziyaret
eden ATSO Başkanı Davut Çetin, burada muhtarlar,
dernekler ve işletme yöneticileriyle bir araya geldi.
Kaleiçi bölgesinde faaliyet gösteren iş yerlerinin
yaşadığı sıkıntıları dinleyen Davut Çetin; “Bugün
Kaleiçi’nde bulunan üyelerimize yeni normalleşme
süreci ile ilgili olarak hayırlı olsun demeye geldik.
Ziyaretimizde işletmelerimize mevsimlik çiçekler
hediye ettik. Buradaki işletmelerimize biraz da
moral olsun istiyoruz.” dedi.

Danimarka Büyükelçisi Danny
Annan ATSO’yu ziyaret etti

Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan ve Antalya Fahri
Konsolosu Ozan Ünal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı
Davut Çetin’i ziyaret etti. Başkan Davut Çetin, ziyarette Büyükelçi
Annan’a Oda çalışmaları ve Antalya ekonomisiyle ilgili bilgiler verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 4302
yabancı sermayeli firmadan 29’unun Danimarka
sermayeli olduğunu belirten Davut Çetin,
Antalya ekonomisi hakkında da detaylı bir
bilgilendirme yapan Başkan Çetin, Antalya’nın
turizm ve tarımın yanı sıra sanayi üretimi ile
de fark yarattığını kaydetti. Lüks yat üretimi,
tarım teknolojileri, tropikal meyve üretimi gibi
katma değerli alanlarda kaydedilen gelişmeler
hakkında da bilgiler paylaşan Başkan Çetin,
“Antalya ile Danimarka arasında dostluğun ve
ticaretingeliştirilmesi için her türlü iş birliğine
hazırız” dedi.
Büyükelçi Danny Annan ise, Türkiye ile
Danimarka arasında ihracatın ithalata oranı
açısından gayet dengeli ve istikrarlı bir ticaret
ilişkisi gözlemlediklerini ve bundan memnun
olduklarını belirtti.
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ATSO’dan Macaristan
ilişkileri girişimi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Davut Çetin, Macaristan Büyükelçisi
Viktor Matis,Ticari Ataşesi
ÁronSipos, Fahri Konsolos Kaan
Karakaya ve heyeti ile bir araya
geldi. Macaristan ve Antalya ikili
ilişkileri ve ekonomik işbirliği
imkanlarının yapıldığı görüşmeye
ATSO Başkan Yardımcıları Mustafa
Atılgan ile Cihangir Deniz ve
Yönetim Kurulu Sayman Üye Ayhan
Kızılsavaş dakatıldı.

Görüşmeye ATSO ve Antalya ekonomisi hakkında bilgiler vererek
başlayan Başkan Davut Çetin, ATSO’nun 139 yıllık köklü bir
yapıya sahip olduğunu ifade etti. 50 bini aşkın üyesi ile ATSO’nun
Türkiye’nin en büyük Ticaret ve Sanayi Odası olduğunu ifade eden
Başkan Davut Çetin, kentin yabancı yatırımcılar için de çok önemli
bir cazibe merkezi olduğunu söyledi. Türkiye’nin İstanbul’dan sonra
en çok yabancı yatırımcıya sahip kenti olduklarını ifade eden Çetin,

“Turizmiyle Türkiye’nin dışa açılan penceresi olan Antalya, yabancı
yatırımcılar için de en önemli yatırım merkezlerinden birisi” dedi.
Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, “Macaristan ile Antalya
ekonomik ilişkilerini ileri seviyelere çıkarmayı bizler de çok
istiyoruz. Bu görüşmede birlikte yapılacak işbirliği çalışmalarını
değerlendirmek istedik.” şeklinde konuştu.

ATSO Romanya ile her türlü
işbirliğine açık
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Davut Çetin, Romanya Büyükelçisi ŞtefanTincave
Romanya Antalya Fahri Konsolosu Semih Beken’i ağırladı.
ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz’in
de hazır bulunduğu toplantıda, Romanya – Antalya
ekonomik ilişkileri ve bu ilişkilerin daha üst seviyelere
çıkarılması konuşuldu.

Türkiye’de göreve yeni gelen Romanya Büyükelçisi ŞtefanTinca’ya
görevinde başarılar dileyerek konuşmasına başlayan Başkan Davut
Çetin, Romanya ile geçmişten gelen bir dostluklarının olduğunu
söyledi. Büyükelçi Tinca ile de bu ilişkileri daha üst seviyelere
çıkarmak istediklerini vurgulayan Başkan Davut Çetin, “ATSO olarak
bizler her zaman size destek vermeye hazırız” diye konuştu.
ATSO üyeleriyle Rumen iş insanlarını geçtiğimiz hafta bir araya
getiren toplantıdan olumlu sonuçlar çıkmasını umut ettiğini söyleyen
Büyükelçi Tinca, “Büyükelçilik olarak elimizden gelen her türlü
desteği verebiliriz. Burada Fahri Konsolosumuz Semih Beken de bize
çok önemli bir köprü vazifesi görüyor.” dedi.
Görüşmenin sonunda Başkan Davut Çetin, Büyükelçi Ştefan Tinca’ya
günün anısına ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından
resmedilen Antalya tablosunu armağan etti.
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KARADAĞ ANTALYA
FAHRİ KONSOLOSU
HÜSEYİN ERKAN YILMAZ
OLDU
Karadağ (Montenegro) Antalya Fahri Konsolosluğu
gerçekleştirilen özel bir törenle açıldı. Ev sahipliğini
Karadağ Antalya Fahri Konsolosu ünvanı ile Erşa
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Erkan
Yılmaz’ın üstlendiği açılış törenine, Dışişleri Bakan
Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Karadağ Dışişleri
Bakanı Dorde Raduloviç, Karadağ Ankara Büyükelçisi
Perisa Kastratoviç, Ak Parti Antalya Milletvekili Dr.
Tuba Vural Çokal, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim
Aydın ve çok sayıda Antalyalı iş adamı ile seçkin
simalar eşlik etti.

Antalya Karadağ Fahri Konsolosluğu açılış töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti. Açılış
törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Karadağ Dışişleri Bakanı Dorde
Raduloviç, Karadağ Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratoviç, Ak Parti Antalya Milletvekili
Dr. Tuba Vural Çokal, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve çok sayıda Antalyalı
iş adamı ile seçkin simalar eşlik etti. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Karadağ Antalya
Fahri Konsolosu Hüseyin Erkan Yılmaz, Karadağ’ın bağımsızlığını ilan ettiği 2006
yılında Türkiye’nin ilk olarak tanıyan ülke olduğunu hatırlatarak, her iki ülke arasında
dostane ilişkilerin çok uzun süredir var olduğunu ifade etti. Türkiye ve Karadağ halkları
arasındaki dostluk ilişkilerinin her fırsatta karşılıklı olarak geliştirildiğine değinen
Hüseyin Erkan Yılmaz, “Bu onurlu göreve layık görülmekten mutluluk duyarken,
devam eden samimi ilişkilere katkıda bulunmaktan da büyük bir mutluluk ve gurur
duyuyorum. Antalya›daki Karadağ diplomatik misyonu olarak, iki ülke ilişkilerinin
gelişmesi için her türlü desteğe hazır olduğumu ve görevimi büyük bir özveriyle yerine
getireceğimi belirtmek isterim” dedi.
Açılış törenine eşlik eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise yaptığı
konuşmada, beş kıtada bulunan Türkiye Fahri Konsolosluk Ağı’nın, Türkiye’nin ikili
ilişkilerine değerli katkılar sağladığını ifade etti.
Karadağ Dışişleri Bakanı Dorde Radoloviç de her iki ülkenin çok eski bir geçmişi
olduğunu belirterek, “Karadağ 1500’lü yıllardan bu yana var olan bir ülkedir ve
Osmanlı zamanında da her iki halk arasındaki ilişki çok eskidir. Yine ilk büyükelçilik
Osmanlı zamanında açılmıştır. Şimdi yine iki halk arasındaki ilişki aynı yakınlıkta
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devam etmektedir” diye konuştu. Açılış töreninde
konuşmalarının ardından konuk Dışişleri
Bakanı Dorde Radoloviç, Karadağ Antalya Fahri
Konsolosluk beratını Hüseyin Erkan Yılmaz’a
takdim etti.
Karadağ Antalya Fahri Konsolosluğu beratını
aldıktan sonra kendisini mutlu gününde yalnız
bırakmayan davetlilerden gelen tebrikleri kabul
eden Hüseyin Erkan Yılmaz, onurlu bir görev
üstlendiğini belirterek, iki ülke halklarının arasında
var olan dostluğun daha da pekişeceğine inandığını
söyledi. Tören sonrası düzenlenen kokteylde bir
araya gelen konuklar, keyifli dakikalar yaşadı.
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Başkan Böcek OSB Başkanı Ali
Bahar’ı ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, OSB
Başkanı Ali Bahar’ı ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’ı ziyaret
etti. Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve AHB Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır ve ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocagöz’ ün
katılımlarıyla ziyarette belediye bürokratları da hazır bulundu.
Antalya’nın turizm, tarımın yanında önemli bir ticaret kenti
olduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, OSB’nin Antalya için
önemine değindi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Antalya OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Bahar, şunları söyledi: “Hayvan borsası ve
OSB içindeki ANET tesisinin rehabilite edilerek daha modern bir
yapıyla kazandırılması konularında her türlü katkıyı koymaya hazır
olduğumuzu taahhüt ediyoruz. Kendilerine de açık çek veriyoruz.
Antalya için hepimiz birlikte çalışmanın görüntüsünü vermekten
mutluluk duyuyorum.”

SANAYİCİYE
FİNANSMANA ERİŞİM
KOLAYLIĞI
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar,
Vakıfbank’ın üst düzey yetkililerinden
oluşan heyeti konuk etti. Toplantıda
Vakıfbank’ın, sanayicilerin finansmana
erişimini kolaylaştıracak, yeni ürünü
hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

Vakıfbank Ticari Bankacılık Pazarlama Başkanı Ahmet Yılmaz,
Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürü Mehmet Arıöz ile birim ve şube
müdürlerinden oluşan heyet, Antalya Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’ı ziyaret edip bölge sanayicilerinin
finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni ürünleri hakkında
kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Banko Dijital Çek adı verilen yeni
ödeme sistemi ile Antalya OSB katılımcılarının DBS, teminat mektubu,
kredi kartı gibi ürünlerle garantili vadeli satış ve alış yapan tüm
müşterileri için dördüncü bir tahsilat ve ödeme kanalı oluşturulduğu
belirtildi.
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Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Sanayicilerde kamu bankaları
ile ilgili çok olumlu bir hafıza oluştu. Çünkü çok güzel ve işlevsel
destekler sağlandı, sağlanmaya da devam ediliyor. Sizlerin nezdinde
tüm kamu bankalarımıza ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Ancak
pandemi ve olumsuz etkileri devam ediyor. Özellikle turizm
sektörünü ve turizm tedarikçisi 50’den fazla sektörü rahatlatacak
yeni uygulamaları planlayıp bir an önce hayata geçirmeliyiz. Ayrıca
doğru firmaları tespit edip kredibilitelerini geliştirmeliyiz ki yeni
yatırımların, yeni istihdam alanlarının önü açılsın. İş dünyası ile
finans dünyasının yüksek konsantrasyonla, uyum içinde olması
gereken bir dönemdeyiz, entegrasyonu sağlamak adına iletişimi ve
istişareyi en üst seviyede tutmalıyız” dedi.

Sümer Ezgü Sanat Akademisi Konyaaltı’nda

Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Sümer Ezgü’nün kurduğu Sanat Akademisi, Konyaaltı Belediyesi’nin kültür-sanat parkına
dönüştürdüğü EXPO 2016 Antalya Parkı’nda eğitim veriyor.

Konyaaltı Belediyesi, Toros Mahallesi’nde bulunan EXPO 2016
Antalya Parkı’nı sanat, kültür ve eğitim faaliyetlerinin yer aldığı
bir merkeze dönüştürdü. ODTÜ Antalya Mezunları Derneği, Çağdaş
Yaşamı Destekleme Derneği tahsislerinden sonra parktaki üçüncü
bir birim ise Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ve London College
temsilciliği olan Sümer Ezgü Sanat Akademisi’ne dönüştürüldü.
Bağlama, gitar, keman, dans, drama, diksiyon, tiyatro, şan, çocuk
korosu gibi birçok aktivitenin yer aldığı akademide eğitimler başladı.
Sanatçı Sümer Ezgü de öğrencilerle yakından ilgileniyor.
Ünlü sanatçı Sümer Ezgü, çok güzel bir binada hizmet vermenin
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih
Esen’e sanata olan desteğinden dolayı teşekkür eden Sümer Ezgü,
“Belediyecilik sadece yol ve kanalizasyon hizmeti değildir. Kültür
sanat faaliyetlerine yaşam sağlamak çok değerlidir. Bu konuda Semih
Başkanımızla çok güzel bir işbirliği yaptık. Bize EXPO Parkı içerisinde
bu alanı gösterdi. Burada Türkiye’de az olan bir yelpazeye sahibiz.
Bağlama, kabak kemanesi, sipsi gibi milli müzik aletlerimiz yanı
sıra piyano, gitar, keman gibi batı enstrümanları alanında eğitim
veriyoruz. Türk Eğitim Vakfı Koromuz var, Antalya iş kadınlarından
oluşuyor. Verdiğimiz konserler ile kız çocuklarımıza burs veriyoruz.
Halk oyunları, bale, salon dansları eğitimleri veriyoruz. Burası bir
sanat odağı, burada tohum ekiyoruz. Özellikle pandemi döneminde
müzik ve sanatın ne kadar değerli olduğunu yakından gördük.
Konyaaltı Belediyemizle birlikte güzel çalışmalara imza atacağız”
diye konuştu.
SANAT KONYAALTI’NIN HER NOKTASINA TAŞINIYOR
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise EXPO 2016 Antalya
Parkı’nın artık daha canlı bir park haline dönüştüğünü söyledi.
Başkan Esen,“Burası yeni bir yaşam alanına dönüşüyor. Sümer
Ezgü Sanat Akademimiz de artık Konyaaltı’nda faaliyetlerini burada
yürütecek. Sanatı Konyaaltı’mızın her alanına taşımaya kararlıyız.
İşbirliği yaptığımız Sümer Ezgü’ye de teşekkür ederim” dedi.
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8’inci Yaşa
Görkemli Parti
Royalty House şirketinin
sahipleri Saniye Drexler
ve Christian Drexler’ın
kızları 8’inci yaşını
görkemli bir parti ile
kutladı.

Kurulduğu günden bu yana
uluslararası ticaret alanında
ortaya koyduğu başarılı
projelerle adından sıkça
söz ettiren Royalty House
şirketinin sahipleri Saniye
Drexler ve Christian Drexler
geçtiğimiz günlerde, kızları
Felicitas’ın 8’inci yaşı için
görkemli bir parti organize
etti. Kent sosyetesinin gözde
mekanlarından Riviera
Bistro’da organize edilen
partiye, çiftin Avrupa’nın
çeşitli bölgelerinde yaşayan
dostlarının da aralarında
bulunduğu pek çok seçkin
davetli katıldı. Western
konsepti üzerine kurgulanan
partide, Felicitas’ın isteğiyle
çiftlikten restoran bahçesine
getirilen at ilgi odağı oldu.
Organizasyonda şıklığı
ile dikkat çeken Saniye
Hanım, tüm davetlilerle
yakından ilgilendi. Parti
süresince belirli aralıklarla
Felicitas için 3 adet konsept
pasta kesilirken, Saniye
Hanım müdavimi oldukları
mekanda çalışan ve aynı
hafta içinde doğum günü
olan Abdullah Erkeç ve
Rojhad Nebioğlu için de özel
bir pasta kestirdi. Bubble
show, havai fişek gösterileri
ve neşeli sohbetlerle
renklenen organizasyon
sonunda Saniye Drexler;
“Zorlu bir pandemi
döneminin ardından
normalleşme sürecine
adım attığımız bu günlerde
düzenlediğimiz bu parti hem
çocuklarımız hem de bizler
için büyük bir mutluluk
ve motivasyon kaynağı
oldu. Davetimizi kırmayıp
bize bu özel gecede bizlere
eşlik eden tüm dostlarıma
teşekkürlerimi sunuyorum”
dedi.
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DEİK, ANTALYA’DA 14 DIŞİŞLERİ
BAKANINI AĞIRLADI
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye Afrika İş Birliği Fırsatları Yuvarlak Masa Toplantısı, DEİK
Başkanı Nail Olpak, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK/
Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Sayın
Berna Gözbaşı’nın katılımlarıyla 19 Haziran 2021 tarihinde
Antalya’da gerçekleştirildi.

“Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar” ana temasıyla
T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Diplomasi
Forumu’ndaki Türkiye-Afrika İş Birliği Fırsatları Yuvarlak
Masa Toplantısı’nda, Türk iş dünyası temsilcilerinin Afrika’daki
faaliyetleri ve yatırımları ile Afrika ülkeleri Dışişleri Bakanlarının
Afrika’da ekonomik fırsatları konuları değerlendirildi. Afrika’da
faaliyet gösteren Türk iş dünyası temsilcileri, Cezayir, Gabon,
Gine Bissau, Güney Afrika, Kamerun, Kenya, Kongo Demokratik,
Libya, Madagaskar, Nijer, Nijerya, Senegal, Somali ve Zimbabve
Dışişleri Bakanlarıyla ülkemizin kıta ile ticari ilişkilerinin nasıl
derinleştirilebileceğini ele alarak, tarım teknolojileri, altyapı ve
inşaat, lojistik, enerji ve sanayi üretimi sektörlerinde iş birliklerini
değerlendirdi.
DEİK Başkanı Nail Olpak, 1,3 milyar nüfuslu ve 3,4 trilyon dolarlık
yeni bir serbest ticaret pazarı oluşturan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret
Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasının ardından DEİK olarak kapsamlı bir
bölgesel rapor hazırladıklarını belirterek, “Rapor, ürün ihracatından
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pazarda değişen dinamiklere, kıtadaki yeni yatırım fırsatlarından
atılması gereken stratejik adımlara kadar Türk özel sektörüne
Afrika’da rehberlik edecek bir projeksiyon sunacak. Yakın zamanda
raporumuzun lansmanını gerçekleştireceğiz” dedi.
DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri
Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı ise, Türkiye ve Afrika ülkeleri
arasındaki işbirliği fırsatlarının ele alınacağını belirterek, ilişkilerin
ne durumda ve daha nasıl geliştirilebileceğini değerlendirmek
istediklerini söyledi. 2021 yılının başında yürürlüğe giren Afrika
Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması ile kıtada önemli bir değişim
süreci başladığını ve sürecin ivmelenerek devam edeceğini belirten
Gözbaşı, “Türk özel sektörü olarak bu süreci iyi takip etmeli ve buna
göre kendimizi revize etmeliyiz. Türk bankalarının Afrika’daki
mevcudiyetlerini arttırmalarını sağlamamız gerekiyor. Son dönemde
Libya ekseninde bölge ülkeleri ile siyasi ilişkilerin geliştirilmesi
noktasında önemli bir çaba mevcut. Özel sektör olarak bu sürece
katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmeliyiz” dedi.

Dokuma Park’a
Antalya’nın ilk Sahaflar
Çarşısı açıldı
Kepez Belediyesi’nin Dokuma Sanat
Sokağı’na inşa ettiği ve 21 ahşap
dükkandan oluşan ‘Sahaflar Çarşısı’
düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün
Sahaflar Festivali’nde sözünü verdiği
‘Sahaflar Çarşısı’nın açılışına AK Parti Antalya
Milletvekili Mustafa Köse, Kepez Kaymakamı
Nusret Şahin, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, AK
Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar,
Antalya Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası
Başkanı Mehmet Bayrak, muhtarlar ve meclis
üyeleri katıldı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü,
eserler zincirine yeni bir halka daha
eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile
getirdi. Antalya’nın ilk ve tek ‘Sahaflar
Çarşısı’nı söz verdikleri gibi Dokuma Park’ta
hayata geçirdiklerini belirtti.
Bilim Merkezi 30 Ağustos’ta açılıyor
Dokuma Park’a bu yüksek ufukla birlikte güzel
bir bilim merkezini de kazandırdıklarına
değinen Başkan Tütüncü, “Bilim merkezimizi
açmak için 30 Ağustos’ta hepinizi buraya bir
kez daha davet edeceğiz.” dedi.

\\ CITYAKTÜEL

SONGÜL BAŞKAYA’nın bitmeyen doğum
günü kutlamaları
Antalya’da sosyal olaylara olan duyarlılığı, çalışkanlığı, aktif yaşamı ve
birçok sivil toplum kuruluşunda yürüttüğü önemli görevler ile tanınan ve
sevilen Akdeniz Gerçek Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü Songül Başkaya,
doğum gününde farklı farklı sürpriz kutlamalarla karşı karşıya kaldı. Son
olarak ARD Başkanı, InCity Dergisi ve DRN Ajans & PR Sahibi Güldal Siğinç
ve InCity Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ayşen Ovalı Binbir’in F Mutfak’da
hazırladığı sürpriz doğum günü kutlamasına katılan Başkaya, keyifli
saatler yaşadı. Kutlamaya F Mutfak Sahibi Fatma Girgin de eşlik etti.

Doğum günü boyunca, ofisine gelerek, telefon ederek,
farklı mekanlara çağırarak sevenlerinin kendisini
kutlamasından büyük mutluluk duyduğunu ifade
eden Songül Başkaya, F Mutfak’ta InCity ailesinin
minik kutlamasında ise öğle yemeği arası keyifli
saatler geçirdi. Başkaya sürpriz doğum günü pastasını
üflerken; “Aydınlık bir Türkiye’de sizlerle, güzel
günlerde yaşamak ve yaşlanmak istiyorum, çok
teşekkür ederim” dedi.

ZİÇEV yeni dersliğinin açılışını yaptı
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı
(ZİÇEV) Antalya Şubesi özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezinin yeni destek eğitim odası açılışını yaptı. Açılış
kurdelesini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal kesti.

Rotary kulüplerinin destekleriyle yapılan yeni destek eğitim odasının
açılışında Başkan Uysal, engelli çalışmalarından kadın ve sivil
toplum çalışmalarının ve toplumun sosyo-ekonomik açıdan sıkıntılı
kesimlerine yönelik çalışmaların bir şehrin genel karakterini ortaya
koyduğunu söyledi. Bu çalışmalarının ortalamasının o şehre ilişkin
değerlendirme yapılmasını mümkün kıldığını aktaran Başkan Uysal,
“Bizler de bu bilinç içinde yaşıyor ve çalışıyoruz” dedi.
Başkan Uysal, Muratpaşa’da kamusal sorumluluk üstlenen sivil
toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmaktan ayrıca büyük mutluluk
duyduklarını söyledi. ZİÇEV’in yeni bir destek eğitim odası
kazanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Uysal,
konuşmasının ardından yeni dersliğin açılışını yaptı.
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“YILIN ENLERİ ÖDÜLLERİ”
SAHİPLERİNİ BULDU!
Dünya İş Konseyi’nin (W.B.A World Business Assambly)
yetkisiyle düzenlenen Best of Year Awards 2021 Uluslararası
Yılın Enleri Ödülleri İstanbul Fuat Paşa Yalısı’nda Özge
Ulusoy sunumuyla düzenlenen muhteşem bir törenle
sahiplerini buldu. Ata Çağlayan organizasyonuyla
gerçekleşen ödül töreni, iş, cemiyet ve sanat dünyasından
büyük ilgi gördü. Antalya’nın tanınan ismi SANAX İnşaat A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Öcalan, Yılın Enleri
Ödülüne layık görülen isimler arasında, ‘Yılın Başarılı İnşaat
Firması’ ödülüyle yerini aldı.

Her yıl düzenlenen Best of Year Awards 2021 Uluslararası Yılın
Enleri Ödül Töreni, bu yıl İstanbul Fuat Paşa Yalısı’nda muhteşem bir
organizasyonla gerçekleşti. Sanat ve iş dünyasının ileri gelen birçok
isminin katılım gösterdiği törende Antalya Sanax İnşaat A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Halil Öcalan da ödülünü teslim aldı.
Sanatçı Ege’nin 90’lar performansı ve defileyle renklenen törende,
ödül alan sanatçılar Yusuf Güney, Tuğçe Kandemir, Zeyd, Ece Mumay,
Tuğba Ünal ve Tulga şahane sahne performanslarıyla davetlilere
unutulmaz anlar yaşattılar. Ödül sahiplerinin ve davetlilerin
birbirinden iddialı ve şık kıyafetleri tören boyunca gözleri
kamaştırdı.

SANAX İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Halil Öcalan
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Konyaaltı’nda tiyatro oyunculuğu
eğitimleri sürüyor
Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi, konservatuvarların
tiyatro bölümü sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik, ‘tiyatro
oyunculuğu eğitimi’ kursu açarak, öğrencileri sınava hazırlıyor.
Konyaaltı Belediyesi bünyesinde ilk kez 2019 yılı Aralık ayında
kurulan Konyaaltı Belediyesi Tiyatrosu, bir yandan yeni oyun
hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da geleceğin tiyatro
oyuncularını yetiştiriyor. Bu kapsamda Tiyatro Akademisi
bünyesinde konservatuvarların tiyatro oyunculuğu bölümleri
için ücretsiz hazırlık kursu açıldı. Konyaaltı Belediye Tiyatrosu
Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert ve tiyatro oyuncuları Özlem
Gür ile Dicle Alkan öncülüğündeki eğitimler, haftanın üç günü
gerçekleştiriliyor.
İyi oyuncular yetişecek
Çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Sanat Yönetmeni Haluk
Cömert, eğitimlerin çok keyifli geçtiğini söyledi. Öğrencilere
sınavlarda nelere dikkat etmeleri gerektiği, eserleri nasıl
oynayacakları ve karakter tahlilini nasıl yapacakları konusunda
eğitim verdiklerini dile getiren Cömert, “ Eğitmenlerimiz 3 farklı eser

vererek öğrencilerimizin çalışmalarını sağlıyor. Öğrencilerimizin
kazanmak istedikleri okullara gitmelerini sağlamak istiyoruz. Bu
eğitimlere her yıl devam edeceğiz. Belediyemizin ticari bir kaygısı
yok. İyi oyuncular yetiştirmek istiyoruz” dedi.
Eğitim yuvasına dönüştü
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise Konyaaltı Belediye
Tiyatrosu’nun ilk yılında çok güzel çalışmalara imza attığını söyledi.
Belediye Tiyatrosu’nu sadece oyunlar çıkaran yapı olmaktan
çıkardıklarını belirten Başkan Esen, “Tiyatromuz aynı zamanda bir
eğitim yuvasına dönüştü. Konservatuvara öğrenci hazırlayarak,
geleceğin tiyatrocularını yetiştirmek istiyoruz. Sınavlara hazırlanan
tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Buralarda yetişen
öğrencilerimizi tiyatro sahnelerinde görmek istiyoruz” diye konuştu.

‘SAHİLDE SİNEMA VAR’ bu yaz da Antalyalılarla buluşuyor
Antalya Büyükşehir
Belediyesi’nin geçtiğimiz
sene ilkini gerçekleştirdiği
‘Sahilde Sinema Var’ etkinliği
bu yaz da Antalyalılarla
buluşuyor. Konyaaltı
Sahili’nde düzenlenecek açık
hava sinema günleri yaz
akşamlarına keyif getiriyor.
Gezen Sinema ile de ilçelerde
sinema gösterimleri yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi pandemi tedbirleri ve sosyal mesafe kuralları içerisinde güvenli sanatsal
etkinlikleri hayata geçirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Başkanlığı, Konyaaltı Sahili Beach Park Varyant Meydanı’nda ‘Sahilde Sinema Var’ etkinliği ile 19
ilçede ’Gezen Sinema’ etkinliği düzenliyor.
Yaz akşamlarına renk geldi
16 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek ‘Sahilde Sinema Var’ etkinliği kapsamında
sinema salonlarına gidemeyen Antalyalılar, sosyal mesafe kuralları içerisinde yıldızlar altında sinema
keyfi yaşıyor. Yeşilçam klasikleri Hababam Sınıfı ve Gülen Gözler’den son dönemin en çok sevilen
filmleri 7. Koğuştaki Mucize ve Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’na kadar birçok film gösterilecek.
Sinema izlemek için Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinden katılım başvurusu yapmak yeterli.

TEMMUZ AYI
“SAHİLDE SİNEMA
VAR” ETKİNLİĞİ
(Konyaaltı Sahil Antalya
Yaşam Parkı Varyant
Meydanı)

01.07.2021 PERŞEMBE SAAT: 19.00
Film Adı: VİZONTELE
02.07.2021 CUMA SAAT: 19.00
Film Adı: ABİM
03.07.2021 CUMARTESİ SAAT: 19.00
Film Adı: OLANLAR OLDU
07.07.2021 ÇARŞAMBA SAAT: 19.00
Film Adı: ORGANİZE İŞLER

Sosyal mesafe ve maske tedbirleri
Gösterimlerin yapıldığı Varyant Meydanı’nda sinemaseverler için toplum sağlığı açısından sosyal
mesafe ve hijyen kurallarına yönelik önlemler alınıyor. Etkinlik alanına maskesiz giriş yapılamıyor,
alana giren her kişinin ateş ölçümü yapılıyor, sosyal mesafe belirleme noktaları oluşturuluyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinden katılım başvurusu sonrası onaylanan izleyiciler en az
1,5 metre aralıklarla konumlandırılan koltuklarda yerlerini alıyorlar.

08.07.2021 PERŞEMBE SAAT: 19.00
Film Adı: KOLONYA
CUMHURİYETİ

19 ilçede sinema keyfi
Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 ilçeyi kapsayan ‘Gezen Sinema’ etkinliği ile yaz aylarında ilçelerdeki
vatandaşlara da sinema keyfi yaşatıyor. Etkinlik Gazipaşa’dan Kaş’a kadar 19 ilçede Antalyalılarla
buluşuyor. 16 Haziran’da Gazipaşa’da başlayan etkinlikte son yılların en çok beğenilen filmlerinden
‘Ayla’ açık havada vatandaşlarla buluştu.

10.07.2021 CUMARTESİ SAAT: 19.00
Film Adı: NAİM
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09.07.2021 CUMA SAAT: 19.00
Film Adı: 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE

